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БАЊАЛУКА, 16. МАРТА - Предсједник Републике Српске (РС) Милорад Додик
оцијенио је да БиХ егзистира искључиво под притиском међународног фактора, те
да треба да нађе свој унутрашњи консензус да би опстала.

  Коментаришући приједлог европског извјестиоца о БиХ из Словеније Милана Кучана да
грађани у БиХ треба да се изјасне да ли су за дејтонску БиХ или за дезинтеграцију,
Додик је рекао да му је драго ако људи, који споља посматрају ситуацију, могу да то
виде.   

"Не знам детаље извјештаја, али ако је то тако, слажем се да овај други приједлог буде
општеприхваћен и реализован", каже Додик.

  

Он је констатовао да је само РС остала на дејтонској одбрани БиХ, а да сви други, па и
странци, промовишу неки други принцип.

  

одик је новинарима у Александровцу код Лакташа рекао да мора да постоји унутрашња
воља да би БиХ преживјела.

  

"Ако нема те унутрашње воље, а видимо да нема, онда се она може одржавати као
болесних у сталној привремености и чекању шта ће бити. Видимо да се и у кризу
конситуисања власти у Федерацији БиХ /ФБиХ/ међународна заједница прикривено
умијешала, што говори о томе да ствари у ФБиХ, која је словила као модел за неку причу
о БиХ, не функционишу", истакао је Додик.

  

Он је оцијенио да једино што функционише у БиХ јесте РС као самоодржива, економска
и политичка социјална заједница, са свим проблемима које нико не спори, али који
сигурно нису драматично тешки.
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Додик је истакао да РС има драматичне економске штете од БиХ у износу већем од
једне милијарде КМ.

  

Не желимо да губимо 60 милиона КМ и да финансирамо немогуће функционисање
система у ФБиХ. Или ће нам се тај новац брзо вратити, или ћемо предузети потребне
мјере", поручио је Додик, говорећи од дугу који се односи на расподјелу прихода од
индиректних пореза.

  

Према подацима Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ,          власти ФБиХ
дугују РС 53 милиона марака за ПДВ који је наплаћен у посљедње три године.

  

Према Правилнику о расподјели индиректиних преза, РС припада нешто више од 32
одсто прикупљеног ПДВ-а.

  

(СРНА)
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