
Министри Клокић и Трнинић посјетили Зрењанин; Дани Српске у Србији одржани у  Зрењанину, Београду, Вршцу, Смедеревској Паланци, Ужицу и Суботици

05.09.2018.год.
Министри Клокић и Трнинић посјетили Зрењанин; Дани Српске у Србији одржани у 
Зрењанину, Београду, Вршцу, Смедеревској Паланци, Ужицу и Суботици
      

У оквиру манифестације  Дани Републике Српске у Србији у уторак, 4. септембра, 
министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић,
министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић и директор Представништва Републике
Српске у Србији Млађен Цицовић били су у званичној посјети граду Зрењанину, гдје их
је примио градоначелник Чедомир Јањић.

  

    

Том приликом вођени су разговори и о могућностима сарадње привредних субјеката из
Републике Српске са привредницима из Зрењанина, а јучерашњи сусрет званичника био
је први у низу привредних разговора у оквиру овогодишњих Дана Републике Српске у
Србији .
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„Били смо у прилици да разговарамо о могућој сарадњи на економском плану, с обзиром
на то да је Зрењанин један од градова који је веома интересантан када је у питању
функционисање индустријских зона у Србији, јер велики број инвеститора долази због
повољне климе коју овај град нуди“, рекао је министар Клокић и нагласио да о доброј
сарадњи са Зрењанином  свједоче споразуми  са Лакташима и Требињем, а да је у плану
и потписивање споразума са Бијељином.

  

Министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић је рекао да је у Зрењанин дошао са великим
задовољством јер је то град у успону и можда најперспективнији град у Србији за
индустријски развој.

  

„Интересују нас искуства, посебно у развоју индустријских зона, привреде. Желимо да
успоставимо контакт и искористимо искуства која у Зрењанину већ постоје, јер 
Република Српска је у експанзији, сви су показатељи добри, али сигурно има простора
за унапређење, а Зрењанин је средина чија бисмо искуства жељели да користимо.
Задовољство што сам овдје посебно је јер је значајан број житеља Зрењанина
поријеклом из наших крајева и постоји и тај емотивни елемент", рекао је Трнинић.

  

Министар Трнинић подсјетио је и на недавно одржану заједничку сједницу двије Владе,
на којој је договорена реализација низа значајних пројеката међу којима је најзначајнији
– изградња двије централе на Дрини вриједности 200 милиона евра.

  

„Србија значајно помаже Републику Српску, изградлила је мост између Љубовије и
Братунца, улаже у инфраструктуру у болнице, школе, вртиће, а ми тамо тим објектима
углавном дајемо име Србија показујући колико цијенимо и волимо и напредујемо у
сарадњи са Србијом“, рекао је Трнинић.

  

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић је изразио задовољство што високи
функционери Републике Српске током цијеле године посећују Зрењанин и истакао да је
посебно почаствован посјетом двојице министара.

  

Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић рекао је да  је
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основни задатак Представнштва да подстиче и унапређује сарадњу између Републике
Српске и Србије, а један од начина је и манифестација  Дани Републике Српске коју
организује шесту годину за редом, а трећу годину у Зрењанину.

  

„Поред културно-умјетничког програма, ове године у 19 градова и општина, радимо и на
подстицању економске сардње и на овакав начин, посјетама наших највиших
представника градовима и општинама желимо томе да дамо пуни допринос“, рекао је
Цицовић.

  

  

У изложбеном простору зграде Историјског архива у Зрењанину представљена су
издања Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Гацко и изложба „Земљом
Херцеговом“.
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Представљени су часопис за културу и науку „Нова зора“, који издају одбори „Просвјете“
у Гацку и Билећи, Календар Главног одбора „Просвјете“ и Дневник радова научног скупа
историчара у Гацку, а говорили су замјеник главног и одговорног уредника „Нове зоре“
Зоран Радисављевић и Габријела Братић, супруга покојног пјесника Радослава Братића,
који је обновио овај часопис, угашен послије Другог свјетског рата, академик Војислав
Максимовић и други.

  

Изложба „Земљом Херцеговом“, аутора Радомира и Алексе Вучковића, садржи
фотографије села Херцеговине, порушених школа, камених кућа, предмета, снимљених
са жељом да се отргну од заборава.

  

Директор Библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину Милан Бјелогрлић изјавио је да
су „Дани Српске у Србији“ драгоцјена манифестација која добија на много већој
вриједности, јер је под патронатом „државе Србије и државе Републике Српске“.

  

„Овакве манифестације су подизање свести да смо један народ, да треба да негујемо
јединствен културни, духовни простор, јер само неговањем и тог мита и легенде, и
реалног културног и духовног простора, ми као народ, на овој балканској ветрометини
можемо опстати и не смемо се дати“, нагласио је Бјелогрлић.

  

Он је истакао чврсте везе људи у Банату поријеклом из Републике Српске са
Републиком Српском.

  

„Те људе окуражи и даје подстрека начин на који иступа предсједник Републике Српске
Милорад Додик када се не устеже да међународним представницима очита нашу слику
правде, вредности и значаја блискости са Србијом“, рекао је Бјелогрлић.
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  У оквиру „Дана Српске у Србији“ у Зрењанину је синоћ наступило и Културно-умјетничкодруштво „Сава Владислављевић“ из Гацка у Народном позоришу „Тоша Јовановић“, азатим је бањалучки театар „ДИС“  извео представу „Неизговорени гласови“ аутораОгњена Богдановића у режији Нелка Нелковског.  Поред Зрењанина, програми у оквру манифестације Дани Републике Српске у Србије јуче, у сриједу, 4. септебра, одржани су и у Београду, Вршцу, Смедеревској Паланци,Ужицу и Суботици. 
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  У Београду је у Центру за културу „Влада Дивљан“ пред бројном публиком одржановеома успјешно музичко вече групе „Оне три“, коју чине Ружица Чавић-Томичевић,Светлана Видовић и Маја Татић, праћене изванредним музичарима (НенадТомичевић-гитара, Младен Јанковић – клавир, Зоран Вујовић – удараљке, МаркоКовачић - контрабас  и Божана Тодоровић - Убовић – хармоника).  Програм је био разноврстан, композиција различитих жанрова маестрално изведене, аизмеђу њих публика се од срца смијала духовитим скечевима чланица групе. Све је билобеспријекорно: извођачи, публика  и домаћини из КЦ. Програм је трајао дуже од сат ипо, а вријеме је прошло пребрзо и публика је тражила бис. Извођачи су испраћени дугимаплаузом и овацијама. Чланице групе су се и на почетку и на крају вечери захвалиледиректору Представништва Млађену Цицовићу и изразиле очекивање да ће се сарадњаса Представништвом наставити.  
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  У Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу уприличена је монодрама „Вук СтефановићКараџић“ аутора Милована Витезовића.  Монодраму је извео драмски умјетник ипрофесор на Академији у Источном Сарајеву Љубо Божовић. Глумећи лик ВукаСтефановића Караџића глумац Љубо Божовић је на интересантан и пријемчљив начинпредставио живот и дјело највећег реформатора у српском језику. Прича креће одВукове најраније младости преко његовог школовања и свих потешкоћа које су га притоме пратиле.  

  У Културном центру у Смедеревској Паланци глумци Градског позориште Требиње –Дарко Куртовић, Весна Ђурић и Јефимија От – извели ду представу „Слуге“, по комаду„Слушкиње“ Жана Женеа, у адаптацији и режији Жељка Милошевића. Судећи пореакцијама публике, али и организатора , Требињци су испунили очекивања ипредставили се квалитетном представом.  Прије почетка представе публику је поздравио Жељко Милошевић, управник позориштау Требињу, који је овом приликом уручио и пригодан поклон Николи Вучену, предсједнику општине Смедеревска Паланка, и Павлу Јозићу, умјетничком руководиоцупаланачког позоришта.  Вучен је у изјави истакао да ће се и у наредним годинама трудити да се кроз оваквекултурне манифестације настави са зближавањем Срба с обје стране Дрине.  „У том циљу жеља је да се оде и један корак ближе у тој намери па је тако покренутаиницијатива да се до краја године градови Смедеревска Паланка и Требиње побратиме.Иницијатива је са радошћу прихваћена и од Луке Петровића, градоначелника Требиња,па ускоро треба очекивати и једну свеобухватнију културну сарадњу између наша дваграда,“ рекао је Вучен.  
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  У Ужицу у Градском центру за културу представило се Бањалучко студентскопозориште представом „Млијеко“. Ријеч је о комаду Василиса Коциконуриса, драмскогписца из Грчке, у режији Слободана Перишића. У представу игра професор глумебањалучке Академије уметности Јелена Трепетова-Костић, а поред ње на сцени сунаступили  и Смиљана Маринковић, Бојан Колопић и Александар Ристовић, уз музичкупратњу Марка Зорановића, који је и аутор музике.  

  У Српском културном центру „Свети Сава“ у Суботици одржана је промоција пројекта„Душу нису убили“, аутора Мире Лолић-Мочевић, и историографске монографија„Затирање Срба у БиХ у 20. вијеку“ аутора Драге Мастиловића. Пројекат „Душу нисуубили“  састоји се од истоименог документарног филма и књиге свједочења. У оквируовог пројекта по први пут на једном мјесту о страдању српских цивила у БиХ у свимратовима током 20. вијека говоре очевици, страдалници, потомци и историографскаграђа. О књизи и филму говорили су Мира Лолић-Мочевић и проф. др ДрагеМастиловић.
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