
Милорад Додик: Жељко Комшић и ја смо завршили, лично и политички
среда, 22 мај 2019 13:49

Сарајево -- Председаваући Председништва БиХ Милорад Додик изјавио да је с
хрватским чланом Председништва БиХ Жељком Комшићем "завршио лично и политички".

  "Комшић и ја смо завршили", рекао је Додик за регионалну Н1 телевизију,
коментаришући то што је Комшић поднео кривичну пријаву против њега због, како је
навео, изазивања побуне у Оружаним снагама БиХ. "Тужио је, видећемо шта ће бити,
тужио је и прошли пут", казао је Додик.   

  

Додик је 12. маја, на обележавању Дана Војске РС и Дана Трећег пешадијског (РС) пука
Оружаних снага БиХ, затражио да више од половине припадника овог пука следеће
године на обележавању Дана војске буде обучено у униформе бивше Војске РС.

  

Додик је данас оценио да је и до сада имао "много пријава и разних претњи", а
Комшићеву тужбу сматра "политичком игром". "Ко држи још озбиљно до Жељка
Комшића, пустите крају.

  

Стотину пријава сам имао до сада, стално ми прете нечим, пре две године су ми хтели
претресати кућу и узимати ствари. Ето му његова тужба, што се мене и њега тиче,
политички смо завршили", рекао је председавајући Председништва БиХ.
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Према његовим речима, Комшић "игра своју политичку игру и то припада људима који су
политички маргинални", додавши да он никада неће тужити Комшића.

  

Он сматра да се превише пажње поклања питањима попут униформе војника Оружаних
снага, а недовољно питањима попут одлуке о ценама роминга у региону. "Направили смо
нешто у том Председништву с ромингом, али то неће да проводе у Савету министара
БиХ. То никога се не тиче, то што можемо да изгубимо причу о јефтином ромингу, то
никог не занима, али их занимају униформе", навео је Додик.

  

(Бета)

  

Видети још:  Жељко Комшић: Додик има право да се љути, али пре свега на себе
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http://www.nspm.rs/hronika/zeljko-komsic-dodik-ima-pravo-da-se-ljuti-ali-pre-svega-na-sebe.html

