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Одлука ЦиК БиХ да поништи изборе у Добоју и Сребреници је "чист етнички
инжењеринг", изјавио је данас председавајући и српски члан Председништва БиХ
Милорад Додик.

  

  

Додик је на прес конференцији, после разговора са градоначелником Добоја, рекао да
је та одлука ЦИК-а "усмерена против Републике Српске, али исто тако то је и припрема
за наредне изборе".

  

- Желе да се ослаби СНСД. Сва српска гласачка места у Сребреници су поништена, а
два бошњачка нису. Овде се ради о чистом инжењерингу. ЦИК је под чистим
управљањем странаца - рекао је Додик.

  

Поручио је да се ово није смело догодити и додао да одлука ЦИК-а представља озбиљан
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преседан.

  

- Град Добој је кренуо у развој. Гради се ауто-пут, болница, дворана и сада неко то
жели да заустави - казао је Додик, који је и лидер СНСД-а, пренела је Радио телевизија
Републике Српске.

  

Додик је казао да је овде реч и о једној срамотној коалицији СДС-а и ПДП-а, односно
Мирка Шаровића и Бранислава Бореновића.

  

- Шаровић и Бореновић су требали да проблематизују Добој, муслимани Сребреницу и
зато су нашли компромис у томе да и једно и друго пониште. Ово се није смјело догодити.
Ово је озбиљан преседан. Ово је нешто што ће промијенити односе снага у БиХ. Под
овим околностима, оваквог ЦИК-а, СНСД ће почети активности и припремати се да,
заједно са свим партнерима, и онемогући изборе на простору Републике Српске, 2022.
године - истакао је Додик.

  

Додик је поручио да ЦИК не може да поништи толико избора, колико СНСД може да их
добије. Избори у Добоју, каже, биће спроведени по закону, а то, додаје, неће урадити
мешетари из ЦИК-а, који је својом одлуком направио поларизацију која ће, упозорава,
имати посљедице и на односе у самој БиХ.

  

- Мизерија српских представника у ЦИК-у, за Бошњаке није изненађење оставили су
оног свог годинама да као воштана фигура сједи и одлучује. Ја ћу лично, као СНСД то
каже, почети као грађанин подностити кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, па ћемо
се гледати на суду - поручио је Додик.

    

Ова скандалозна одлука представља својеврсну освету грађанима Добоја од оних
политичких партија које су узурпирале ЦИК, а које су у том граду сведене на ниво
статистичке грешке", истиче предсједница Српске. Истовремено, додаје, СДА, уз помоћ
СДС-а и ПДП-а, на овај начин кажњава Сребреничане због тога што су убједљивом
већином гласали за Младена Грујичића, а не за њиховог кандидата.
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„У Сребреници су поништили српска бирачка места, а потврдили Бошњачка. Знате каква
морате да будете фукара од Србина да то урадите. То је доказ политичког полтронства
и ништа друго“, рекао је Додик новинарима у Добоју.

  

(Агенције)

  

Видети још:  Централна изборна комисија БиХ поништила изборе у Добоју и
Сребреници
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