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 ЗАГРЕБ - У готово свим хрватским дневним новинама данас је објављен плаћени оглас
јавног извињења градоначелника Загреба, Милана Бандића, због тога што је недавно
угостио српског политичара, народног посланика и лидера Јединствене Србије, Драгана
Марковића Палму.

  Део медија констатује да Бандићу није било довољно што се пре два дана на
конференцији за новинаре извинио грађанима и пре свега хрватским ветеранима и
припадницима деснице, због тога што је био домаћин Марковићу, који је и председник
Скупштине општине Јагодина.

  

Медији, међутим, констатују да је Бандић ове огласе платио из буџета Града, односно
џепова грађана.

  

Портал Телеграм пише да се Бандић на недавној конференцији за новинаре "мало
правио блесав", рекавши да није имао појма да је Палма пријатељ Жељка Ражнатовића
Аркана, којег у Хрватској квалификују као ратног злочинца.

  

Бандић се, наиме, најпре нашао на удару бившег ХДЗ-овца, сада градског одборника у
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загребачкој скупштини, Златка Хасанбеговића, а потом и хрватских ветерана који су му
веома замерили на овом сусрету и затражили извињење.

  

"А онда је данас у свим дневним новинама, евидентно на трошак Загрепчана, објавио
плаћене огласе под насловом 'Градоначелниково писмо јавности' у којем се опет
извињава и понавља како он није имао појма о Палминим везама с Арканом", пише
Телеграм.

  

"Зато поново упућујем извињење свим истинским бранитељима који су се на било који
начин осетили повређенима и погођенима због овог сусрета који се, да ствар буде
осетљивија, игром случаја догодило баш на Душни дан, када се сећамо својих најмилијих
од којих су многи страдали у Домовинском рату", пише Бандић у свом писму.

  

Због сусрета с Палмом Бандићу је, иначе, Златко Хасанбеговић претио раскидом
коалиције на градском нивоу.

  

Хасанбеговић је међу првима затражио извињење Бандића, а градоначелник га је, чини
се, схватио врло озбиљно.

  

Бандић је плаћени оглас објавио у "24сата", "Вечерњем листу", "Јутарњем листу" ..., пише
Телеграм.

  

Палма: Не одричем се Бандића, не љутим се, разумем га

  

Лидер Јединствене Србије и председник Скупштине општине Јагодина Драган Марковић
Палма изјавио је за Н1 да се не ограђује од прошлонедељног сусрета са Миланом
Бандићем иако се градоначелника Загреба јавно, преко новина, извинио хрватској
јавности јер, наводно, није знао за део Палмине прошлости и његову везу са Жељком
Ражнатовићем Арканом.
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"Не могу да замерим Бандићу јер више од 700 објава напада на њега је било на
порталима. Он је добар човек и способан, али су га напали. Не замерам му. Не ограђујем
се од виђања с њим и не љутим се, разумем га у потпуности", изјавио је Марковић.

  

На питање да ли је Бандић знао све о њему кад га је позтвао у госте, Марковић
одговара: сигуран сам да он зна ко сам ја.

  

"Ако некога позовете у госте онда треба да знате све о њему. Нисам учествовао у рату,
нисам ништа лоше урадио ниједном Хрвату, осим да ми је сметало што је протеран
спрски народ из Хрватске", рекао је Марковић. 

  

Он је додао да се није чуо са Бандићем од сусрета у Загребу и поновио да остаје позив
да градоначелник Загреба посети Јагодину следеће године.

  

"На њему је да одлучи. Моја намера је веома искрена, понудио сам да дође 1.000 Хрвата
у централну Србију, да студенти дођу. Не желим да се свађамо, желим да сарађујемо, да
деца наша не забораве шта је било, али да идемо напред", поручио је Марковић.

  

(Танјуг)
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