
Андреј Пленковић: Бошљаци поново гласали за Комшића. Прегласавање јако нездрава порука за односе између конститутивних народа
понедељак, 03 октобар 2022 20:18

 Премијер Хрватске Андреј Пленковић оценио је, коментаришући изборе у БиХ, да је
поново дошло до прегласавања, јер су "припадници бошњачког народа још једном
гласали за Жељка Комшића" на изборима за хрватског члана Председништва БиХ.

  

Андреј Пленковић оцењује да је то нездраво, за, како каже, добре односе између
конститутивних народа и за међусобно поверење.

  

"Сматрамо да је то лоше, да је то јако нездраво за добре односе између конститутивних
народа и за међусобно поверење. Дошло је поновно до прегласавања где су
искористили прилику грађани БиХ, махом припадници бошњачког народа, који су
искористили бирачко право и гласали за Комшића. Сматрамо да је то лоше", рекао је
премијер после седнице ширег председништва Хрватске демократске заједнице (ХДЗ).

  

Он је истакао да је то "јако нездрава порука за односе између конститутивних народа",
пренео је ХРТ.

  

"То се догодило четврти пут од 2006. године, што значи да у периоду од 20 година 16
година имамо хрватског члана председништва кога нису изабрали Хрвати у БиХ. Нема
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пластичнијег начина да опишем колико је то лоше и неправедно", рекао је хрватски
премијер.

  

Он је оценио да је добро то што су ХДЗ и остале хрватске странке оствариле одличне
резултате, али и то што је високи представник у БиХ Кристијан Шмит искористио своја
бонска овлашћења за промене Устава Федерације БиХ и изборног закона.

  

"Он је тако омогућио да не дође до прегласавања легитимних представника Хрвата у
Дому народа Федерације и у БиХ. То је важна порука", оценио је Пленковић.

  

Кандидат Демократског фронта за хрватског члана Председништва БиХ Жељко
Комшић, према последњим подацима које је објавила Централна изборна комисија БиХ,
освојио је на јучерашњим изборима 194.605 или 54,21 одсто гласова, након обрађених
3.003 или 90,51 одсто бирачких места.

  

Његов противкандидат из ХДЗ-а БиХ Борјана Кришто, према овим подацима, освојила је
164.395, односно 45,79 одсто гласова.
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