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 Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да је ситуација у вези са
ширењем коронавируса и даље веома озбиљна и да су све мере РС биле потребне.

  Оценивши да епидемија коронавируса још није достигла врхунац, он је истакао да
треба примењивати још ригорозније мјере.   

"Окружење је такво какво је и морамо учинити све да не изгубимо релативно добре
ефекте првог месеца епидемије у РС. Превентивне мере су учиниле да здравствени
систем може да поднесе притисак и у овом тренутку је спреман и није оптерећен
епидемијом, у смислу да не може да извршава обавезе према пацијентима", казао је
Додик.

  

  

Према његовим речима, РС има око 50 слободних респриратора, наручено је 130, које су
купиле институције РС, а путем хуманитарних достава земаља пријатеља, те Светске
организације и ЕУ очекује се да ће тај број бити већи од 200.
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Додик је казао да РС има довољно животних намирница и њихових залиха до краја
године.

  

Истакао је да су већ сада велики губици у привреди и да је застој у првих месец дана
због епидемије коронавируса коштао РС око 400 милиона евра.

  

"Зато бирамо пажљиво мере да пре свега сачувамо радна места, а Влада РС је уплатила
доприносе за све раднике у делатностима које не раде. У априлу ће бити уплаћена
основна плата од 520 конвертибилних марака са доприносима за све оне који неће
радити, а Влада РС ће то уплаћивати све док траје криза", додао је он.

  

Српски члан Председништва БиХ навео је да је, имајући у виду ситуацију са
коронавирусом у БиХ, РС предложила да "кризни" пакет ММФ-а у износу од 330
милиона долара, буде подељен тако да 39,5 одсто средстава буде за РС, 59,5 одсто за
Федерацију БиХ и један одсто за дистрикт Брчко.

  

"У оквиру Федерације БиХ постоји сагласност хрватске стране са таквом расподелом, а
оно што је нејасно у Федерацији је како ће се делити између кантона и ту је запело",
казао је Додик.

  

Према његовим речима, Бошњаци сматрају да тај новац треба поделити сходно попису
становништва, што, како је навео, "најбоље говори о њима".

  

"Мислим да је обим зараде једнак и у Федерацији БиХ и РС и једнако имамо и трошкове.
Видећемо како ћемо договорити", закључио је Додик.

  

(Танјуг)
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