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 Драган Ђилас је најбољи кандидат за градоначелника који тренутно постоји и за овај
град он је најбоља опција, изјавио је кошаркашки тренер Душан Дуда Ивковић у Новом
дану. Каже да је у време када је Ђилас био градоначелник, Београд имао дух града, а да
је утисак да је град сада у сталном страху и завистан од владајуће странке.

  Ивковић, који је у предизборној кампањи подржао кандидатуру Драгана Ђиласа за
градоначелника и листу "Београд одлучује, људи побеђују", изјавио је да његова
подршка није случајна и да су Ђилас и он дугогодишњи пријатељи.

  

"На првом месту ми смо дугогодишњи пријатељ, а имао сам и прилику да се уверим да је
Ђилас способан човек, који је водио овај град изузетно добро, да су његове менаџерске,
организационе способности непревазиђене. Тренутно нема ни приближно сличног
кандидата", рекао је Ивковић.

  

Када би се, како је рекао, упоредили програми свих осталих листа и кандидата, Ђилас је
сигурно најбоља опција.

  

"Немам никаквог личног интереса да подржим Ђиласа. Разлог моје подршке је што
очекујем да буде боље...када бисмо направили компарацију са тренутном влашћу, могли
бисмо да кажемо да је у време Ђиласа Београд имао дух града, а да сада делује да се
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град завистан од власти и под притиском страха", оценио је тренер.

  

Додаје и да од Ђиласа очекује много.

  

"У филозофији мог живота, моји критеријуми су увек строжији према породици и
пријатељима, тако да и од њега очекујем много. Не постоји никакав лични интерес, моја
савест је чиста", рекао је.

  

Наглашава да ако Ђилас не буде испунио оно што се очекује од њега, оно што је обећао
у смислу града, да би престали да буду пријатељи. "Не бих га сигурно блатио, нити
ништа негативно говорио о њему, али не бисмо били пријатељи".

  

О конкретним стварима због којих је подржао Ђиласа, Ивковић наводи питање
београдског аеродрома и комбината ПКБ.
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"Ова власт ми делује да и на републичком и на градском нивоу све што је квалитетно она
продаје и нуди другима. Рецимо, неке кључне ствари, као што је аеродром - мишљење
Ђиласа је да се направи квалитетан менаџмент који ће остварени приход остављати
граду, а ова власт мисли да је најбоље да се иде у концесију", каже Ивковић.

  

Говорећи о ПКБ-у, он каже да то предузеће функционише веома добро, али да је став
власти да оно треба да се прода.

  

"Присутно је мишљење да би ПКБ требало да се прода, а то значи да губи своју намену,
а то је да буде пољопривредни комбинат, и да пређе у друге стврхе, земљиште би
постало грађевинско", оценио је Ивковић.

  

На питање зашто није подржао Драгана Ђиласа 2014. године, него тек сада, Ивковић је
река да те године није ни био у Србији.

  

"Мислим да 2014. нисам нити духом нити телом био присутан у овом граду. Радио сам
професион посао, за који сам био плаћен. Тада у тој мери нисам ни познавао Ђиласа,
био сам у Истанбулу...Али да сам био овде, подржао бих га", рекао је.

  

Ивковић оцењује и да то што се на листи СНС на кључним местима налазе нестраначке
личности, значи да та странка прикрива недостатак стручних кадрова.

  

"Никог од тих људи не познајем лично. Могу да схватим да су то прихватили из
одређених разога. Али та листа, доводећи угледне грађане овог града, прикрива једну
комплетну немоћ и недостатак стручних кадрова. Те личности сигурно неће да учествују
у градској власти, јер нису стрчни за то", рекао је гост Н1.

  

На питање шта он пружа Драгану Ђиласу, и како он "попуњава" Ђиласове недостатке,
Ивковић каже: "Ја не могу да попуним неки недостатак Ђиласу, он је комплетна личност,
њему ништа не фали. Због чега се он определио да бих ја могао да будем тај, па код
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мене не постоји никакав лични интерес".

  

На питање да ли ће Ђилас после избора формирати политички партију и да ли ће га
тада подржати, Ивковић каже да о томе нису разговарали.

  

"Нисмо разговарали о томе. Да ли ће да прави неки политички орган, не знам. За сада
подржавам Драгана Ђиласа за градоначелника, јер не видим ни приближно ниједног
бољег кандидата...И очекујем да листа Драгана Ђиласа победи", рекао је Дуда Ивковић.

  

Трибине постале терен за политички обрачун

  

Говорећи о последњем инциденту на спортским догађајима, када су навијачи вређали
кошаркаша Црвене Звезде Алена Омића, прослављени српски тренер каже да је то
постала "учестала појава" на трибинама.

  

"То је један глобални тренд, ектремиста и десничара, који је постао присутан на
трибунама. Имао сам искуства из бивше Југославије када сам имао играче свих
националности, никада се није постављало такво питање... мислим да је то друштвени, а
не спортски проблем, ти људи на трибинама нису љубитељи спорта", рекао је Ивковић.  

  

(Н1)
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