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 Београд -- Лидер РС Милорад Додик навео је да је сарађивао са свим председницима
Србије и да Србија и Српска сад имају најбољу сарадњу захваљујући Александру
Вучићу.

  "Не могу и нећу, а да то не истакнем, шта год ко мисли - Вучић је тај који је покренуо
први пут питање, на наше захтеве, везано за обележавање важних историјских догађаја
за српски народ и у Српској и у Србији. То није било пре Вучића, ми не можемо
спровести ниједну иницијативу, а да то Србија неће", рекао је Додик.

  

Он је гостујући на телевизији Хепи рекао да је Вучић "то хтео и то урадио, покренуо
иницијативу око Декларације (о опстанку Срба)".

  

Додик истиче да су заједно почели да раде на томе и да још није била Декларација ни
написана, а да је део Београда, "квазијавности, друге, треће или пете Србије" напао
нешто што није било ни написано.

  

 1 / 4



Милорад Додик: Замолићу Вучића да не одваја питање Републике  Српске од питања Косова
среда, 24 јануар 2018 00:47

"Уместо да се сви окупе око тога, било власт или опозиција, то је тако”, рекао је Додик.

  

Он је рекао да о бризи за РС сведочи велики број пројектата.

  

“Србија је дала пет милиона евра да отворимо неке школе, домове кутлуре и како да не
будем захвалан. То је брига која се показује за Републику Србију".

  

Истиче да зато неће никада да пристане да због неке јавности која у Београду критикује
Вучића из својих разлога не каже да је захвалан Влади Србије и председнику Вучићу за
све то.

  

"Онда мене сврставају вамо или тамо. РС ће сарађивати Србијом, а Србија је оно што је
изабрао народ у Србији. Сваки председник РС, природно је, да треба да сарађује са
председником Србије. Сарађивао сам са Слободаном Милошевићем и до данас са свима
и ово је најбољи период наше сарадње", закључио је Додик.

  

БЕОГРАД - Амбасадори САД у Сарајеву обећали су Бошњацима да ће укинути
Републику Српску, њену полицију и наметнути само једног председника, што Српска
никада неће дозволити, изјавио је председник Републике Српске Милорад Додик. Он је
истакао и да ће замолити председника Србије Александра Вучића да не одваја питање
Републике Српске од питања Косова.

  

"Нисам са њим (Вучићем) о томе разговарао, али ћу га замолити да не одваја питање
Републике Српске од питања Косова", рекао је Додик, гостујући у "Ћирилици" на
телевизији Хепи.

  

Говорећи о улози међународне заједнице у БиХ, председник Српске је подсетио да
Србима катастарски припада већи део територије БиХ, тако да је пројекат унитарне БиХ
немогућ и по том основу без обзира на настојања појединих представника међународне
заједнице да остваре свој план нестанка Републике Српске направљен и пре него што је
потписан Дејтонски споразум.
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Додик је нагласио да Републику Српску брани Дејтонски споразум и Устав и према
Члану три истакао је, БиХ је "састављена" од два ентитета и три конститутивна народа.
Појаснио је да БиХ не "чине" два ентитета, већ да је она „састављена од два ентитета",
што је суштинска разлика и аргумент постојања Републике Српске.

  

Истакао је да због тога неће бити "Дејтона 2" и да ће, уколико то неко наметне, у том
случају Српска инсистирати на самосталности, а Хрвати на стварању трећег ентитета.

  

Коментаришући најаву доласка Брајана Хојта Јија на место америчког амбасадора у БиХ,
Додик је оценио да не очекује промену америчке политике и да сматра да ће и он
наставити да говори о "унитарној Босни", а све оне који се томе противе, без обзира на
аргументе, проглашаваће за неподобне.

  

"У БиХ имате оне који, чим се појаве неки странац, сматрају да је то готово. Странцима
треба Србин који ћути а ја сматрам да је највећи интерес Републике Српске
супротставити се унитаризацији БиХ", рекао је председник Српске.

  

Нагласио је и да међународни фактор, с једне стране, намеће принцип да БиХ према
Европској унији говори једним гласом а кроз праксу у претходним годинама је, кроз
наметање закона, чинио високи представник не поштујући могућност унутрашњег
консензуса у БиХ .

  

Говорећи о иницијативи председника Србије Александра Вучића, о потреби доношења
"Декларације о опстанку српског народа", Додик је рекао да за разлику од Исламске
декларације, која је усвојена као програмска платформа СДА, Сарајево кроз
"Декларацију о очувању српског народа" жели да осуди цивилизацијске домете једног
народа, његов језик, културу, веру...

  

Говорећи о разлозима због којих Република Српска нема специјалне паралелне везе и
са Црном Гором као што има са Србијом, Додик је потврдио да је то нудио Ђукановићу,
али је он то одбио речима да би то урадио да се ради о Републици Црногорској а не
Српској.
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(Агенције)
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