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Бошњачки члан Председништва БиХ Шефик Џаферовић рекао је да је данашња седница
Председништа БиХ завршена после петнаестак минута и оптужио српског члана тог
тела Милорада Додика за опструкцију функционисања институција БиХ.

  

  

„Ја могу само да позовем представнике српског народа из РС, да добро пазе шта раде.
Да добро чувају Дејтонски мировни споразум, да поштују све тачке споразума јер Дејтон
није јеловник да одбацујете шта вам не одговара. Он се примјењује у потпуности или
никако. Ако дође до тога никако онда сигурно неће трпети држава БиХ“, казао је
Џаферовић након данашње седнице.

  

Он је новинарима рекао да је Председништво једногласно усвојило једну одлуку а то је
да се одбије молба за помиловање два лица, док све остале иду на наредну седницу
због неслагања члана Председниптва из РС.

  

„Генерално посматрано можемо видети на делу опструкцију у функционирању
институција БиХ. Како другачије назвати гласање против усвајања одлуке о
ратификацији 19 споразума који су прошли сву верификацију и на крају се гласа против.
Тако је и у вези других тачака. Ради се о опструкцији функционисања институција БиХ,
а то је опструкција Дејтонског мировног споразума. Они који то раде не могу то
оправдавати тиме да учествују у седницама, а онда гласају против свега јер је то
повреда Дејтонског мировног споразума“, рекао је Џаферовић.
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Он је позвао „све који се баве опструкцијом функционисања институција БиХ“ да
престану јер ће то на крају „бити на штету ентитета из којег долазе“.

  

„БиХ је постојала пре Дејтона, постојаће и после Дејтона, може нестати само оно што је
настало у Дејтону, а то су ентитети. Позивам их да то не чине, јер не могу опструирати
државу БиХ. Ово ће се завршити тако што ће БиХ наставити своје функционирање. Не
може се узимати оно што одговара, а одбацивати што не одговара. Ово је удар на
уставни поредак БиХ“, додао је Џаферовић.

  

(Бета)
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