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Политички аналитичар Душан Јањић најаву и покушај да се кроз Скупштину Републике
Српске сазове референдум оцењује као најрискантнију политичку одлуку Додика.

  

  

Он сматра да би требало да је повуче.

  

"Уколико би и дошло до сазивања, а видимо да је велики отпор опозиције, онда по
Дејтонском споразуму ОХР (високи представник за БиХ) има право да суспендује и
референдум и власт, а значи и Милорада Додика", изјавио је Јањић за Тањугу.

  

У том моменту, додаје, ми бисмо ушли у тако озбиљну кризу, вероватно парарелног
референдума Додика без икакаве контроле и то онда фактички значи заоштравање
односа измедју једног лидера и његове партије и остатка медјународних институција
БиХ и Републике Српске.

  

"Мислим да је ово моменат који смо могли предвидети. Сви апели на Додика нису
успели, он је очигледно координиран са Русијом и са блокадом резолуције о Сребреници
прави ову атмосферу која може да доведе у питање опстанак БиХ", каже Јањић.

  

Он подсећа да треба да будемо свесни да је "Република Српска направљена да би се
под контролом држао евентуални настанак исламске државе у БиХ и да би се помогло
умереним Бошњацима".

  

Јањић је упозорио да стално заборављамо - и јавност у Србији и председник Србије и
Додик, да је Република Српска направљена од два дела и да оног часа када би се
прогласио референдум, Брчко може уз подршку САД да раскине уговор о сарадњи са
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Републиком Српском, те она више не би имала територијални интегритет и целовитост.

  

Јањић зато сматра да би Додик требало да одустане од референдума и да поднесе
оставку.

  

  

"То би било фер, а ако неће да поднесе оставку онда мора да направи коалициону владу
са странкама опозиције и да влада почне да води другачију политику, односно политику
јачања Републике Српске", поручио је Јањић.

  

Како каже, Додик ово ради зато што су сви економски биланси РС катастофални и зато
што је јавност против њега, а он покушава да националном темом скрене пажњу.

  

"Изабрао је лош моменат и није схватио шта се десило у Сребреници.

  

Уколико је схватио шта се догодило одласком премијера Вучића и које су његове поруке,
онда и он мора да испружи руку другој страни и повуче све активности око
референдума", закључио је Јањић.

  

(Танјуг)
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