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БАЊАЛУКА - Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је очигледно
да су питања која су Бошњаци наметнули у Сарајеву доминантна у одлуци Савјета за
спровођење мира (ПИК) да не затвори супервизију за Брчко дистрикт.

  

"То говори о самовољи одређених људи и неуважавању чињеница. Очигледно је да је
атмосфера која се прави у Сарајеву доминантна и да је њима, од супервизора који је
требало да предложи укидање супервизије па до самог ПИК-а, битно само шта кажу у
Сарајеву, али мораће да се осврну и на оно што ми кажемо", рекао је Додик Срни.

  

Он је нагласио да су међународни представници углавном неозбиљни када долазе у РС
и траже рјешења. "А када добију појашњења, опет се о томе не одлучује на начин на који
је потребно - да се укине супервизија, него се на вјештачки начин одржава међународно
присуство", рекао је предсједник РС.

  

Додик је нагласио да наметање рјешења за формирање Савјета министара БиХ не
долази у обзир и да РС неће прихватити такво наметање, шта год то значило.

  

Коментаришући спекулације да би ПИК или ОХР могао наметнути рјешења за
формирање Савјета министара, Додик је рекао да Савјет министара треба да буде
изабран у складу са Уставом и да је то ствар парламентарних избора, а не високог
представника.

  

"Мислим да нико озбиљан ни у ПИК-у ни у ОХР-у не би могао да се одлучи на такву
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одлуку", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

  

Говорећи о могућностима да се интервенише и за Буџет БиХ, Додик је рекао да је ствар
Парламентарне скупштине БиХ да доноси одлуку о томе и додао да РС има позитиван
приступ том питању и жели да буџет буде усвојен.

  

"Не долази у обзир и нећемо пристати ни на какво наметање одлука високог
представника. Уколико он то учини, онда је одговоран за многе мјере које ћемо
предузети, а сигурно једна од мјера јесте да повучемо нашу сагласност са индиректних
пореза и да формирамо службу која ће те послове обављати на простору РС", рекао је
Додик.

  

(Срна)
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