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Лидер опозиције у РС, Младен Босић у Прессингу на Н1 телевизији казао је да Милорад
Додик сиров политичар и неотесан човек, који се власти држи као "пијан плота". Босић
сматра да Милорад Додик на неки начин представља опасност за српског премијера
Александра Вучића, јер, због рејтинга који има у Србији, предсједник Српске може
постатити тачка окупљања "екстремних Срба".

  

  

На питање да ли премијер Србије може имати улогу помирења између српских
политичара у БиХ, Босић је казао:

  

"Можда је у очима јавности Вучић ближи Додику, али то морате питати Вучића. Мислим
да је Додик на неки начин опасност Вучићу. Он има много већи рејтинг у Србији него у
Републици Српској, јер су од њега направили националног хероја који се бори за
опстанак Срба на овим подручјима. Имајући то у виду, мислим да он може бити тачка око
које ће да се окупе екстремније групе из Србије".

  

„Национално питање данас је како наћи посао људима“

  

Босић је још додао да је национално питање било доминантно деведесетих година, а не
данас.
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"Национално питање је било доминантно деведесетих година, а сада је национално
питање како развити земљу и омогућити посао људима", казао је Младен Босић.

  

"Ми смо и даље национална странка Срба и желимо живети у разумевању са комшијама
Бошњацима и Хрватима", казао је Младен Босић на питање који су програмски циљеви
његове странке.

  

О политици Милорада Додика и потенцијалном уласку у државну власт, Босић је
истакао:

  

"Кад су завршени избори, прво је Додик дотрчао у централу СДА да разговара са
Изетбеговићем како би формирали скупштинску већину. Ми смо рекли да интерес наш и
РС и интерес Бошњака и ФБиХ се поклапају, почевши од атмосфере преко циљева да
разрешимо неке дилеме. Ако ми изађемо из власти, онда тај концепт пропада".

  

„Нема ништа од референдума о Тужилаштву БиХ“

  

О дуго најављиваном референдуму Милорада Додика, Босић је казао да би то Додик
давно урадио да је желео. Босићева странка у скупштини није подржала изгласавање
референдума, заједно са муслиманско-хрватском коалицијом "Домовина".

  

"Мислим да нема ништа од тог референдума, јер он да је то хтео да уради он би то давно
учинио. Један од начина да он одустане од тога је да наговоре Александра Вучића да
дође у градску скупштину у Бањалуку и да моли Додика да не спроведе референдум,
тако да он може рећи 'ето видите да ме моле из Београда да не спроведем референдум,
па стога и нећу'", каже Босић.

  

"Уплашен је развојем ствари и жели остати на површини како би га приметили, он сада
млати рукама и ногама у нади да ће се десити", додао је Босић о ангажману Милорада
Додика.
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Младен Босић је прокоментарисао недавне наводе магазина Foreign Policy  који је писао
о томе да ће на овим просторима доћи до новог рата.

  

"Ви увек имате оне који потпирују клицу мржње и то је лако учинити, али овде неће бити
рата", казао је он.

  

(Н1)
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