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#PREDSJEDNIK MILANOVIĆ PRIREDIO PRIJAM NA KNINSKOJ TVRĐAVI ZA RATNE
ZAPOVJEDNIKE#
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u četvrtak
navečer je na Kninskoj tvrđavi na prijemu za ratne zapovjednike pozvao da se govori protiv
zaborava i relativiziranja Domovinskog rata, rekavši da je put u osamostaljenja Hrvatske bio
ispravan te se ne moramo nikomu ispričavati.
"Trebamo ovih dana, i sutra u Kninu i na Sinjskoj alki govoriti protiv zaborava i relativizacije
onog što smo postigli u Domovinskom ratu i osloniti se na činjenice jer je Hrvatska bila u teškoj
situaciji i nitko joj od '91. do danas nije ništa poklonio", istaknuo je Milanović na Kninskoj tvrđavi
uoči Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i 27. godišnjice oslobodilačke akcije Oluje.
Pri tomu jer rekao kako Hrvatska nije frustrirana jer joj nitko ništa nije poklonio iako se još uvijek
od toga oporavljamo i nitko nam nije rekao hvala.
Podsjetio je kako su ljudi koji su oslobađali zemlju bili u teškoj situaciji jer nisu imali streljiva - ne
za pet mjeseci nego su ga imali za nekoliko dana ili dva tjedna te su morali djelovati učinkovito.
"Svaki njen potez se gledao skeptično i kad ovo govorim ne vjerujem da zvučim kao frustrirani
predsjednik jedne male frustrirane zemlje, nego upravo suprotno - kao zdravorazumski lider
jedne samosvjesne i konačno povijesno definirane zemlje. Naš put je bio pravedan, ispravan",
poručio je Milanović.
Podsjetio je kako se Hrvatsku cijelo vrijeme sumnjičilo da želi raskomadali Bosnu i Hercegovinu,
a to, istaknuo je, nije istina
"Bihać nikad ne bi bio deblokiran da nije bilo Hrvatske vojske", kazao je. Dodao je kako je uloga
hrvatske vojske i Hrvata u BiH u ratu u BiH bila velika, a nitko za to nije rekao niti hvala.
"Bosanski Srbi, koji su bili neprijatelji u ratu, ne bi nikada položili oružje i bili dovedeni za
pregovarački stol u Daytonu da prihvate ono što je već prije toga bilo napisano, da ih Hrvatska
vojska nije slomila u zadnjoj operaciji u desetom mjesecu 1995. godine", kazao je Milanović.
Naglasio je i da Hrvatska 1995. godine nije imala izbora. "Hrvatska nikoga nije prognala
odavde, Hrvatska to nije željela ili barem ja s punim uvjerenjem govorim da to velika većina ljudi
nije željela, ali Hrvatska nije imala izbora", dodao je.
"Hrvatskoj se nudio mirovni sporazum, aranžman o uređenju Hrvatske poznatiji kao „Z-4“ koji je
za Hrvatsku bio nepovoljan, puno nepovoljniji nego sporazum iz Minska za Ukrajinu", rekao je
Milanović i dodao da ga je Hrvatska bila spremna potpisati: "Tadašnje vodstvo ga je bilo
spremno potpisati, predsjednik Tuđman, protiv svih svojih boljih životnih iskustava, ga je bio
spreman potpisati da se izbjegne krvoproliće i jedna smrt s naše, pa i s protivničke strane.
Protivnik nije htio. I to naša djeca moraju znati i ponavljati", rekao je, uz ostalo, Milanović.
To je jedino što vidim i dalje ću imati otvorene oči i biti otvoren i za drukčije mišljenje i za kritiku i
za drugu stranu. Ali ovako, što se nas tiče, stvari stoje, dodao je.
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Nekoliko puta je rekao da se Hrvatska nema potrebu nikomu ni za što ispričavati jer je njena
borba bila pravična i ispravna.
Oslobođenje Knina i hrvatska pobjeda 90-ih godina jedan od najvećih događaja u
hrvatskoj povijesti
"Bilo je vrlo malo loših stvari i jako puno dobrih stvari i jako puno veličanstvenih stvari. U tome
su sudjelovali mnogi od vas ovdje danas, ljudi u zrelim godinama, ali u snazi", rekao je te dodao
kako mu je drago što je to druženje s ratnim zapovjednicima, koje je počelo prije 10 godina na
kninskoj tvrđavi, uhvatilo čvrsto korijenje.
Izrazio je uvjerenje da će te jedinstvena generacija hrvatskih ljudi i vojnika, hrvatskih vitezova i
heroja ostati generacija koja će biti zapamćena.
"Sve što se radi i što se raditi slijedećih godina je otpor zaboravu, otpor relativiziranju, otpor
izjednačavanju i borba za činjenice i za istinu", istaknuo je predsjednik Milanović te naglasio da
je naš put bio pravedan i ispravan te kako Hrvatskoj ništa nije poklonjeno nego je od 1991.
plaćeno dvostrukom cijenom.
Red hrvatskog trolista za osobite zasluge u promicanju ugleda Republike Hrvatske i Hrvatske
vojske Milanović je uručio Klapi Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“.
Zlatnu medalju izvrsnosti u izobrazbi dobio je najbolji polaznik 44. naraštaja Napredne
dočasničke izobrazbe narednik Boro Jukić i najbolja polaznica 27. naraštaja Izobrazbe za razvoj
vođa skupnica Ivana Vučemilović – Vranjić.
Predsjednik Milanović na Kninskoj tvrđavi uručio je i promaknuća, a ukupno je promaknuto 105
pripadnika Oružanih snaga RH. Za ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih
zadaća, pohvalom Vrhovnog zapovjednika pohvaljeno je ukupno 12 pripadnika Oružanih snaga
RH.
Izaslanici ministara unutarnjih poslova, hrvatskih branitelja i obrane
Među uzvanicima na svečanom prijamu bili su: predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat
Miljanić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj, predstojnik Ureda
Vijeća za nacionalnu sigurnost Valentin Franjić, ravnatelj SOA-e Danijel Markić, ravnatelj Vojnoobavještajne agencije general-bojnik Ivica Kinder, zamjenik načelnika GS OSRH, zapovjednici
grana OSRH, zapovjednici zapovjedništava i postrojbi te časnici i dočasnici Hrvatske vojske kao
i članovi kolegija Glavnog ravnatelja policije i načelnici policijskih uprava, na čelu s izaslanikom
potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova zamjenikom Glavnog ravnatelja policije
Damirom Barićem.
Bili su tu i članovi Hrvatskog generalskog zbora na čelu s predsjednikom, umirovljenim general
bojnikom Marinkom Krešićem, izaslanstvo Nacionalne grade Minesote, vojni ordinarij u RH Jure
Bogdan i generalni vikar, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Prijamu je nazočio izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja i ravnatelj
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Uprave u Ministarstvu hrvatskih branitelja DinkoTandara, izaslanik ministra obrane i ravnatelj
Uprave u Ministarstvu obrane Ivan Jušić, umirovljeni generali i admirali časnici i dočasnici HV-a,
predstavnici braniteljskih udruga, predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović,
vojni izaslanici u RH i drugi.
U ime odlikovanih i promaknutih, predsjedniku Milanoviću zahvalili su iz Klape HRM "Sv. Juraj"
te dodali da im to puno znači na kninskoj tvrđavi, posebnom mjestu uoči Dana pobjede i
hrvatskih branitelja koje su od srca pozdravili te im poručili neka im zahvala bude njihova
pjesma.
Svečani prijem Predsjednika Republike za ratne zapovjednike na Kninskoj tvrđavi uveličali su i
Policijska klapa „Sveti Mihovil“ i Mali jazz sastav Orkestra Hrvatske ratne mornarice.
Na svečanom prijemu za ratne zapovjednike povodom obilježavanja Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 27. obljetnice VRO Oluja, predsjednik
Milanović uručio je odlikovanja, medalje, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga
Republike Hrvatske. (Hina)
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