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 Српски члан Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик рекао је данас у
Београду да је политика Републике Српске стриктно поштовање Устава БИХ.

  Додик је на трибини „Слобода и самосталност Републике Српске“ рекао да Република
Српска није дозволила промену Устава, осим у делу око дистрика Брчко, што није било
системског карактера, те нагласио да ће званична Бањалука инсититирати на
поштовању Устава БИХ.   

„Наша једина безрезервна политика је апсолутно поштовање Устава БИХ“, рекао је он.

  

Додао је да је тај устав пренео Републици Српској елементе државе, територију, народ.

  

Рекао је да у БИХ институционална криза траје скоро 30 година, те поново оптужио
међународну заједницу и САД да су за то одговорни.
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Критиковао је и ЕУ јер, по његовом мишљењу, само понавља рециклиране ставове и
идеје САД.

  

Додик је рекао да из ЕУ стално говоре о владавини права, док, како је навео, муслимани
желе да овладају правосуђем и тужилаштвом у БИХ.

  

Поновио је да Република Српска има право да формира своју војску и по уставу
БиХ и Дејтонском споразуму, као и да не признаје новог високог представника у
БиХ, јер, како је рекао, његово именовање није потврђено у УН.

  

По његовим речима, нови Високи представник, може да се шепури по региону и по
Београду, али га Република Српска не признаје.

  

Трибину су организовали информативно-политички портали „Све о Српској“ и „Факти“,
уз подршку Представништва Републике Српске у Србији.

  

(Бета)
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