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Бивши председник Републике Српске Рајко Кузмановић сматра да "Српска и Федерација
БиХ треба да буду буду високо децентрализоване јединице, а сама БиХ лабава
федерација са искључиво уставом прописаним надлежностима, као што је то и
предвиђено изворним Дејтоном".

  

У интервјуу Срни Кузмановић је нагласио да је Република Српска "уставна категорија и
тековина домаћег и међународног права".

  

"Као државотворна јединица - ентитет, она је настала и егзистира на три битна, стална
и стабилна елемента: на вољи грађана, на домаћем праву (Уставу) и међународном
праву (Дејтонски споразум)", појаснио је Кузмановић.

  

Он наводи да је Српска стална и стабилна категорија, заштићена међународним
уговором, који се у правилу не мења, већ се извршава и примењује по систему: "Pacta
sund servanda" - уговори се морају поштовати.

  

Према његовим речима, Дејтонски мировни уговор је једино решење за БиХ, које у овом
часу нема алтернативу, а свако враћање на позиције деведесетих година може донети
само лошије или никакво решење за БиХ.

  

Кузмановић скоро ништа не би мењао у концепту свога некадашњег рада на функцији
председника Српске и истиче да се стабилан и уставан концепт политике развоја и
управљања Републиком Српском не може и не сме сваки час мењати, јер брзе промене
стварају правну и општу несигурност.
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"Мој рад заснивао се на принципу служења народу и Српској. Служба народу огледала
се у томе да је воља грађана била и моја воља, те да сам као председник био грађанин,
а не аутократа. Служба Републици Српској подразумевала је да се учини све да она
буде стабилна, трајна и просперитетна, јер са Републиком смо све, а без ње ко зна шта",
рекао је Кузмановић.

  

Он је оценио да је укупан политички амбијент у Српској, БиХ и Европи сада скоро исти
као и у време његовог мандата, с тим што су се погоршале економско-социјалне прилике.

  

"Да сам сада председник Српске, сада моји приоритети били би:

  

Прво - стварање што повољнијег економско-социјалног амбијента (отварањем јавних
радова, запошљавањем и увођењем страног капитала), с циљем што безболнијег
превазилажења економске кризе;

  

Друго - наставио бих са снажном применом уставних надлежности Српске и њеном
представљању у свету;

  

Треће - снажно бих се залагао за потпуно немешање страних фактора у политичку и
уставну позицију БиХ и Републике Српске", прецизирао је Кузмановић.

  

Према његовим речима, "на срећу и добробит Српске, садашња власт, а посебно
председник Милорад Додик, имају исте приоритете".

  

(Срна)
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