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 Шта значи кад председник Вучић дочека кинеску вакцину која још увек нема дозволу
Агенције за лекове Србије, не доводим у питање квалитет било које вакцине, али треба
да постоји неки редослед, ако је дочекао Вучић, он је практично одобрио ту вакцину, све
остало је формалност, каже новинар недељника Време Андреј Ивањи. Додаје и да је
поражавајуће да још увек нема никаквих конкретних резултата у истрази поводом
убиства Оливера Ивановића.

  Авион са товаром од милион доза кинеске вакцине Синофарм слетео је на београдски
аеродром Никола Тесла, а дочекао га је председник Србије Александар Вучић. Авион је
слетео око 9.50.   

Дочекали су га поред Вучића, и министар Златибор Лончар, шеф БИА Братислав Гашић,
као и амбасадорка Кине у Србији Чен Бо. Ова вакцина још увек нема дозволу Агенције за
лекове.

  

„Мора да постоји неки редослед, ако је кинеску вакцину дочекао председник Вучић, он је
практично одобрио ту вакцину, пре Агенције за лекове. То је та наша стварност… где је
вакцина у другом плану, а у првом је председник Србије… И шта ако неко каже сад –
нешто ту није у реду“, упитао је Ивањи гостујући у Новом дану на Н1.
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Каже да има потпуно поверење у Агенцију за лекове, али…

  

„Имам поверење у њу, мислим да се нико не би усудио да ради супротно здрављу
становништва, али тешко је у Србији ‘само’ радирти свој посао, и то се види у свим
областима“, оценио је Ивањи.

  

Убиство Ивановића тапка у месту

  

Лидер Грађанске иницијативе (ГИ) „Слобода, демократија, правда“ (СДП) Оливер
Ивановић убијен је на данашњи дан пре три године, у северном делу Косовске
Митровице. Ивановић је погођен хицима из пиштоља, испаљеним из кола у покрету,
испред канцеларије ГИ СДП.

  

„Код нас се годинама врте свакакве приче око свега, па и око убиства Оливера
Ивановића, једино што преостаје да на основу неких расположивих, бираних
информација извлачимо неке закључке. Тешко је схватљиво да у тако малој средини се
није дошло до озбиљнијих резултата у истрази. Једино имамо да су они главни оптужени
од косовских институција у Београду, на основу полиграфа испитани и проглашени за
невине и да је Вучић директно стао у њихову страну и прогласио да су невини“, изјавио
је Ивањи.

  

Како каже, истрага на обе стране тапка у месту, а питање је да ли ћемо икада сазнати
ко стоји иза убиства Ивановића.

  

На питање да ли на Косову постоји нека особа, помирљивог карактера, који је могао да
разговара са свим странама, као Ивановић, Ивањи каже да не постоји.

  

„А он као такав је био у затвору толико дуго. Чудило је да баш лик какав је Ивановић да
је баш он завршио у затвору, а политичке прилике су да је Српска листа неприкосновена
на Косову. Колико видим, не постоји ниједан политичар на Косово који би могао да
разговара са свим супротстављеним странама, али то није само случај на косовској
локалној политичкој сцени, већ у целој Србији“, нагласио је Ивањи.
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У Србији дијалога нема, каже Ивањи, али, додаје, има – Министарства за дијалог.

  

„И ти сада покушаји којих смо сведоци, да се успостави дијалог, иде траљаво, нема нека
нормалне политичке комуникације“, каже.

  

(Н1)
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