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Председник Хрватске Зоран Милановић рекао је да Република Српска никад неће отићи
из БиХ и да Милорад Додик није проблем.

  

  

„Република Српска је чињеница и неће никад отићи из БиХ јер немају два пиштоља на
воду. Дакле, то плашење РС и њеном сепарацијом у бити подсећа на неки начин на
руску инвазију Украјине“, рекао је Милановић за телевизију РТЛ.

  

Истакао је да без Хрвата нема БиХ и да се хрватски статус уређује унутар Федерације у
којој су заједно с Бошњацима један од два народа, а има их четири пута мање.

  

"Дом народа Федерације је дом констутивних народа, то није дом раје, то је дом народа
Бошњака, Срба и Хрвата. С обзиром да Срба у Федерацији практично више ни нема, и
да су Дом у Федерацији преузели Бошњаци и да им они бирају представнике и једина
линија обране националних интереса је хрватска већина у Дому народа", рекао је
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хрватски предсеник.

  

Милановић је рекао да преговоре о измени изборног законодавства опструирају
"сарајевске унитаристичке елите".

  

"Пре свега сарајевске унитаристичке елите, Изетбеговић, Џеферовић, дакле, људи који
раде све да опструирају преговоре. Ја знам што се догађа. Купују и краду време. То су
преговори с великом фигом у џепу", оценио је председник Хрватске.

  

Нисам украјински непријатељ ни руски пријатељ

  

Милановић је рекао и да није украјински непријатељ ни руски пријатељ и оценио да се
премијер Андеј Пленковић понаша као украјински агент.

  

"Нека се изињава. Он се понаша као украјински агент, а ја као хрватски председник. То
је огромна разлика", рекао је Милановић, упитан о извињењу премијера Украјинцима
због његове изјаве да је та земља једна од најкорумпиранијих на свету.

  

Он је одбацио оцене да је проруски орјентисан, рекавши да није "слизан с Русима", да у
тој земљи никад није био службено и да није "никад попио кафу с руским амбасадором".

  

Хвала Богу да постоје они јер онда ми нисмо најгори

  

Упитан је ли претерао када је рекао да је Украјина једна од најкорумиранијих држава,
Милановић је одговорио да није, додавши да у документима ЕУ пише да је Украјина
корумпирана.

  

"Хвала Богу да постоје они јер онда ми нисмо најгори", додао је Милановић.
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Он је поновио да се ЕУ понаша неодговорно према Украјини, јер им је обећавала
милијарде, а није дала ништа.

  

Немам комуникацију с Пленковићем јер он живи у балону

  

Милановић је рекао да се не плаши што је због својих изјава, међу осталим да Украјини
није место у НАТО, завршио на украјинској екстремистичкој страници, додавши да
очекује да се власт у Украјини обрачуна са "таквим типовима".

  

Коментаришући критике министра спољних и европских послова Гордана Грлића
Радмана, Милановић је оценио да је он "срамота" и "неспособан за посао који ради".

  

Такође је навео да нема никакву комуникацију са премијером Андрејом Пленковићем, јер
он "живи у балону", а његову владу назвао је најкорумпиранијом хрватском владом.

  

(Бета)
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