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 Бањалука -- Први председник Народне скупштине Републике Српске Момчило
Крајишник преминуо је у Клиници интензивне медицине за нехируршке гране УКЦ РС.

  

Преминуо је од последица инфекције новим коронавирусом.

  

Био је прикључен на респиратор због инфекције коронавирусом и обостране упале
плућа.

  

Подсећамо да је Крајишник 30. августа примљен на Клинику интензивне медицине
УКЦ-а.

  

Крајишник је рођен 1945. године у насељу Забрђе у општини Ново Сарајево. Завршио је
студије и магистрирао је на Економском факултету у Сарајеву.
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Момчило Крајишник је у јулу 1990. био међу оснивачима Српске демократске странке
(СДС) чији је лидер био Радован Караџић.

  

Након првих вишестраначких општих избора у СР БиХ изабран је за председника
Народне скупштине СР БиХ.

  

Био је председавајући Народне Скупштине Републике Српске Босне и Херцеговине и
члан Председништва БиХ од 1996. до 1998.

  

Спасао Републику Српску 1993.

  

Крајишник је председавао Народном скупштином Републике Српске 5. и 6. маја 1993.
године, на којој су присуствовали Слободан Милошевић, Момир Булатовић, Добрица
Ћосић и председник Грчке Мицотакис. Сви су имали један циљ - да убеде посланике
Републике Српске да прихвате Венс-Овенов план којим би Република Српска била
укинута а српски народ у Босни и Херцеговини у великој мери развлашћен и гетоизиран.

  

Пре гласања, Крајишник је, као велики противник плана, прогласио паузу, како би
посланици могли да боље да се упознају са негативним последицама плана. План је на
крају био одбачен. Митрополит Амфилохије тада је поручио да су Караџић, Плавшић и
Крајишник пошли "светолазарским путем и да су се определили за царство небеско".

  

Био је учесник мировних преговора о БиХ у Дејтону 1995. године. Специјални амерички
изасланик за Балкан Ричард Холбрук касније га је описао као "Господин Не", јер је био
бескомпромисан заступник српских интереса током преговора.

  (Агенције)  
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