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 Милорад Додик, лидер СНСД-а, казао је како ће "представници Републике Српске
ићи на седнице државних институција само када је то у интересу РС". Навео је и то
како ће тражити "начин да се отклоне разлози због којих српски представници не
учествују у раду седница и институција". Додиково обраћање долази након
састанка с председником Србије Александром Вучићем који му је поручио како
представници РС треба да се врате у институције БиХ. Поново је упутио низ
критика и увреда на рачун високог представника, али овај пут и на рачун Габријела
Ескобара, казавши како зна да он има потенцијал да нареди нечију ликвидацију.

  

“Није мало ако председник Србије каже да моли ову структуру да о томе размисли”,
рекао је Додик.

  

Најавио је измене и допуне закона које ће омогућити њихов повратак у институције и
најавио да ће о томе разговарати са свим факторима.
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"Тек када се те препреке отклоне онда можемо разматрати, али не верујем да ће бити
помака", рекао је Додик.

  

Рекао је како су спремни да подрже договоре о изменама Изборног закона уколико то
договоре Хрвати и Бошњаци (које је поново назвао муслиманима упркос томе што су
Бошњаци уставна категорија), али на начин и да њима буде одговарало, мислећи на
структуру Дома народа ФБиХ и ПСБиХ, односно избор делагат из ФБиХ.

  

Поновио је како настављају с политиком преноса надлежности и истакао да не иду ка
активностима које ће угрозити територијални интегеритет БиХ.

  

"Појављивали су се овде лажни Шћепани пре, Шмит један од њих"

  

Поново се осврнуо на високог представника Кристијана Шмита казавши како ће се увек
бавити њима. Није поштедео ни Габријела Ескобара, помоћника америчког државног
секретара и специјални изасланик за регион као ни опозицију из РС.

  

“Видели смо и овога што се лажно назива високим представником како плачљивим тоном
ових дана нешто говори. Ето видите да сам интересантан, Додик ме помиње – каже.
Помињем јер је апсолутно абнормална, луда ситуација у којој грађанин друге државе
долази овдје и лажно се представља. (…) Они сматрају да у БиХ живе лудаци чим могу
послати некога тако неартикулисаног и нема легитимитет. (…) На овим просторима било
је ситуација где су се појављивали лажни Шћепани и он ће тако остати запамаћен у
историји”, рекао је.

  

Шмита је назвао “лузером” те рекао да је за Немачку велика срамота што га је послала и
подржала.

  

Истакао је како би Инцков закон можда и прихватили да су је уврштено и то да се
кажњава изговарање да је “РС геноцидна творевина”.
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Казао је како ће присуствовати седницама Председништва БиХ, али да ће одлучивати
онако како одлучује иначе.

  

“Санкције које су уведене, не представљају ни за кога, па ни за мене сјајну ситуацију.
Јасно ми је да политике уважавања РС не пролазе код њих”, рекао је Додик казавши
поново како Американци подржавају Бошњаке.

  

“Ескобар има потенцијал да нареди нечију ликвидацију”

  

Осврнуо се и на Габријела Ескобара. За Ерика Нелсона је рекао да лаже и изнео низ
тврдњи о куповини некретнина и узимању пара њега и америчких званичника у Црној
Гори и БиХ.

  

"Познајем оног Ескобара лично. Мислим да има потенцијал и да нареди да се неко
ликвидира. У сваком случају то не мора да нас брине (…) Када сам га питао зашто се
крши Устав, рекао је ‘да, можда то јесте у складу с Уставом, али није с политикама. То не
смијемо дозволити", рекао је Додик.

  

(Н1)
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