
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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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је погибија два радника на
градилишту Београда на води велика трагедија за њихове породице и да је обема
породицама изразио најискреније саучешће, а опозицији поручио да се на трагедији
обичних људи не праве политички поени.

  

  "Најдубље саучешће породицама настрадалих на градилишту, обема породицама сам
упутио изразе саучешћа и не знам шта имате да додате томе. То је живот, то су ствари
које се дешавају и надам се да, ако постоји одговорност, да ја не спадам у оне које ће да
прогоне, већ да ће надлежни органи то да испитају, али то је велика трагедија за
њихове породице и то је све", рекао је Вучић.   

Он је поводом трагичне смрти радника изнео један податак из САД.

  

"У Америци сваких 10 секунди гине један перач прозора. То су такви послови. Дешава се
на грађевини и у војсци. За нас је кључно питање да ли је држава преузела све, да ли је
компанија пријавила раднике", рекао је Вучић.

  

На питање како коментарише кампању опозиције против њега тим поводом, он каже:

  

"Ови други, који мисле да извуку неку политичку корист из трагедије обичних људи,
њима на овако важном месту не могу да придајем посебну важност. Они најбоље о себи
говоре".
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Јесу ли то они исти људи који су хвалили убиство, који су једну жену назвали бабом
правећи од ње хероја, а онда мени пребацивали што сам им на то одговорио, упитао је
Вучић.

  

Видети још: 

  

НСПМ: Вучић информацију о броју перача прозора који погину у САД узео са
сатиричног портала - што је изазвало лавину заједљивих коментара на друштвеним
мрежама

  

(Танјуг)
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