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Radna grupa: Neprihvatljiva ponuda Telekoma Austrija 
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Radna grupa za prodaju dela akcija Telekoma Srbija poručila je Vladi Srbije da ne prihvati 
ponudu Telekoma Austrija od 1,1 milijardu evra za kupovinu 51 odsto akcija, jer ta ponuda ne 
ispunjava uslove tendera, izjavio je danas šef radne grupe Vuk ðoković. 
 
"Ovo neće imati posledica na ovogodišnji budžet jer je on projektovan na pretpostavci da para od 
prodaje akcija Telekoma neće biti za budžetske svrhe u ovoj godini", rekao je ðoković, dodavši da je 
radna grupa odluku donela jednoglasno. 
ðoković koji je i državni sekretar Ministarstva finansija, rekao je da očekuje da će Vlada u najskorije 
vreme razmotriti preporuku radne grupe i doneti "odgovarajuće odluke". 
Telekom Austrija ponudio je danas Vladi Srbije iznos do 1,1 milijarde evra za 51 odsto akcija i to 800 
miliona evra odmah, a ostatak bi bio isplaćivan kroz rate u narednih devet godina, za 51 odsto akcija 
Telekoma Srbije, saopštila je austrijska kompanija. 
Minimalna cena koju je Vlada Srbije odredila za preuzimanje 51 odsto kapitala Telekoma Srbije je 1,4 
milijarde evra. 
Telekom Austrija je poslednjeg dana tendera, 21. marta jedini dostavio obavezujući finansijsku 
ponudu koja je tad bila povoljnija nego danas. Telekom Austrija je Vladi Srbije ponudio u prvom 
navratu 840 do 950 miliona evra za paket akcija i 450 miliona evra investicija u naredne dve godine. 
   
Kovačević: Apsolutno neodgovarajuća ponuda 
Milan Kovačević, savetnik za strana ulaganja rekao je da neodgovarajuća ponuda Telekoma Austrija 
ukazuje da ta kompanija nije uspela da namakne dovoljno novca da bi odgovorila na zahtev Vlade 
Srbije.  
„Ponuda Telekoma Austrija je apsolutno neodgovarajuća, pogotovo ako se pogleda da će ostatak od 
300 miliona evra, do 1,1 milijarde evra stizati u narednih devet godina, ponuda je zapravo lošija od 
prethodne, jer taj novac nema istu vrednost. Na stranu što se u ovoj ponudi investicije ni ne pominju“, 
rekao je on.  
Kovačević rekao je da najverovatnija propast tendera ima i svoje pozitivne strane. „Iako će država 
morati da se zadužuje, bez ovog upliva deviza sprečiće se dalje naduvavanje dinara, a sa druge 
strane sa ograničenim zaduživanjem, veća je verovatnoća da se javna potrošnja neće povećati 
onoliko koliko bi se povećala u slučaju da je Telekom Srbija prodat“, kaže on. 
   
Bušatlija: Vlada treba da izañe iz procesa prodaje 
Mahmut Bušatlija, konsultant za investicije i strana ulaganja ocenjuje da je današnja ponuda 
Telekoma Austrija od 1,1 milijardu evra za 51 odsto akcija Telekoma Srbija neprihvatljiva.  
Sa stanovišta javnog interesa Vlada bi trebalo u ovom trenutku da izañe iz procesa prodaje pošto 
Austrijanci nisu ispunili kriterijume, kaže on.  
“Telekom Austrija je tri puta zaduženiji od srpskog Telekoma i njegova ponuda da ostatak isplate 
plaća na rate narednih devet godina znači da namerava da izvlači profit i kapital iz Telekoma Srbija”, 
rekao je Bušatlija.  
Bušatlija smatra da je Vlada traljavo vodila posao od početka i sad kad bi ga prodala za 1,4 milijarde 
evra, koliko je minimalna ponuda, prodaje zapravo monopol i ugrožava javni interes.  
“Stalno se priča o monopolu u mobilnoj telefoniji a niko ne vodi računa o fiksnoj telefoniji. Na koji 
način misli ova vlada ili neka sledeća da garantuje da budući vlasnik neće povećati cene tih usluga”, 
ukazao je on. 
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