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ЗАГРЕБ – Председник Хрватске Иво Јосиповић, кога је премијерка Јадранка Косор
оптужила да одуговлачи с именовањем амбасадора како би учинио опозицији ако добије
изборе, изјавио је данас да би шефа дипломатије Гордана Јандроковића требало
сменити због „кршења процедуре и изношења лажи”.

  

Јосиповић је на конференцији за новинаре оштро критиковао Јандроковића што му је
послао попис предложених амбасадора, иако, како је рекао, то није у складу с
овлашћењима министра спољних послова и оценио да га Влада треба сменити.

  

Јандроковић је у Дневнику Хрватске телевизије изнео оцену да председник жели избор
амбасадора по политичкој подобности, а не стручности, односно да одуговлачи с
именовањем амбасадора да би учинио опозиционој Социјалдемократској партији (СДП),
у случају да та странка дође на власт.

  

Јосиповић је рекао да се нада да Јандроковићев гест није политика владе и премијерке
Косор, председнице Хрватске демократске заједнице (ХДЗ).

  

„Предлог амбасадора према Уставу подноси Влада, уз претходно мишљење надлежног
саборског одбора, а не министар спољних послова”, објаснио је Јосиповић.

  

Шеф хрватске државе сматра да би Јандроковић требало да сноси политичку
одговорност за свој поступак, „од кршења процедуре до изношења лажи”.

  

На питања да ли би Јандроковића требало сменити, Јосиповић је одговорио да сматра
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да би министар требало да поднесе оставку, али да је то његово политичко мишљење.

  

Јосиповић је објаснио да неће формално затражити његову оставку јер именовање
министра спољних послова није у надлежности председника него владе.

  

Непримерено је увлачење председника државе у предизборну кампању како би се
изазвали политички ефекти, истакао је Јосиповић и запитао се „шта ће странци мислити
о министру спољних послова који не познаје процедуру именовања амбасадора”.

  

На критике Јосиповића, министар Јандроковић одговорио је да није погрешио „ни за
милиметар”.

  

„Не знам ко саветује председника. Ја сам уверен да сам поступио по процедури!”, рекао
је Јандроковић за tportal.hr.

  

На питање како доживљава председниково сугерисање смене, Јандроковић је
одговорио да „тај захтев доживљава као скретање са суштине проблема”. „Ради се о
листи каријерних дипломата, дакле моја смена се тражи у недостатку доказа”, каже
Јандроковић.

  

(Танјуг)
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