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Високи представник у БиХ Кристијан Шмит гостовао је на Фаце ТВ гдје је говорио о
актуелним политичким приликама у БиХ. Фокус приче је био на понашању и потезима
члана Председништва Милорада Додика.

  

  

“Бонска овлашћења су код мене на располагању и то нису само овласти да неког скинем
с његове функције. Околности под којима је Додик својевремено преузео дужност имају
такву функцију јер је неко други био на дужности. Ми смо у ситуацији у којој нисмо били
у протеклих 10 година, наиме међународна заједница, ЕУ, САД, Високи представник сви
су на истој страни и то је врло јака страна и врло јак крај ужета за који се може вући”,
казао је Шмит и додао:

  

“Дошли су први резултати са санкцијама САД”.

 1 / 3



Кристијан Шмит: Када је реч о Додику, мени не треба његово признање. Он тренутно блокира институције и морам исказати респект према господину Вучићу - који га је ставио под притисак да дође тамо где је биран
недеља, 16 јануар 2022 19:53

  

Додаје да “Додика не треба купити, него он треба да преузме одговорност”.

  

“Нисам Додику нудио никакав новац, јер не сматрам да га треба купити него да треба
преузети одговорност. Није биран да се паре терају тамо или овамо него да уради
нешто. РС је економски у јако тешкој ситуацији и онда дође Додик и прича. Може ли се
једном фокусирати на оно на шта је биран, да се побрине за благостање људи у целој
БиХ? То је кључна тачка. Нека седне и коначно ради свој посао. Ако неко одбија да ради
свој посао и онда се може замислити шта се дешава. Додик тренутно блокира
институције и морам исказати респект према господину Вучићу да га је ставио под
притисак да треба да дође тамо где је биран", рекао је он.

  

“Када је реч о Додику, мени не треба његово признање. Иако не жели да говори са
мном, на својим прес-конференцијама стално говори о мени. Нисам баш толико
безначајан за њега. Шта у ствари жели? Ово није вртић, нису играрије. Реч је о
сигурности и благостању у овој земљи и он мора урадити свој посао“, поручио је Шмит.

  

Поручио је да се мора радити на томе да се будућност БиХ одвија без Додика.

  

“Морамо радити на томе да се будућност у БиХ одвија без Додика. Ја сам то дужан
младим људима, нарочито њима, која великим делом не жели да има такво нешто, не
жели да се то догађа. Питање незапослености, сигурности, о томе треба да се
разговара у БиХ. Додик ће морати сам себи поставити непријатна питања. Ја ћу у
сваком случају, НСРС-у ћу послати питања везано за тај чудновати закон о Агенцији за
лекове. То је нешто што је максимално немогуће, људи се играју са здрављем грађана и
желе направити неки нови закон", каже.

  

“Прво ћемо видети шта ће се догодити, онда ћемо заједно са ЕУ морати проверити, а
онда ћу урадити то пре него ћу причати о томе. У сваком случају, сигурност становника
ће се мерити по томе да ли мора постојати нека институција која ће допуштати неке
посебне лекове у случају инфаркта или нешто тако. Ја ћу учинити нешто пре него будем
о томе говорио. Мора се ићи неким путем којим Додик није замислио“, казао је Шмит.
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