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Обраћајући се учесницима научног скупа „Република Србија и Република Српска – стари
и нови политички изазови“, одржаног  15. маја у Београду, у Институту за међународну
политику и привреду, поводом 21. годишњице Републике Српске, предсједник Републике
Српске, господин Милорад Додик указао је на значај Споразума о специјалним и
паралелним везама између Републике Србије и Републике Српске
, оцијенивши да би сарадњу која се на њему темељи требало још више развијати.
Осврнувши се на све присутније захтјеве за ревизијом Дејтонског споразума, подсјетио
је да је тај акт међународни уговор чије се одредбе не могу мијењати мимо страна
потписница, од којих је једна и Србија. У том контексту предсједник Додик је нагласио
да су очување Републике Српске и одбрана националних интереса  од виталног значаја
за српски народ у цјелини.

  

  

Организатори скупа били су Факултет политичких наука из Бањалуке, Институт за
међународну политику и привреду из Београда и  Представништво Републике Српске у
Србији.

  

Скуп је отворио др Душко Димитријевић, директор Института,  истакавши значај
сарадње три институције започете још 2009. године и унапријеђене потписивањем
Меморандума о сарадњи између бањалучког Факултета политичких наука и Института
за међународну политику и привреду из Београда. Господин Димитријевић је рекао да је
данашњи скуп само почетак примјене овог споразума. Изразио је наду да ће овај скуп
допринијети бољем разумијевању актуелне ситуације и имати одјека у јавности.
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  Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, проф. дрЈован Базић је оцијенио да конференција има велики значај и да доприносипрофилисању заједничких питања и интереса Републике Србије и Републике Српске.  Његово преосвештенство господин Атанасије Ракита, викарни епископ хвостански јепоздравио скуп у име Његове светости патријарха Иринеја и позвао на јединствосрпског народа.  

  У радном дијелу скупа учествовало је 26 референата из Републике Србије и РепубликеСрпске. Своје виђење старих и нових политичких изазова пред којима се налазе Србијаи Српска изнијели су Дарко Танасковић, Ненад Кецмановић, Чедомир Антић, Никола Б.Поповић, Триво Инђић, Часлав Копривица, Миша Ђурковић, Славко Митровић, ЂорђеВукадиновић, Богољуб Шијаковић, Слободан Наградић, Жељко Вујадиновић,Александар Растовић и други.    

  Разговарало се, између осталог, на теме Република Српска: Неминовност или случајност,Турска варијабла српске политике, ОдносиСрбија-Српска из сарајевске перспективе, Правни положај Републике Српске поДејтонском споразуму, Искушења специјалних и паралелних веза Србија – Српска,Елементи спољнополитичког споразума Републике Српске, Споразум о Косову иРепублик a Српска – ризици наметањапаралелизма, Србија и Српска: јединство умјесто уједињења.  Сви радови ће бити објављени у часопису Политеја.  
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