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Један од лидера Савеза за Србију (СЗС) Драган Ђилас изјавио је да ће се знати да се у
Србији нешто променило "када телевизија Пинк изгуби националну фреквенцију".

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је да је за њега важно да та кућа плаћа
порез и има велики број запослених, а да су гледаоци ти који ће одлучити шта ће да
гледају.

  

  

"Ако је у питању то што он мисли, немојте да се бринете - радићете још дуго", рекао је
Вучић који се налази у Казахстану.

  

Он је упитао да ли Ђилас можда жели да прави телевизију као у време ријалити
програма Велики брат, када су људи показивали своје "полне органе" у програму, а
Ђилас "зарађивао милионе".
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Вучић је рекао да му смета што у Астани, из које доноси доста лепих вести и добија
похвале на рачун напретка Србије, мора да слуша "глупости које му парају уши".

  

"Да сам ја то некада рекао, водили би акцију против мене, био би бојкот Александра
Вучића. А они би само да газе, склањају, уклањају и малтретирају. Нека им то само буде
политика. А ја се помало разумем у политику и нешто више у кампање и могу да кажем
да ће много избора да прође пре него што њихови наследници дођу у прилику да дођу
на власт", рекао је Вучић.

  

На трибини СЗС која је одржана синоћ у Пожеги, Ђилас је говорио о значају националне
фреквенције као националног ресурса. Како је наведено у саопштењу СЗС, он је рекао
да нико не може да чује о продаји Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) и
Рударско-топионичарског басена (РТБ) Бор.

  

"Нико не може да чује нашу идеју да направимо још десет ПКБ-а, да минимална плата
може да буде 350 евра", казао је Ђилас.

  

Ђилас је додао и да без приступа телевизијама са националним фреквенцијама нико не
може да чује да су "ти Кинези, који су купили РТБ Бор, државна фирма" и запитао "што
кинеска држава може да управља Бором, а не наша?".

  

(Бета)

  

Видети још:

  

Драган Ђилас: Да се у Србији нешто променило знаћемо кад ТВ Пинк изгуби
националну фреквенцију
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