
Милорад Додик за Н1: Срби су близу одлуке да кажу - "нећемо у Савет министара БиХ"
четвртак, 23 мај 2019 00:20

Председавајући Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је у интервјуу за Н1 да ће
"Срби још неко време сачекати", али да је њихов елан изгубљен и да су близу одлуке да
кажу да неће да уђу у Савет министара.

  

  

"Сарајево не дозвољава да Срби испоље своју вољу. Политичко Сарајево избацује Србе
из политичког система БиХ јер не уважавају њихову политичку вољу. Близу смо одлуке
да кажемо да нећемо да уђемо у Савет министара. Још неко време ћемо сачекати. То
нама није толико важно колико они мисле да јесте. Наш елан је изгубљен", рекао је
Додик.

  

Он је навео да је делегацији БиХ када је била у Бриселу речено: "Господо имате три
услова. Један је роаминг, други је цертифицирање високошколских установа и трећи је
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формирање власти. Јел то било тешко? Шта ми урадимо? Ништа, понизимо (Јоханеса)
Хана који дође овде. Дође човек, у празно летео. Понизили смо га".

  

Додао је да се од јануара знало да ће Фахрудин Радончић, председник Савеза за бољу
будућност Босне и Херцеговине, ући у власт. "Од јануара месеца се зна да ће Радончић
ући у ту већину и онда то потраје пет месеци. Не свиђа ми се што покушава да води
политику на један начин, а његови медији сатанизују неког. Сваког од нас, па и мене.
Истина је да је господин Радончић упорно тражио време како би продао јавности у
ФБиХ како је он неки спасилац. Никакав он није спасилац, на крају је могло и без њега",
напоменуо је Додик.

  

Поновио је да се "не боји Валентина Инцка". "Ја се бојим Инцка. Шта ме имаш то питати?
Немојте ме понижавати. Ево нек подузме мере, да видимо шта ће. Овде је конгломерат
политичке воље Бошњака и међународне заједнице против Срба да искажу своју
политичку вољу" рекао је Додик.

  

Поновио је свој став о НАТО.

  

"За БиХ је најбоље да остане војно неутрална и не буде увучена у вртлог свега тога.
Сваки поремећај на глобалном нивоу, без обзира у каквом савезу били, доводи до
цепања саме БиХ у смислу подршке овим или оним. Сви сматрају да само нас треба
натерати да прихватимо раније донесен став. Не спорим, била одлука, укинула се,
донета одлука о војној неутралности. Ту одлуку ће Милорад Додик поштовати", казао је
гост Н1. 
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  Говорио је и о томе да се полицијски службеници у БиХ морају боље опремити имодернизовати. "Низ је измишљених прича о РС, као о паравојним формацијама, као штоје причао наоружању. Треба рационално рећи, приликом напада у Зворнику десило седа полицајци нису били адекватно наоружани. Један је погинуо, тројица су рањена.Према томе, ова држава не сме себи да дозволи да се то дешава и рекли смо да семорамо модернизовати. Онда се кренуло, ништа различито од онога што је урадиоКантон Сарајево. Резервни састав полиције ће имати законом прописане обавезе, бићеангажован само онда када је потребно", навео је Додик.  Састанак с Човићем у Мостару: Хитно формирати власт  Лидери Савеза независних социјалдемокирата Хрватске демократске заједнице БиХМилорад Додик и Драган Човић поручили су, након састанка у Мостару, да је потребнохитно формирати власт на нивоу Босне и Херцеговине.  Додик је нагласио да ХДЗ БиХ и СНСД, и групација странака око њих, немају ниједноотворено питање када је реч о формирању власти.  Ми смо спремни да формализујемо сваку иницијативу, да формирамо комисију упарламенту у вези са избором председавајућег Савета министара, да Председништвопредложи, али то није могуће само са нама двојицом, већ је потребна и бошњачкастрана, рекао је Додик после састанка.  Он је оценио да БиХ трпи велику штету због неформирања власти. У Европској комисијирекли су да ће дати мишљење о статусу Босне и Херцеговине као кандидата уколико севласт формира до краја маја. Видимо да од тога нема ништа, губимо време, ово је наштету свих, истакао је Додик.    Човић је поручио да хитно и безусловно треба успоставити власт на основу изјаве коју сулидери странака договорили и у складу са договором о расподели ресора који је већпостигнут. То је потребно завршити у наредних 15 до 20 дана, без даљих условљавања.Ако иде, иде, ако не иде, онда имамо озбиљан проблем са функционисањем свих нивоавласти у Босни и Херцеговини, рекао је Човић, преноси РТРС.  (Н1, Фонет)  Видети још:  Жељко Комшић: Додик има право да се љути, али пре свега на себе  Милорад Додик: Жељко Комшић и ја смо завршили, лично и политички  
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http://www.nspm.rs/hronika/zeljko-komsic-dodik-ima-pravo-da-se-ljuti-ali-pre-svega-na-sebe.html
http://www.nspm.rs/hronika/milorad-dodik-zeljko-komsic-i-ja-smo-zavrsili-licno-i-politicki.html

