
Бакир Изетбеговић: ОХР треба да се упусти у борбу са сепаратистичким и сецесионистичким политикама у РС
среда, 13 октобар 2021 13:52

 Лидер СДА Бакир Изетбеговић изјавио је данас, после састанка руководства Дома
народа у Парламенту БиХ, да је спреман на разговор са српским чланом Председништва
БиХ Милорадом Додиком "један на један", али не и у формату са Додиком и лидером ХЏ
БиХ Драганом Човићем.

  Изетбеговић је рекао да је на састанку Никола Шпирић (СНСД) инсисторао на
разговору и комуникацији.   

„Он тражи да се седне и разговара, само ја нисам за тај формат Човић, Додик и ја, али
сам спреман да седнем са Додиком један на један“, рекао је Изетбеговић.

  

Ова изјава Изетбеговића различита је од оне претходне када је рекао да не жели да
разговара са Додиком без међународних представника.

  

Он је новинарима рекао да је из разговора са Шпирићем закључио да се „неке ствари
погрешно схватају у Републици Српској“.

  

„Српска страна схвата да ми намерно радимо неке ствари које су на штету РС, нпр. када
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је реч о имовини. Ми немамо намеру да кочи инвестиције у РС, ми смо спремни да
помогнемо и градње хидроелектрана, само се не може заобилазити држава. Ту заиста
треба разговарати“, казао је.

  

О јучерашњој најави Додика да се Република Српска ускоро враћа у оквир Дејтонске
БиХ, Изетбеговић тврди да то није спроводиво у пракси.

  

„Све ће то бити оборено или одлукама ОХР-а или Уставног суда. Ово је до сада
најдиректнији удар на Дејтонски споразум. Не можете ударити на Дејтон, а да не
ударите на мир. ОХР треба да се упусти у борбу са сепаратистичким, сецесионистичким
политикама у РС. Мораће се стати украј томе и супротставити томе. Мораће се
супротставити и правосудне институције, полицијске службе, ОХР, међународна
заједница, ми…“, навео је, између осталог, Изетбеговић, пренео је сарајевски портал
Клиџ.

  

(Танјуг)
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