
Милорад Додик: Уставни суд БиХ је инквизиција која се обрачунава са Републиком Српском. Они нису јуче поништили закључке Народне скупштине РС - то је политичка одлука
петак, 27 мај 2022 18:33

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да не признаје одлуку
Уставног суда, према којој закључци Народне скупштине РС о преносу надлежности БиХ
на ентитетски ниво у области одбране, правосуђа и индиректних пореза нису у складу
са Уставом БиХ. Додик је рекао да је Уставни суд БиХ "инквизиција, која се, обрачунава
са Републиком Српском" и да "ништа није поништено".

  

  

„Уставни суд БиХ је инквизиција, то је спрдачина по питању права. Они нису јуче ништа
поништили, то је политичка одлука. То је поново окршај са РС. И јуче сам министарки
спољних послова Велике Британије Лиз Трас рекао да нашу вољу око тога неће моћи
скршити“, рекао је Додик.
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Председник Народне скупштине РС Недељко Чубриловић оценио је да Уставни суд БиХ
нема надлежност да оцењује уставност политичких аката, ставова и прокламација које
доноси Народна скупштина.

  

"Као што је Одбор за уставна питања утврдио у свом одговору Уставном суду БиХ,
везано за одлуке донете на 24. посебној сједници Народне скупштине, Декларација о
уставним принципима и закључци изражавају политичке ставове и нису ни у
формалноправном ни у материјалноправном смислу правни акти – закони или одлуке",
казао је Чубриловић.

  

Према његовим речима, Устав БиХ јасно дефинише да је надлежност Уставног суда БиХ
оцена уставности правних аката, односно да Уставни суд утврдјује да ли су неке
одредбе устава или закона неког од ентитета у складу са Уставом БиХ.

  

"Имајући то у виду, Уставни суд БиХ је требало да се прогласи ненадлежним у погледу
разматрања ових аката", истакао је Чубриловић.

  

Према његовим речима, "потпуно је јасно да је овде реч о политичкој, а не правној
одлуци Уставног суда БиХ, који је изашао изван својих надлежности прописаних Уставом
БиХ".

  

Уставни суд јуче је донео одлуку да закључци Народне скупштине РС о преносу
надлежности БиХ на ентитетски ниво у области одбране, правосудја и индиректних
пореза, донети у децембру прошле године нису у складу са Уставом БиХ.

  

Председништво није заузело став о саопштењу Амбасаде Русије 

  

Српски члан Предсједиштва Милорад Додик рекао је да БиХ неће ући у НАТО, а
Предсједништво БиХ није заузело став о саопштењу Амбасаде Руске Федерације о
чланству БиХ у том савезу.
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 - То су објавили кабинети Шефика Џаферовића и Жељка Комшића. То и јесте проблем у
БиХ јер се ставови ове двојице третирају као ставови Предсједништва, што није тачно -
рекао је Додик.

  

Русија има право да износи виђења о чланству БиХ у НАТО

  

Истакао је да Русија има право да износи виђења о чланству БиХ у НАТО.

  

- Ако неко у Бриселу каже да жели БиХ у НАТО, онда Русија има право да каже да то не
жели. Уколико неко у Сарајеву жели у НАТО, онда мора схватити да има и нас који кажу
да то неће - додао је Додик.

    

Он тврди да тема о НАТО у БиХ не постоји, да је једина прича о томе у документу из
2005. или 2006. године који је био орочен на годину дана и ништа више.

  

- Ако је тако као што причају у Сарајеву што се нису удружили са овим савезом. Зашто
онда постоји мисија Алтеа у БиХ и о чему они причају. Очување мира и стабилности је
приоритет за који се залаже Република Српска и њени заваничници. Подаништво
муслимана према САД и Великој Британији је комично. Против сам рата у Украјини, жао
ми је сваке жртве и желим да се што прије заврши - навео је Додик.

  

Сматра да се ратом у Украјини Запад жели обрачунати са Русијом, а да упркос свему у
БиХ морају одбранити стабилност и мир.

  

- Сврставање на страну Велике Британије је погубно за све. Нећемо са Русијом али ни са
Великом Британијом - категоричан је Додик.

  

Када је ријеч о извјештају предсједавајућег Савјета министара Зорана Тегелтије о
опструкцијама које је имао пред посљедњу сједницу Савјета безбједности УН, Додик је
оцијенио да је веома важно да то буде документовано.
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- Опструкције јесу антиуставне и БиХ је пропала земља као и њена спољна и војна
политика. Министар одбране се инкогнито састаје и износи ставове који нису ставови
Предсједништва БиХ, а министар иностраних послова Велике Британије јуче је могла да
види да је БиХ поцијепана и Предсједништво разорено - закључио је Додик.

  

(Бета, РТРС)
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