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 БЕОГРАД, (Њуз) – Председник Србије Александар Вучић изјавио је да треба увести 8
радних дана у недељи.

  

– Не разумем идеју о забрани рада недељом. Не разумем ни зашто седмица има само 7
дана, од којих су, пазите сад, два дана нерадна. Зашто би се неко лишавао права на рад,
ако жели нон стоп да ради? Ако ја себе не ускраћујем за стални рад, зашто би се било
који грађанин Србије одрекао тог права? – запитао се Вучић и изнео идеју о осмодневној
недељи – Када саберете све сате спавања током једне недеље, добијете барем још 2
цела дана који се могу искористити за рад. Али да не кажу како Вучић уводи строгоћу,
нека буде само један дан вишка, значи 8 радних дана. Све преко 8 дана било би нерално
за нас Србе који не волимо много да радимо, већ само кукамо како нам је тешко.

  

  

Нека Србија буде прва која ће увести 8 дана у седмици, од којих би се радило 8 дана –
каже председник Србије и наставља – Ја осећам како мени недостаје барем још један
радни дан. Гуши ме нешто чим седнем мало да се одморим. Дужан сам да грађанима
обезбедим оно што ја желим себи, а то је велики рад. Сваки грађанин Србије мора да
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има загарантовано осмодневнонедељно радно време – каже председник – Знате, докле
год се много ради, резултати нису толико битни. Ако се било ко нађе да оспори наше
изјаве о високим платама или да каже “хеј, па та ваша обећања се нису остварила”, само
му треба рећи “а колико ти радиш друже?” или “чујем да имаш и нерадне дане” или “лепо
ти је јер можеш да одеш на одмор једном годишње, пријатељу” и остаће без аргумената –
закључио је Вучић.

  

– Ај’ здраво, идем сад да радим – додао је он.

  

Мирослав Вујовић

  

(Њуз.нет)
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