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Сестра Зорана Бабића, у народу познатог као вазуплохов, добила је од општине
скромних 1,3 милиона динара за "пројекат кисељења купуса", а све у циљу "задржавања
младих и спровођења популационе политике".

  

  

- Сестра Зорана Ваздуплохова Бабића добила од Општине Врњачка Бања 1.300.000,00
динара за пројекат да кисели купус и предкупус. Општина је препознала значај овог
пројекта, јер ће исти задржати омладину у Врњачкој Бањи. Млади ће остаи да киселе
купус и предкупус. Није шала, није виц - написала је једна од корисница Твитера.

  
  

Ево и тв прилога са дотичном Милијаном Пађен
  pic.twitter.com/661l48wTiK

  — Pennywise (@Pennywi17719657) September 19, 2020    

И заиста није виц, општина Врњачка Бања очигледно је препознала таленат ове младе
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предузетнице те није штедела новац из буџета. Како и сама Милијана Пађен каже "они
су препознали жељу да радимо, да задржимо овде младе људе, да се остваре
материјално у својој земљи".

  
  

Sestra Zorana Babića dobila 10.000€ od Vlade Republike Srbije za projekat kiseljenja kupusa.
Jebem vam mater svima iz Vlade Republike Srbije!

  — Danilo Ikodinović (@D_Ikodinovic) September 20, 2020   
  

Mlada Privrednica koja je od od opštine Vrnjačka Banja dobila
  1 300 000 dinara za projekat "Kišeljenja Kupusa" koji će nekim čudom da zadrži mlade
  Sestra Zorana Pazi Vozim Babića
  Sića u njihovom sistemu darivanja opljačkanih para!!! pic.twitter.com/8gVAgsm2BO

  — The Master (@upravnikkk) September 20, 2020   
  

Napravio sam biznis plan.
  
  Čekam investitore. pic.twitter.com/XYRPTauKiU

  — Žorž Papadubi (@ZPapabubi) September 20, 2020    

Како ће то тачно кисељење купуса да задржи младе људе да не побегну из ове земље
главом без обзира, остаје да видимо.
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