
Андреј Пленковић: Србија клевета Хрватску у међународној заједници; победа Комшића над Човићем у БиХ показује да је по трећи пут дезавуисан сам смисао Дејтонског споразума
среда, 10 октобар 2018 13:45

Односи са Србијом оптерећени не само отвореним питањима из рата 1990-тих него и
реториком којом је Хрватска оклеветана у међународној заједници, каже Пленковић

  

"Односи са Србијом су оптерећени не само отвореним питањима из времена
осамостављена и агресије на Републику Хрватску, попут питања несталих, културних
добара, регионалне јурисдикције србијанског закона, него и реториком којом се
Хрватска неретко клевета у међународној заједници на шта одлучно одговарамо на свим
међународним форумима", рекао је премијер Хрватске Андреј Пленковић у Сабору.

  

  

Он је истакао да је Хрватска "упркос наметнутом рату победила и да је данас чланица
ЕУ и НАТО".
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"Важно је да Србија и њено вођство што пре узму то у обзир и усвоје европске вредности
и правила", истакао је Пленковић који је у Сабору представио извештај о другој години
мандата Владе.

  

Премијер се у делу говора посвећеном односу са суседним државама поново освнуо и на
недељне изборе у БиХ рекавши да резултати и победа Жељка Комшића над Драганом
Човићем у трци за члана Председништва БиХ из реда хрватског народа показује да је по
трећи пут "дезавуисан сам смисао Дејтонског споразума".

  

"На основу резултата видимо да је оркестрираним деловањем изиграна стварна
политичка воља хрватског народа у БиХ којем су у недељу Бошњаци на територију
Федерације БиХ, као једне изборне јединице, изабрали Жељка Комшића за предстаника
у Председништву упркос плебисцитарој подршци Хрвата Драгану Човићу", рекао је
Пленковић.

  

Он је оценио да је то лоше за стабилност и будућност БиХ, јер "непотребно антагонизује
Хрвате и Бошњаке".

  

Хрватски премијер је закључио да та ситуација представља највећи изазов који
политичким актерима у БиХ и међународној заједници, како је рекао, треба да укаже на
нужност исправљања "оваквих злоупотреба".

  

(Бета)
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