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Русија има апсолутно позитиван приступ свим отвореним питањима, заинтересована
је за стабилизацију прилика, пре свега мира на Балкану и поручује да нико не може
да нам намеће решења, изјавио је за Спутњик српски члан Председништва БиХ
Милорад Додик после састанка са руским председником Владимиром Путином у
Москви.

  

  

„Русија сматра да Балкан припада балканским људима и да они треба да одлучују, а не
неко са стране. Русија нема никакав шпекулативни интерес на Балкану и то је видљиво
из поруке која нам је послата — чувајте мир, сарађујте, одбаците рат као опцију и нико
вам не може наметнути решења са стране, осим оних које ви желите“, рекао је Додик.

  

Сумирајући утиске разговора с Путином, Додик је казао да се кући враћа веома
задовољан.

  

„Што се мене тиче, ја се враћам са пртљагом који је далеко већи него што сам очекивао
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да ћу понети одавде“, истакао је Додик.

  
  

Главна политичка порука о БиХ: поштовање Дејтонског споразума и територијалног
интегритета

    

Додик је навео да је импресиониран начином на који председник Путин познаје
проблеме на Балкану и како их поставља у погледу приоритета.

  

Упитан шта је главна политичка порука о БиХ коју је председник Путин упутио, Додик је
одговорио:

  

„Поштовање Дејтонског споразума и територијалног интегритета. Босна је састављена
од два ентитета и три конститутивна народа и само они сходно својој вољи без
наметања са стране могу да договарају свој начин живота“.

  

Приступ Русије је, како је констатовао Додик, далеко рационалнији и реалнији од оног
са Запада чији захтеви не стабилизују прилике.

  

„Тај приступ је близу реалног живота, за разлику од имагинације коју често добијамо са
Запада о потреби неке функционалне БиХ која се показује као централно уређена
унитарна земља коју неће многи. Неће је Срби, неће је Хрвати, а они то намећу. Тако да
се енергија троши на ствари које не дају ефекте. И онда долазе са Запада и нас криве
како не успевамо да решимо проблем. У суштини, ми се боримо против њихових
нереалних концепција уређења“, навео је Додик.

  

Русија је за сарадњу међу народима, рекао је Додик и подсетио на свој недавни сусрет
са Реџепом Тајипом Ердоганом током којег му је турски председник упутио сличну
поруку, рекавши да је кључ постојања БиХ зависи од договора народа у БиХ.
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„У томе се не успева, али то не значи да једног дана нећемо успети“, нагласио је Додик.

  
  

На састанку је подржан и пројекат новог гасовода од Раче према Бањалуци, а Додик је
рекао да очекује да ће његова изградња почети већ следеће године, у обиму који би
осигурао довољно гаса за све потрошаче који се ту налазе.

    

Договор о цени гаса и гасоводу кроз Републику Српску

  

Додик је рекао да је са Путином договорено да аранжмани око цене гаса за Републику
Српску остану исти, што значи да ће цена остати на нивоу од 290 долара за 1.000 кубних
метара гаса.

  

На састанку је подржан и пројекат новог гасовода од Раче према Бањалуци, а Додик је
рекао да очекује да ће његова изградња почети већ следеће године, у обиму који би
осигурао довољно гаса за све потрошаче који се ту налазе.

  

(Спутњик)
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