
Дејан Булатовић: Вучић носи сако од 500.000 динара и патике од 70.000, док је свако десето дете у Србији гладно
уторак, 11 август 2020 14:45

 Потпредседник Странке слободе и правде Дејан Булатовић позвао је, испред зграде
Председништва Србије, председника Александра Вучића да одговори "како га није
срамота да се бахати и носи патике од 70.000 динара док је свако десето дете у Србији
гладно".

  

"Како те није срамота, погледај око себе како ти народ живи", рекао је Булатовић
испред картонске фигуре Вућића, наслоњене на десетине кутија са векнама хлеба, које
све, како је рекао, "могу да се купе за једну Вучићеву патику". 

  

Булатовић је рекао да Вучић носи сако од 500.000 динара, поделивши новинарима слике
једног модела с таквом ценом, док "пола милиона грађана живи од 12.000 динара
месечно". 

  

"Вучићу, престани да уништаваш овај народ!", поручио је Булатовић, наводећи да ће се
"Србија једно дана ослободити Вучића". 
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Председник удруженог синидиката Србије Слога, Жељко Веселиновић, из Удружене
опозиције Србије, као и ССП, упозорио је на "опасност да Србија на јесен гладује и да
стотине хиљада грађана остану без посла". 

  

Како је навео, Слога се неће бавити дневном политиком, већ искључиво заштитом
радника и радних места, додајући да су "пољопривредници, који су стуб друштва,
понижени". 

  

"Пред овом зградом сам јер је Вучић министар над свим министрима", рекао је
Веселиновић, наводећи да је Слога доказала да се увози парадајз из Албаније, "упркос
другачијим тврдњама министра (пољопривреде) Бранислава Недимовића" који важи за
кандидата за премијера. 

  

Док су Булатовић и Веселиновић говорили, председникУдружења породица
киднапованих и убијених на Косову, Симо Спасић, ометао их је мегафоном, тврдећи да је
"ДОС предао Косово", док је неколико млађи људи добацивало увреде против Драгана
Ђиласа.

  

Булатовић је прокоментарисао да Вучић покушава да "Спасићевом галамом спречи да се
чује истина", а Веселиновић покушао да Спасићу да векну "за сендвич јер је обавио
задатак". 

  

Веселиновић је рекао да ће кутије с векнама хлеба бити предате установи социјалне
заштите.

  

(Бета)
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