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 На конференцији за новинере поводом постављања новог начелника
Генералштаба Војске Србије Александар Вучић се осврнуо и на погибију два
радника на градилишту Београда на води. На унапред припремљено питање
новинара са Пинка Вучић је изнео податак да у САД на сваких 10 секунди погине
по један перач прозора.

  

  

  

  

Податак о броју погинулих перача прозора Вучић је пронашао на америчком
сатиричном порталу
. Уколико би та информација била тачна то би значило да у САД сваког дана погине
преко 8 и по хиљада перача прозора, у току месец дана преко 250 хиљада, а у току
годину дана преко 3 милиона! То би значило да у САД годишње погине више
перача прозора него што је погинуло америчких војника у Првом и Другом светском
рату, Корејском рату и Вијетнамском рату заједно!

  
  

Vučić kaže da u Americi svakih DESET SEKUNDI pogine jedan perač prozora.
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  To je objavio satirični portal THE ONION. 
  
  Što je njihov NJUZ. 
  
  I članak je naravno izmišljen. 
  
  Po toj logici pogine više od 8500 perača DNEVNO. https://t.co/3OMLDLHhlN pic.twitter.com/
3bdqrmb6SC

  — Beba Balašević (@kenobibaby) September 14, 2018    

  

Оваква Вучића изјава изазвала је лавину коментара и шала на друштвеним мрежама. 

  
  

- U Americi na svakih 10 sekundi pogine jedan perač prozora. Na svakih 10 sekundi! - kaže
Psiho. 
  Ako je u pravu, to znači da u Americi godišnje pogine 3.153.600 perača prozora.
  Eto šta je moć podsvesti. Jednom rečenicom, pobi više perača nego onomad muslimana.

  — predrag popovic (@popovic_predrag) September 14, 2018    

  

Видети још:

  

&#160; Вучић о погибији радника на градилишту Београда на води: У САД на
сваких 10 секунди погине један перач прозора - такав је живот; Опозиција која
прави хероја од бабе убице покушава да профитира на томе
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