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БАЊАЛУКА – Премијер Републике Српске (РС) Милорад Додик оптужио је данас
високог представника у БиХ Валентина Инцка да је увредио српски народ у БиХ, јер није
изразио саучешће поводом смрти патријарха Павла.

  

Додик је оценио да је Инцко требало да изрази саучешће поводом патријархове смрти и
тако „бар куртоазно покаже да разуме да у БиХ живе и Срби”.

  

Он је Инцку замерио што се на јучерашњој конференцији за штампу појавио са шалом око
врата фудбалске репрезентације БиХ, а да, како је навео, ниједног тренутка није нашао
за сходно да се појави на сахрани патријарха Павла у Београду.

  

„Отишао је на утакмицу репрезентације БиХ. То је, наравно, неупоредиво, али говори о
томе колико су спремни да игноришу бол који је српски народ осећао свих ових дана”,
рекао је Додик новинарима.

  

Он је навео да „нико од тих великих странаца није нашао за сходно да Србима у БиХ, и
Српској православној цркви (СПЦ) упути телеграм саучешћа”.

  

Премијер РС је рекао да га више не интересују ставови ОХР-а и Савета за
имплементацију мира, поручујући да они „могу да се састају годинама, а ОХР може да
остане још стотину година, али да то више није проблем и брига РС”.

  

„Да ли ће ОХР остати или не, ја сам око тога своје рекао. Ја сигурно на ту седницу
Савета за имплементацију мира у фебруару нећу ни ићи, јер мислим да немам шта да
кажем”, истакао је Додик.

  

Он тврди да су представници РС „покушали да буду конструктивни и јасни”, додајући да
ће наставити да води политику у интересу свих грађана РС.
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„Они када трансформишу ОХР или одлуче нешто друго, нека нам јаве. Ми ћемо то
сачекати”, истакао је Додик коментаришући закључке последње седнице Савета за
имплементацију мира у БиХ.

  

(Бета)
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