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БАЊАЛУКА – Премијер Републике Српске (РС) Милорад Додик изјавио је данас у
Мрчајевцима код Лакташа да је РС трајна и да се она не сме делити у Сарајеву.

  

Додик, који ће у понедељак бити инаугурисан за председника РС, рекао је новинарима
да ће његов први задатак, након преузимања те функције, бити формирање власти у
српском ентитету у Босни и Херцеговини (БиХ).

  

„Власт у РС ће снажно, онако како то устав налаже, изражавати јединство РС и
заједнички наступати у БиХ. То је нешто на што сам обавезан, јер желим да РС у
Сарајево иде једним гласом и да тамо на најбољи могући начин брани уставну позицију
РС и њена овлаштења која је стекла Дејтонским споразумом”, рекао је Додик.

  

Додик који је председник Странке независних социјалдемократа (СНСД) је рекао да ће
заједно са посланицима Народне скупштине РС чинити све да буде побољшана
економска ситуиција у ентуитету.

  

Дидик је у осврту на јучерашњу седницу Фискалног већа БиХ, на којој није постигнут
консензус у вези оквирног буџета за наредну годину на државном и ентитетским
нивоима, рекао да је чињеница да све владе у окружењу смањују своје трошкове и број
запослених, а да се то једино не ради на нивоу БиХ.

  

Додик је навео да се на платном списку у органима власти на нивоу БиХ налази око
22.000 службеника и запослених радника, а у РС 36.000, међу којима су просветни
радници, полиција и административни апарат.

  

За запослене у РС се, по Додику, мање издваја средстава него за оне у заједничким
институцијама и да та ситуација не може дуго трајати с обзиром на економска глобална
кретања
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Зато је Додик обећао да ће плате запосленима у органима јавне управе, полицији и
просвети остати на нивоу садашњих и у наредној години.

  

Премијер РС заједно са председником РС Рајком Кузмановићем данас је у Мрчајевцима,
код Лакташа, присуствовао освећењу темеља храма Цара Константина и царице Јелене,
који је обавио бањалучки епископ Јефрем са локалним свештенством.

  

Актуелни председник РС Кузмановић је рекао новинарима да је веома срећан, што након
свог мандата, оставља РС у једном општепризнатом, стабилном и прогресивном стању,
са свешћу да се без ње више ништа не може решавати ни у БиХ, ни у Европи.

  

„РС је данас стабилна, иако смо имали великих проблема док смо дошли до њеног
садашњег стања”, рекао је Кузмановић.

  

Кузмановић је нагласио да у последње време сви, и они из иностранства и они из РС
који су били скептични, као и сарајевски политички миље који је на одређен начин
оптуживао РС, схватају да је српски ентитет стална уставна категорија.

  

Кузмановић је рекао да је срећан што ће место председника РС предати Додику, који ће
је водити сигурним путем ка даљем напретку.

  

Церемонија инаугурисања председника РС Додика биће обављена у понедељак, после
конститутисања Народне скупштине РС.

  

Тој церемонији присуствоваће, према најавама, председник Србије Борис Тадић, као и
двадесетак акредитованих амбасадора у БиХ.

  

(Танјуг)
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