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 Бивши премијер Хрватске и некадашњи председник Социјалдемократске партије (СДП)
Зоран Милановић (52) изјавио је данас да жели да постане председник модерне,
прогресивне, знатижељне и отворене Хрватске, без бодљикаве жице.

  „Видим себе као предводника и кандидата модерне Хрватске која се не боји, која је
прогресивна, која нема страх од непознатог, која се не ограђује бодљикавом жицом.
Изгубити се може, одустати се не може“, рекао је Милановић на конференцији за
новинаре на којој је званично објавио своју кандидатуру за председника Републике.

  

Он је захвалио СДП на подршци и оценио да је Хрватска у „поправљивом стању“ и додао
да он има велико политичко и животно искуство. Милановић је указао да је ово први пут
да иде у политичку борбу као неко ко није „анкетни медијски фаворит“.

  

„Под притиском мораш знати и хтети да живиш. Све осим победе било је пораз и
фијаско. Нисам увек успевао да удовољим тим стандардима и у ову причу и авантуру
улазим растерећенији, јер скоро све сада зависи о мени“, нагласио је Милановић.

  

На питање да ли је променио свој став о важности функције чефа државе, Милановић је

 1 / 3



Зоран Милановић: Желим бити председник модерне и отворене Хрватске, без бодљикаве жице
понедељак, 17 јун 2019 20:56

одговорио да није, и додао да док Хрватска не промени облик власти, неко мора да
обавља функцију председника.

  

Милановић није хтео да коментарише мандат актуелне председнице Колинде
Грабар-Китаровић која још није званично саопштила да ли ће тражити нови
петогодишњи мандат.

  

Он је рекао и да би, ако успе да победи на тим изборима крајем ове године, Хрватска
била држава „са ставом“.

  

„То последњих година нисмо видели, не зато што особе које воде Хрватску то не желе,
већ зато што нису у стању“, додао је бивши лидер СДП и најавио да ће слоган његове
кампање бити „Председник с карактером“.

  

Председник СДП Давор Бернардић изјавио је раније данас да је Председништво
странке подржало његов предлог да Милановић буде кандидат те странке за
председника Хрватске.

  

Одлука Председништва још треба да добије подршку Главног одбора СДП

  

О Милановићевој кандидатури медији су месецима спекулисали, али се он до данас није
оглашавао.

  

Зоран Милановић био је председник СДП од 2007. до 2016, а Владу Хрватске водио је
од краја 2011. до почетка 2016.

  

По одласку с места лидера СДП и премијера, Милановић се посветио приватном
бизнису. По писању медија, био је и саветник премијера Албаније Едија Раме.
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Претпоставља се да ће уз подршку Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) актуелна
председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић кренути у трку за нови мандат, али
она то још није објавила.

  

Она је на последњим изборима, као кандидаткиња ХДЗ у другом кругу победила
тадашњег председника Иву Јосиповића из СДП.

  

Изборе расписује Влада Хрватске у року који омогућава да се они одрже најмање 30, а
највише 60 дана пре истека мандата председника.

  

Последњи председнички избори били су 28. децембра 2014, а други круг 11. јануара
2015.

  

Актуена председница званично је ступила на функцију 19. фебруара 2015.

  

(Бета)
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