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 БАЊА ЛУКА - Председник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић
каже да изјаве високог представника у БиХ Валентина Инцка не доприносе позитивним
решењима у БиХ и истиче да ће Народна скупштина Републике Српске, ако буде
сматрала да је то потребно, заузети став и одговорити на те изјаве.

  

Чубриловић је за Танјуг тако одговорио на поруке високог представника у БиХ
Валентина Инцка - да Народна скупштина РС има рок до маја да одузме одликовања,
како је рекао, осуђеним ратним злочинцима, иначе ће, у супротном, РС бити суочена са
последицама.

  

  

"Очекивања и прижељкивања неких политичара у БиХ из реда само једног народа чији
је, како се чини, гласноговорник високи представник, могу бити пуке жеље, али не и
обавеза највишег законодавног тела у Републици Српској", поручује Чубриловић и додаје
да високи представник "треба на основу права и закону заснованих чињеница да решава
та питања, а никако да испуњава жеље појединих странака из реда једног народа".

 1 / 2



Недељко Чубриловић: Изјаве Инцка не доприносе позитивним решењима у БиХ; Повеље које помиње Инцко није доделила Скупштина РС
понедељак, 22 фебруар 2021 17:43

  

Чубриловић указује да је високи представник, осим што је дао такву изјаву, написао и
писмо у којем тражи да Народна скупштина Републике Српске одузме повеље које је
наводно доделила.

  

Он објашњава да повеље које помиње Инцко није доделила Скупштина, већ Одбор, као,
како каже ад хок тело Скупштине за обележавање 25 година њеног постојања.

  

"Господин Инцко се никада није обратио ни за један разговор са представницима
Народне скупштине Републике Српске да се додатно информише у вези тих ствари и,
ако је хтео да одузме повеље, за то је надлежан неко други, а не Скупштина", истиче он.

  

Он поручује да је реч о уношењу забуна у ионако узаврели јавни и политички простор
Републике Српске и Босне и Херцеговине које не доприноси стабилизацији и
смиривању.

  

(Танјуг)
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