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Научни скуп „Петнаест година Дејтонског споразума“      

Центaр за националну стратегију (ЦЕНС) из Београда у сарадњи са Представништвом
организовао је научни скуп „Петнаест година Дејтонског споразума“, који је одржан
26.03.2010. године у просторијама Института за међународну политику и привреду у
Београду. Скуп је наставак расправе „Република Српска-стање и перспективе“, одржане
11.12.2009. године у Бањој Луци. На скупu су учествовале еминентне личности
политичког живота Србије и Републике Српске, као и истакнуте академске и јавне
личности - познаваоци разматране теме (43 учесника). Рад на овом скупу одвијао се у
два дијела. Уводну ријеч имао је проф. др Светозар Стојановић, предсједник Управног
одбора ЦЕНС-а, а први је говорио предсједник Владе Републике Српске Милорад
Додик, који је отворено и исцрпно изложио проблеме у спровођењу Дејтонског
споразума и јасне ставове Републике Српске у вези с тим. Излагања о овој теми, након
поздравне ријечи др Душана Димитријевића-ИМПП, имали су: др Ђуро Ковачевић,
директор ЦЕНС-а; академик Добрица Ћосић; др Благоје Бабић-ИМПП; академик Никола
Поповић-ИСИ; Љубомир Кљакић, члан Савјета ЦЕНС-а; др Чедомир Антић, Историјски
институт САНУ; Обрад Кесић, члан Савјета ЦЕНС-а; Славко Митровић, савјетник
предсједника Владе РС; Милорад Додик, друго обраћање; др Војислав Митић; проф. др
Бранко Баљ, Економски факултет у Суботици; историчар Жељко Вујадиновић; проф. др
Слободан Самарџић-ФПН; Слободан Наградић, потпредсједник ПДП РС; проф. др
Радмила Накарада-ФПН; академик Алекса Буха, члан Сената РС; Бране Миљуш-ИМПП;
и на крају поново др Ђуро Ковачевић и проф. Светозар Стојановић, који је и
предсједавао овим скупом. Након ауторизације текста, излагања с овог скупа и
поменутог бањалучког скупа биће објављена у посебном зборнику који ће несумњиво
остати као свједочансто и осврт на период од петнаест година примјене Дејтонског
споразума a који ће бити од користи у политичком ангажовању и друштвеном раду у
Републици Српској. Представништво је са Центром за националну стратегију потписало
Уговор о пословној сарадњи чији је предмет реализација Програма Форума за
регионалну сарадњу ЦЕНС-а, који се односи на афирмисање и промоцију Републике
Српске у 2010. години.
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