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Ванредна седница Председништва БиХ, коју је сазвао председавајући Харис Силајџић,
због изјава председавајућег Савета министара БиХ Николе Шпирића, јуче није одржана
јер се на њој није појавио српски члан Небојша Радмановић!

  

Силајџић и хрватски члан Жељко Комшић најавили су да ће због оваквог чина Небојше
Радмановића од ОХР-а затражити тумачење Устава БиХ и Пословника о раду
Председништва! Аналитичари процењују да то значи да су се Силајџић и Комшић тужити
Радмановића високом представнику Валентину Инцку и тражити од њега да
санкционише српског члана Председништва.

  

Током јучерашњег дана појавила се и информација да би два члана Председништва, без
Радмановића, могли да усвоје одлуку о покретању процедуре за утврђивање Шпирићеве
одговорности. То је изазвало оштре реакције у РС и најаву да ће Српска употребити
механизме заштите виталног ентитетског интереса. Премијер РС Милорад Додик
поручио је да ће Радмановић уложити вето и затражити седницу Народне скупштине
РС.

  

Политички аналитичар Гостимир Поповић каже да је Харис Силајџић на најбруталнији
начин употребио институцију Председништва БиХ у предизборне сврхе само да би се
додатно додворио свом бирачком телу.

  

- Навикли смо да нас Харис Силајџић одушевљава својим гафовима, али ово је до сада
незабележно! Силајџић и његова партија сазивају седнице Председништва због изјава
других политичара, а никакво чудо не би било да је сазове и због Фате Орловић, што је
захтевано прошле седмице. Сва срећа, па су српски политичари одавно прозрели
његово понашање, па је Радмановићева реакција зато и разумљива - каже Поповић.

  

 - Ако буде одлуке, Радмановић ће уложити вето и имаћемо расправу о томе у
парламенту РС и рећи свој став. Председништво БиХ нема право да расправља о
Шпирићевим изјавама. Ако то желе, нека Силајџић и Комшић донесу одлуку. Ми бисмо
баш волели да то ураде, па да онда Народна скупштина РС каже какав је њен став тим
поводом - рекао је Додик.
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Он је навео да Никола Шпирић има свој политички став и да је то став власти РС који
одражава политику СНСД-а и РС и за то има потпуну подршку.

  

Јуче се огласио и Небојша Радмановић. Он је нагласио да је Харис Силајџић ванредну
седницу Председништва БиХ сазвао неосновано.

  

- То је злоупотреба институције Председништва БиХ. Због тога нисам присуствовао тој
седници. Мислим да друга два члана нису ни одржала седницу, јер су дошли до
закључка да никакав став Председништва БиХ, а поготово крњег, не би имао правно
дејство - рекао је Радмановић.

  

Он је поновио став да је Никола Шпирић добро радио и све чинио у складу са Дејтонским
мировним споразумом. Радмановић тврди да се на седницама Председништва БиХ не
могу разматрати изјаве било кога, па ни изјаве председавајућег Савета министара.

  

- Цела ситуација подсећа на предизборни маркетинг Хариса Силајџића, нарочито када
се узме у обзир тема и начин сазивања ове ванредне седнице. Управо зато нећу у томе
да учествујем, јер се не може злоупотребити Председништво БиХ као највиши орган у
БиХ ради било којег циља, укључујући и предизборни - оценио је Радмановић.

  

Подсетимо, у саопштењу из Председништва наведено је да је једина тачка дневног реда
требало да буде разматрање изјава председавајућег Савета министара БиХ Николе
Шпирића у којима заговара сецесију једног дела БиХ. Написано је и да је Шпирић на
предизборном скупу СНСД-а у Мркоњић Граду изјавио да је „дошло време да се реши
коначни статус Републике Српске, по албанском моделу који је поучан за РС", као и да је
„СНСД као моћна и велика странка у стању да проведе један тако велики пројекат који
се зове самостална РС".

  

Интересантно је и да су Харис Силајџић и Жељко Комшић дошли у заказано време на
седницу Председништва. Небојша Радмановић, с друге стране, није дошао, нити је у
складу са чланом 11 и 33 Пословника о раду Председништва БиХ одредио члана свог
кабинета који ће га представљати на седници. Због тога та седница из
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формално-правних разлога није могла ни да буде одржана.

  

Силајџић и Комшић су поручили да ће размотрити уставну и законску могућност
покретања поступка за утврђивање одговорности Николе Шпирића за изјаве којима се,
како наводе, „угрожава уставни поредак, суверенитет и територијални интегритет БиХ".

  

(Прес)  
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