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 БРИСЕЛ, БАЊАЛУКА - Бошњачки члан Председништва БИХ и актуелни председавајући
Шефик Џаферовић, који се данас у Бриселу без одлуке Председништва састао са
генералним секретаром НАТО Јенсом Столтенбергом, жалио се на наводне претње
Русије, затражио подршку путу БИХ у НАТО на предстојећем самиту у Мадриду и јачање
НАТО штаба у Сарајеву. Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик демантовао је
тврдње бошњачког колеге Шефика Џаферовића и поручио да БиХ "није донела донела
одлуку о интеграцијама у НАТО, није заузела став о ситуацији у Украјини, о утицају било
које треће државе на БиХ".

  

Џаферовић је на заједничкој конференцији за новинаре захвалио Столтенбергу за
данашњу прилику и додао да је разговор са генералним секретаром био конструктиван и
на, како је рекао, "трагу онога што жели БиХ и НАТО".

  

"БиХ је аспирант за чланство у НАТО савез. Ми смо се 2005. године определили за то.
Током 2009. поднели смо захтев за АНП и налазимо се и даље у том статусу. Нажалост,
постоје проблеми и снаге које оспоравају НАТО пут", рекао је Џаферовић, пренео је
сарајевски портал Klix.
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Навео је да је НАТО зауставио рат и очувао мир у БиХ, држави у којој је, како је казао,
НАТО урадио "многе важне ствари".

  

"Зауставио је рат, успоставио мир, предано с бх. властима радио на имплементацији
Дејтона. НАТО је гарант Дејтона, мира и стабилности у БиХ и захваљујем на томе.
Уверен сам да ће НАТО савез и даље наставити да штити мир и стабилност у држави",
рекао је Џаферовић.

  

Са жаљењем је констатовао да је у БиХ присутан руски утицај и тврди да постоје
отворене претње Русије.

  

"У БиХ нажалост постоји руски утицај и ми се на то морамо односити на адекватан
начин. Постоје отворене претње из Русије, то ради руски амбасадор. Молим вас да на
самиту у Мадриду дате снажну подршку НАТО путу БиХ и да се реферирате на обавезе
које има НАТО савез према Дејтону. Молим да се ојача НАТО штаб у Сарајеву. Хвала вам
на подршци коју дајете ОСБиХ и желим да наши контакти буду све чешћи и снажнији. Да
сарадња буде што снажнија и да ОСБиХ буду што је могуће прилагођене стандардима
НАТО савеза", навео је Џаферовић.

  

Столтенберг: НАТО прати ситуацију у БиХ, нарочито реторику РС

  

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је данас да ће Алијанса наставити
да подржава Мисију Еуфор-Алтеа у БиХ и Оружане санге БиХ као једну од, како је
навео, најјачих мултиетничких инстиуција од виталног интераса за стабилност државе.

  

Столтенберг је након сусрета са бошњачким чланом Председништва БиХ Шефиком
Џаферовићем, који се са генералним секретаром Алијансе састао без одлуке
Председништва БиХ, изјавио је на конференции за новинаре да НАТО прати ситуацију у
БиХ, а "нарочито запаљиву реторику која долази из Републике Српске", пренео је
сарајевски портал Klix.
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"Ми пажљиво пратимо дешавања у БиХ. Настављамо сарадњу с нашим штабом у
Сарајеву. Дугорочно смо опредељени за то и пружамо подршку како бисмо осигурали
мир и стабилност", рекао је Столтенберг.

  

Он је, преноси портал, рекао да НАТО прати и "реторику подела и запаљиве поруке које
долазе из Републике Српске".

  

"Зато сада разматрамо како можемо да ојачамо практичну подршку, укључујући
изградњу одбрамбених капацитета и како да оснажимо наше присуство и сарађујемо у
области наоружања", навео је Столтенберг, пише Клиx.

  

Столтенберг се, наводи се, осврнуо и на изјаве хрватског председника Зорана
Милановића и својеврсно условљавање уласка у НАТО Шведске и Финске променама
изборног закона у БиХ.

  

"Што се тиче разговора с Милановићем, он је био конструктиван. Он је изразио
забринутост везано за ситуацију у БиХ, али разговарали смо и о потенцијалном чланству
Финске и Шведске", рекао је генерални секретар Алијансе и додао да је уверен да ће
решење бити пронађено и да ће две земље постати чланице НАТО.

  

"Сви савезници се слажу да су врата НАТО отворена и да су Финска и Шведска зреле
земље које испуњавају стандарде НАТО", рекао је Столтенберг.

  

Додик: БиХ није донела одлуку о интеграцијама у НАТО

  

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик демантовао је тврдње бошњачког
колеге Шефика Џаферовића у Бриселу и поручио да БиХ "није донела донела одлуку о
интеграцијама у НАТО, није заузела став о ситуацији у Украјини, о утицају било које
треће државе на БиХ".
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Додик је поручио да је председавајући Председништва БиХ Џаферовић отишао у
седиште НАТО без сагласности сва три члана и да су тезе које је тамо изнео само став
његове партије (СДА).

  

Начин на који је Џаферовић отишао у Брисел, каже Додик, већа су опасност за БиХ од
било какве реторике на коју воле да се позивају.

  

"Све што је Џаферовић данас изговорио став је муслиманског политичког круга. Штета
што Јенс Столтенберг учествује у девастацији Дејтонског мировног споразума, у чије се
очување куну, знајући да Џаферовић у Бриселу не говори у име БиХ", написао је Додик
на Твитеру.

  

НАТО непоколебљив у подршци миру на Западном Балкану

  

НАТО је непоколебљив у подршци миру и стабилности Западног Балкана, поручио је
данас генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг након састанка са председавајућим
Председништва БиХ Шефиком Џаферовићем.

  

Столтенберг је на Твитеру навео да је имао добар разговор са Џаферовићем о даљем
продубљивању сарадње.

  

"Наша сарадња је важнија него икада због рата Русије у Украјини", навео је
Столтенберг.

  (Танјуг)  

 4 / 4


