
Милорад Додик: Сви које сматрамо пријатељима долазе на прославу Дана РС
четвртак, 05 јануар 2017 22:17

Сви они које сматрамо нашим пријатељима доћи ће у Бањалуку на прославу 9. јануара,
рекао је председник Републике Српске Милорад Додик

  

Он је осудио позив бошњачког члана Председништва БиХ председнику Србије, да
откаже посету Бањалуци зарад бољих односа у региону.

  

Додик каже да Изетбеговић може да говори у име своје партије, а не у име целе БиХ.

  

Да нема намеру одустати од доласка Изетбеговићу одговара и Томислав Николић.

  

Председник Србије каже да не прихвата такву врсту уцене, а то поздравља и
председник Републике Српске.
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- Одлична је ствар што ту долази председник Србије. Одлична ствар што ће ту бити и
један број министара. Биће ту и Ивица Дачић, биће ту патријарх. Биће ту сви важни
људи за које ми сматрамо да су наши пријатељи. Они који из неког разлога не могу да
дођу ја бих волео да ту дођу и други из БиХ, али биће ту члан Председништва БиХ,
председавајући у овом тренутку. Присуствоваће и важни људи из неких других земаља и
један број и европских посланика - рекао је Додик за АТВ

  

Међу високим званицама ипак неће бити премијер Србије, који понавља да тог дана иде
у посету Индији.

  

Ипак данас постаје јасно да изостанак Александра Вучића са прославе 9. јануара, није
само ствар раније преузетих обавеза.

  

Премијер Србије поручује да је на сваком члану Владе да одлучи да ли ће отићи у
Бањулуку, али што се њега тиче Србија мора чувати интегритет БиХ. Републици Српској
је пожелео добру економију и боље односе са Сарајевом и подсетио да Србија по
Дејтону мора чувати интегрите Босне и Херцеговине.

  

 2 / 3



Милорад Додик: Сви које сматрамо пријатељима долазе на прославу Дана РС
четвртак, 05 јануар 2017 22:17

- Србија мора да чува интегритет БиХ једнако колико мора да чува интегритет
Републике Српске.Ја знам да се ова порука посебно једном делу Срба не допада али ово
радим пре свега због интереса Срба, наравно и свих осталих. А то радим зато што је за
нас од кључног значаја очување мира и стабилности и никакви нам проблеми нису
потребни - рекао је премијер Србије.

  

За разлику од Вучића на званичну просјаву 9.јануара долазе сви предстанивци опозицје.
Лидер СДС-а данас каже да ништа не може угрозити прославу 9. јануара, па они већ
осмог почињу прославу. Свим начелницима из редова СДС наредио је да Дан Републике
посебно обиљеже.

  

“Дан Републике у нашим локалним заједницама гдје су побједници из СДС-а обиљежиће
Дан Републике 9.јануара, направиће одређене пријеме одређене програме. Наравно, ми
смо добили позив од предсједника РС и ми ћемо се наравно одазвати на Свечану
академију која ће бити одржана у Борику”, рекао је лидер СДС-а Вукота Говедарица.

  

Да свечаност у Борику не прође без оспораваног Бакира Изетбеговића побринуо
потпредсједник Народне скупштине Ненад Стевандић. Изетбеговића и Шефика
Џаферовића данас је позвао да присуствују церемонији. Ко год да дође, скуп ће протећи
без инцидената увјерава први човек МУП-а Српске.

  

Драган Лукач каже сви велики скупови носе одређене ризике, али да ће деветог јануара
скуп обезбјеђивати 1000 припадника МУП-а Српске док ће још 250 полицајаца
учествовати на свечаној паради.

  

(АТВ-Блиц)
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