
Миле Делић: Вучић ме понижава са ових пет хиљада динара, отео ми је близу седам хиљада евра и сад нељудски то покушава да покрије; Он и његов Синиша Мали су докрајчили ПИО фонд
четвртак, 21 јануар 2021 20:34

"Председник Александар Вучић ме понижава са ових пет хиљада динара. Он је мени
отео близу седам хиљада евра и сад то нељудски покушава да покрије на овај начин",
рекао је за Нова.рс пензионер Миле Делић, након што му је први човек државе вратио
пет хиљада динара којих се он претходно одрекао.

  

  

Подсетимо, пензионер Миле Делић је након што је од државе добио 5.000 динара
новчане помоћи, одлучио да тај износ поштом врати лично председнику Србије
Александру Вучићу. Поручио је да не жели милостињу и понижење. Уследила је брза
реакција Вучића који је Делићу послао новац поштанском упутницом, са адресе
Андрићев венац 1, 18. јануара 2021. године, на исти начин на који је њему Делић у два
наврата враћао помоћ за пензионере.

  

Говорећи о поступку председника Србије, Делић за наш портал истиче да се ради о
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понижавајућем поступку човека који му је отео готово седам хиљада евра.

  

“То је понижавајуће. Он је мени отео близу седам хиљада евра, а сад лицемерно и
нељудски покушава да то покрије са пет хиљада динара. Не знам одакле он то
исплаћује, кад уопште није надлежан за пензије. На њега сам одавно киван, јер је моја
пензија његовом директном кривицом мања 4,21 одсто”, навео је Делић за Нова.рс.

  

Он је рекао да је размишљао да ли да поново врати Вучићу новац који му је послао или
да објави, те да је одлучио да је објава Вучићевог поступка ипак јачи потез.

  

“Нека народ чује са каквим бахатим председником има посла. Само зависи кад ће неко
доћи на ред. Сад су на ред дошли пензионери са већим примањима. Вучићу желим да
кажем да није схватио прву поруку – не желим његове паре, хоћу да ми врати оно што
ми је отео”, поручио је председнику наш саговорник.

  

Морам да променим тактику

  

Делић додаје да је Вучић, тиме што му је вратио новац, обесмислио његове покушаје да
укаже на проблеме пензионера, наводећи да ће убудуће имати другачији приступ у
комуникацији са првим човеком државе.

  

“Мораћу да мењам тактику и да излазим чешће у јавност. Вучићев поступак према мени
показује да он може да ради шта хоће и да он јавно објављује само оно где се сам хвали
или где га други хвале. Ненормално је да се председник уопште петља у таква питања,
али он и његов Синиша Мали су докрајчили ПИО фонд”, подвлачи Делић.

  
  

Moja keva (97) odgovara AV na pismo. pic.twitter.com/Pzoz1FKvKq

  — Python (@slobodan_ukic) May 28, 2020    

Делић, иначе, инструктор у пензији привукао је пажњу јавности када је у новембру 2016.
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https://t.co/Pzoz1FKvKq
https://twitter.com/slobodan_ukic/status/1266001774432989188?ref_src=twsrc%5Etfw


Миле Делић: Вучић ме понижава са ових пет хиљада динара, отео ми је близу седам хиљада евра и сад нељудски то покушава да покрије; Он и његов Синиша Мали су докрајчили ПИО фонд
четвртак, 21 јануар 2021 20:34

године први пут вратио Вучићу једнократну помоћ која је исплаћена пензионерима у
износу од 5.000 динара, док је на снази био Закон о смањењу пензија ради мера
штедње. Исти потез Делић је направио у децембру прошле године, када је држава
исплатила пензионерима по 5.000 динара помоћи у кризи изазваној пандемијом.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Данас: Вучић послао 5.000 динара пензионеру Милету Делићу након
што му је Делић тај износ намењен као помоћ пензионерима вратио

  

Директно.рс: Пензионер вратио Вучићу 5.000 динара уз поруку: "Престани ме
понижавати! Врати отето!"
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http://www.nspm.rs/hronika/danas-vucic-poslao-5.000-dinara-penzioneru-miletu-delicu-nakon-sto-mu-je-delic-taj-iznos-namenjen-kao-pomoc-penzionerima-vratio.html
http://www.nspm.rs/hronika/danas-vucic-poslao-5.000-dinara-penzioneru-miletu-delicu-nakon-sto-mu-je-delic-taj-iznos-namenjen-kao-pomoc-penzionerima-vratio.html
http://www.nspm.rs/hronika/direktno.rs-penzioner-vratio-vucicu-5.000-dinara-uz-poruku-prestani-me-ponizavati-vrati-oteto.html
http://www.nspm.rs/hronika/direktno.rs-penzioner-vratio-vucicu-5.000-dinara-uz-poruku-prestani-me-ponizavati-vrati-oteto.html

