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Александар Вучић апелује на Европску централну банку да заустави јачање долара, а
пре само три недеље се хвалио како је омогућио Србији нову позајмицу од свог
пријатеља, шеика бин Заједа, и то - у доларима, каже главни уредник НИН-а Милан
Ћулибрк.

  

  

И без милијарде из Уједињених Арапских Емирата, учешће долара у укупном дугу Србије
је око 12 одсто, на основу чега је дуг Србије порастао за више од 68 милијарди динара
само по основу јачања долара, рекао је Ћулибрк.

  

“Додатни проблем је што нафту, гас и све енергенте плаћамо у доларима”, казао је
Ћулибрк у Новом дану на Н1.

  

Према његовим речима, привредни раст Србије ће по свој прилици ове године износити
између 3 и 3,5 одсто, што тешко да ће омогућити повећање животног стандарда.
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Додаје да је земља суочена са убрзањем раста цена, док испада као да су цене које
држава контролише порасле више од оних које не контролише.

  

Како каже, држава је ограничила цену хлеба Сава на 53 динара, па га сад нема нигде,
док погачица кошта 70 динара.

  

Говорећи о томе што је у среду “оборен рекорд” у дужини формирања извршне власти,
јер је 185. дана прошло од избора, каже да ће мандатарка Ана Брнабић оборити још
један рекорд – биће премијерка са најдужим стажом, “а не знам да ли је и једну одлуку
донела”.

  

“Сви чекају да председник обезбеди гориво, храну, заустави јачање долара… уместо да
влада ради свој посао”, рекао је он.

  

“Нико не пита где иду паре за помоћ људима на КиМ”

  

Коментаришући проглас опозиције о Косову, Ћулибрк каже да постоји поларизација – у
настојању да се спреми за будуће изборе председник је најавио нови блок, и онда је
било очекивано да ће друге странке да реагују.

  

Оно што је мало проблематично, каже уредник НИН-а, је што десница има само став, али
тај став се не разликује битно од било које друге странке, јер ни једна партија у Србији
није спремна да призна независност Косова.

  

Он је рекао да стиче утисак да постоји уверење да је боље да се проблем одлаже 20, 30
или 50 година него да се реши, а нико не пита “како ти људи доле живе”.

  

Подсећа да је председник Вучић на седници Народне скупштине о Косову рекао да
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Србија годишње издваја 800 милиона евра за помоћ људима тамо.

  

“Нико не пита где су те паре”, казао је Ћулибрк.

  

Говорећи о годишњици 5. октобра, каже да та победа са ове дистанце изгледа као
пораз, посебно зато што власт говори да је земља почела да пропада од 2000. године.

  

“Нико не каже да је од 1990. до 2000. БДП смањен за 60 одсто”, каже Ћулибрк и додаје
да је новим генерацијама младих, које “појма немају” шта је било 5. октобра, “усађено да
су тада неке зле чике смениле добре људе”.

  

Држава већ има све податке који се траже на попису

  

Ћулибрк каже да све податке који се траже на попису држава већ има, да их остављамо
на друштвеним мрежама и дајемо када плаћамо електронски.

  

Говорећи о таласу протеста који је избио због интервјуа са осуђеним силоватељем у
таблоиду Информер, на питање да ли би могао да реагује Савет за штампу одговара –
шта може Савет кад Информер то не поштује?

  

  

Подсећа да су се огласиле и повереница за заштиту равноправности и министарка
Зорана Михајловић, и ништа се није десило.

  

“Главни уредник Информера је за председника Србије и даље најбољи новинар и то је
готова ствар”, каже Ћулибрк.

 3 / 4



Милан Ћулибрк: Вучић моли ЕЦБ да заустави јачање долара, а пре само три недеље се хвалио како се „задужио милијарду долара од свог пријатеља шеика бин Заједа“
четвртак, 06 октобар 2022 19:13

  

(Н1)

  

 4 / 4


