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Чубриловић данас у Пожаревцу отворио изложбу архивских докумената НСРС
      

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић отворио је
данас  у Градској галерији града Пожаревца изложбу архивских докумената „25
ГОДИНА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1991-2016)“.

  

Чињеница да је отварање изложбе о 25 година рада Народне скупштине Републике
Српске уприличена баш у дану када Историјски архив у Пожаревцу обиљежава 69
година постојања показала је, не само колико је домаћинима значајна ова изложба, него
и колико држе до пријатељства са Републиком Српском и како се радују сваком сусрету
с нашима с оне стране Дрине.

  

Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић и предсједник Скупштине града Пожаревца
Бојан Илић приредили су у салону градског здања свечани пријем, којем су уз
предсједника НСРС Недељка Чубриловића присуствовали: директор Представништва
Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, трочлана делегација Архива Републике
Српске, представници Архива града Пожаревца, чланови градског Вијећа и помоћници
градоначелника Пожаревца, као и директори јавних предузећа и установа овог града.

  

  

- Велика ми је част да под кровом пожаревачке Градске куће пожелим добродошлицу
представницима братске Републике Српске, на челу са председником Народне
Скупштине Недељком Чубриловићем. Као град и грађани, познати по својој отворености
и радовању сваком госту, ипак морам рећи да смо у сусрет данашњем дану ишли са
посебним нестрпљењем. Лично ми је драго то што је Пожаревац имао част да прошле
године буде један од 15 градова у Републици Србији у којима се одржавала
манифестација “Дани Српске у Србији”. Сећање на тадашњи боравак представника
Републике Српске у нашем граду свима нама остао је у најлепшем сећању. Не само због
успостављања директне привредне сарадње са Бања Луком и поклона нашој
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библиотеци у виду пет стотина књига, већ највише због пријатељства које смо тог дана
започели са нашом браћом преко Дрине. Четврт века постојања Републике Српске ми у
Пожаревцу славимо као један од важних догађаја српске историје и као таквом радујемо
се њеном напредовању у свим сегментима, а нарочито када је реч о јединству српског
народа - рекао је приликом обраћања градоначелник Бане Спасовић.

  

- Кад год долазимо у Србију имамо осећај да долазимо међу своје, да долазимо међу оне
који нас увијек подржавају. Наш долазак у Србију је увијек са посебним осећањима. С
једне стране жал што идемо преко границе и прелазимо толике граничке баријере, а са
друге задовољство, јер идемо својој кући. Куда код да идемо: из Српске у Србију или из
Србије у Српску идемо својој кући! – рекао је предсједник Чубриловић и додао: -
Република Српска и српски народ ван граница Србије, вјерујте, доживљавају Србију
више као своју државу, него ону чији пасош носе.

  

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић је рекао да
Република Српска створена у тешким околностима, али је створена на понос свим
Србима ма гдје били, гдје се налазили.

  

- Споразум о специјалним паралелним везама и није морао бити потписан, наше су везе
више и јаче од било ког међународог документа, међунаодног уговора, јер оне су осјећај
народа с једне и друге стране границе, осјећај да смо једно и имамо заједничке циљеве,
имамо исту вјеру, говоримо исти сппски језик, имамо исту или скоро исту историју –
рекао је Чубриловић и нагласио: - Нама је тешко што виша сила и међународна заједница
желе да Србију још једном да подијеле. Тешко нам је и када нам не дају да Србију
доживљавамо као нешто своје, али вјерујте: никаква сила, никакво оружје, никаква
међународна заједница не може спријечити да се ми осјећамо као своји на своме и овдје
у Србији, и тамо у Републици Српској!.
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У говору на отварању изложбе архивских докумената „25 ГОДИНА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1991-2016)“ у Градској галерији града Пожаревца
предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић је рекао:

  

- Отварањем ове изложбе настављамо обиљежавање важног јубилеја, дана када је
почео процес конституисања Републике Српске, чији је основни циљ био очување нашег
политичког, територијалног, националног и духовног идентитета у Босни и Херцеговини.

  

Подсјетивши да је Народна скупштина Републике Српске, састављена од легитимних
представника народа, почела да ради 24. октобра 1991. године, дакле, прије почетка
грађанског рата у БиХ, предсједник Чубриловић је нагласио да је Република Српска
трајна правна и политичка заједница у чијем је стварању значајну улогу имала Народна
скупштина, као највиши уставотворни и законодавни орган, те додао:

  

- Народна скупштина има веома важну улогу у стварању услова за бржи и ефикаснији
развој Републике Српске, као и у очувању њеног државотворног статуса који је одређен
Уставом и међународним актима. За нас је веома важна и активна улога парламента
Републике Српске на путу регионалних и европских интеграција. Одлучни смо да
унапређујемо и јачамо специјалне и паралелне везе Републике Српске и Србије, у складу
са Дејтонским мировним споразумом. Наш однос се заснива на чињеници да припадамо
истом народу, имамо заједничку културу и вјеру, и говоримо истим, српским језиком!

  

Чубриловић је посебно нагласио потребу чвршћег повезивања градова и општина
Републике Српске и Србије и цијелих регија, као што је то у пројекту повезивања
општина Подриња.

  

- И отварање ове изложбе и наше присуство данас у Пожаревцу један је од начина да се
чвршће повезујемо и унапређујемо нашу сарадњу у свим областима друштвеног,
културног и привредног живота - додао је Чубриловић.
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  Председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић је рекао да ће Пожаревљаниимати прилике да заиста уживају у овој изложби. Илић је рекао да се нада да ће унаредном периоду бити остварена још боља сарадња између Пожаревца и РепубликеСрпске.    На данашњој изложби у Пожаревцу обиљежена је и петогодишњица потписивањапротокола о сарадњи између Историјског архива Пожаревац и Архива РепубликеСрпске.  

  Директорка Историјског архива Пожаревац др Јасмина Николић је говорила орезултатима сарадње између два архива, сарадње базиране на основи одредбимеђународног протокола између Историјског архива Пожаревац и Архива РепубликеСрпске, истичући посебно размјену стручњака у области истраживања и размјењивањакопија архивских докумената и стручних публикација. Директорка Николић је изразилазадовољство што је гостовање ове репрезетативне изложбе Архива Републике Српске уграду Пожаревцу било баш на дан Историјског архива Пожаревац, а директор АрхиваРепублике Српске мр Бојан Стојнић је прво  честитао дан Историјског архиваПожаревац и потом изразио наду да ће следеће године прославити заједно великијубилеј. Стојнић је рекао да се данас Архив Репубилке Српске у Пожаревцу представљаједном, али заиста великом изложбом.  

  Изложба архивских докумената „25 ГОДИНА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ (1991-2016)“ Градској галерији града Пожаревца је друга у Србији, претходноје била у Архиву Југославије у Београду, а планирано је да послије Пожаревца буде и ујош неким мјестима у Србији.
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