
Незапосленост у Србији ће се смањити када се сви грађани учлане у СНС

Пише: Њуз нет
четвртак, 03 август 2017 14:26

  

Август је. Политичари су се ућутали јер се одмарају на егзотичним дестинацијама од
тешког рударског рада током целе године. Слично је и с аналитичарима. А и БДП нам се
нешто улењио.

  

  

А Србија не може да чека, јер треба се попети на Дуинг бизнис листи, треба још
погурати тај БДП да ММФ и Светска банка буду задовољни, треба наставити брже, јаче,
боље до септембра када професионалци дођу с мора и преузму ствар у своје руке.

  

Због тако алармантне ситуације, а и зато што волимо Србију, одлучили смо да помогнемо
и да се хитно консултујемо са финансијским, политичким и друштвеним експертима шта
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урадити.

  

А како нема већих екперата за све од екипе Њуз.нета замолили смо их да нам одговоре
на 25 питања и прокоментаришу актуелну економско-политичко-друштвену ситуацију у
Србију.

  

Ево шта су нам у један глас одговорили Њузовци Ненад Милосављевић, Виктор
Марковић, Мирослав Вујовић, Марко Дражић, Бојан Савић, Соко Соколовић, Бане
Грковић и Дејан Николић.

  

Кад ће у Србију доћи бољитак?

  

Већ из вашег првог питања се тачно види оно што смо већ наслућивали - да сте
критизери из удобне фотеље.

  

Кад ће се променити власт? И ко би то могао да уради?

  

Власт ће се променити када будемо изгласали да се промени. Значи за 20, највише 25
година.

  

Зашто су Грци забранили ношење парадајза на море и која нам је алтернатива?

  

Грци нам још увек нису заборавили пораз у кошарци 1995. и на све могуће начине гледају
да нам се освете. Решење је да српски туристи засаде парадајз на скривеним
локацијама широм грчког приморја и да једни другима у наредним годинама дају мапе
где се засади налазе.

  

Зашто је новинарима било забрањено да постављају питања на конференцији за
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штампу након договора с Фијатом?

  

А што, питали би нешто незгодно да су имали прилику?

  

Сви се спремају за београдске изборе. Да ли ћете се и ви кандидовати на
београдским изборима? Шта би био Ваш адут?

  

Нећемо се кандидовати јер имамо паметнија посла у животу, али када бисмо се
кандидовали адут би нам био – шта год да урадимо, сигурно ће бити више од Малог.

  

Да ли је Зоран Кесић више љубоморан на Вашу популарност или ви на његову?

  

Не разумемо питање, зашто мислите да бисмо ми могли да будемо љубоморни на
популарност оног г.внара Кесића?

  

 3 / 5



Незапосленост у Србији ће се смањити када се сви грађани учлане у СНС

Пише: Њуз нет
четвртак, 03 август 2017 14:26

  Добро. Који је од вас најлепши, ко најпаметнији, ко најдуховитији, а ко јепредседник?  Ја сам најпаметнији!  Не, ја сам!  Ма шта се трипујете, ја сам!  Добро, не знамо ко је најпаметнији, ко је најдуховитији, али знамо ко је најлепшипредседник – Борис Тадић!  Шта мислите кад ће бити решен случај Савамала и од кога то зависи?  Сви смо се смејали новом заштитнику грађана јер је студирао 13 година, али он је већпрвих дана мандата окончао тај случај тако што је једноставно рекао да је случајокончан. Најбоља решења су понекад и најједноставнија.  Која је јединица мере љубави према домовини Србији и када ће је Влада увести каозванично средство плаћања рачуна, хране и других основних животнихпотрепштина?  С обзиром на то да је Вучић Србија, а да Вучића највише воли Небојша Стефановић,мера љубави према Србији треба да буде "небојша". Колико волиш Србију? 20 небојши!Колико кошта овај паризер? 3 небојше 100 грама. Може, само танко сечено ако може!  Кога Срби висе воле - Русију или Америку?  Вучића.  Кад ћемо у ЕУ?  Кад Нова економија постане најчитанији часопис у земљи.  Кад це стићи руски МИГови и ко ће да их довезе?  Руски Мигови су већ стигли. Све је у глави и позитивном размишљању.  А довезао их језна се ко. Сигурно није Вулин.  БДП нам расте као чаробни пасуљ. Докле ће тако стићи? И кад ће наш стандард дапорасте с њим?  Некада се за нешто што има добру перспективу у целом свету говорило "небо јеграница". Сада сви говоре "Српски БДП је граница". А стандард нема везе са БДП-ом, тоби бар ви у Новој економији требало да знате.  
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  Како смањити незапосленост?  Све грађане Србије учланити у СНС. Проблем је само што је број њих који нису члановиове странке занемарљив, мада, и то је добар тактички потез како страни инвеститори неби помислили да нема више ниједног незапосленог у земљи па да због тога престану дадолазе и отварају нова радна места.  Којим послом је најбоље бавити се у Србији?  Покренеш часопис и пишеш неке небулозе о економији. Додаш му у имену неки префикс,типа нов, ново или тако нешто, да изгледа озбиљно. Ионако то нико не чита, осим ако необјавиш интервју са неким супер кул ликовима који одговарају на 25 питања.  Да сте страни инвеститор у који бизнис у Србији бисте уложили своје паре?  У Нову еко..... У Њуз.нет. Можда мало и у музичку фонтану. Инвестирали бисмо дапостане немузичка и несветлећа, да просто буде само фонтана.  Како бисте решили проблем ниске откупне цене малина и купина?  Представнике малинара послати у неки ријалити. Ако је Сораји или Станији послеријалитија скочила цена, скочиће и малинама.  Имате ли неки предлог за помоћ банкама које су, угрожене од грађана који нећередовно да плаћају рате и буне се због високих камата?  Бахатост грађана нажалост достиже невероватне размере, зато би банкомати требалода започну штрајк глађу како би указали на свој тежак положај.  Како да српски мрзитељи постану српски љубитељи?  Врло једноставно, да се учлане у СНС.  Ко би био идеалан председник Србије, а ко премијер?  Идеалног председника већ имамо, а идеално би било када би он био и премијер.  Где налазите инспирацију? Шта радите кад вам је понестане?  Кад је тешко - Вулин. Одговор на ово друго боље да не знате.  Кад ће радници Гоше добити плате које им газда дугује?  А кад ћемо ми добити плате? То вас не занима?!  Шта су радници Фијата добили договором, а шта су изгубили?  Изгубили су достојанство, а добили прилику да не секирају управу и Вучића бар унаредне три године.  Шта чека Србију на јесен? А шта чека Вас?  Нас, на нашу велику срећу, очекује нова сезона емисије "24 минута". Србију, на њенувелику жалост, очекује нова сезона емисије "24 минута".  Кад ће Новак опет почети да побеђује?  Када се учлани у СНС. Без тога нема напретка на АТП листи, а и не може да очекује даће бити бржи, јачи и бољи.  (Њуз.нет)
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