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 Председник Српске демократске странке (СДС) Мирко Шаровић изјавио је данас да
„није мудар“ потез српског члана Председништва БиХ Милорада Додика да не да
сагласност за посету црногорског председника Мила Ђукановића Босни и Херцеговини.

  

  Шаровић је рекао да ће Република Српска на тај начин „дипломатски много изгубити“.  

„Ко не жели бити с Ђукановићем, не мора бити на том састанку. Има много начина да се
искаже незадовољство, а ово је најгори начин и једна велика грешка“, казао је
председник СДС новинарима у Бањалуци.

  

По његовим речима, став према ономе шта Ђукановић ради у Црној Гори, треба
манифестовати на другачији начин.

  

Председник Партије демократског прогреса (ПДП) Бранислав Бореновић изјавио је да
Додик „уноси дозу неозбиљности“ у рад Председништва БиХ, јер посеже за правом вета
тамо где нема потребе.

  

Додик је ставио вето на закључак Председништва БиХ да се Ђукановић позове у
званичну посету БиХ, због чега ће о томе наредних дана морати да другостепено се
изјасни парламент РС.

  

„Ми ћемо бити сваки пут у Народној скупштини РС с јасним ставом, али имам осећај да се
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то важно право (вета) користи тамо где нема потребе, и уноси дозу неозбиљности у рад
одређених институција“, казао је Бореновић.

  

Шаровић и Бореновић су данас разговарали о сарадњи својих странака на локалним
изборима у октобру, истичући да „желе ослободе РС ненародног режима, како би била
слободна и једнака за све“.

  

„У време свеопштег сивила, растурања сцене у РС што ради владајући режим, спремни
смо да одолимо свим силама“, казао је Бореновић.

  

Они су позвали на сарадњу остале политичке партије које имају исте циљеве.

  

(Бета)
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