
Драшко Станивуковић: Никада нисам доводио у питање БиХ, али не кријем да је Београд моја престоница
четвртак, 28 јануар 2021 13:06

 БЕОГРАД - Београд је моја престоница, каже градоначелник Бањалуке Драшко
Станивуковић и додаје да никада није доводио у питање БиХ, као државу у којој живи,
али као припадник српског народа, не крије да Београд сматра својом престоницом.

  "Београд је моја престоница, то осећам. И када одем у Подгорицу, Никшић, да браним
светиње, то радим јер је то моје, не да бих се неком додворио", рекао је Станивуковић за
ТВ К1, и додао да су све остало притисци да се другачије мисли.   

Како каже, са сличним питањима се сусретао и у Федерацији БиХ, али се труди да јавни
дискурс држи исти, где год гостовао, јер је за њега, каже, важно да се буде
принципијелан и да се шаљу исте поруке.

  

"Признајем БиХ, живим тамо. БиХ је држава која се састоји од два ентитета и ја то никад
нисам доводио у питање, то је чињеница. Али, Београд је престоница мог народа, ја сам
припадник српског народа. Зашто је један Хрват загледан у Загреб? То је природно",
рекао је Станивуковић.
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Он је у "Уранку" на К1 говорио и о односу са председавајућим Председништва БиХ
Милорадом Додиком.

  

Рекао је да жели, као градоначелник Бањалуке да има контакте и сарадњу са свим
институцијама свих нивоа.

  

Међутим, сматра да таква жеља не постоји на страни Додика, који на синоћној
свечаности у Београду када га је поздравио није желео да одговори, већ га је, како
наводи, погледао „погледом који показује да неком не желите ништа добро".

  

Станивуковић је нагласио да као градоначелник не представља само ону већину која га
је подржала, већ и грађане који подржавају неког другог.

  

Казао је да се његови противници користе триком да од непријатеља направе издајника.

  

С тим у вези рекао је да је проблем политички менталитет Додика.

  

"Када одете на телевизију и представљате читав народ Републике Српске, те кажете да
је нека одређена жена која је члан Изборне комисије, удата за Бошњака и да се то
користи као алиби да неког дискредитујете. То не може бити политика 21. века. То је
ниво свести испод ђона", оценио је он.

  

Сматра и да је Додикова политика "потпуно изгубила компас".

  

С тим у вези поменуо је Додикове изјаве након губитка избора у Бањалуци у вези
грејања и инвестиција, и каснију промену става.

  

Станиковић каже да то није био испад, већ да се радило о ретким моментима потпуне
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искрености Додика, који је изговорио нешто што он никада не би помислио.

  

Он је истакао да је Република Српска изолована и да јој је једини прозор у свет Србија.

  

"Србија је урадила добру ствар што је оставила отворене прозоре ка западу и истоку.
Градити мостове пријатељства је добро, чак и према земљама које су некада биле на
другој страни", рекао је он.

  

Упитан што је запослио 13 људи у кабинету, а залаже се за смањење градске
администрације, рекао је да се ради о људима који познају његов менталитет и начин
рада, са којима спроводи своје идеје.

  

Казао је да није никога отпуштао, да су неки људи сами отишли, и да је сменио свега две
особе у градској служби.

  

Тако је навео шефа сектора за ванредне ситуације који је, према његовим речима,
смењен пошто је „украо паре", што је установио ревизорски тим.

  

"Сменили смо човека који је набављао аутомобиле да иде у лов", додао је он.

  

Станивуковић, који борави у првој званичној посети Београду, каже да је у главни град
Србије долазио и раније, а данас га, као градоначелник Бањалуке, гледа из друге
перспективе, али то је и даље - љубав.

  

Додаје да му је кључно у разговорима са руководством Београда било да се упозна како
функционишу конкретни пројекти које би могао да примени у Бањалуци, пре свега,
суфинансирање приватних вртића или централизоване јавне набавке.
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"Занимају нас модалитети суфинасирања приватних вртића, како би се капацитети у
вртићима увећали. Ту праксу Београд следи већ неколико година, а моја идеја и једно од
обећања је да то спроведемо у Бањалуци", рекао је Станивуковић.

  

Пренео је и да је позвао градоначелника Београда Зорана Радојичића у посету
Бањалуци, 22. априла, на Дан тог града.

  

Пренео је и да је презадовољан дочеком и пријемом у Београду.

  

"Наши састанци са руководством Београда трајали су 12 сати. Замислите када вам неко
посвети толико времена...", закључио је Станивуковић.

  

(Танјуг)
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