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 БиХ се налази пред избором - или ће доследно поштовати одредбе Дејтонског мировног
споразума или се мирно разићи, јер треће вие није могуће, изјавио је данас српски члан
и председавајући председништва БиХ Милорад Додик.

  

Поводом најава да би БиХ могла добити новог високог представника, Додик каже да је
неопходно да се о томе изјасне они којих се та одлука директно тиче, а то су Република
Српска, Федерација БиХ, Србија, Хрватска и БиХ, које једине, према одредбама
Дејтонског споразума, могу да затраже постављање високог представника, који би био
именован у складу са релевантним резолуцијама Савета безбедности.

  

Навео је да је према прописаној процедури до сада само Карл Билт изабран на законит
начин.

  

"Пошто Република Српска не тражи да у БиХ дође нови високи представник већ сада
могу рећи да би он, уколико дође, дошао незаконито, супротно одредбама Анекса 10
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којим је добио политички живот у БиХ. Стога сматрам да о овом питању своје мишљење
треба да да највише законодавно тело Републике Српске, њена Народна скупштина, која
је једино релевантно место на којем Република Српска може меродавно да разматра
најважнија питања за своју будућност", рекао је Додик у изјави за Срну.

  

Додик, који је тим поводом иницирао сазивање посебне седнице НСРС, појаснио је да су
се сви високи представници који су до сада били у БиХ позивали на законитост у раду
легално изабраних представника у БиХ а да су сами на незаконит начин бирани, и сами
незаконито и супротно Дејтонском споразуму поступали, лажно се представљајући као
високи представници међународне заједнице, а они су према Дејтонском споразуму
високи представници страна потписница.

  

"Зачарни круг незаконитости једном мора да престане и сматрамо да је ово тренутак
када морамо да се супротставимо правним аргументима, а они су на страни онога што ми
годинама тврдимо", навео е Додик.

  

Он је указао да инсистирање на продужењу боравка високог представника у БиХ, који
би уз то дошао на начин супротан ономе што је прописано, значи да међународна
заједница, ма шта то значило, одустаје од идеје да је могуће да се БиХ демократизује и
интегрише у ЕУ.

  

Он је указао да због присуства високог предствника бошњачка политичка елита, ма која
да је била на сцени, није променила своје ставове од 1995. године, очито охрабрена
"великим братом" који ће уместо њих преговарати, па ако преговори не успију онда
наметати решења која иду њима у прилог.

  

Поновио је да Република Српска остаје привржена поштовању Дејтонског споразума, а
то значи и Анекса 10 који предвиђа како високи представник може бити именован.

  

"Ако међународна заједница мисли да може селективно да примењује одредбе
Дејтонског споразума онда и нама шаље поруку да тај споразум гледамо као шведски
сто са кога ћемо узимати шта нам се свиђа. Зато мислим да је ово кључни тренутак у
којем се морамо изборити за суверенитет Републике Српске и право да одлучујемо јер
смо за то бирани. Све друго БиХ води ка распаду. Сад смо пред избором - или ћемо
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досљедно поштовати одредбе Дејтонског мировног споразума или ћемо се мирно
разићи. Ништа треће више није могуће", поручио је Додик.

  

(Танјуг)
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