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 Драшко Марковић, извршни директор за људске ресурсе компаније Телеком, прекинуо
је конференцију за новинаре потпредседнице Странке слободе и правде Маринике
Тепић, склањајући опрему и оптужујући је да ради против интереса државе.

  

  Наводећи да је Тепић заузела радни простор Телекома, Марковић је захтевао да се сви
удаље од зграде ове компаније.   

„Циркуски шатор ставите тамо, овде људи раде“, рекао је он.

  

„Спроводите вашу тајкунску кампању негде на улици“, говорио је Марковић док је
склањао опрему присутних новинара и сниматеља.

  

Мариника Тепић је испред централне зграде изјавила да има основане сумње, али и
материјалне доказе о лошем пословању Телекома, а затим подсетила да је и пре
неколико дана упутила надлежнима један захтев.
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Evo kako upravljaju našim Telekomom!
  
  Malo pre mi je izvr.dir.Telekoma za lj.resurse i član GO SNS Draško Marković prekinuo
obraćanje ispred Telekoma, iščupao mikrofon, vredjao, samo zato što sam pitala da li je našim
novcem omogućio 10 mln € Igoru Žeželju da kupi tabloid Kurir? pic.twitter.com/aCfJRDm2PY

  — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) August 12, 2020   
  

Ovaj bahati SNS čovek koji je napao moju koleginicu @MarinikaTepic  i koji hoće da pomeri
mikrofon povezan KABLOM, od 2013. godine je iz NAŠEG budžeta i državnog novca SVAKOG
MESECA uzimao po 400 hiljada dinara. 
  Svakog meseca već 7 godina. 
  
  To je ono što svi oni brane. 
  To. pic.twitter.com/M2v6mvWLqT

  — Ana Stevanović (@StevanovicAna7) August 12, 2020    

„Захтев је био да се због лошег пословања Телекома оформи независна стручна
комисија за надзор над пословањем ове компаније и да се јавно грађанима представи
извештај државног ревизора“, рекла је Тепић.

  

  

Она је рекла и да је „страначка управа Телекома, пошто већину чине функционери
СНС-а, очерупала Телеком, утростручила његове дугове банкама само за последње две
године, а са друге стране успостављала и обезбеђивала медијски монопол над целим
телекомуникационим системом“.

  

ССП: Осуђујемо примитиван напад директора Телекома, захтевамо хитну смену овог
режимског хулигана

  

ССП је саопштила да најоштрије осуђује примитиван напад члана ГО и директора
Телекома Драшка Марковића на Маринику Тепић.
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"Овај страначки постављен функционер са платом од 400.000 динара покушао је да
спречи госпођу Тепић да у јавност изнесе доказе о томе како је Телеком омогућио Игору
Жежељу да купи таболид Курир. Захтевамо хитну смену овог режимског хулигана који
мисли да само зато што је део СНС-а може људима да наређује шта да говоре и где могу
да се крећу", наводи се у саопштењу.

  

Од управе Телекома ССП захтева да каже по чијем наређењу је радио Драшко
Марковић. "...Или да сви заједно поднесу оставке због тога што штите насилника и крију
истину о томе шта раде са нашим новцем", закључују из те странке.

  

(Данас)
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