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 Проблем АНП је настао 2009. када је затражено одобравање МАП и када је СНСД имао
све функције испред РС на нивоу БиХ, али тада је Додик био у љубави са западом, а
данас више није и покушава то да склони, рекао је за Н1 БиХ бивши члан Председништва
БиХ и почасни председник ПДП Младен Иванић.

  

  „Постоји захтев да се одобри актуелни план, који је одобрен, али је условно стављен на
чекање. Мислим да нека врста међународне обавезе постоји, то је последица
краткорочног размишљања.   

И тада се знало да је НАТО бомбардовао ове просторе и да је Србија неутрална, али
тада је Додик био у љубави са западом. Данас више није и покушава то склонити“, рекао
је Иванић. Он сматра да би ребало прихватити годишњи план уз услов да чланство може
бити остварено само када све земље регије буду чланице НАТО.

  

То је мени фер компромис, али сада је тема НАТО превазишла све компромисе“,
напоменуо је Иванић за Н1. „Зашто би онај ко је у техничком мандату то радио? То је
обавеза коју треба да апроводе нове власти“, додао је.

  

Иванић саветује СДС и ПДП да не раде посао који треба да ради нова власт. „Овде се
очекује да ће технички мандат одобрити АНП, а добро знате да то осигурава и
спровођење тог плана, а то је немогуће. Мој савет СДС и ПДП је да то не ураде него да
то ураде нове власти и заврше посао започет 2009. године“, рекао је.
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Упитан да ли је Додик дао обећање Русима у погледу АНП, Иванић је рекао да он то не
зна, али да је више него јасно свима да Русија жели да заустави ширење НАТО на овом
простору, а НАТО жели да БиХ, па и Србија, уђу.

  

„Зато сам рекао да то више није питање политичара и да то превазилази. Вероватно
челни руски људи очекују од Додика да стоји иза тога, као што и Турска жели да БиХ
уђе у НАТО и вероватно то очекује од својих партнера, СДА“, рекао је Иванић.

  

Навео је да се у последње време може чути „читав низ приземних политичких обећања“.
„Жестоке изјаве у вези са пропадањем Споразума, па ево видимо да нема ништа.
Претпостављам да ће донети политички став који неће имати оперативну тежину.

  

То показује немоћ која је постала карактеристика СНСД и Додика лично, све ово што се
догађа показује њихову потпуну немоћ, не могу ништа да ураде. Имам осећај да су
постали свима мало досадни и нико не обраћа пажњу на најаве СНСД“, рекао је Иванић.

  

(Фонет)
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