
Александар Вучић: Имам заказан разговор телефоном са Владимиром Путином у недељу у 11 часова. За несташицу шећера одговоран тајкун из Колубарског округа
четвртак, 26 мај 2022 11:56

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да у недељу у 11 сати има заказан
разговор са председником Руске Федерације Владимиром Путином.

  

„Надам се да ће разговор бити добар и коректан“, рекао је Вучић и навео да ће се
разговарати о даљој сарадњи и новом гасном уговору.

  

Вучић је одговарајући на питања новинара после посета радова на обилазници код
Бубањ потока критиковао опозиционе представнике рекавши да су се смејали и
радовали „кад су лагали да разговора са Путином неће бити“.

  

Најавио је у наредном периоду важне посете Србији и из Европе и из Русије.

  

Председник Србије Александар Вучић каже да ће разговарати са председником Русије
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Владимиром Путином у недељу у 11 часова.

  

На питање да ли ће се од њега ускоро чути „спасиба на дружби“ Русији, Вучић је
одговорио:

  

„Хоће. Могу да вас обавестим да ћу ускоро да разговарам са председником Путином и ми
се увек пристојно поздрављамо, а пошто он то „спасиба на дружби“ не зна ни шта значи,
не зна ниједан језик, онај не могу презимена да му се сетим из Демократске странке…
Срђан Миливојевић. Да зна онда не би тако нешто изговарао. Али ево да вас обавестим,
од оног њиховог осмеха и подсмеха како неће бити разговора – у недељу у 11 сати ћу
разговарати са Путином. Да ме нисте то питали, не бих чак ни поменуо. И тако им свака
прича и измишљотина падне у воду“, рекао је Вучић приликом обиласка радова на
обилазници од тунела Стрежевица до Бубањ Потока и додао:

  

"Верујем да ћу са Путином да имам један добар, озбиљан, одговоран разговор, говорити
о даљој сарадњи између Србије и Русије, гасном иуговору, али и о свим другим
питањима".

  

Претходно је Вучић најављивао да ће разговарати са Путином у среду или четвртак, а
накнадно је портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао да за сад овај разговор није
планиран.

  

Вучић о несташици шећера: Један тајкун је хтео да заради огроман новац

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да нема потребе за прављењем залиха
шећера, да је проблем решен, а да је за несташицу одговоран тајкун из Колубарског
округа, који је мислио да је време да заради огроман новац.

  

На питање да ли има потребе за паником, по питању несташице шећера Вучић је
приликом обиласка радова обилазнице око Београда, од тунела Стрежевица до Бубањ
Потока, рекао:
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„Нема потребе. Завршено је то. Већ данас су у највећи број радњи стигле додатне
количине 260 тона, спремили смо још 250 тона. Сад једино ако ће неко само шећер да
једе, ништа друго. Немамо ми проблема са количинама шећера, имали смо проблема са
једном фирмом из Колубарског округа, са једним тајкуном и са још неким људима који
мисле да је време… Неким каматарима који мисле да је велико време да зараде огроман
новац, али бавиће се свим тим и БИА и наши државни органи и грађани ће имати више
него довоољно шећера, брашна, соли, уља, свега…“, рекао је Вучић и додао:

  

"Имали смо и за неке друге намирнице истог тог тајкуна који је нешто откупио мислећи
такође да вара државу и у тренуцим атешке кризе избегава обавезе које постоје, али
све успевамо да завршимо и људи не треба да брину".

  (Бета-Н1)  
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