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Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је оптужницу против 4 особе због кривичног
дјела неизвршења одлуке Уставног суда у вези са референдумом у Републици Српској.

  Како се наводи у саопћењу Тужилаштва, оптужене особе терете се да су својим
дјеловањем и активностима, као предсједник и чланови Републичке комисије за
провођење референдума, омогућиле реализацију активности које су противне одлуци
Уставног суда БиХ везаној за провођење референдума у Републици Српској.   

У истом предмету, донесене су и двије  Наредбе о обустави истраге.

  

-Наредба о обустави истраге против особа које, као посланици у Народној скупштини
РС, имају имунитет од кривичног гоњења, као и:

  

-Наредба о обустави истраге против Иванић Младена, Шаровић Мирка, Цвијановић
Жељке и Додик Милорада за које не постоји довољно доказа да су наведени својим
радњама починили извршење казненог дјела, помагање или потицање у наведеном
казненом дјелу.
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  Читава политичка јавност БиХ се данас пита који је смисао ове смијешне оптужницеТужилаштва БиХ да се за референдум одржан прошлог септембра у Републици Српској(РС), „забрањеног“ од стране Уставног суда БиХ (УС БиХ), оптуже четири особеКомисије за спровођење референдума коју је изабрала Народна Скупштина РС.  Постоји народна пословица која гласи: „У сваком лудилу има система“, а овдје је намјераоних који су ову читаву „комплексну“ ситуацију смислили, више него очита.  Наиме, након посљедњих локалних избора када је опозиција доживјела дебакл од којегсе још годинама неће опоравити, „међународна заједница“ (МЗ) је видјела да је врагоднио шалу. У том смислу, требало је за изборе 2018. пронаћи пар лидера опозиције чијиће кредибилитет бити враћен и/или ојачан у народу.  Службе за психолошко ратовање МЗ су мислиле да тајна Додикових политичких успјехалежи у његовом наводном национализму, те су у том смислу конципирале политичкуетно-психолошку операцију названу „И поред Додика, Додик“.  

  Прво су  одлуком УС БиХ „укинуле“ Дан Републике РС знајући да ће реакција народа ивласти бити референдумски револт против ове антисрпске институције гдје сувереновладају тројица страних судаца + два Бошњака. Па када је референдум заказан, онда јеУС БиХ и њега забранио. Истовремено је неким члановима опозиције речено да гаснажно подрже и да на тај начин, поред Додика, испадну и они „хероји“ у очима народа.И тако је на политичкој сцени РС „изникло“ неколико нових „хероја“ који су се, ето, поредДодика „храбро супротставили“ одлуци УС БиХ.  Али, да би нетко истински био херој, треба макар да га Тужилаштво процесуира, да водиистрагу против њега. И тако су, поред двије кључне особе власти РС, пронађене и двије„херојске“ особе из опозиције (Шаровић, Иванић) које су постале предмет истраге збогњиховог такозваног „снажног одобравања референдума“!  Пошто је „доказано херојство“ тих особа мјесецима медијски истицано, требало је једногдана завршити истрагу, То се и десило ослобађањем од сваке одговорностиновопечених хероја као и двоје кључних особа власти РС.  Да, али је нетко ипак требао бити оптужен да се не би помислило како је све то скупаједна фарса! Обично то бивају секретарице, портири, шофери и слично. Овог је путаствар била „озбиљнија“, па су селективно изабрана четворица чланова Републичкекомисије као дежурне жртве којима се, наравно, у коначници неће ништа десити.  

  МЗ чини и друге напоре да врати кредибилитет опозиционо-медијском блоку. Тако су„хис мастер'с воице“ (гласоговорници својих господара) све политичке опозиционе сиће уРепублици Српској, својим реторичким, антизападнимнаступима одједном постали„велики додиковци“. Неки класични медији и портали који су годинама осуђивали„Додиков национализам“, сада су „већи Срби“ од Додика који, узгред речено, никаданије био националиста.  Али, ништа им не вриједи. Код старих Римљана има једна пословица која гласи: „Si duofaciunt idem, non est idem“ („Ако двоје чине исто, није исто“). Народ је ову такозвануопозицију свјеже обучену у антизападно националистичко рухо прокужио за сва временаи, како би рекао Матеј, ти вуци у овчјем крзну бит ће, као и до сада, једино статистичкегрешке у даљњим политичким збивањима Републике Српске.
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