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 Иако је у последњих шест месеци смањена реторика председника Републике Српске
Милорада Додика о сецесији тог ентитета, постизање независности РС и даље остаје
политички циљ партије коју води (СНСД) јер истиче да ће се референдум о
независности ускоро и организовати – навео је Високи представник у Босни и
Херцеговини Валентин Инцко у данашњем обраћању Савету безбедности Уједињених
нација (УН).

  - Чињеница да је таква реторика Додика узроковала да му Сједињене Америчке
Државе уведу санкције показује да међународна заједница може имати утицај када
одлучи да пошаље снажну поруку лидерима који отворено непоштују владавину права и
отварању ране из прошлости - казао је Инцко осврћући се на одржавање референдума
о Дану РС.

  

С обзиром на чињеницу да БиХ у октобру 2018. године чекају општи избори, Инцко је
истакнуо да за сада нема консензуса међу лидерима БиХ када је у питању измена
Изборног закона што потенцијално може изазвати нове политичке несугласице.

  

Он је ипак, између исталог, рекао и да је БиХ у последњих шест месеци демонстрирала
опредељеност на путу ка чланству у Европској унији као и опредељеност за постизање
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пуне стабилности у земљи, преносе Вијести.ба.

  

Он је данас поднео извештај генералном секретару УН о статусу провођења мира у БиХ
који се односи на период од 22. октобра 2016. године до 21. априла 2017. године.

  

Говорећи о путу БиХ ка ЕУ подсетио је да је у децембру Европска комисија доставила
Упитник, додајући да је одговарањем на питања омогућено свим нивоима власти у БиХ
да покажу опредељеност на том путу.

  

Додао је да се на регионалном плану односи између БиХ и Србије и даље крећу
узлазном путањом чему су допринели премијер Србије Александар Вучић и
председавајући Савета министара БиХ Денис Звиздић. Ипак, навео је, да су се појавили
проблеми - подношење ревизије пресуде Међународног кривичног суда за бившу
Југославију у предмету "БиХ против Србије" за геноцид што је поделило политичке
лидере.

  

Као још један пример у којем је било политичких несугласица Инцко је навео и
„неимплементацију одлуке Уставног суда БиХ који је дан Републике Српске прогласио
неуставним, а било је и предлога за федерализацијом државе што су неки схватили као
даљњу етничку поделу земље.

  

(Блиц)
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