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 САРАЈЕВО - Председник Председништва БиХ Шефик Џаферовић, на питање како види
поруку хрватског премијера Андреја Пленковића у говору на Генералној скупштини УН
да је време за ревизију постигнућа Дејтонског споразума и његове измене, рекао је да је
то за њега унутрашње питање БиХ.

  

"Србија и Хрватска јесу потписнице (Дејтонског споразума) и оне имају само једну
обавезу, јер су обе учествовале у агресији на БиХ и зато су потписнице, а то је да без
икаквих права поштују суверенитет и територијални интегритет БиХ и не предузимају
никакву радњу да би то угрозили", казао је Џаферовић јуче за сарајевски Н1.

  

"У нашем уставу пише да се измене могу вршити када имате двотрећинску већину у
Парламенту БиХ. Нека нас пусте да радимо свој посао. Веома важно је да Хрватска и
БиХ имају што могуће боље односе јер пријатељски однос надилази сва могућа отворена
питања која имамо, а имамо бројна", рекао је Џаферовић.
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Он је навео да не види проблем у томе да се хрватски званичници састају са челницима
политичких странака из његове земље, па на тај начин третира и сусрет хрватског
премијера и лидера ХДЗ-а с челницима ХДЗ БиХ и Странке демократске акције (СДА).

  

"Ако је тако, а јесте, онда није повреда институција БиХ. Оно што је било у Загребу
раније, да хрватски председник позива једног члана (Председништва БиХ) и заобилази
председавајућег и институцију, јесте повреда институције", казао је Џаферовић за
телевизију Н1 коментаришући загребачки сусрет премијера и председника ХДЗ-а
Андреја Пленковића с председником ХДЗ БиХ Драганом Човићем и СДА Бакиром
Изетбеговићем.

  

Потврдио је да ће сва три члана Председништва БиХ сутра бити у Бриселу како би са
званичницима Европске уније разговарали о спровођену реформи.

  

Џаферовић наводи како ће, иако је само он добио позив, у Брисел ићи сва три члана
Председништва и да њихов наступ треба да ослика политику коју воде спрам процеса
ЕУ као институција.

  

(Танјуг)
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