
Милорад Додик: Уколико не буде формиран нови Савет министара, неће радити ни парламент БиХ
понедељак, 15 април 2019 09:36

Председавајући Председништва БиХ и лидер Савеза независних социјалдемократа
(СНСД) Милорад Додик изјавио је вечерас да у случају наставка опструкције
формирања новог Савета министара БиХ неће заседати ни Представнички дом ни Дом
народа парламента БиХ.

  

  

„Уколико пустите да ради Представнички и Дом народа, онда легализујете састав
постојећег Савета министара БиХ, који није изборна воља Републике Српске ни свих
грађана који су гласали на изборима у БиХ. У БиХ је једна озбиљно тешка ситуација
потпуне парализе рада органа“, рекао је Додик новинарима после састанка с врхом
СНСД-а.

  

Општи избори у БиХ одржани су у октобру прошле године, али нови Савет министара
БиХ још није изабран због немогућности постизања договора СНСД-а, Странке
демократске акције (СДА) и Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) БиХ.
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Додик је рекао да Србима припада место председавајућег Савета министара БиХ и три
министарска места и да ће такав став заступати на наредном састанку с лидерима СДА
и ХДЗ-а.

  

„Ја не верујем у добре намере Бошњака да желе да заврше ту причу око формирања
Савета министара. Разговарали смо о томе шта радити ако до тога не додје што је
могуће пре“, навео је лидер СНСД-а.

  

Он је казао да је ЕУ тражила да буду формиране власти и на нивоу БиХ и у Федерацији
БиХ, као услов за давање мишљења тој земљи за кандидатски статус за чланство у ЕУ.

  

Додик је рекао да ће то бити тешко, јер је на сцени „очигледна опструкција формирања
Савета министара БиХ“.

  

Поновио је да се Република Српска противи уласку БиХ у НАТО.

  

Уз Додика, састанку најужег руководства СНСД-а присуствовали су потпредседници
странке Жељка Цвијановић, Радован Вишковић, Небојша Радмановић и Никола Шпирић
и чланови Главног одбора Драган Лукач, Средоје Новић, Радован Ковачевић и Славко
Митровић.

  

(Бета)
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