
Због инцидента Војислава Шешеља у Скупштини Србије, хрватска делегација на челу са Горданом Јандрoковићем прекинула посету Србији
среда, 18 април 2018 15:54

Након инцидента у Београду током којег је Војислав Шешељ псовао хрватску делегацију
која борави у посети Србији и газио хрватску заставу у Скупштини Србије, делегација
Хрватске одлучила је да прекине посету.

  

  

Председник Владе Хрватске Андреј Пленковић и председник хрватског Сабора Гордан
Јандроковић разговарали су и донели такву одлуку, речено је за Н1 у Влади Хрватске.

  

Договорено је да се цела делегација врати у Хрватску.

  

Из канцеларије председника Сабора саопштено је да је делегација одлучила да прекине
посету након инцидента који је изазвао Шешељ у Скупштини Србије.
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"Упркос врло добром почетку службене посете и опредељености да направимо најбоље
за унапређење односа две државе, због овог чина којим је грубо повређено достојанство
Републике Хрватске и хрватског Сабора, прекинули смо посету", наводи се у саопштењу.

  

Најоштрије се осуђује нецивилизован и неприхватљив чин Војислава Шешеља, гажење
хрватске заставе, непоштовање хрватских симбола и увреде на рачун чланова хрватске
делегације и другог човека Републике Хрватске, потврдила је за Н1 портпаролка
хрватске Владе Сунчана Главак.

  

Јандрoковић: Дошли смо у доброј намери, али не можемо да пређемо преко
инцидента

  

Председник Сабора Хрватске Гордан Јандроковић изјавио је данас у Београду да
делегација хрватског парламента не може да пређе преко инцидента који је изазвао
лидер радикала Војислав Шешељ и да је зато прекинула званичну посету Србији.

  

“Дошли смо овде са жељом да направимо корак у поправљању односа Хрватске и
Србије. Добро је кренуло, имали смо два јако добра састанка, али се тада догодио тај
инцидент са Шешељем. Сматрам да је то нешто преко чега не можемо и нећемо прећи, и
из тог разлога одлучили смо прекинути посету”, рекао је Јандроковић новинарима
хрватских медија испред Амбасаде Хрватске.

  

Он је рекао да хрватска делегација није видела инцидент са заставом, али да је Шешељ,
према саопштењу из његове странке, газио по хрватској застави.

  

“То је гнусно и неприхватљиво и из тог разлога одучили смо прекинути посету и вратити
се у Загреб”, рекао је Јандроковић.

  

Он је рекао да је то ”црта коју једноставно морамо прећи, јер ово није било коректно, и
недопустиво је”.
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Јандроковић није желео да одговара на даља питања новинара рекавши да ће по
доласку у Загреб имати конференцију за новинаре.

  

(Н1)

  

Видети још:

  

СРС: Војислав Шешељ газио хрватску заставу, па потом псовао и вређао
делегацију Сабора која је у посети Скупштини Србије

  

СРС: На Ђурђевдан, 6. маја, у центру Хртковаца биће одржан велики народни
митинг на ком ће говорити Војислав Шешељ
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