
Жељко Комшић: Додику неће бити допуштено да спречи именовање страних судија Уставног суда БиХ
четвртак, 20 фебруар 2020 10:00

Председавајући Председништва БиХ Жељко Комшић изјавио је да српском члану
Председништва БиХ Милораду Додику неће бити допуштено да онемогући именовање
страних судија у Уставни суд БиХ.

  

  

„Додик покушава да се кроз процедуре потпуно онемогући именовање страних судија од
стране председника Европског суда. То му неће бити допуштено", рекао је Комшић
новинарима у Сарајеву.

  

Он је подсетио да стране судије у Уставном суду БиХ именује Европски суд, а да Додик
„покушава да кроз процедуре, које ће он да интепретира, да потпуно онемогући
именовање страних судија".

  

После седнице Председништва БиХ, Комшић је рекао да је Додик гласао по свим
тачкама дневног реда, а усвојена је само једна и то она којом је одбијен захтев за

 1 / 2



Жељко Комшић: Додику неће бити допуштено да спречи именовање страних судија Уставног суда БиХ
четвртак, 20 фебруар 2020 10:00

помиловање две особе.

  

„Шта су они закључили у Народној скупштини РС - да ли учествују у доношењу одлука у
државним институцијама или не то је њихова ствар, али је чињеница да је Додик дошао
на седницу и одлучивао", истакао је он.

  

Према Комшићевим речима, Додик је "талац својих речи и поступака, због којих мора
вратити корак-два уназад да би се оправдао".

  

„То је било око НАТО-о. Сада опет чини такве потезе. Он зна да му нико неће у Сарајеву
допустити да политички било кога намагарчи или изигра”, навео је председавајући
Председништва БиХ.

  

Коментаришући Додиков позив да поднесе оставку, Комшић је рекао да „не може
расправљати са Додиковим бесним глистама о свему”.

  

„То што се њему не свиђа што сам ја у Председништву, е па мораће да трпи још барем
три године”, рекао је он.

  

Комшић је поручио Додику да „не жели да се расправља и свађа о стварима о којима не
одлучује”, поручивши Додику да се у вези са именовањем нових страних судија у Уставни
суд БиХ обрати том суду.

  

„Ако мисли да је нешто прекршено, слободно на Уставни суд и они ће рећи све”,
закључио је он.

  

(Бета, Инсајдер)
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