
Игор Црнадак: Посета делегације Јужне Осетије Бањалуци нанела штету Републици Српској
четвртак, 11 јануар 2018 23:26

Министар спољних послова БиХ Игор Црнадак потврдио је да је БиХ добила протестну
ноту Грузије, због присуства председника Јужне Осетије Антонија Бибалова прослави 9.
јануара, Дана РС у Бањалуци.

  

  

"Ових дана доста је пажње привукла посета делегације Јужне Осетије Бањалуци. Тачно
је да смо добили протестну ноту Грузије, на коју је Министарство упутило одговор.
Очекујем да на томе и остане, и да не буде последица по односе две земље", рекао је
Црнадак.

  

Наводећи да подржава међународне активности Републике Српске, он је оценио да је
посета делегације Јужне Осетије Бањалуци само нанела штету РС на међународном
плану.

  

"Ово је било девалвирање значаја, у исту раван је стала Република Српска са једним

 1 / 2



Игор Црнадак: Посета делегације Јужне Осетије Бањалуци нанела штету Републици Српској
четвртак, 11 јануар 2018 23:26

регионом сумњивог међународног значаја, величине Прњавора. То није нешто што треба
РС", рекао је шеф дипломатије.

  

Он је додао да је питање зашто у РС нису дошли представници Баварске, Ломбардије,
Каталоније, снажнијих региона у снажнијим земљама, већ Јужне Осетије.

  

Поводом одласка Брајана Хојта Јиа с позиције заменика помоћника америчког државног
секретара за Централну и Јужну Европу, Црнадак је казао да "у потпуности дели став
који је изнео председник Србије Александар Вучић".

  

"Ради се о једном дипломати - професионалцу, који говори у име Стејт департмента,
представља Вашингтон и поштујем га. Поред тога, он подржава Дејтон, поштује РС. Не
видим разлог зашто не био добродошао у Бањалуку или било где", казао је он.

  

Према његовим речима, није интерес народа и институција РС да улазе у директну
конфронтацију са САД због незадовољства једног човека, мислећи на председника РС
Милорада Додика, који је на америчкој "црној листи".

  

(Бета)

  

Видети још: Председник Јужне Осетије Анатоли Бибилов: Нисам дошао у БиХ, ја сам на
празник дошао у РС
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