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 Ово што раде политички представници Републике Српске пут је ка дестабилизацији,
изјавио је новинарима у Сарајеву члан Председништва Босне и Херцеговине Шефик
Џаферовић. Инсистирање да се уклоне стране судије из Уставног суда значи
инсистирање на поремећају дејтонске равнотеже што доводи БиХ у ситуацију да не
може функционисати, поручио је он.

  

  Коментаришући закључке који су предложени на усвајање Народној скупштини
Републике Српске о Уставном суду БиХ, Џаферовић је нагласио да РС и њени
званичници имају велики интерес да се остане при строгом придржавању одредби
Дејтонског мировног споразума и да не направе ни један потез којим би се он угрозио,
преноси Танјуг писање сарајевског портала Кликс.   

"Република Српска настала је Дејтонским мировним споразумом без обзира на
почињени геноцид, масовне злочине, етничко чишћење на подручју тог
босанскохерцеговачког ентитета и то како би се успоставио мир и дала шанса
држави да се реинтегрише у миру. Као тешки дејтонски компромис настао је
ентитет Република Српска", сматра Џаферовић.

  

Међутим, како каже, политички представници тог ентитета иду у потпуно обрнутом
смеру, због чега их позива да то не раде и да строго поштују Дејтонски мировни
споразум и обавезе које из њега произилазе.

  

Према његовим речима, инсистирање да се уклоне стране судије из Уставног суда БиХ
значи инсистирање на поремећају дејтонске равнотеже што доводи БиХ у ситуацију да
не може функционисати па је Џаферовић најавио да се то неће никада прихватити.
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"Ради се о озбиљној ситуацији и ми је као такву видимо. Не видимо је као само обичну
политизацију, мада и тога има, али у питању су озбиљне ствари јер се њима прети
територијалном интегритету, суверенитету БиХ, па ћемо предузети све што треба како
бисмо заштитили суверенитет и територијални интегритет БиХ", рекао је Џаферовић.

  

Видети још: 

  

Милорад Додик: Република Српска и српски народ немају шансу у БиХ; Довиђења
БиХ, добро дошао РС-егзит; Мирко Шаровић: Подржавамо закључке председнице
РС, у оваквим питањима сви треба да се окупимо

  

(Спутњик)
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