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Предсједник Народнe скупштинe Републике Српске г. Игор Радојичић отворио је данас у
Београду, у Архиву Југославије, изложбу фотографија, резолуција, декларација, указа,
мапа, новинских чланака, закључака, записника, пословника и других докумената, који
на најљепши начин сведоче о правном успостављању и правном и демократском
континуитету Народне скупштине Републике Српске. Ову заиста вриједну изложбу
приредили су научници Бојан Стојнић, Верица М. Стошић и Горан Ђуран, а чињеница да
су приређивачи успјели да у само 189 експоната испричају причу о парламентарном
животу Републике Српске казује да су је пажљиво и одговорно припремили.

  

Предсједник Радојичић је, отварајући ову изложбу прво подсјетио да је Скупштина
Републике Српске у 20 година постојања и рада донијела више од 1.500 закона, 2.100
одлука и низ декларација и резолуција и да су сви који су у томе учествовали били
вођени једном мишљу: “да наша Република Српска буде уређена, боља и јача“, додајући
потом да ће бити “још изазова, али кад се једна генерација умори, треба да дође нека
друга, која ће још успјешније и мудро да се бори за Републику Српску“.  Радојичић је
истакао и да Српска има своје ''изграђено уставно-правно уређење, економски и
образовни систем, многобројне надлежности и да се бори за очување свог изворног
статуса, прописаног Дејтоном у сложеној заједници у БиХ".
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  - Гледамо у будућност, планирамо стратешке, људске и материјалне ресусрсе занаредни период, развијамо европске капацитете на путу ка европским интеграцијама имного полажемо на нашу међународну комуникацију – рекао је предсједник Радојичићнаглашавајући да на Београд не гледа као на међународну комуникацију.  

  Уз предсједника Народне скупштине Републике Српске господина Радојичића били су ипотпредсједници Сњежана Божић и Предраг Глухаковић, а из Србије су овом свечаномотварању изложбе о 20 година Народне скупштине Републике Српске присуствовали:предсједница Скупштине Србије Славица Ђукић Дејановић и министар културе у владиСрбије Предраг Марковић, као и секретари скупштина Србије и Српске, амбасадорРусије г. Конузин, чланови академија Србије и Српске, професори београдског,бањалучког, сарајевског, новосадског и нишког универзитета, као и познати београдскипјесници, глумци, музичари, сликари...  Изложба “Народна скупштина Републике Српске 1991-2011“ биће у Архиву Југославијеотворена до краја марта ове године, а послије Београда ће бити постављена у Ужицу ијош неким градовима Србије и, наравно, у многим мјестима у Републици Српској.
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