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 Председник Српске демократске странке (СДС) Мирко Шаровић изјавио је да српском
члану Председништва БиХ Милораду Додику и актуелној власти у Републици Српској
његова странка неће опростити увођење БиХ у НАТО.

  

"Увођење у НАТО је велика национална грешка и издаја. СДС неће опростити актуелној
власти и кључном човеку, Милораду Додику", казао је Шаровић на конференцији за
новинаре у Источном Сарајеву.

  

  

Он је додао да је "тихи улазак у НАТО већ сада потпуно очигледан", наводећи да ће
ускоро почети упис перспективне војне имовине на државу БиХ, што је једна од обавеза
државе ка НАТО интеграцији.

  

"Мислим да ће све доћи на наплату оним факторима који су преварили целу нацију и
једну републику зарад интереса, који не би требало да жртвују националну безбедност и
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одлуке које су дубоко укорењене у свести целог нашег народа", нагласио је Шаровић.

  

Он је даље рекао да ће СДС прикупити довољан број потписа за сазивање посебне
седнице парламента РС како би се расправљало о одговорности званичника из РС који
уводе БиХ у НАТО.

  

Председник СДС-а је оценио да се "мора рећи цела истина јавности и да су они, који се
представљају као национални херој, обични лажљивци".

  

"Морамо да кажемо да је БиХ у Акционом плану за чланство (МАП) и да је то одређено
усвајањем Програма реформи и да именујемо оне који су то учинили и кажемо да су нас
слагали и злоупотребили Народну скупштину РС", навео је Шаровић.

  

Он је још казао да СДС подржава напоре да се усвоје измене Изборног закона, које за
сада треба да буду "мале, али нужне", с обзиром на то да се у октобру одржавају
локални избори у БиХ.

  

"Велике измене и задирање у Устав и много одредби је губљење времена", оценио је
Шаровић.

  

Према његовим речима, треба усвојити измене Изборног закона како би освојени мандат
припадао политичким партијама, а не појединцима, потом како би се увео електронски
надзор и скенирања гласачких листића, те како би се реформисало гласање путем
поште.

  

(Бета)
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