
Милорад Додик: Мој циљ је да се РС врате њене надлежности и да се БиХ врати на изворни Дејтон, не позивамо на рат и сукобе
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 Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је данас да не позива на рат,
сукобе и сецесију Републике Српске (РС), али да има разговора о томе.

  "Тешки вербални сукоби неће угрозити мир. Ни у једној својој изјави никада се
нисам позвао на оружани сукоб. Не позивамо на рат, на сукобе, сецесије нема у
документима РС, али о томе наравно има разговора", казао је Додик на
конференцији за новинаре у Бањалуци.   

Он је рекао да је његов циљ да се РС врате њене надлежности, да се БиХ врати на
изворни Дејтон, "без обзира што неки међународни моћници тврде да то није
могуће".

  

Српски члан Председништва је оценио да је БиХ "пропала држава, која може
преживети једино ако се врати извором Дејтону, у коме ће бити два равноправна
ентитета и три конститутивна народа".

  

"Разматраћемо и друге мере. Након што је јуче подржана иницијатива о смени актуелног
Високог судског и тужилачког савета (ВСТС) са Миланом Тегелтијом на челу, логична
реакција је да РС повуче своју сагласност у вези са постојањем ВСТС", казао је Додик.
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Он је рекао и да Народна скупштина РС неће повући ниједан од закључака у вези
са Уставним судом БиХ, додавши да је план "муслиманске политике" и дела
медјународне заједнице да се кроз институције БиХ, односно путем одлука
Уставног суда БиХ, руши Дејтонски споразум.

  

Додао је да званичници РС неће подлећи међународним притисцима и претњама
санкцијама, наводећи да су високи представник у БиХ Валентин Инцко, као и његови
претходници, "злотвори према Србима".

  

Додик је казао да је лидер Странке демократске акције (СДА) Бакир Изетбеговић јуче у
Сарајеву показао "излив мржње" према Србији, њеном председнику Александру Вучићу
и РС, српском народну и његовој историји.

  

"Они у Сарајеву желе да се уруши Србија, која им смета јер је економски јака. Они
сматрају да, ако склоне Вучића, да би Србија ушла у вишедеценијску нестабилност",
оценио је српски члан Председништва БиХ.

  

Према његовим речима, Вучић је "човек мира у региону", који подржава територијални
интегритет и суверенитет БиХ, али такодје води бригу о српском народу у БиХ.

  

Председник Србије, навео је Додик, такодје покушава да одржи добар однос Бошњака и
Срба, али то "није довољно излапелој политици Бакира Изетбеговића".

  

Додик оптужио Бакира Изетбеговића да жели да спроведе "Исламску декларацију", чији
је творац његов отац Алија Изетбеговић, с циљем да БиХ, уз подршку медјународног
фактора, постане исламска држава у којој Срби и Хрвати неће имати никаква права.

  

Циљ, како је рекао, "муслиманске политике" је и дестабилизација Србије.
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"Ми више верујемо у Србију него у БиХ", казао је даље Додик, упућујући поруку
Изетбеговићиу да Бањалука "никада неће бити шехер". Он је оценио да Бањалука "више
припада Вучићу него Изетбеговићу".

  

Српски члан Председништва БиХ изнео је тешке оптужбе на рачун појединих америчких
дипломата и високих представника, наводећи да, како је оценио, раде за "муслиманску
политику", чији је циљ дестабилизација РС.

  

Додик је још казао да он никада није претио оружјем, док с друге стране, од
Изетбеговића, постоје такве претње, али медјународни званичници на то не реагују.

  

Наводећи да је Изетбеговић позвао Тужилаштво БиХ да покрене кривични поступак
против њега и председнице РС Жељке Цвијановић због неприхватања одлука Уставног
суда БиХ и блокаде рада државних органа, он је рекао да се позива Тужилаштво да
процесуира њега и Цвијановићку, а да никада нису ухапшене особе које су напале
Вућича приликом његове посете Поточарима у јулу 2015.

  

Додик је оптужио и опозиционе странке у РС, СДС и ПДП, да су "издајничке" и да су
"поданици" СДА и бошњачке политике.

  

"Неће нас дисциплиновати. БиХ је пропала држава и може преживети само ако се врати
изворном Дејтону", закључио је Додик.

  

Српски члан Председништва БиХ, Милорад Додик, поручио је данас, поводом сталних
напада из Сарајева на Александра Вучића, да је председник Србије за разлику од неких
политичких лидера у БиХ, човек мира и стабилности у региону, који се понаша
државнички.

  

"Председник Србије Александар Вучић јасно је већ неколико пута показао да жели да
сачува мир како у Србији, тако и Српској, па и у регону", поручио је Додик на
конференцији за новинаре у Бањалуци.
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Као веома важно је истакао очување мира у Српској и поновио да је њихов примарни
циљ изворни Дејтон, очување Републике Српске и њеног легитимитета, као и да Србија
буде јака, јер Српска је, како је рекао, "више загледана у Србију него у БиХ".

  

Извештај о стању у БиХ, каже Додик, имао је одмерен став којим се жели сачувати
стабилност.

  

"Веома је јасно исказано Вучићево опредељење да се делује у функцији система, али је
очито да званично Сарајево жели да води "сећијску политику" и све добро опструише",
навео је Додик.

  

Нагласио је да политичко Сарајево на челу са Бакиром Изетбеговићем покушава да
држи предавање шта треба да ради председник Србије.

  

"Изетбеговић покушава да се политика води у БиХ по мерилима 'Исламске декларације'.
Бошњацима највише одговара нестабилна Србија и нејак председник. Треба рећи и да
својатање Бањалуке као шехер-града није примерено. Бањалука више припада Вучићу
него Изетбеговићу - рекао је он, истичући да Изетбеговићу то ипак неће поћи за руком.

  

Додао је да у Републици Српској нема нити један план за сецесију, те да није донесена
ниједна одлука у том правцу и посвећени су изворном Дејтону.

  

"Република Српска има легитиман циљ да преферира изворни Дејтон и надлежности.
Многи сматрају да је БиХ већ пропала земља, а у Сарајеву нису срећни због тога. ?а
никада нисам позивао на оружје као што је то радио Изетбеговић. Они бране 'Исламску
декларацију' и исламско уредјење, али неће доживети да се БиХ додатно милитаризује",
казао је Додик.

  

Истакао је да део медјународне заједнице проводи политику бошњачких лидера у БиХ.
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"Најсвежији пример је синоћња изјава Валентина Инцка који је одмах након обраћања
Бакира Изетбеговића, Фахрудина Радончића и Жељка Комшића поновио исто што су и
они говорили", рекао је Додик.

  

Он је констатовао да се Инцко само појави да етаблира оно што су они рекли.

  

Истакао је да се у БиХ путем институција као што је Уставни суд БиХ доносе одлуке које
су антиуставне.

  

"Српска се мора одбранити, ово је кључни тренутак. Не можемо прихватити одлуку
Уставног суда јер је она неуставна. Уставном је дефинисано да имовина припада
ентитетима. Ми нисмо изазвали ову ситуацију већ неки други и одбацујемо нападе на
Републику Српску", поручио је Додик на конференцији за новинаре коју је РТРС
преносила уживо.

  

(Танјуг)

  

 5 / 5


