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Представништво Републике Српске у Београду ове године је по четврти пут
организовало свечани пријем поводом 9. јануара, Дана Републике Српске, и 28.
фебруара, годишњице проглашења првог Устава Републике Српске.

  

Свечаном пријему, у четвртак, 15. марта, у Скупштини града Београда  присуствовали су 
предсједник Републике Српске Милорад Додик, премијер Србије Ана Брнабић, као и
Његова светост патријарх српски Иринеј, који су се обратили пригодним бесједама. 
Ријечима добродошлице званице је поздравио домаћин пријема директор
Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.

  

Снимак свечаног пријема можете погледати ОВДЈЕ
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https://www.facebook.com/rtrs.vijesti/videos/2148910705336867/?__tn__=-R


Слобода и Република Српска имају исто значење

  

У свом обраћању предсједник Републике Српске Милорад Додик  је нагласио да је
Република Српска фактор свих политичких процеса у БиХ, али и у региону, те да према
свим елементима има обрисе и карактере државе - терирорију, становништво, ефикасну
власт.

  

„Данас је Република Српска за Србе држава. Ми се тога нећемо одрећи! БиХ је
пролазана станица нашег политичког развоја и није ни у чему света да би била брањена
од Срба“, рекао је предсједник  Додик и додао да је велики број Срба на просторима
данашње Републике Српске и Хрватске страдао у Другом свјетском рату и да је научио
историјску лекцију - да увијек тамо гдје Срби немају државу, немају ни слободу.

  

„Покушали су многи протеклих 26 година, али нису успјели да сатру идеју која се звала
слобода Републике Српске и српског народа. Срби из Српске су дио великог часног
народа, са часном историјом, која не може бити окаљана тиме што су неки правили
стереотипе о Србима као лошим људима“, рекао је предсједник Додик.

  

Навео је да је Српска, која је створена у условима распада бивше Југославије, била
частан захтјев свих који су доносили одлуке и водили Србе.

  

„Срце Срба куца за Србију и све што се догоди у Београду и Србији, рефлектује се у
Српској. Живимо у компликованим условима, у БиХ која је поптуно неефикасна и
нефункционална. Данас Српска једина функционише на том простору“, рекао је
предсједник  Додик.

  

Предсједник Републике Српске је истакао да је национални простор на којем се налазе
Срби јединствен и недјељив, те захвалио предсједнику Србијие Александру Вучићу за
најбоље могуће односе Србије и Српске.
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  „Вучић инсистира на томе да дође и до неког новог пројекта. Недавно је рекао да јеспреман да помогне у убрзавању пројекта изградње аутопута Бањалука–Београд, даСрбија финасира његову изградњу од границе Србије до Бијељине“, навео јепредсједник Додик.  Предсједник Републике Српске је истакао да се нада да ће ускоро бити завршенадекларација о очувању спрског народа, која треба да покаже да су Срби јединственнарод, са истом културом и језиком.  Предсједник Српске је рекао да је Српска веома заинтересована када се говори опитању Косова и Метохије.  „Неки ће рећи да се мијешамо. Не, ми само говоримо шта је наш“, рекао је Додик иподсјетио на недавне, како каже, арогантне ставове админстрације САД да се на Косовуможе формирати војска.  Навео је да нигдје не пише да се може формирати војска Косова, док у Дејтонскомспоразуму пише да Република Српска може да има војску.  „Насиљем су нам отели војску и формирали неку која није војска ни Срба, нити БиХ, негопокушава да буде војска НАТО-а, а ми смо рекли да тамо нећемо да приступимо. Постојимного изазова којима ћемо се бавити“, истакао је предсједник Додик.  Предсједник Додик је  поновио да ће замолити предсједника Србије Александра Вучићада има у виду да не може да се одвоји питање Косова и Метохије од питања РепубликеСрпске.  „Ако се не поштује територијални интегритет Србије, зашто се поштује територијалниинтегритет БиХ? Сва та питања желимо поново да вратимо, без обзира да ли ће некомебити неугодно“, рекао је предсједник Додик.  Предсједник Српске додао је да је Република Српска удвостручила свој бруто домаћипроизвод, који износи више од 10 милијарди КМ, да уњој не постоји готово ниједанинфраструктурни изазов који није ријешен, те да гради болнице и ауто-путеве.  „Током љета завршићемо изградњу ауто-пута у дужини од 72 километра од Бањалуке доДобоја и наставити изградњу према Брчком, Бијељини, Србији. Неки кажу да нам то нетреба јер наводно постоји аутопут кроз Хрватску, али то није наш пут, ми хоћемо наш ињега ћемо изградити. Он није само одраз економске и комуникацијске, него и политичкеповезаности“, навео је предсједник Додик.  Његова светост патријарх српски Иринеј  истакао је у обраћању да без РепубликеСрпске и њеног мудрог руководства нема опстанка српског народа.  Патријарх Иринеј је нагласио да је Српска данас многима трн у оку, али да је она диоисторије и да овакав поредак омогућава опстанак и Републике Српске и свих народакоји у њој живе.  

  Српски патријарх истакао је да је српски народ имао државу од почетка историје, знаоје шта су устав и државни закони, научио да их поштује.  „На част и радост председнику Републике Српске Милораду Додику и народу, честитамдоношење Устава Републике Српске! Представницима Републике Српске, народусрпском и свим житељима Српске желимо свако добро и напредак у свему доброме, пресвега слогу, братску и хришћанску љубав. Живела Република Српска! ЖивелаРепублика Србија на многаја љета!“, поручио је патријарх Иринеј.  Предсједница Владе Србијие Ана Брнабић истакла је у обраћању  да су специјалне везеСрбије и Српске јаче него икада и поручила да ће оне наставити да се међусобнопомажу и сарађују – у добрим и лошим временима.  Премијерка  Брнабић је у име Владе и предсједника Србије Александра Вучића,честитала Дан Републике Српске и 26 година од проглашења првог Устава Српске.  „Изузетно ми је задовољство да у име Владе, али и као изасланик председника СрбијеАлександра Вучића, могу да вас поздравим и да вам кажем да је вероватно ово за менеједан од најлепших дана“, рекла је Брнабићева, наводећи да је данас била у Бањалуци иса колегама и пријатељима из Владе Републике Српске разговарала о никад већем бројузаједничких пројеката чија је реализација у току или ће бити реализовани.  

  Оцијенила је  да о никад бољим специјалним везама Србије и Републике Српске свједочии осма заједничка сједница двије владе, одржана крајем прошле године, као ипредстојећа која ће бити одржана у Требињу.  Премијерка  Србије је указала да је Србија, захваљујући храбром вођству Вучића каопремијера претходне Владе, успјела да оствари макроекономску стабилност, направифинансијску консолидацију и има здрав буџет и основе за даљи раст и развој, што јој јеомогућило да помаже свом народу и ван граница.  „То нам је омогућило да помогнемо нашој браћи и пријатељима, нашем народу и ванграница Србије и да 2015. године донирамо пет милиона евра за Сребреницу и прошлегодине још 5,5 милиона евра за вртиће, школе, путеве, студентске домове и друго уРепублици Српској, али и општинама у Федерацији БиХ где живи наш народ“, рекла јеБрнабићева.  Подсјетила је да је Влада Србије у име свих својих грађана донирала 250.000 евра удецембру прошле године за Фонд солидарности за лијечење дјеце у иностранству иоцијенила да је то фантастична иницијатива предсједника Републике Српске МилорадаДодика.  „Наставићемо тако и даље јер смо данас све више тамо где треба да будемо, а то је јакаСрбија и јака Република Српска, да се помажемо, да сарађујемо, да се нађемо једнидругима и у добрим и у лошим временима и тако ће бити од сада и у будућности“,поручила је предсједница Владе Србије Ана Брнабић.  Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић је обраћајући севисоким званицама у својству домаћина пријема поручио да српски народ само усаборности и јединству може успјешно сачувати и одбранити своје право на слободу,национални, културни и вјерски идентитет.  
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  „Поздрављам вас са осјећањем поноса, јер се данас овдје, славећи Дан РепубликеСрпске и обиљежавајући годишњицу првог Устава Републике Српске, истовременосјећамо и великих побједа српске војске у Првом свјетском рату, побједа које нам и данаспоказују да само у саборности и јединству можемо успјешно сачувати и одбранити нашеправо на слободу, наш национлни идентитет, наш српски језик и писмо, нашу културу итрадицију и нашу вјеру“, рекао је Цицовић.  Директор Представништва Републике Српске у Србији  је гостима поклонио туристичкипасош Републике Српске и изразио увјерење да ће им помоћи када буду одлучивали оодмору, да одаберу љепоте бања, ријека, језера, планина и манастира РепубликеСрпске, односно да одаберу и уживају у љепотама наше Републике Српске.  „Поздрављам вас и у жељи да вам вечерас буде лијепо и угодно, и да одавде понесетебарем дио нашег увјерења да слобода и Република Српска имају исто значење“, поручиоје  директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић званицама напријему.  А своје обраћање закључио је  ријечима:  „Живјели, Живјела Република Српска,Живјела Србија".  На почетку пријема интониране су химне Републике Српске и Србије „Моја Република“ и„Боже правде“, а потом је изведена пјесма „Републико Српска, Господ нек` те чува“.  Уумјетничком дијелу програма наступили су гудачки састав Бањалучке филхармоније исолисти: Валентина Милекић, Кристина Ивановић, Ана Марковић Малбаша и СинишаПајић. Програм је водила глумица Биљана Ђуровић.  

  Пријему су  присуствовали и предсједници народних скупштина Републике Српске иСрбије, Недељко Чубриловић и Маја Гојковић, потпредсједници Народне скупштинеРепублике Српске, Жељка Стојичић и Ненад Стевандић, министар рада и запошљавањау Влади Републике Србије Зоран Ђорђевић министри у Влади Републике Српске:  заекономске односе и регионалну сарадњу Златан Клокић, рада и борачко-инвалидскезаштите Републике Српске Миленко Савановић, унутрашњих послова Драган Лукач,здаравља и социјалне заштите Драган Богданић и саобраћаја и веза Неђо Трнинић.  Свечаности су присуствовали и замјеник министра одбране БиХ  Борис Јеринић,савјетник српског члана Предсједништва БиХ Зоран Ђерић и посланици ПарламентарнеСкупштине БиХ Сташа Кошарац, Милица Марковић и Лазар Продановић.  Међу званицма на пријему били су и Њ.К.В. престолонаследник принц АлександарКарађорђевић и принцеза Катарина, амбасадори  Кине, Кубе и БиХ у Србији,  ЛиМанчанг,  Густаво Триста дел Тодо и Лазар Миркић, конзул Србије у БањалуциВладимир Николић и други предтавници дипломатског кора, предсједник Академијенаука и умјетности Републике Српске Рајко Кузмановић, директор Републичког центраза истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Миодраг Којић,директор Секретаријата вјера Драган Давидовић, представници Српске православнецркве, интелектуалци, умјетници, спортисти и остале истакнуте личности из свихобласти јавног живота Српске и Србије.
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