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 Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик рекао је да је Република Српска
формирана 9. јануара 1992. године са намером да буде независна држава.

  

  – Ми смо политички циљ тог времена редуковали Дејтонским споразумом и прихватли
да останемо у БиХ коју чине два ентитета и три конститутивна народа – рекао је Додик
данас новинарима у Бањалуци, коментаришући изјаву председника Србије Александра
Вучића да Републике Српске не би било без Србије и да је Српска један од приоритета
деловања Србије.   

Додик је истакао да ентитети могу без БиХ, али да БиХ не може без ентитета.

  

– Те расправе нису завршене и неопходно је да буду вођене зато што многи у БиХ
покушавају да држе лекције и да намећу неке процесе без права – истакао је Додик.

  

Он је рекао да је првак у томе високи представник, који је малтретирао целу јавност у
БиХ више од 20 година, намећући решења која су изван Дејтонског споразума и Устава
“и који се у протекла два дана дрзнуо да тумачи Устав”.

  

– Високи представник није за то задужен и не може он да тумачи Устав, али у
недостатку да ради било шта смислено, онда се додворава Бошњацима у Сарајеву, и то
је његов основни задатак у овом времену – истакао је Додик.
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Он каже да се високи представник додворава Бошњацима тако што критикује Републику
Српску “и прети да ће он нешто у Савету безбедности неког да обавести”.

  
  

Сви претходни званичници Србије, од Слободана Милошевића, Зорана Ђинђића,
Војислава Коштунице, Бориса Тадића имали су добар осећај према Републици Српској

    

– Нека изволи, није први пут. Сваки пут када оде тамо да лаже против Републике
Српске износећи нетачне ствари покупи оно што је писала Слободна Босна и неки други
муслимански медији и то преноси као став у Савет безбедности. Научили смо то, ништа
нам то не смета – каже Додик.

  

Поновио да Република Српска има све одлике државе – своју територију, народ, те
извршну, законодавну и судску власт.

  

– Овде постоји народ који живи ову Републику као државу, свидело се то њему или не.
Нека обавештава кога хоће и Савет безбједности – истакао је Додик.

  

Како је рекао високи представник у БиХ ће се морати навикнути на то да су Срби у
Републици Српској загледани у Србију.

  

– Драго нам је да Србија помаже Републику Српску и ја сам захвалан руководству
Србије, пре свега, председнику Александру Вучићу за сву помоћ коју је Српска добила
последњих година – истакао је Додик.

  

Према његовим речима, сви претходни званичници Србије, од Слободана Милошевића,
Зорана Ђинђића, Војислава Коштунице, Бориса Тадића имали су добар осећај према
Републици Српској, али су сви имали различите могућности да помогну или не помогну.
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Он је оценио да Република Српска сада има највећи облик помоћи од Србије, те да има
потенцијал да се сама политички брани.

  

Додик је захвалио Министарству одбране Србије што је у Стратегији одбране Србије
дефинисало очување Републике Српске као приоритет спољне политике.

  

– То је нешто што се први пут појављује и ми то поздрављамо. Наш одговор ће бити да
тражимо да Оружане снаге БиХ што је више могуће заједничких вежби организују са
Србијом. Мислимо да је то сасвим нормално, да је потребно и није уперено против било
кога – истакао је Додик.

  

Коментаришући најаву министра финансија и трезора у Савету министара Вјекослава
Беванде да би могла бити повећана основица за обрачун плата у заједничким
институцијама, Додик је рекао да није против тога уколико за то постоје унутрашње
резерве у оквиру буџетског оквира којим се располаже.

  

– Повећање буџетског оквира није могуће – нагласио је Додик.

  

На питање да ли је могуће повећање основице за повећање плата у Оружаним снагама
БиХ, Додик је рекао да Оружане снаге имају своју ставку у оквиру буџета БиХ, те да би
се прерасподелом одређених средстава могли створити услови за то.

  

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик рекао је данас да Срби припадници
Оружаних снага БиХ морају да се без оклевања и у сваком тренутку воде интересима
српског народа, не наносећи штету другим народима.

  

– Уверен сам да су они веома посвећени заштити српских националних и интереса
Српске. Ми ћемо, с друге стране, радити на томе да побољшамо материјални положај
припадника Оружаних снага у складу са могућностима – рекао је Додик новинарима
након пријема у касарни “Козара”, који је поводом православног Божића организовала
Команда Шесте пешадијске бригаде са командама и јединицама Оружаних снага БиХ.

 3 / 5



Милорад Додик: Република Српска је формирана 1992. године са намером да буде независна држава - ентитети могу без БиХ, али БиХ не може без ентитета
понедељак, 13 јануар 2020 17:19

  

Додик је рекао да ће главне политичке одлуке Народне скупштине, које се односе и на
поступање у Оружаним снагама и у заједничким институцијама, бити обавеза свих
представника Српске на нивоу власти БиХ.

  

– Па и за мене и свакога ко је у заједничким институцијама у име Српске и ко је изабран
вољом српског народа – рекао је Додик и навео да је свако супротно и појединачно
поступање штетно и уперено против Српске, те акт издаје.

  

Додик је истакао да је важно да Срби у Оружаним снагама буду окупљени и
обележавају своје националне и верске празнике.

  

– Ово су празнични дани посвећени миру и важно је да се у оквиру Оружаних снага
промовише мир као најбитнија вредност. Наша политика је политика мира, стабилности и
сарадње, као и обавеза које Оружане снаге имају у складу са документима које доноси
Председништво БиХ – рекао је Додик.

  

Он је честитао грађанима православну Нову годину, уз жељу да их прати мир, здравље и
породична срећа.

  

Заменик министра одбране БиХ Мирко Околић рекао је да српски представници у
Министарству требају да буду сложни, оправдају поверење институција Српске и штите
интересе Републике и Срба, али не науштрб интереса других народа.

  

– Сви наши припадници Оружаних снага ће са моје стране имати подршку - рекао је
Околић.

  

Он је истакао да је важно да се не заборави на прошлост и да се гледа у лепшу
будућност, наводећи да се слављењем Божића свима упућују жеље за миром и љубављу
међу људима.
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Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије честитао је Божић
припадницима Оружаних снага БиХ из Српске уз поздрав – “Мир Божији, Христос се
роди”.

  

Он је свима пожелио мир и да буде добра воља међу људима.

  

(Срна)
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