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 Вучић са политичким представницима из Републике Српске и делом опозиције

  

Председник Србије Александар Вучић и руководство РС, након одвојеног сусрета,
састали су се и са представницима опозиције из Републике Српске, као и дела опозиције
из Србије.

  

Састанку у Вили "Мир" присуствовали су и премијерка Србије Ана Брнабић, председник
Скупштине Србије Ивица Дачић, као и српски члан Председништва БиХ Милорад Додик,
председница РС Жељка Цвијановић, председник Народне скупштине РС Недељко
Чубриловић и председник Владе РС Радован Вишковић.

  

Присутни су били и председник Српске демократске странке из РС Мирко Шаровић, као
и бивши министар спољних послова БиХ Игор Црнадак.

  

Такође, на састанак су стигли председник Двери Бошко Обрадовић, заменик
председника СРС Александар Шешељ, председница Заветника Милица Ђурђевић,
председник Доста је било Саша Радуловић.
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Пре заједничког састанка, Вучић, Дачић, Брнабић и министри у влади, разговарали су са
руководством Републике Српске.

  

Након састанка поручено је да наметнуте одлуке у БиХ никада нису добро решење, већ
само оне које су у интересу и постигнуте уз договор сва три конститутивна народа у
БиХ.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је, након састанка са руководством
Републике Српске, да наметнуте одлуке никада нису добре и да све што се одлучује у
Босни и Херцеговини (БиХ) треба да буде донето у интересу и сагласју три народа који
тамо живе.

  „То је суштина и дух Дејтонског споразума. А не наметање решења“, рекао је Вучић
поводом одлуке недавног високог представника Валентина Инцка о забрани негирања
геноцида у Сребреници.   

Он је изразио наду да нико неће ићи у примену Бонских овлашћења и додао да су за
Београд прихватљиве одлуке само ако су прихватљиве за Србе, Бошњаке и Хрвате.
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Вучић је рекао да је Србија исказала жељу да се поштује Дејтонски споразум, како би се
сачувао мир и стабилност у региону.

  

„Поштујемо територијални интегритет БиХ, али и Републике Српске унутар БиХ. И
наставићемо да се понашамо одговорно у складу са Дејтонским споразумом“, рекао је он.

  

Упитан да ли подржава одлуке Народне скупштине РС поводом Инцковог потеза, Вучић
је рекао да никаквих одлука парламента Републике Српске не би било да није пре тога
било „октроисаних одлука“.

  

„Зашто да коментаришем последицу а да не коментаришем узрок“, упитао је Вучић и
додао да је за Србију добро када су политички чиниоци у Републици Српској уједињени
по важним политичким питањима.

  

Он је рекао да је саслушао руководство РС по свим важним темама и да је било речи о
изградњу пута од Сремске Раче до Бијељине, који ће Србија платити у износу од 80
одсто.

  

„То ће бити допринос братству са српским народом и пријатељству са осталим народима,
јер тај пут повезује Србију са Бањалуком и Сарајевом. Причали смо и о енергетским
пројектима, о аутопуту, хидроелектрани, као и о даљој подршци у области здравства и
социјалне политике“, рекао је он.

  

Председник Србије је најавио наставку подршку општинама Дравар, Костајница, Дубица
и Невесиње.

  

„Договорено је да до 15. септембра, до Дана јединства, ускладимо Нацрте закона о
заштити и употреби српског језика и ћириличког писма, да ту имамо исту нормативу и у
Србији и у Републици Српској и да идемо на заједничко уредјење школских програма,
посебно у предметима као што су историја, географија и српски језик и књижевност“,
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рекао је он.

  

Додик: Од РС желе да направе правну љуштуру

  

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик је изјавио да је Србија гарант мира у
региону и да „страни фактор“ у БиХ има намеру да Републику Српску сведе на „правну
љуштуру“.

  

„Србију доживљавамо као гарант мира на овом простору и ми смо посвећени миру, али
све што раде тамо, пре свега страни фактори, је уперено ка томе да се уништи
идентитет Срба у Босни, односно у Републици Српској и сам ентитет сводећи га на
правну љуштуру“, рекао је Додик након састанка с Вучићем.

  

Додик је поновио да не прихвата легитимитет новог Високог представника у БиХ
Кристијана Шмита.

  

Вучић: Разумем фрустрацију Додика

  

Вучић је изјавио и да „разуме фрустрацију“ српског члана Председништва БиХ,
„политичким приликама у Босни и Херцеговини“, али да је већ рекао шта је политика
Србије“.

  

Вучић је навео да је „код Срба много популарније ово о чему је говорио Миле, али Србија
мора да буде опрезна и да води рачуна о свим аспектима. Србија пре свега брине о свом
економском расту, миру и шта ћемо да оставимо у будућности својој деци“.

  

Како је навео, разуме и одлуке људи у Републици Српској које су донели и „верује да је
могуће постизати договоре у будућности који би значили више поштовања и разумевања
и, пре свега, спровођење у дело Дејтонског мировног споразума“.
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„Дејтон није донео само мир, како то говори већина западних политичара а онда са
Дејтоном можете да радите шта год хоћете, већ је Дејтон донео и механизме на основу
којих Босна и Херцеговина постоји, на основу којих постоји и Република Српска и мислим
да би тога требало да се држимо“, нагласио је Вучић.

  

Он је навео да ће Србија увек имати све време овог света да „чује браћу и сестре“ из РС
да им, у чему год може, изађе у сусрет.

  

„Сигуран сам и кад се по неком питању не сагласимо да они неће бити љути на нас. Не
морамо увек да у свему мислимо једнако, посебно о међународној политици“, рекао је
Вучић.

  

(Агенције)
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