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 Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да нема
прејудицирања чланства БиХ у НАТО и да ће за сваку евентуалну одлуку о НАТО
интеграцијама БиХ бити неопходна нова одлука Председништва БиХ и Представничког
дома парламента БиХ.

  

   „Док моји људи седе у Представничком дому и ја у Председништву БиХ ништа се неће
померити према интеграцији у НАТО“, казао је Додик новинарима после седнице
Извршног комитета Савеза независних социјалдемократа (СНСД), чији је лидер.   

Он је додао да неће бити књижења војне имовине на државу БиХ, што је један од услова
из АНП-а, односно, како тврди опозиција у РС, из Програма реформи, који је 23.
децембра достављен у седиште НАТО у Бриселу, месец дана након што је тај документ
усвојило Председништво БиХ.

  

„НАТО је прошле године рекао да ће активирати Акциони програм за чланство (МАП)
под условом да се достави Годишњи национални план (АНП). Тај Акциони план није
достављен“, казао је Додик.

  

Он је навео да НАТО нигде није потврдио да је добио АНП нити да се ради о активацији
МАП-а.

  

Говорећи о функционисању власти на нивоу БиХ, у којој је и СНСД, Додик је оценио да
ту влада „општи застој и опште неповерење и да органи који су конституисани на том
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нивоу не остварјују никакве реазултате“.

  

„Неповерење је у погледу испуњавања договорених обавеза и у самом именовању
кадрова у Савету министара и на неким нижим нивоима“, нагласио је он.

  

Навео је пример блокаде рада Централне банке БиХ, наглашавајући да „федерална
страна фаворизује само једно решење“, односно да не желе попуну Управног одбора
Централне банке у коме тренутно нема Срба.

  

Према његовим речима, бошњачка страна опструише именовање српских кадрова у
заједничким институцијама и агенцијама БиХ, због чега ће СНСД, како је најавио, у
наредним седмицама размотрити заустављање свих својих активности у власти на нивоу
БиХ.

  

„Тамо где се требају именовати Срби, општа је опструкција од стране Бошњака“, оценио
је Додик, наводећи пример да се именовање директора Агенције за истраге и заштиту
БиХ (СИПА), који треба да буде Србин, условљава продужетком мандата актуелном
директору Обавештајно-безбедносне службе (ОБА) Осману Мехмедагићу.

  

Нова власт на нивоу БиХ формирана је крајем децембра и њу чине СНСД, СДА, ХДЗ
БиХ, СББ и Демократска фронта.

  

После тога смењена је већина директора државних институција и агенција који су
кадрови Српске демократске странке (СДС) и Партије демократског прогреса (ПДП), а
на њихова места нису постављени нови српски кадрови.

  

Српски члан Председништва БиХ даље је казао да је Уставни суд БиХ место највеће
дестабилизације у земљи, наводећи да су све одлуке овог суда донете на штету
Републике Српске и српског народа.
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Он је истакао да то потврђује пролонгирање расправе о његовом захетву за уставности
Закона о изменама и допунама Закона о застави БиХ.

  

Додик је казао да је апелацију за оцену уставности Закона о застави покренуо, јер је
Уставом дефинисано да се Закон о застави доноси у Представничком дому парламента
БиХ, а да га потврдује Председништво БиХ, што до сада није био случај.

  

Он је још рекао да Република Српска неће прихватити „неуставне одлуке овог суда“,
попут данашње одлуке да пољопривредно земљиште припада држави БиХ, а не
ентитетима, без обзира на евентуалне притиске међународних представника.

  

„Овакав Уставни суд не треба БиХ, а нама поготово не треба. Он служи само да доноси
неуставне одлуке“, нагласио је он.

  

(Бета)
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