
Драган Ђилас: Летујем од свог новца за разлику од Вучића и Весића, ја летовање од 4.000 евра плаћам од новца који сам поштено зарадио
петак, 14 август 2020 23:25

Лидер странке слободе и правде Драган Ђилас, реаговао је на Твитеру на писања
таблоида "о огромном новцу који троши само за једно летовање" и поручио да може да
плати и више, не само за летовање него и за гардеробу, и то од новца који је, како је
написао, поштено зарадио. Такође, додао је и да не ради ништа од тога за разлику од
Вучића, Весића и свих из ове власти који то раде, а не могу да објасне одакле им новац.

  

  

Наиме, Ђилас је одмор провео у летовалишту у Турској, а према писању таблида у
питању је “ни мање ни више него монденски Кемер”.

  

Они су чак навели да хотел “Риxос Премиум Текирова” у којем је, како тврде, Ђилас
одсео, “има 5 звездица, а цене једног ноћења за двоје крећу се од 400 до 1000 евра”.
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Ђилас је на то одговорио:

  

“Ја летовање од 4.000 евра плаћам од новца који сам поштено зарадио, плативши
држави Србији порез више десетина милиона евра. И могу да платим и 17.000 евра за
вилу седам дана на мору у хотелу поред мог, и патике од 600 евра и сако од 5.000 евра.
Али не радим ништа од тога за разлику од Вучића, Весића и свих из ове, али и многих из
претходних власти, који то раде и никоме не могу да објасне одакле им новац”, написао
је лидер ССП на Твитеру.

  

Он је тако алудирао на више него бахато понашање председника Србије и СНС
Александра Вучића и његових блиских сарадника.

  

Подсетимо, потпредседник ССП Дејан Булатовић пре неколико дана позвао је Вучића да
одговори одакле му новац за сако од 700.000 динара и патике од 70.000, и нагласио да
Вучић истоворемено промовише да грађани живе што скромније, док се сам “бахати”.

  

“У Србији више од 500.000 људи живи од 12.000 динара прихода месечно. Свако 10. дете
у Србији је гладно, свако треће се не храни адекватно. А једна његова патика кошта као
сав овај хлеб. Једна патика је довољна да се купи 1.500 хлебова, четворочлана
породица у наредне три године може да има сваки дан хлеб”, рекао је Булатовић
новинарима у Пионирском парку, испред зграде у којој је кабинет председника Србије.

  

(Нова С)
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