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„Српска се брани и у Србији“ – трибина и промоција зборника      

  Поводом  9. јануара, Дана Републике и 28. фебруара, дана када је донесен први Устав
Републике Српске Представништво Републике Српске у Србији и
информативно-политички портали „Све о Српској“ и „Факти“, у уторак, 28. фебруара, у
12.30 сати у Прес центру УНС (Кнез Михаилова 6/III) организују тематску трибину
„Српска се брани и у Србији“.   

На трибини ће бити представљен и зборник радова са десет београдских трибина о
Републици Српској у издању Представништва и два информативно-политичка поратала.

  

Учешће у  раду трибине ће узети предсједник Републике Српске Милорад Додик  и
Владислав Јовановић, Дарко Танасковић, Ненад Кецмановић, Александар Павић,
Слободан Рељић, Синиша Љепојевић, Александар Раковић, Миломир Степић, Предраг
Ћеранић и Ђуро Билбија, а уводну ријеч ће дати Млађен Цицовић, шеф Представништва
Републике Српске у Србији.
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Учесници ће покушати да дају одговоре на неколико кључних питања: Ако се Српска
брани и у Београду, не брани ли се и Србија у Бањалуци? Шта би за РС значио
евентуални компромис Србије на KиМ, а шта одржавање status quo-а? Дневне
консултације предсједника, састанци двије владе, зашто не и једна национална
политика?  Зашто једино Русија од великих сила потписника у Паризу, и данас подржава
Дејтонски устав БиХ? Гдје ће се наћи Српска и Србија при будућој подјели Европе на
евроатланстки  и евроазијски  блок?

  

Директан пренос догађаја у Прес центру УНС-а можете пратити преко  Jutjub kanala
Press centra UNS-a.

  

У 18 сати у свечаној сали Дома војске Србије, Представништво ће поводом Дана
Републике и годишњице првог Устава Републике Српске приредити  и традиционални,
девети по реду, свечани пријем. Званицама ће се пригодном бесједом обратити
предсједник Републике Српске господин Милорад Додик уз претходни благослов
Његове светости патријарха српског господина Порфирија и обраћање предсједника
Народне скупштине Србије господина Владимира Орлића. Ријечи добродошлице
упутиће, као домаћин овог пријема, шеф Представништва Републике Српске у Србији
господин Млађен Цицовић.

  

У умјетничком дијелу програма учествоваће квинтет Вука Станића и вокални умјетници
Миња Шукало, сопран и Синиша Пајић, баритон. Пријем ће директно преносити
Радио-телевизија Републике Српске.
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https://www.youtube.com/channel/UCe5T_8Szsm6oMRwBbaoGFWQ
https://www.youtube.com/channel/UCe5T_8Szsm6oMRwBbaoGFWQ

