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 Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик рекао је данас на посебној сједници
Народне скупштине Републике Српске да је НСРС кључно мјесто свих одлука и да само
она може да говори у име народа.

  

  

 Додик је обраћање започео ријечима: "Goodbye BiH, welcome RS-exit" ("Довиђења БиХ,
добро дошао РСегзит").

  

- Ми не смијемо оклијевати да донесемо одлуке важне за нашу будућност. Овај пут смо
озбиљни и нећемо прихватити неко друго кретање - рекао је Додик.

  
  

Република Српска и српски народ немају шансу у БиХ, јер се посматрају као категорија
коју Сарајево и Бошњаци не прихватају и коју мрзе и желе да униште

    

Он је истакао да Република Српска и српски народ немају шансу у БиХ, јер се посматрају
као категорија коју Сарајево и Бошњаци не прихватају и коју мрзе и желе да униште, те
да су бошњачки политичари увјерени да је дошао тренутак за коначни обрачун са
српским народом.

  

Додао је да је њихово увјерење да ће странци спасити БиХ - наивно, те да Српска нема
ниједну другу солуцију него да се води својим интересима.

  

Додик је рекао и да је данашња посебна сједница сазвана јер је српски народ преварен.

  

- Покушавају нас направити мање вриједним, рачунајући да само они знају шта је за
нас добро. Све о Уставном суду је већ речено. Овај пут је тај суд отишао даље и
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себи дао за право да доноси одлуке и пребацује имовину на БиХ, а то јој не
припада - навео је Додик.

  

Српски члан Предсједништва је истакао да многи са запада мисле да Српска није
способна и спремна да брине сами о себи.

  

Додик се захвалио лидерима свих политичких партија на преданом раду и спремности
да превазиђу нетрпељивпости у одбрани интереса Српске.

  

- За 60 дана се видимо, вјерујем да ћемо бити у ономе што сам на почетку рекао - рекао
је он.

  

Мирко Шаровић: Подржаћемо закључке председнице РС, у оваквим питањима сви
српски политички представници треба да се окупе

  

Предсједник СДС-а Мирко Шаровић рекао је данас у Народној скупштини Републике
Српске да ће та странка, у вези са одлуком Уставног суда БиХ о пољопривредном
земљишту Српске, подржати закључке које је раније изнијела предсједник Републике
Жељка Цвијановић.
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  Шаровић је рекао да је његов став да српски политички представници треба да се окупеи покушају да нађу заједништво у вези са овако крупним питањима.  - Наш одговор на одлуку Уставног суда БиХ треба да буде у вези са пољопривреднимземљиштем и шта ћемо са оваквим судом. То су по мени главна питања. Није паметно дасада причамо о референдуму, отцјепљењу и слично. За то има времена и о томе ћемокада дође вријеме - рекао је Шаровић на  посебној сједници Народне скупштинеРепублике Српске  о информацији у вези саантидејтонским дјеловањем Уставног суда БиХ, која се одржава на приједлогпредсједника Републике Српске.  Он је поручио да има нешто другачији став о кључним закључцима ове сједнице јер јесматрао да неке ствари могу бити урађене боље и паметније.  - За неке од заључака сматрам да можда нису најбољи пут. Наиме, желим рећи да оваборба у вези са Уставним судом, која се води само на домаћем терену, није најбољи пут.Ово питање и нека друга се не могу ријешити без интернационализације. Требају серјешавати дипломатски - сматра Шаровић.  Шаровић је рекао да у наредном периоду треба спремније дочекивати нарушавањеентитетских интереса.  - Наши одговори на тако нешто морају бити јаки, рационални и одмјерени, а мјереспроводиве, оствариве и временски одрживе - рекао је Шаровић поводом раније одлукеУставног суд БиХ којом се књижење или уписивање својине над пољопривреднимземљиштем на Републику Српску забрањује и проглашава неуставним, те којом сепоменуто земљиште Српске проглашава државном имовином.  (РТРС)  
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