
Иван Ивановић: Уверен сам да је ово "последња четвртина" Вучићеве власти,  народ више не може да трпи да нема државу
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 Иван Ивановић, аутор емисије "Вече са Иваном Ивановићем" која се у петак враћа на
програм ТВ Нова С, оценио је за Н1 да је небитно што Србија скоро три месеца после
избора, нема нову владу, јер све одлуке ионако доноси председник Александар Вучић.
Уверен је и да је ово "последња четвртина" Вучићеве власти, јер како је рекао, народ
више не може да трпи да нема државу.

  

Ивановић је у Новом дану ТВ Н1 рекао да се током одмора није много питао зашто
Србија још нема владу, иако су парламентарни избори одржани још 21. јуна, јер сматра
да је то потпуно небитно.

  

  
  

Ми не жеивимо у републици, живимо у деспотији. Имамо деспота Александра Вучића, и
од његових одлука зависи судбина сваког од нас
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"Ми не жеивимо у републици, живимо у деспотији. Имамо деспота Александра Вучића, и
од његових одлука зависи судбина сваког од нас", рекао је он.

  

Поводом спекулација о новим министрима у дневној штампи, Ивановић је рекао да
"доктори спинова знају добро свој посао, муте воду сваки дан, и раде шибице сваки дан
са именима".

  

"Уопште се не треба обазирати. У Србији се ништа неће променти док је ова власт,
држава неће функционисати ако нисте члан 'праве странке', а ако мислите слободно
бићете издајник (...) Ја бих волео да је Вучић бољи, да је ова влада боља. Ту нема ничег
претерано личног. Није нормално, ни добро да нам држава изгледа овако. Није добро да
Марко Ђурић буде у конкуренцији за било шта, земља у којој је Марко Ђурић у
конкуренцији за високе позиције, има озбиљан проблем", оценио је Ивановић.

  

Мишљења је, међутим, да се "партија ближи крају", односно да је ово "последања
четвртина" Вучићеве власти.

  

"Ово више не може да се издржи, народ неће моћи да издржи друго. Немање државе је
проблем", истакао је.

  

Скептичан је, међутим, да би 5. октобар могао да се понови. Како је рекао, питање је да
ли би се и Слободану Милошевићу десио 5. октобар да је било хране у продавницама,
бензина на пумпама, и да се могло отићи седам дана на летовање.

  

Но, приметио је и да су људи на улици "јако несрећни и незадовољни", истичући да 4,5
милиона грађана не гласа за Вучића и СНС.

  

"Управо мислим да је ово наш проблем. Шта то значи немам опцију за гласање? Шах се
игра са фигурама које су на табли, имаш црне, и имаш беле (...) Знаш колико кошта мој и
твој глас? Пар кобасица и литар уља - толико су давали на југу. И не видим зашто би
имали величанствен приступ томе. Изађеш, гласаш, изабереш власт, она те лаже,
изабереш нову... Као да тражимо принца из бајке, и док не нађемо принца трпећемо ово
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што се дешава. То је кретенски принцип", оштро је поручио Ивановић.

  

Прозивају ме да сам издајник, а до мене у Ровињу седи члан ГО СНС-а

  

Ивановић је подсетио и да га таблоиди сваке године етикетирају да је издајник зато што
летује у Хрватској.

  

"Ове године ми је било врло занимљиво, Информер је објавио насловну страну да сам ја
издајник, а сто до мене у Ровињу седи члан Главног одбора СНС-а, и он није био
издајник. Нећу рећи који члан, ја сам против тога да се гледа у ситна цревца ко где
летује. Не замерам што су били на мору, замерам начин на који функционишу као
странка", казао је.

  

Додао је и да су многа лица са телевизија са националним фреквенцијама, попут Сање
Маринковић, Јоване Јоксимовић и Филипа Чокановића, ове године летовала у Хрватској.

  

"Али они пуне батерије и одмарају с породицом, а ја издајем Србију (...) Притом власт
избегава да нам каже да је Хрватска једино море где је могло да се оде током целог
лета, као што ни хрватски медији уопште неће да кажу да постоје Срби на мору, а Срби
су дошли у три до пет пута већем броју него иначе. Замисли како око битних ствари то
изгледа, а са великим задовољством 85 одсто људи (у медијима) учествује у свему
овоме", казао је Ивановић.

  

Поручио је и да ће можда нека нова власт то заборавити, али да неће они који су све то
проживели, и да ће заувек неко моћи да оде на Јутјуб и погледа шта је ко радио у овом
времену.

  

Држава није довољно организована и паметна да спроводи сопствене мере

  

Осврћући се на одлуку Кризног штаба да се од петка уведе надзор грађана који се
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враћају са одмора у иностранству, Ивановић је рекао да никоме није јасно како ће то
заправо да изгледа, оценивши да су грађани иначе током корона кризе трпели строге
мере зато што држава "није довољно оргнаизована и паметна" да спроводи сопствене
одлуке.

  

рађанима је поручио да живе свој живот, али да морају да буду свесни да опасност
постоји, да буду одговорни и тако помогну лекарима који се боре са вирусом.

  

"Вече са Иваном Ивановићем" враћа се на мале екране у петак, 18. септембра у 22х, док
у истом термину, од понедељка на ТВ Нова С почиње и нова сезона емисије "Четири и по
мушкарца".

  

Први гост емисије "Вече са Иваном Ивановићем" у новој, 12. сезони, биће писац Синиша
Ковачевић.

  

(Н1)
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