
Милорад Додик: БиХ неће признати Косово, за то нема консензуса кога мора бити за међународне политичке мере
уторак, 14 новембар 2017 21:55

Председник Републике Српске (РС) Милорад Додик рекао је да Босна и Херцеговина
неће признати Косово јер за то нема консензуса ког "мора бити за међународне
политичке мере".

  

  

"То зависи од РС а нема политичара у РС и из РС који би то урадио", рекао је Додик у
интервјуу који је данас емитовала Прва телевизија.

  

Према његовим речима, бошњачки члан председништва БиХ Бакир Изетбеговић би
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"давно признао Косово али он није БиХ". "Он би то признао раније, а није, зато што он
није БиХ. БиХ је нешто специфично, потпуно неуспешно, потпуно пропало", изјавио је
Додик и додао да ово није први пут да Изетбеговић крши Дејтонски споразум.

  

Према Додику, признавање Косова значи и признавање РС, али да код Изетбеговића
"нема доследности, ујутру прича једно, поподне друго, увече треће". Председник РС је
рекао да би, да се он пита, Изетбеговић у Србији био проглашен за непожељну особу.

  

"Ово је озбиљан ударац Србији као држави и политици Србије... Бакир је рекао да не
признаје ништа што је Србија и неки однос према таквим изјавама мора постојати. Ако
бих се ја питао, не желим да направим никоме ниједан проблем, али Бакир најмање
после овога треба да буде персона нон грата у Србији", навео је Додик.

  

Како је Додик рекао, Изетбеговић би "признао Косово, радио нешто у Санџаку, а онда би
напао РС и из истих разлога из којих је Косово на незаконит начин себе прогласило
неком квазидржавом".

  

Он је оценио да је Србија учинила озбиљне напоре на поправљању односа са БиХ, док
Изетбеговић "никад не пропушта прилику да каже нешто лоше".

  

"Не знам шта ће урадити Србија, али не знам какав човек морате да будете да би у лику
Бакира Изетбеговића сутра дошли у званичну посету Београду. Невероватно. Шта тамо
да говори", упитао је Додик.

  

Према његовим речима Србија мора да покаже свој однос према стабилности у региону,
и "спремност да ради и са таквима као што је Бакир Изетбеговић, рачунајући да он није
константа".

  

(Бета)
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