
Милорад Додик: Дејтон је већ прекршен, Република Српска ће ићи својим путем, формираћемо своје независне органе на својој територији; Уставни БиХ жели да укине РС
среда, 12 фебруар 2020 21:31

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да данашња одлука
политичких представника у Републици Српској значи да српски представници остају у
институцијама БиХ, али да у њима неће одлучивати све док се не реши питање страних
судија у Уставном суду БиХ.

  

  

 "Окупићемо све Србе који тамо раде. Договорено је да то буде на нивоу парламента,
Савета министара. Неће се доносити ниједна одлука док се не реши питање страних
судија. Настављају праксу коју је вршио Високи представник, најчешће се доносе лоше
одлуке за РС", казао је Додик за Н1.

  

Повод за овакву одлуку била је недавна одлука Уставног суда БиХ, према којој
пољопривредно земљиште не припада ентитетима, већ држави БиХ.

  

 1 / 4



Милорад Додик: Дејтон је већ прекршен, Република Српска ће ићи својим путем, формираћемо своје независне органе на својој територији; Уставни БиХ жели да укине РС
среда, 12 фебруар 2020 21:31

"Веома јасно се у Уставу каже да БиХ припада надлежност која је наведена
уставом. Ту није наведена имовина. Не би ентитети спроводили приватизацију и
управљала јавним сектором да је то била одлука самог Дејтонског споразума. Ово
је скрнављење, то је начин на који Уставни суд жели укинути РС", оценио је Додик.

  

Упитан шта је решење, он је одговорио да ће "РС ићи својим путем".

  
  

Решење ће бити да ће РС ићи својим путем и отићи ће. Значи да ће формирати своје
државне независне органе и функционисати на територији РС. Има све елементе
државе, своје институције и свој народ

    

"Решење ће бити да ће РС ићи својим путем и отићи ће. Значи да ће формирати
своје државне независне органе и функционисати на територији РС. Има све
елементе државе, своје институције, свој народ", навео је српски члан
Председништва БиХ.

  

Упитан да ли је то кршење Дејтонског мировног споразума, он је одговорио да је "Дејтон
је већ прекршен, многим одлукама Високог представника" и то, како је оценио, на штету
РС.

  

"Високи представник је међународни криминалац, који је кршио Дејтонски споразум и
Устав БиХ и мијењао политички систем у БиХ", истакао је Додик.

  

Додик је најавио да ће се разговарати са двоје судија Уставног суда БиХ из РС у тој
институцији, наводећи да су они добро радили свој посао, али да су маргинализовани у
Уставном суду БиХ.

  

ОХР: Ентитети дужни да поштују одлуке Уставног суда БиХ
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Сви потези који би довели до парализе институција Босне и Херцеговине и спречили
њихов рад представљали би велики корак у погрешном смеру, саопштено је из
Канцеларије високог представника (ОХР) у БиХ.

  

"Очекујемо од свих политичких странака да поштују институције Босне и Херцеговине и
осигурају да оне буду у стању доносити одлуке које воде БиХ ка прикључивању Европи",
навели су из ОХР-а.

  

У складу са Уставом БиХ, ентитети су обавезни у потпуности да поштују одлуке
институција БиХ, наведено је у саопштењу.

  

"Не осврћући се на конкретну одлуку Уставног суда коју нисмо видели, желимо
подсетити на то да је Уставни суд камен темељац на коме почива уставни оквир БиХ",
истакли су из ОХР-а.

  

  

У складу са Уставом БиХ, навели су, ентитети су обавезни да у потпуности поштују
одлуке институција БиХ, укључујући и одлуке Уставног суда, које су коначне и
обавезујуће.

  

Из ОХР-а су још навели да је присуство међународних судија у Уставном суду БиХ
предвиђено Уставом, те да "напади на Уставни суд или било ког од његових чланова
представљају неприхватљиво мешање у рад правосуђа".

  

(Бета, Н1)

  

Видети још:  Уставни суд БиХ: Пољопривредно земљиште у Републици Српској
припада држави БиХ
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http://www.nspm.rs/hronika/ustavni-sud-bih-poljoprivredno-zemljiste-u-republici-srpskoj-pripada-drzavi-bih.html
http://www.nspm.rs/hronika/ustavni-sud-bih-poljoprivredno-zemljiste-u-republici-srpskoj-pripada-drzavi-bih.html
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