
Милорад Додик: БиХ постоји само у мислима странаца
петак, 24 септембар 2010 22:05

БАЊАЛУКА – Премијер Републике Српске (РС) Милорад Додик оценио је у Бањалуци да
Босна и Херцеговина „постоји само у мислима појединих странаца”.

  

Додик је то изјавио поводом учешћа председавајућег Председништва БиХ Хариса
Силајџића на заседању Генералне скупштине УН ове недеље у Њујорку, оценивши да то
учешће нема правну и политичку снагу јер за то није било усаглашене платформе
Председништва БиХ.

  

„Игнорисати укупну ситуацију и правни и политички оквир за усаглашавање ставова у
БиХ, могу само они који имају патолошку потребу да даље усложњавају ситуацију у
земљи”, рекао је Додик новинарима.

  

Силајџић је у Њујорку званичнике РС оптужио за нападе на суверенитет и
територијални интегритет БиХ, а Додик данас рекао да Силајџић „узалудно покушава да
нађе заштиту у међународним круговима” и да покушава да „нешто добије на старим
емоцијама странаца”.

  

„(Силајџић) Призива Била Клинтона. То што је његова супруга (Хилари Клинтон) данас
амерички државни секретар, не значи да ми треба да се уплашимо”, рекао је Додик.

  

Додик је указао да судбина РС не зависи од Силајџића чији иступи, попут најновијег у
УН, само „скраћују рок постојања БиХ”.

  

Премијер РС је оценио да је „БиХ немогућа држава која постоји само у мислима
појединих странаца који верују да су универзални принципи организације применљиви
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на све ситуације у свету”.

  

Премијер РС је рекао да „нема смисла полемисати са Силајџићем и од њега очекивати
љубав, када се зна да је био део политичког и војног руководства које је исељавало и
убијало Србе”.

  

„Немамо разлога да верујемо у БиХ и могућност њеног развоја. Од позивања Силајџића
да овде дођу странци и нешто моделирају, нема ништа... Одлука о РС је наша, ми ћемо о
њој одлучивати. Силајџић несумњиво доприноси да се тај процес убрза”, указао је
Додик.

  

Премијер РС је најавио да ће се Парламента РС одмах после избора изјаснити о томе да
ли ће РС ентитет примењивати законе који буду донети на нивоу БиХ.

  

„Све законе које Парламент БиХ буде донео на силу, под притиском међународног
фактора, објашњавајући то на било који начин, вратићемо у Парламент РС који ће рећи
да ли ће се они примењивати или не”, нагласио је Додик.

  

Наводећи да БиХ према Дејтону нема надлежности за многе области, он је поручио да
мора да престане „правно и политичко насиље над РС”.

  

Према његовим речима, РС не спори изворни Дејтон, али је против онога што је
успостављено на бази „дејтонског духа”.

  

Додик тврди да су само три надлежности пренете са ентитета на државни ниво у
складу са Дејтонским споразумом: одбрана, индиректни порези и, делимично,
успостављање Високог судског и тужилачког савета.

  

„Све остало је отето и намештено насиљем високог представника и међународне
заједнице, попут Суда и Тужилаштва БиХ, који морају бити укинути, јер је то услов наше
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даље комуникације у БиХ”, оценио је премијер РС.

  

(Бета)
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