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Новоизабрани члан Председништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић поручио је,
гостујући у Прессингу на Н1 Сарајево да ће као члан тог тела стајати на располагању
свим грађанима БиХ, без обзира о коме се ради. Додао је да нема проблем да сарађује
са Хрватском или било којом другом земљом, без обзира шта неко мислио о њему.

  

  

"Оно што ја могу понудити, не само Хрватима, него и Бошњацима и Србима и грађанима
ФБИХ и РС - ја сам ту да штитим њих, државу БиХ и њих. Мој је посао да радим за њих,
немам проблем с тим да ме не воле или мрзе, јер је то такав посао. Нека знају сви, на
мене могу рачунати апсолутно", рекао је Комшић.

  

Нагласио је да ће у канцеларији имати само заставу БиХ.

  

"Знате колико волим заставу са љиљанима, али у канцеларији ће бити само застава БиХ,
јер је то моја законска обавеза. Биће само државна застава. Титова слика није
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власништво Председништва, мислим да је из депоа уметничке галерије. Не знам шта је с
том сликом, то је једна пре свега врунска слика Сафета Зеца, врхунски портрет. Мени је
важно да те неке антифашистичке вредности се носе у глави и у срцу", казао је Комшић.

  

О најави Милорада Додика о постављању заставе РС, Комшић каже: "Милорад Додик ту
није никакав иноватор. Код господина Радмановића је била застава БиХ и РС, исто као и
код господина Иванића. По закону, истицање заставе на Председништву је могуће само
ако се ради о застави БиХ".

  

Сарађивао је, каже, и са Радмановићем, који је био припадник Војске РС.

  

"Ја сам сарађивао и с господином Радмановићем који је био припадник ВРС, господин
Додик није. Обавеза нам је да радимо. Видим по Додиковим изјавама да он смирује и
спушта лопту. Не исплати му се бити ирационалан, него рационалан у свом послу.
Исплати му се доносити одлуке консензусом, јер ће само тако и РС имати користи од
његовог посла. Очекујем да буде рационалан. Ако крене у блокаде рада Председништва,
десиће се да га бумеранг погоди. Не исплати се тако радити у Председништву јер онда
блокирате и себе. Овде је увек добро бити рационалан, ирационалност се скупо плати".

  

Немам проблем сарадње с Хрватском

  

Комшић је казао и да нема проблем да сарађује са Хрватском или било којом другом
земљом, без обзира шта неко мислио о њему.

  

Додаје да је "отприлике очекивао хајку против њега, али да га изненађује интензитет".

  

"Није ми драго што се то дешава наравно, али изненађује ме интензитет. Очекивао сам
отприлике тако нешто, али интензитет који се може назвати хистеријом је невероватан.
Почињем сумњати на још нешто, да то није само мој изборни резултат. Имам некада
утисак да човек несвесно побрка планове за које не зна", казао је Комшић.
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Каже да није добро када политичари једне земље коментаришу резултате избора у
другој.

  

"Онда је то опасно. Очекујем да ће лагано спласнути та хистерија и да ћемо се вратити
ономе што нам је посао, развијању односа између две земље. Ја ћу радити на томе, а до
људи из Загреба је да ли ће прихватити ту руку", додао је.

  

"Осећам се чланом Председништва из реда хрватског народа за кога су гласали грађани
Федерације, јер тако стоји у Уставу", додао је.

  

Комшић је рекао да онај ко жели да утврђује етничке припадности, "нека то ради".

  

"Ја сам веран овој земљи (БиХ), не Републици Хрватској. Волим ту земљу, желим им све
најбоље, али опростите, ја волим БиХ више. Не могу имати две домовине, само се на
једном месту могу родити. Ја говорим босански, мада мислим да је то један те исти језик.
Ја сам потписао Декларацију, немам проблем с тим. Моје дете учи хрватски и веровали
или не, савршено се разумем с дететом", казао је Комшић.

  

  

На питање ко му је честитао на победи, Комшић је рекао: "Изетбеговић, Џаферовић,
Месић и неки људи из Хрватске, да их не спомињем и не правим проблеме. Има ту и
генерала хрватске војске и ХВО-а, имам честитке из Србије и наравно обичних људи",
казао је Комшић.

  

БиХ треба да призна Косово, али је Додик против

  

Изабрани хрватски члан Председништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић изјавио је
да је за њега Косово независна држава, али и да Србија и Косово треба сами да
дефинишу међусобне односе.
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"Моја позиција је апсолутно јасна. Рекао сам да је Косово независна држава и да би
било паметно да БиХ призна Косово, али са Милорадом Додиком у Председништву чисто
сумњам да ћемо доћи до те одлуке", рекао је Комшић у интервјуу за Дојче веле.

  

Упитан да прокоментарише евентуалну промену граница у региону, Комшић је казао да
БиХ мора да инсистира на непромењивости својих граница, али је додао да о томе не
може да говори "у име Србије и Косова".

  

"То нема везе са БиХ. Шта ће Србија и Косово урадити њихова је ствар и било би врло
непристојно мешати се у то. Моје приватно мишљење је да односи Србије и Косова треба
да буду односи две суседне и пријатељске државе. Како ће они решавати те односе, то
је њихов проблем", навео је Комшић.

  

Рекао је да ће његов однос према Србији бити исти као према Хрватској и оценио као
"добар знак" одустајање председника Србије Александра Вучића од посете Источном
Сарајеву уочи избора одржаних 7. октобра.

  

"У другом делу кампање дошло је до наглог измицања званичног Београда из кампање у
БиХ. Знате да је посета председника Вучића била најављена, па се онда одједном
одустало од тога. Мислим да је то извлачење Вучића као шефа суседне државе из
кампање у БиХ добар знак", навео је Комшић.

  

Додао је да је "спреман" да има добру сарадњу и са Вучићем и с председницом Хрватске
Колиндом Грабар-Китаровић и с председником Црне Горе Милом Ђукановићем.

  

"То мени не представља проблем, али само тражим да се зна где су границе БиХ и да се
то прихвати, и где су границе уобичајеног дипломатског понашања, па чак и финог
људског понашања када је реч о БиХ", казао је Комшић.

  

Навео је да од ЕУ и међународне заједнице "не очекује превише" кад је реч о БиХ и
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оценио да Брисел пропушта "веома важну прилику" за интеграцију целог Западног
Балкана.

  

"Мислим да ће се прича задржати на нивоу изјава да смо добродошли у ЕУ, али да
морамо много посла да урадимо. Мислим да пропуштају веома важну прилику да цео овај
регион интегришу што пре у састав уједињене Европе. Остављајући ту рупу, бојим се да
ће утицај са Истока и Југоистока све више јачати у Европи", рекао је Комшић.

  

Казао је да не мисли да је на помолу дуготрајна уставна и политичка криза у БиХ, и
додао да "не види никакав разлог" за њу.

  

"Не видим никакав разлог за њу, ни институционални ни политички, осим ако неко жели
да изазива ту кризу. Али онда то питање треба упутити ономе ко то жели", казао је
Комшић.

  

(Н1 - Бета - Дојче веле)
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