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Члан Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик изјавио је да Република
Српска нема право да се одрекне своје "аутономности, државности и самосталности",
позивајући Народну скупштину РС да донесе одлуку о укидању "бонских овлаштења"
високих представника и враћању ентитетима надлежности које су пренете на ниво
државе.

  

  

Подсетимо, "бонска овлашћења" је високи представник користио да доноси амандмане
на уставе Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, доноси законе и
њихове измене и допуне, смењује изабране функционере и државне службенике и
забрањује им учешће на изборима...

  

Он је изјавио како је је држава у чијем је врху власти на "неповратном путу распада", а
парламент Републике Српске је истовремено позвао да предузме све мере како би се тај
ентитет ојачао као држава која има право на своју самосталност.
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"Данашња БиХ је на неповратном путу распада", казао је Додик говорећи више од сата
на седници Народне скупштине РС, сазваној на захтев владајуће већине како би се на
њој расправљало о тачки дневног реда која је добила назив "неуставна трансформација
дејтонске структуре БиХ".

  

Расправа, која је на крају послужила само за унутрашње политичке обрачуне, Додику је
послужила да иступи као уводничар и у дугој тиради разматра политичко - историјска
питања.

  

Додик је позвао све политичке партије из РС на јединство, истичући да треба учинити
све да се Република Српска врати на дејтонске поставке, односно како је рекао -
дејтонска фабричка подешавања

  

Он је истакао и право ентитета на самоопредељење, уколико српски народ у Босни и
Херцеговини оцени да су угрожена њихова основна права, наводећи да би могућа
одлука о отцепљењу РС имала одјека у светским размерама. 
  
  Он је казао да је ова седница наставак заседања из октобра 2017. на коме је донета
Резолуција о заштити уставног поретка и војној неутралности РС-а.

  

"Ова седница није сазвана да меримо нечији патриотизам, ово није пребројавање оних
који воле РС, него одбрана РС-а, њених права проистаклих из Дејтонског споразума",
казао је Додик.

  

Наводећи да је од краја рата до данас донето низ одлука којима се мењао Дејтонски
споразум, он је оценио да су високи представници и међународна заједница
"манипулисали лажним компромисом", а да су, у ствари, како је навео, радили
првенствено у интересу бошњачке стране.

  

"Све време ОХР је изнова намештао решење које је називао компромисом. Сада знамо да
је то лаж на штету Срба и РС-а… Зато је вријеме да се подвуче црта, да видимо гдје смо
25 година након Дејтона“, рекао је члан Председништва БиХ. Он је поставио питање - да
ли су све реформе и закони који су наметани донијели бољитак БиХ, одговоривши да
нису, те да су реформа правосуђа, оружаних снага и управе за индиректно
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опорезивање биле на уштрб Републике Српске.

  

"Све то је РС додатно развлаштивало, а Босну и Херцеговину удаљавало од дејтонске
структуре. У БиХ не живе боље ни Срби ни Бошњаци ни Хрвати. Живе добро само
странци. Бошњаци се не буне против таквих реформи јер су оне централизовале БиХ,
онако како они своје жеље нису успјели да испуне у рату и у Дејтону", казао је Додик.

  

Према његовим речима, "све што није пренето на ниво БиХ у складу с уставом, то је
отето".

  

Да је Дејтонски споразум спроведен онако како је написан, казао је Додик, БиХ би
данас била стабилнија, са много мање сукоба.

  

Он је због тога позвао све политичке партије из РС-а да донесу одлуке да се Дејтонски
споразум врати свом изворном тумачењу. 

  

"Нека се уврсти што је рекла опозиција, треба нам јединство"

  

Пошто су представници опозионих политичких странака у скупштини Републике Српске
(РС) оценили да је Информација о неуставној трансформацији дејтонске БиХ и утицају
на положај и права РС, о којој треба да расправља парламент, документ којим се жели
дискредитовати опозиција, српски члан Председништва БиХ и лидер СНСД Милорад
Додик позвао је да се сачини нови документ у коме ће бити изнети и ставови опозиције.

  

"Дајте паузу, нека се у нову информацију уврсти све оно што су рекли (председници
СДС и ПДП) Мирко Шаровић и Бранислав Бореновић, нека се наведу и наше грешке из
прошлости, само да постигнемо јединство и изгласамо одлуку о укидању бонских
овлашћења високог представника", казао је Додик у другом данашњем обраћању
посланицима.
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На његово излагање чули су се приговори и неслагање посланика СДС и ПДП.
Претходно су Шаровић и Бореновић навели да је информација, коју је скупштини
предложила владајућа већина, пуна "лажи и фалсификата", која представнике РС из
СДС и ПДП у Сарајеву означава као издајнике, покушај да се Додик и СНСД
амнестирају за све преносе надлежности са ентитета на државни ниво од потписивања
Дејтонског споразума до данас.

  

Они су рекли да се на таквим основама не може градити српско јединство. Додик је у
другом обраћању посланицима казао да признаје и своје грешке из прошлости, наводећи
да су оне резултат "наивности и незнања", али да се у промењеној геополитичкој
ситуацији у свету странке из РС треба да се окупе и супротставе, како је навео, даљем
удару дела медјународне заједнице и бошњачке стране на интересе РС и њене
надлежности. На захтев клуба посланика СНСД дата је скупштинска пауза.

  

(Бета, Хина)
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