
Милорад Додик: Злонамерници шире приче о могућем рату у БиХ; Лепа је та моћ,и ја бих да могу отишао у Немачку и рекао да сам „високи представник“
недеља, 17 октобар 2021 21:29

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да само злонамерни
измишљају причу да ће се у БиХ заратити и да нема разлога за бригу иако она никада
није била стабилна. Најавио је да би посебна седница Народне скупштине Републике
Српске требало да буде одржана 26. октобра, до када ће бити припремљени сви закони
који дефинишу поништавање сагласности РС на формирање заједничких институција
БиХ, чије постојање није било дефинисано Дејтонским споразумом.

  

  

„Република Српска ће до 20. октобра имати уређене све законе, 25. ћемо изаћи с тим и
26. заказати седницу Народне скупштине Републике Српске која ће донети закључке и
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законе и поставити нови, односно стари уставни систем“, рекао је Додик на Јахорни.

  

Он је нагласио да ће Република Српска „вратити своја овлашћења која јој по Уставу
припадају“.

  

„Ако је Устав БиХ био довољна гаранција Србима да прихвате и одрекну се независне
Републике Српске коју смо имали, да би били у аранжману који се зове Устав БиХ, зашто
онда не би тај исти устав сада послужио као основа да се решимо незаконитости и
неуставног понашања“, казао је Додик.

  

Према његовим речима, сва прича је о томе, а оно што је у међувремену рађено је
„неуспели експеримент“.

  

„Српска не прави пројекат одвајања“

  

„Само злонамерни покушавају да овде направе још више зла. Нико овде не потенцира
никакав сукоб и рат“, рекао је Додик.

  

Он је поновио да ће власт у Републици Српској све учинити на легитиман и потпуно
законит и уставан начин.

  

„Очигледно је да ови из федералног Сарајева покушавају да наметну ту перцепцију о
сукобима. Нема бојазни од тога. Јахорина ће живети у миру, и Република Српска и цела
БиХ“, рекао је Додик, одговарајући на новинарско питање да ли политичка ситуација и
бојазан од рата могу утицати на долазак туриста.

  

Он је рекао и да сви који крше законе и Устав БиХ треба да одговарају.
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Додик је нагласио да власт у Републици Српској не жели никакву дестабилизацију, да
Српска не прави пројекат одвајања, односно сецесије, него се понаша уставно.

  

„Доносићемо само прописе који су у складу са Уставом и који су Републици Српској дати
у надлежност. Нећемо дирати оне које су дате БиХ, али не желимо да имамо насиље
високог представника које је видљиво, да имате неког ко се представља високим
представником“, рекао је Додик.

  

„И ја бих отишао у Немачку и рекао да сам високи представник“

  

Он је поновио да високи представник није доведен посредством Савета безбедности УН.

  

„Пошаљете га овде да он сам дође и најави се. Лепа је та моћ и ја бих отишао у Немачку
и рекао да сам високи представник, али, ето, не могу. Исто тако неће моћи ни он овде.
То, међутим, нису ствари које изазивају рат, него политичка реаговања. Ми смо већ
реаговали на то питање“, подсетио је Додик.

  

Он је напоменуо да сваком треба бити јасно да питања треба да се решавају политички,
али је напоменуо да је овај регион, поготово БиХ, увек узаврела и да неко покушава да
дода већу температуру него што заиста јесте.

  

(Срна, Бета)
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