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 "Телекомуникациони оператори се овде консолидују у оквиру великог државног
власништва, иако су то наводно три различита оператора. Чак се на видику не види ни
дуопол, већ једно укрупњавање на тржишту које на дуги рок отвара много више
проблема него што је проблем само једне кабловске телевизије", рекла је професорка
ФПН Сњежана Миливојевић, коментаришући потезе државног оператора Телекома
Србије. Посланик Ђорђе Вукадиновић каже да је интерес
обичног грађанина да може да види и да у својој понуди има и Н1 и да то треба
омогућити.

  "Ја мислим да ћете се ви можда, кад прођу избори, изборити се за ширу покривеност.
Ово сада би било позитивно чудо, којег вероватно неће бити осим ако не буде неког
великог притиска споља", оценио је посланик Ђорђе Вукадиновић     

Подсетио је да је раније постављао питање заступљености Н1 у Скупштини премијерки
Ани Брнабић.

  
  

Рекао сам премијерки када је била дигнута галама у Скупштини зашто је РТС стављен на
треће место на СББ - ставите тај Н1 на 101. Али дајте могућност ономе ко користи услуге
државног оператера да може да види и "неподобне телевизије"
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"Ја не улазим у својинске и те економске аспекте приче, али је потпуно јасно да интерес
обичног грађанина ове земље, да може да види, и да има у понуди да види", рекао је.
Вукадиновић наводи да је премијерки рекао, када је била дигнута галама у Скупштини
зашто је РТС стављен на треће место на СББ - ставите тај Н1 на 101. место, где хоћете,
али дајте могућност ономе ко користи услуге државног оператера да може да види и
"неподобне телевизије", подвлачећи - дајте му шансу за избор.

  

Миливојевић каже да је једна ствар кршење принципа неутралности мреже. "Стандард
је светски да се под једнаким условима кабловски оперативни системи морају ставити
свим пружаоцима услуга. Овде се то очигледно, та дискриминушућа позиција заснивала
на перцепцији јавности о вашој критичкој улози према актуелној власти и вероватно
њиховом знању о томе. Друга је ствар, вероватно, приближавање избора, које подиже
политичку осетљивост, али које ће оставити један део јавности да донесе ту своју одлуку
на основу различитих увида. Претпостављам да то овде јасно ставља на знање да од
читавог процеса припреме бољих изборних услова нема ничег", навела је.

  

Ја мислим да је тај комерцијални аспект важан, рекла је гошћа Н1, која је подвукла да у
згради у којој живи има три оператора - а да су сва три државна. "Шта се ту дешава? То
се у теорији зове рат за територије. Телекомуникациони оператори се овде консолидују
у оквиру великог државног власништва, иако су то наводно три различита оператора.
Чак се на видику не види ни дуопол, већ једно укрупњавање на тржишту које на дуги рок
отвара много више проблема него што је проблем само једне кабловске телевизије",
рекла је Миливојевић.

  

Вукадиновић додаје да се представници власти стално хвале резултатима на изборима,
рејтинзима, а не желе да створе ни привид равноправне могућности да се види
различито мишљнеје.

  

Омогућите сваком да се информише, без тога нема ни минимума равноправних медијских
услова, додао је.

  

  

"Иначе сте доста гледани (Н1), ми радимо та истраживања, не они пиплметри, већ
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питамо грађане одакле се информишу. Програми ове телевизије код оне популације која
може да види, су страховито гледани, од Н1 до Нове С која је у експанзији... Али то је
трка у којој су вама везане руке, ноге, још вам ставио неко џак на леђа, па каже - ајде
сада да видимо, равноправна трка", оценио је Вукадиновић.

  

Он додаје да је слично тако са опозицијом у политичком смислу. "Дајте бар елементарне
и минималне равноправне услове, па онда победите и ја ћу вам честитати", закључио је
Ђорђе Вукадиновић.

  

(Н1)
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