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Републику Српску нико не може да укине без воље њених политичких представника,
што је "дејтонски и легалистички приступ", изјавио је председник Странке демократске
акције Сулејман Тихић.

  Тихић сматра да питање територијалне организације БиХ треба оставити за нека друга
времена зато што сада није реално да буде постигнут договор о томе.

  Сулејман Тихић, који је реизабран за председника СДА, најутицајне странке у БиХ, је
истакао да је реално могуће постићи договор о усклађиванњу Устава БиХ са Европском
конвенцијом о људским правима, о дефинитивном разрешењу питања надлежности
између државе и ентитета и о стварању функционалнијих институција ради бржег
доношења одлука.

  Наредни састанак са председником Савета независних социјалдемократа Милорадом
Додиком и председником ХДЗ-а БиХ Драганом Човићем, 14. јуна у Бањалуци, према
Тихићу ће, вероватно, бити последњи састанак прудске "тројке" у том сазиву, пренели су
сарајевски медији.

  "Очекујем да ћемо се на наредном састанку договорити о садржају даљег наставка
разговора, као и о временском оквиру када неке договоре треба да реализујемо",
објаснио је Тихић и додао да питање државне имовине свакако треба да буде у врху
листе приоритета.

  Тихић је истакао да Влада Србије поштује, и то не само декларативно него и стварно,
територијални суверенитет и интегритет БиХ.

  "Председник Борис Тадић рекао је у више наврата да је целовита БиХ национални
интерес Србије", казао је лидер СДА указвши да садашње Председништво БиХ и Веће
министара, нажалост, нису искористили повољну климу да реше спорна питања између
две земље.
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  "Нису решили ни питања као што су споразум о границама и имовинско-правни односи,
а камоли да унапреде односе између две земље, иако има пуно простора за то", истакао
је Тихић, који сматра да највише простора за унапређење односа две земље има у
економском смислу.

  "Са Србијом треба да развијамо односе као цела држава БиХ, уз све уважавање
чињенице да могу постојати паралелни односи са ентитетима. Одговорност због тога
што односи Србије и БиХ нису на далеко вишем степену видим у Савету министара и
Председништву БиХ", навео је Тихић.

  Тихић сматра да добри односи са суседним земљама релаксирају и односе унутар БиХ
и олакшавају решавање проблема.

  

"Сматрам да су добри регионални односи за нас прва степеница према интеграцији у
ЕУ", рекао је Тихић.

  

(РТС)
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