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 Премијер Хрватске Андреј Пленковић назвао је председника државе Зорана
Милановића злостављачем који не ради ништа, чиме је наставио њихов вишенедељни
вербални сукоб путем медија.

  "Милановић је злостављач и насилник који не ради ништа, који је својим понашањем
минирао борбу против коронавируса", рекао је Пленковић новинарима.   

Реагујући на најновије критике хрватског председника на рачун министара из његове
Владе, Пленковић је рекао да неће допустити "неконтролисане изливе увреда на
различите адресе" које упућује Милановић, иако је, како је додао, свестан да му
реаговање на њих политички штети. 

  

"Не можемо се понашати као у разреду у школи када дође некакав насилник који гњави
свакога па се каже ма пустите га, нешто с њим није у реду", рекао је премијер и челник
владајуће ХДЗ. 

  

Последња у низу председникових критичких изјава упућена је министарки културе Нини
Обуљен Коржинек која је на ХРТ рекла да је Милановић као премијер 2016. године
Пленковића назвао "сином војне лекарке", чиме је, како је навела, покренуо "страшан
говор мржње против њега који се вуче и данас". 
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Милановић је потом на Фејсбуку написао да она "самоубилачки испуњава прохтеве свог
средовечног господара и злостављача". 

  

Председник Владе и државе последњих дана су разменили низ вербалних увреда. 

  

Милановић је Пленковића назвао "50-годишњим нарикачем" и "херојским зецом", а
Пленковић њега "пироманом који се прерушио у ватрогасца" и "54-годишњим
шмркавцем". 

  

Након што је Милановић рекао да премијер изјавом да је "шмркавац" алудира да је
наркоман, Пленковић му је данас одговорио да је мислио на "балавца који грубо и
безобразно коментарише много људи". 

  

На коментар да су ХДЗ и десница својевремено жестоко нападали Милановића док је
био премијер и називали га "србочетником", а његову Социјалдемократску партију
Хрватске "црвеном бандом", Пленковић је одговорио да он то никад није рекао и упитао
новинара да ли је нашао неку његову изјаву или наступ "који би могао бити хушкачки или
дискриминишући или такав да остави дојам да изазива мржњу". 

  

Пленковић је оценио да је добро што ХДЗ има коалицију с политичким представницима
српске мањине и подсетио да је његов претходник Иво Санадер такође имао
потпредседника Владе из Самосталне демократске српске странке. 

  

Тада, како је навео, нико није пуцао пред Банским дворима, чиме се осврнуо на недавни
оружани напад испред зграде Владе који сматра тероризмом. 

  

Пленковић је рекао да се тада није свакодневно причало о такозваној "хрватско-српској
трговачкој коалицији" и поновио тезу да то радикализује друштво.

  

(Бета)
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