
1Билтен Народне скупштине Републике Српске

Информативни билтен Народне скупштине	 	 	 								 Децембар	2020.					Број	19

Потпредсједник Шулић примио 
младе политичаре из 11 партија

Припрема младих лидера 
за политичко дјеловање

стр. 12

Народна скупштина дала кључни допринос 
стварању, јачању и развоју Републике Српске

Предсједник Народне 
скупштине о 29 година 

рада парламента 

стр. 11

На 15. и 16. сједници двотрећинском већином 
потврђен вето српског члана Предсједништва БиХ  

Четири одлуке веома штетне по 
виталне интересе Српске

   
 ст

р.
3

KVORUM 

SRPSKE



2 Билтен Народне скупштине Републике Српске

Скулптура	 блаженопочившег	 па-
тријарха	 српског	 Павла,	 постављена	 ис-
пред	 Саборног	 храма	 Светог	 архангела	
Гаврила	 на	 Палама,	 освештана	 је	 17.	 ок-
тобра,	а	том	чину	присуствовао	је	и	пред-
сједник	 Народне	 скупштине	 Републике	
Српске	Недељко	Чубриловић.

На	постољу	скулптуре	исписане	су	рије-
чи	 патријарха	 Павла	 „Проћи	 ће	 све,	 али	
душа,	образ	и	оно	што	 је	добро	остаје	за-
увек“,	а	постављен	 је	испред	улаза	у	храм	
у	положају	благосиљања	вјерника.	Склупту-
ра	урађена	у	бронзи	дар	је	паљанске	ком-
паније	„Станишић“	становницима	Пала	по-
водом	25	година	њеног	постојања	и	рада.

Чубриловић	 је	 грађани-
ма	Пала	пожелио	да	их	ова	
скулптура	подсјећа	на	пору-
ке	 патријарха	 Павла,	 прије	
свега	 најпознатију	 „будимо	
људи“	 и	 да	 се	 понашају	 у	
духу	те	поруке.

Према	 његовим	 ријечи-
ма,	 ова	 скулптура	 ће	 остати	
као	успомена	не	само	грађа-
нима	Пала,	него	свима	у	Ре-
публици	Српској.

Чубриловић	је	рекао	но-
винарима	да	породица	Ста-

нишић	није	могла	да	поклони	љепши	дар	
своме	граду	поводом	25	година	постојања	
компаније	 „Станишић“,	 јер	 је	 патријарх	
Павле	 један	 од	 најзначајнијих	 духовника	
Српске	 православне	 цркве	 у	њеној	 исто-
рији.	

Оснивач	 компаније	 „Станишић“	 из	
Пала	Ацо	Станишић	рекао	је	да	су	грађани	
Пала	заслужили	овај	дар	који	ће	увелича-
ти	изглед	Саборног	храма.

Начелник	 општине	 Пале	 Бошко	 Југо-
вић	захвалио	је	предузећу	„Станишић“	на	
поклону,	грађанима	Пала,	те	најавио	завр-
шетак	радова	на	платоу	уз	Саборни	храм	
Светог	архангела	Гаврила.

Народна скупштина
Републике Српске
Трг јасеновачких жртава 1
78000 Бањалука
kvorum.srpske@narodnaskupstinars.net
www.narodnaskupstinars.net

ТЕМА  
БРОЈА

29.	рођендан	
Народне	

скупштине

Предсједник Чубриловић на освештавању скулптуре 
блаженопочившег патријарха српског Павла на Палама 

Завјет за све нас: „Будимо људи !̋

Предсједништво	 Народне	 скупшти-
не	 Републике	 Српске,	 у	 проширеном	
саставу,	 5.	 октобра,	 је	 разговарало	 о	
примјени	 и	 тумачењу	 новог	 Пословни-
ка	Народне	скупштине,	у	случајевима	у	
којима	су	се	у	току	саме	сједнице	јавља-
ле	одређене	дилеме.	

Циљ	састанка,	којем	су,	осим	пред-
сједника,	 потпредсједника	 и	 генерал-
ног	секретара	Народне	скупштине,	при-
суствовали	 и	 предсједник	 и	 замјеник	
предсједника	 Законодавног	 одбора	
Душица	 Шолаја	 и	 Иванка	 Марковић,	
био	 је	 примјена	 и	 тумачење	 Послов-
ника	 како	би	 сви	предсједавајући	пле-
нарном	сједницом	имали	исти	приступ	
у	вођењу	сједница	и	исти	однос	према	
свим	народним	посланицима.	

Предсједник	 и	 потпредсједници	
Народне	 скупштине	 изнијели	 су	 ставо-
ве	 и	 дилеме	 када	 је	 ријеч	 о	 примјени	
Пословника	и	усагласили	дјеловања	по	
појединим	члановима.	

Усаглашени	су	критеријуми	код	ре-
дослиједа	пријављивања,	као	и	обаве-
зе	да	посланици	који	нису	у	пленарној	
сали	 извлаче	 картице	 из	 система	 који	
евидентира	присуство	на	сједници.	

Сједници,	 сазваној	 на	 позив	 пред-
сједника	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	 Српске	 Недељка	 Чубриловића,	
присуствовали	 су	 сви	потпредсједници	
парламента:	 Жељка	 Стојичић,	 Соња	
Караџић	Јовичевић,	Милан	Петковић	и	
Денис	Шулић.

Сједница Предсједништва Народне скупштине

 Ријешене дилеме о примјени и 
тумачењу новог Пословника

Поштовани читаоци,
Пред	 вама	 је	 19.	 редовни	 број	 билтена	

Народне	скупштине	Републике	Српске	„Кво-
рум“,	 интерног	 информативног	 гласила	 пар-
ламента.	

Иако	 смо	 у	 претходним	 годинама	 „Кво-
рум“	 издавали	 свака	 три	 мјесеца,	 овај	 број	
излази	 након	 шест	 мјесеци,	 због	 смањених	
активности	до	којих	је	довела	пандемија	ви-
руса	корона,	али	и	љетње	паузе	у	раду	пар-
ламента.	

Ипак,	ни	у	овом	периоду	није	било	застоја	
у	 раду	 Народне	 скупштине	 која	 је	 одржала	
три	 редовне	 и	 три	 посебне	 сједнице.	 Све	
сједнице	 заказиване	 су	 чим	 је	 у	 парламент	
стигао	 довољан	 број	 материјала	 потребних	
за	рад	у	пленарном	сазиву,	као	и	чим	су	били	
упућени	захтјеви	за	посебним	сједницама.	

Двије	 посебне	 сједнице	 Народне	
скупштине	одржане	су	на	захтјев	српског	чла-
на	Предсједништва	БиХ	Милорада	Додика	и	
на	њима	је	парламент	двотрећинском	већи-
ном	потврдио	да	су	одлуке	Предсједништва	
БиХ,	на	које	је	уложио	вето,	веома	штетне	по	
виталне	интересе	Републике	Српске.	

На	 14.	 посебној	 сједници	 Народна	
скупштина	 је	 одбацила	 „Резолуцију	 о	 по-
штовању	жртава	фашистичког	режима	и	по-
крета“	 коју	 је	 усвојио	 Представнички	 дом	
Парламентарне	скупштине	БиХ.	Ова	сједница	
одржана	 је	 на	 захтјев	 посланичких	 клубова	
СНСД-а,	 ДНС-а,	 ДЕМОС-а,	 СПС-а,	 Уједињене	
Српске,	 НДП-а,	 посланичке	 групе	 Социјали-
стичке	партије	и	два	независна	посланика.				

Народна	скупштина	на	10.	редовној	сјед-
ници	усвојила	је	Декларацију	о	заштити	пра-
ва	 СПЦ	 на	 слободно	 исповиједање	 вјере	 и	
права	на	њену	имовину	у	Црној	Гори	и	девет	
закона,	међу	којима	је	и	дуго	припремани	За-
кон	о	високом	образовању.	

У	овом	периоду	Одбор	за	уставна	питања	
је	био	најактивнији	и	одржао	је	пет	сједница,	
а	у	Народној	скупштини	одржане	су	и	двије	
стучне	 расправе:	 о	 Нацрту	 закона	 о	 факто-
рингу	и	о	Нацрту	закона	о	заштити	права	на	
суђење	у	разумном	року.

Био	је	ово	и	тужан	период,	у	којем	су	од	
посљедица	вируса	корона	преминули	Њего-
ва	светост	патријарх	српски	Иринеј	и	митро-
полит	 црногорско	 приморски	 Амфилохије,	
али	и	први	предсједник	Народне	скупштине	
Републике	Српске	Момчило	Крајишник.	

Због	пандемије	вируса	корона	није	било	
посјета	 страних	 делегација	 нити	 одлазака	
делегација	 Народне	 скупштине	 у	 посјете	
другим	 парламентима,	 али	 је	 предсједник	
Народне	 скупштине	 Недељко	 Чубриловић	
редовно	посјећивао	локалне	заједнице	у	Ре-
публици	Српској.	

Уређивачки	одбор
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„Сваки	 сазив	 Народне	 скупштине	 је	
имао	пред	собом	тешке	тренутке	и	доно-
сио	тешке	одлуке,	али	захваљујући	чвр-
стим	темељима	на	којима	 је	направље-
на,	 конститутивним	 актима	 и	 законима	
које	 је	 доносила	 Скупштина,	 Република	
Српска	 је	 преживјела	 све	потресе	и	на-
ставила	да	се	развија	и	да	напредује,	као	
и	њен	парламент.“

Поручио	 је	 то	 предсједник	Народне	
скупштине	 Републике	 Српске	 Недељко	
Чубриловић	поводом	29	година	од	фор-
мирања	 Скупштине	 српског	 народа	 у	
БиХ	на	чијим	темељима	је	настао	дана-
шњи	републички	парламент.

Одлуке
Скупштина	 српског	 народа	 у	 БиХ	

основана	 је	 24.	 октобра	 1991.	 године,	
након	што	 су	Хрвати	и	муслимани	у	 та-
дашњој	 Скупштини	 СРБиХ	 донијели	
Декларацију	 о	 независности,	 прегласа-
вајући	 српске	 посланике	 који	 су	 затим	
одлуком	дали	зелено	свјетло	за	форми-
рање	 новог	 највишег	 законодавног	 ор-
гана	српског	народа.	То	 је,	како	 је	иста-
као	Чубриловић,	био	историјски	корак	у	
оснивању	Републике	Српске.

„Била	 је	 то	 историјска	 одлука.	 Хра-
бра,	мудра	и	визионарска	одлука	српских	
посланика	 тог	 октобра	 1991.	 године,	
иако	 изнуђена	 сталним	 маргинализо-
вањем	и	прегласавањем	српског	народа	
у	тадашњој	СРБиХ.	Оснивањем	Скупшти-
не	 су	 постављени	 темељи	 Српске	 кроз	
организовање	 законодавне,	 извршне,	

a	 касније	 и	 судске	 власти.	 Оснивањем	
парламента	који	је	донио	конститутивне	
акте	Српске	–	Декларацију	и	Устав,	Срби	
у	БиХ	обезбиједили	 су	право	на	равно-
правност	 и	 уважавање	 ставова	 унутар	
тадашње	СРБиХ	које	је,	неколико	година	
касније,	 након,	 нажалост,	 крвавог	 рат-
ног	периода,	верификовано	Дејтонским	
мировним	 споразумом	 и	 признавањем	
Републике	Српске	као	једног	од	два	кон-
ститутивна	 ентитета	 која	 чине	 државну	
заједницу	БиХ“,	рекао	је	предсједник	Чу-
бриловић.

Он	 је	 нагласио	 велики	 значај	 одлу-
ка	 које	 је	 донио	 први	 сазив	 Народне	
скупштине,	 на	 којима	 Српска	 до	 данас	
почива.

„Уз	 Одлуку	 о	 оснивању	 Скупштине	
српског	народа	у	БиХ,	веома	значајна	је	
Одлука	о	остајању	српског	народа	из	БиХ	
у	 заједничкој	 држави	 Југославији,	 која	
је	донесена	на	првој	сједници	Скупшти-
не	 српског	 народа	 у	 БиХ,	 24.	 октобра	
1991.	 године,	 а	 грађани	 су	 је	 потврди-
ли	 на	 референдуму	 (плебисциту)	 9.	 и	
10.	новембра	исте	 године.	Послије	 тога	
Скупштина	је	донијела	темељне	акте	на	
којима	и	данас	почива	Српска	9.	јануара	
1992.	 године	 је	донијела	Декларацију	о	
проглашењу	 Републике	 српског	 народа	
у	БиХ,	а	тај	датум	прослављамо	као	Дан	
Републике.	Још	једну	историјску	сједни-
цу	посланици	су	одржали	28.	фебруара	
1992.	када	су	донијели	Устав	Српске	Ре-
публике	и	Уставни	закон,	затим	12.	маја	
исте	 године	донијели	 су	Одлуку	 о	фор-

мирању	Војске	Републике	Српске.	На	тој	
сједници	Народна	скупштина	је	изабра-
ла	 и	 Предсједништво	 Републике.	 Први	
сазив	посланика	се	суочавао	са	многим	
крупним	 и	 преломним	 одлукама,	 међу	
којима	 је	и	неколико	мирових	планова:	
Кутиљеров	план	1992,	Венс-Овенов	план	
1993,	 Овен-Столтенбергов	 план,	 план	
Контакт	групе	1994.	године	и	друге“,	ре-
као	је	предсједник	Чубриловић.	

Развој
Истакао	 је	 да	 се	 након	 тога	 Народ-

на	 скупштина	 развијала	 са	 Републиком	
Српском,	од	тешких	и	турбулентних	вре-
мена	у	којима	је	настала	до	данас.	

„У	 протеклих	 29	 година	 Народна	
скупштина	 дала	 је	 кључни	 допринос	
стварању,	јачању	и	развоју	Српске,	успо-
стављању	 мира	 и	 демократског	 порет-
ка“,	 нагласио	 је	 предсједник	 Чубрило-
вић.	

Говорећи	о	посљедњих	шест	 година	
рада	парламента,	колико	је	на	његовом	
челу,	рекао	 је	да	 је	Народна	скупштина	
наставила	да	 се	развија	 у	 свим	сегмен-
тима.	

„Ојачане	су	процедуре	унутар	самог	
парламента,	унапријеђен	рад	Службе,	
уведене	новине	у	електронском	гласању	
што	је	олакшало	рад	Народне	скупшти-
не,	појачана	је	међународна	сарадња.	
Сваки	сазив	Народне	скупштине	имао	је	
пред	собом	тешке	тренутке	и	доносио	
тешке	одлуке,	а	тако	је	било	и	ових	шест	
година.	Оно	што	нас	чини	задовољним	
је	чињеница	да	смо	по	свим	параме-
трима	најефикаснији	парламент	у	БиХ,	
па	и	у	окружењу“,	рекао	је	предсједник	
Чубриловић.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић о 29 година рада парламента

Народна скупштина дала кључни допринос 
стварању, јачању и развоју Републике Српске

Јубилеј 

Надам	 се	 да	 ћемо	 велики	 јубилеј	
–	 30	 година	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске	дочекати	у	бољим	
условима,	 прије	 свега	 мислим	 на	
актуелну	 епидемиолошку	 ситуцију,	
и	 да	 ћемо	 моћи	 да	 га	 обиљежимо	
свечано	 и	 онако	 како	 то	 заслужује	
институција	 која	 је	 ударила	 темељ	
Српске.	 У	 животу	 једне	 институције,	
једне	заједнице,	30	година	није	мало	
и	то	 је	заиста	велики	 јубилеј	Српске.	
Неке	 државе	 на	 овом	 простору	 су	
много	 краће	 трајале,	 а	 оставиле	 су	
трага	у	историји.
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Због	 посљедица	 епидемије	 вируса	 ко-
рона,	 у	 новембру	 мјесецу,	 упокојили	 су	 се	
Његова	 светост	 патријарх	 српски	 господин	
Иринеј	и	митрополит	црногорско-приморски	
Амфилохије.	

У	 име	 Народне	 скупштине,	 предсједник	
Недељко	 Чубриловић	 упутио	 је	 телеграме	
дубоког	 жаљења	 свим	 архијерејима,	 свеш-
тенству,	 монаштву	 и	 вјерном	 православном	
српском	народу.

„Патријарх	 српски	Иринеј	 представио	 се	
Господу	након	борбе	са	опаком	болешћу,	која	
је	однијела	многе	животе	и	са	којом	се	бори	
цијело	човјечанство.	За	нас,	његов	народ,	то	
није	 довољна	 утјеха,	 јер	 губитак	 патријар-
ха,	 нашег	духовног	 оца,	 уноси	 тугу	 у	 наша	и	
срца	 свих	 православних	 вјерника.	 Вјерујући	

српски	народ	у	Републици	Српској	
и	Босни	и	Херцеговини	посебно	је	
био	везан	за	патријарха	Иринеја,	
као	и	он	за	нас.	Патријарх	Иринеј	
био	 је	 са	 нама	и	 уз	 нас	 у	 нашим	
слављима	 и	 нашим	 историјским	
обиљежавањима	 и	 зато	 је	 овај	
дан	веома	тужан	за	српски	народ	
и	за	Републику	Српску.	Искрено	и	
предано,	 наш	 патријарх	 Иринеј,	
служио	 је	 Богу,	 цркви	 и	 српском	
православном	 народу,	 на	 трону	
Светога	 Саве,	 као	 45.	 патријарх	
Српске	православне	цркве.	Вјечна	
му	слава	у	царству	Божјем“,	напи-
сао	 је	 предсједник	Чубриловић	 у	
телеграму	 упућеном	 Светом	 ар-
хијерејском	Синоду	СПЦ.	

У	 телеграму	 упућеном	 пово-
дом	 смрти	 митрополита	 Амфилохија,	 пред-
сједник	Чубриловић	 је	навео	да	 српски	пра-
вославни	народ	искрено	тугује,	јер	је	изгубио	
једног	од	водећих	архијереја	и	пастира	своје	
цркве.

Он	је	додао	да	је	утјеха	свим	вјерним	пра-
вославним	хришћанима	вјера	да	се	онај	који	
је	 посвећен	 Христу,	 као	 што	 је	 то	 био	 свим	
својим	бићем	и	душом	митрополит	Амфило-
хије,	остаје	да	живи	на	вијек	вијекова.

„Вјечан	 му	 спомен	 и	 царство	 небеско!	
Као	што	је	записао	владика	црногорски	и	ве-
лики	српски	пјесник	Петар	Петровић	Његош:	
„Благо	томе	ко	довијек	живи,	имао	се	рашта	и	
родити“,	написао	је	предсједник	Чубриловић	
у	телеграму.	

Поводом	 смрти	 првог	 предсједника	
Народне	скупштине	Републике	Српске	и	првог	
члана	 Предсједништва	 БиХ	 из	 Републике	
Српске	Момчила	Крајишника	16.	септембра	је,	
у	организацији	Народне	скупштине	Републике	
Српске,	у	Банском	двору	у	Бањалуци	одржан	
комеморативни	скуп	којем	су	присуствовали	
највиши	званичници	Републике	Српске.

У	 име	 Народне	 скупштине	 од	 Момчила	
Крајишника	 опростио	 се	 њен	 предсједник	
Недељко	Чубриловић.	

„Крајишникова	 смрт	 није	
само	губитак	за	породицу,	него	
и	за	нас	који	смо	га	познавали,	
дружили	 се	 и	 радили	 са	 њим,	
али	и	за	све	друге	који	су	били	
и	 јесу	 за	 компромис,	 суживот	
и	 изградњу	 нормалних	 односа	
између	 људи,	 група,	 народа	
и	 политичких	 заједница	 на	
овим	 нашим	 просторима.	
Историја	 је	 била	 неправедна	 и	
немилосрдна	 према	 покојном	
Момчилу	 Моми	 Крајишнику.	
Доживио	 је	 судбину	 многих	

српских	вођа	из	БиХ	у	посљедњих	вијек	и	по	
њене	историје.	Крајишник	је	највећи	дио	свог	
живота	 посветио	 борби	 за	 равноправност	
српског	 народа,	 за	 афирмацију	 његових	
права,	 вриједности	 и	 ресурса,	 а	 доживио	 је	
да	буде	осуђен	од	Међународног	 трибунала	
за	ратне	злочине	у	бившој	 Југославији,	 само	
због	тога	што	се	у	једном	часу	наше	историје	
нашао	на	челу	народних	тежњи	Срба	из	БиХ	
да	 сачувају	 своју	 државу,	 своје	 право	 на	

самоопредјељење	 и	 равноправност	 унутар	
БиХ“,	рекао	је	предсједник	Чубриловић.

Он	 је	 рекао	 да	 је	 свима	 који	 су	 тада	
пратили	 политичка	 збивања	 у	 БиХ	 у	 живом	
сјећању	остала	његова	борбеност	и	упорност	
у	 заступању	 српске	 политике	 и	 интереса	
нашег	 народа,	 при	 чему	 није	 доводио	 у	
питање	 права	 и	 интересе	 осталих	 народа	 у	
БиХ.	

Предсједник	 Чубриловић	 је	 истакао	
да	 ће,	 због	 свега	што	 је	 Крајишник	 радио	 и	
урадио	 за	 Републику	 Српску,	 остати	 трајно	
уписан	 у	 њене	 анале	 и	 историју	 као	 човјек	
који	 је	 дао	 немјерљив	 допринос	 настанку	
и	 развоју	 Републике	 Српске,	 дејтонске	 БиХ,	
успостављању	 специјалних	 паралелних	
односа	 и	 веза	 између	 Републике	 Српске	 и	
Србије,	стабилизацији	односа	у	региону.	

„Због	 свега	 наведеног,	Момо	Крајишник	
заслужује	 нашу	 захвалност	 и	 поштовање“,	
рекао	је	предсједник	Чубриловић.	

На	 комеморацији	 су	 говорили	 и	 српски	
члан	Предсједништва	БиХ	Милорад	Додик	и	
начелник	општине	Пале	Бошко	Југовић.

СПЦ и српски народ испратили свог патријарха и митрополита Амфилохија 

Дани туге српске православне цркве и народа

Поводом смрти првог предсједника Народне скупштине Момчила Крајишника одржан комеморативни скуп  

Крајишник заслужује захвалност и поштовање свих нас 

Предсједник Чубриловић 
се уписао у Књигу жалости

Предсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић			
у	Конзулату	Републике	Србије	у	Бањалуци	
уписао	 у	 Књигу	жалости	 која	 је	 отворена	
поводом	 упокојења	 Његове	 светости	
патријарха	српског	господина	Иринеја.

„Изражавам	 најдубље	 саучешће	
поводом	 упокојења	 Његове	 светости	
патријарха	 српског,	 господина	 Иринеја.	
Вјерујући	 народ	 у	 Републици	 Српској	 и	
БиХ	 био	 је	 посебно	 везан	 за	 патријарха	
Иринеја	 који	 је	 са	 нама	 био	 у	 свим	
важним	 догађајима.	 Искрено	 и	 предано,	
наш	 патријарх	 Иринеј,	 служио	 је	 Богу,	
Цркви	и	српском	народу.	Вјечна	му	слава	
у	царству	Божјем“,	написао	је	предсједник	
Чубриловић	у	Књигу	жалости.
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Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	
изјавио	 је	 25.	 септембра	 у	 Брчком	 да	 је	
сарадња	Дистрикта	и	Српске	на	добробит	
њихових	 грађана	 и	 подсјетио	 да	 велика	
подршка	 Дистрикту	 из	 Републике	 долази	
кроз	испоруку	електричне	енергије	по	ни-
жој	цијени.

Чубриловић	 је,	 након	 састанка	 са	 гра-
доначелником	Брчког	Синишом	Милићем,	
истакао	 да	 ће	 се	 што	 прије	 радити	 и	 на	
усклађивању	законских	рјешења	Републи-
ке	Српске	и	Дистрикта	којим	ће	бити	рије-
шени	 проблеми	 државних	 службеника	 у	
Дистрикту	 који	 су	 корисници	 Фонда	 ПИО	
Републике	Српске.

Он	 је	подсјетио	да	 је	Народна	
скупштина	Српске	на	12.	редовној	
сједници	усвојила	неколико	закона	
који	ће	омогућити	брже	рјешавање	
имовинских	 односа	 како	 би	 што	
прије	 почела	 изградња	 дионице	
ауто-пута	Београд–Бањалука.

„Сигуран	 сам	 да	 ће	 сви	људи	
који	 учествују	 у	 извршној	 и	 зако-
нодавној	власти	настојати	да	буду	
само	 сервис	 грађана,	 поготово	
сервис	 привреде	 из	 које	 сви	 цр-
пимо	 средства	 и	 услове	 за	 даљи	
напредак“,	 рекао	 је	 Чубриловић	

новинарима.
Он	је	додао	да	су	теме	састанка	са	гра-

доначелником	Брчког	биле	и	систем	обра-
зовања	и	сарадња	привредних	субјеката.

„Ниједна	 власт	 не	 смије	 да	 буде	
сметња	 за	 привредну	 сарадњу,	 поготово	
за	 сарадњу	 која	 значи	 нову	 вриједност,	
већи	 обим	 посла	 и	 запослених.	 Требамо	
стварати	 услове	 да	 нас	 што	 више	 остаје	
на	овим	просторима	и	да	имамо	егзистен-
цију	кроз	своје	ангажовање“,	рекао	је	Чу-
бриловић.

Чубриловић	и	Милић	састали	 су	 се	и	
са	привредницима	из	Дистрикта	Брчко.

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловића,	
честитао	 је	 свим	 грађанима	 Републике	
Српске	и	БиХ	25.	годишњицу	потписивања	
Дејтонског	мировног	 споразума,	 која	 се	 у	
Републици	 Српској	 прославља	 као	 репу-
блички	празник.

„Потписивањем	 Дејтонског	 мировног	
спо		разума	потврђен	је	конти	нуитет	и	међу-
народноправни	 субјективитет	 Републике	
Српске	 и	 постављен	 је	 оквир	 за	 равно-
правност	свих	народа	и	грађана	Републике	
Српске	и	БиХ.	Слово,	а	не	„произвољни	дух“	
Дејтона,	 иза	 којег	 се	 крију	 они	 који	 траже	
његову	ревизију,	 за	нас	 је	 темељ	опстанка	

БиХ	и	гаранција	мира	и	развоја“,	истакао	је	
предсједник	Чубриловић.

Он	 је	 додао	 да	 је	 Дејтонски	 мировни	
споразум,	насилним	интервенцијама	висо-
ких	представника,	претрпио	бројне	измје-
не	и	да	је	вријеме	да	се	с	тим	престане	и	да	
сви	заједно,	на	 темељима	Дејтона	и	њего-
вог	саставног	дијела,	Устава	БиХ,	одустане-
мо	од	мегаломанских	политичких	циљева	и	
да	се	окренемо	развоју	земље	и	осигурамо	
бољи	живот	свих	наших	грађана.

„Дејтонски	 мировни	 споразум	 за	 Ре-
публику	 Српску	 и	 српски	 народ	 у	 БиХ	 га-
ранција	 је	 једнакости,	 равноправности	 и	
опстанка,	 иако	 њим	 нису	 задовољена	 сва	
наша	опредјељења	и	прокламовани	циље-
ви.	Ипак,	и	данас	сматрамо	да	је	Дејтонски	
споразум,	који	 је	донио	мир	на	овим	про-
сторима,	довољан	оквир	 за	просперитет	и	
суживот	свих	народа“,	рекао	је	Чубриловић.

Он	је	истакао	да	је	за	Републику	Српску	
и	српспки	народ,	Дејтонски	мировни	спо-
разум	најприхватљивија	правна	и	политич-
ка	 категорија	 која	 омогућује	 равноправ-
ност	 трију	 конститутивних	 народа	 и	 два	
ентитета	у	БиХ.

Предсједник Чубриловић у посјети Дистрикту Брчко 

Сарадња Српске и Дистрикта 
на добробит грађана

Укратко...
Са амбасадором  
Турске о сарадњи  

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	
разговарао	 је	 13.	 октобра	 у	 Бањалуци	
са	 амбасадором	 Републике	 Турске	 у	 БиХ	
Халдуном	 Кочом	 и	 новоименованим	 ге-
нералним	 конзулом	 у	 Бањалуци	 Огузом	
Киличем	о	унапријеђењу	сарадње	између	
Републике	Српске	и	Турске,	посебно	у	об-
ластима	економије,	трговине	и	туризма.		

Саговорници	 су	 се	 усагласили	 да	 по-
стоје	потенцијали	за	унапређење	сарадње	
у	 прехрамбеној	 и	 пољопривредној	 инду-
стрији,	 те	 да	 је	 неопходно	 уклонити	 све	
евентуалне	препреке	за	извоз	робе	из	Ре-
публике	Српске	и	БиХ	на	турско	тржиште.	

Истакнуто	 је	 да	 ће	 изградња	 ауто-пу-
та,	који	ће	повезати	Сарајево	и	Београд,	а	
уз	 подршку	 Републике	 Турске,	 омогућити	
бржи	 развој,	 стабилност	 и	 бољу	 интегра-
цију	 региона.	 Предсједник	 Чубриловић	 је	
истакао	да	је	Народна	скупштина	Републи-
ке	 Српске,	 доношењем	 неопходних	 зако-
на,	омогућила	да	процес	експропријације,	
пројектовања	 и	 изградње	 ауто-пута	 на	 те-
риторији	Републике	Српске	тече	несметано.	

***

Амбасадор Републике 
Грчке у наступној посјети

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	 при-
мио	 је	 23.	 септембра,	 у	 наступној	 посјети,	
амбасадора	Републике	Грчке	у	Босни	и	Хер-
цеговини,	 њ.	 е.	 Димитриоса	 Папандреуа	
(Dimitrios Papandreou). 

Изражавајући	 добродошлицу	 новоиме-
нованом	 грчком	 амбасадору	 Димитриосу	
Папaндреуу,	предсједник	Чубриловић	је	ис-
такао	 да	 је	 Републикa	 Српскa	 у	 потпуности	
опредијељена	за	наставак	добре	сарадње	и	
унапређење	међусобних	односа	са	Републи-
ком	Грчком.

Предсједник	 Чубриловић	 и	 амбасадор	
Папандреу	усагласили	су	се	да	је	неопходно,	
без	 обзира	на	 ограничено	 кретање	људи	и	
роба	 насталих	 усљед	пандемије	 вируса	 ко-
рона,	 наставити	 са	 јачањем	 сарадње	 у	 об-
ласти	 економије,	 културе	 и	 туризма,	 као	 и	
у	 другим	 областима	 које	 су	 од	 заједничког	
интереса	за	Грчку	и	Републику	Српску.

Предсједник	Чубриловић	је	и	овом	при-
ликом	захвалио	грчком	народу	на	пруженој	
помоћи	 Републици	 Српској	 у	 претходном	
периоду,	и	истакао	да	је	пријатељство	двају	
народа	историјски	повезано,	 те	да	 је	неоп-
ходно	јачати	и	његовати	успостављене	везе.

Предсједника Народне скупштине поводом 25. годишњице Дејтона

Споразум  гаранција једнакости и опстанка 
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Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	Српске	Недељко	Чубриловић	при-
суствовао	је	23.	јула	у	Универзитетско	кли-
ничком	центру	Републике	Српске	 у	Бања-
луци	 уручењу	 кључева	 за	 15	 санитетских	
возила	које	 је	Србија	донирала	локалним	
заједницама	Српске.

Кључеве	 је	 уручио	 предсједник	 Репу-
блике	 Србије	 Александар	 Вучић,	 који	 је	
потом	 посјетио	 вишенамјенски	 објекат	 у	
бањалучком	 насељу	 Петрићевац	 у	 којем	
ће	бити	вртић,	дом	здравља	и	мјесна	зајед-
ница,	за	чију	изградњу	је	Србија	издвојила	
800.000	евра.

Овај	објекат	са	Вучићем	су,	осим	деле-
гације	Србије,	посјетили	српски	члан	Пред-
сједништва	БиХ	Милорад	Додик,	предсјед-
ник	Републике	Српске	Жељка	Цвијановић	
и	предсједник	Чубриловић.

Предсједник	Народне	 скупштине	 при-
суствовао	је	и	састанку	највиших	званични-
ка	Републике	Српске	са	предсједником	Ре-
публике	Србије	у	Влади	Републике	Српске.

Предсједник	Вучић	након	састанка	ре-
као	је	да	је	на	састанку	изнесена	идеја	да	
на	 концесионом	 моделу	 Србија	 изгради	
аеродром	између	Требиња,	Билеће	и	Гац-
ка	са	комплетном	инфраструктуром.

„Важно	је	да	градимо	мрежу	аеродро-
ма.	Спремни	смо	да	уложимо	значајан	но-
вац,	запослимо	људе	и	већ	у	понедјељак	
наши	 људи	 ће	 бити	 на	 терену“,	 рекао	 је	
Вучић	 истичући	 да	 се	 Србија	 обавезала	
да	од	моста	на	Рачи	до	Бијељине	изгради	
дио	ауто-пута	до	Бијељине	и	за	то	издвоји	
стотину	милиона	евра.

Такође,	нагласио	је	да	се	Србија	оба-
везала	 да	 уплати	 милион	 евра	 за	 сту-
дентски	центар	 „Никола	 Тесла“	 у	 Бања-
луци,	 те	 да	 вјерује	 да	 ће	 парламенти	
Србије	 и	 Републике	 Српске	 покушати	 у	
истовјетном	тексту	да	усвоје	закон	о	за-
штити	ћирилице	и	 српског	 језика	 којим	
би	 се,	 између	 осталог,	 омогућила	 под-
ршка	за	издаваче.

Предсједник Чубриловић са званичницима Републике Српске 
домаћин посјете предсједника Србије Бањалуци

Србија несебично дарује Српску 

Округли сто о теми „Уставност и 
државност у БиХ“ 

Не журити са 
промјенама Устава БиХ

Предсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	 Српске	 Недељко	 Чубрило-
вић	 поздравио	 је	 2.	 октобра	 учесни-
ке	 округлог	 стола	 о	 теми	 „Уставност	 и	
државност	 у	 БиХ“,	 који	 се	 у	 Народној	
скупштини	 одржао	 у	 организацији	
Српског	националног	форума.	

Предсједник	 Форума	 Слободан	
Наградић	 рекао	 је	 да	 би	 за	 Републи-
ку	 Српску	 било	 ризично	 да	 улази	 у	
промјену	 Устава	 БиХ	 прије	 него	 што	
буде	постигнут	елементарни	консензус	
доминантних	 политичких	 актера,	 од-
носно	ентитета,	конститутивних	народа	
и	политичких	партија.		

Проф.	 др	 Александар	 Савановић	
сматра	 да	 је	 Устав	 БиХ	 један	 од	 нај-
бољих	 на	 свијету,	 под	 условом	 да	 га	
схватамо	као	друштвени	уговор.	

Округли	сто	 је	организовао	Српски	
национални	 форум,	 а	 повод	 за	 струч-
ну	 расправу	 правника,	 политиколога,	
историчара	 и	 политичких	 филозофа	
била	је	Бојанићева	књига	„Уставност	и	
државност	у	БиХ“.	Округли	сто	одржан	
је	 у	 просторијама	Народне	 скупштине	
Републике	Српске.

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	 26.	
јуна	примио	 је	у	опроштајну	посјету	 гене-

ралног	конзула	Републике	
Србије	у	Бањалуци	Влади-
мира	Николића.

Предсједник	 Чубри-
ловић	 захвалио	 се	 гене-
ралном	конзулу	Србије	на	
преданом	 раду	 и	 свему	
што	 је	 учинио	 на	 јачању	
веза	 између	 Републике	
Српске	и	Србије,	 посебно	
када	 је	 ријеч	 о	 културној,	
образовној,	 привредној	 и	
спортској	сарадњи.	

Предсједник	 Чубри-
ловић	 истакао	 је	 да	 је	 у	
мандату	 конзула	 Нико-

лића	урађено	много	како	би	се	олакшала	
комуникација	 грађана	Српске	 са	Србијом,	
полазећи	 од	 чињенице	 да	 је	 омогућено	

вађење	 пасоша	 Србије	 у	 Генералном	 кон-
зулату,	 а	 као	 посебно	 важну	 и	 за	 грађане	
Српске	 веома	 значајну	 активност	 конзула	
Николића	истакао	је	отварање	канцеларије	
Конзулата	Србије	у	Требињу.

Генерални	конзул	Николић	захвалио	 је	
предсједнику	 Чубриловић	 на	 изузетно	 до-
број	и	пријатељској	 сарадњи,	истичући	да	
ће	грађани	Српске	и	у	будућности	моћи	да	
рачунају	 на	 помоћ	 дипломатско-конзулар-
ног	 представништва	 Србије	 у	 Бањалуци	 и	
Требињу.

Предсједник	Чубриловић	потом	је	при-
суствовао	пријему	који	су	у	част	конзула	Ни-
колића	 у	 Палати	 Републике	 организовали	
предсједник	 Српске	 Жељка	 Цвијановић	 и	
српски	члан	Предсједништва	БиХ	Милорад	
Додик.

Опроштајна посјета генералног конзула Србије Владимира Николића 

Генерални конзул коме Српска дугује захвалност  



7Билтен Народне скупштине Републике Српске

 

 

 

Предсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске	Недељко	Чубриловић	
боравио	је	6.	новембра	у	радној	посјети	
Херцеговини	 у	 оквиру	 које	 је	 посјетио	
Факултет	за	производњу	и	менаџмент	у	
Требињу	 и	 разговорао	 са	 руководством	
ове	 јавне	 високошколске	 установе	 која	
дјелује	 у	 оквиру	 Универзитета	 у	 Источ-
ном	Сарајеву.

„Разговарали	смо	о	стању	на	факулте-
ту	за	који	можемо	рећи	да	ради	на	најви-
шем	могућем	нивоу.	Декан	са	својим	са-
радницима	 има	 визију	 будућег	 развоја	
ове	установе	и	заслужују	посебну	пажњу	
друштва.	Поштују	свој	висок	критеријум	
и	прилог	у	томе	говори	чињеница	да	 је	
ове	године	уписано	много	мање	бруцо-

ша	него	иначе	јер	не	
желе	да	младе	људе	
придобијају	 кроз	
лакши	 пут	 и	 да	 тако	
долазе	 до	 диплома	
које	 сутра	неће	има-
ти	употребну	вријед-
ност.	 Сигурно	 да	 ће	
Универзитет	у	Источ-
ном	 Сарајеву	 имати	
јак	 кадар	 на	 овом	
факултету“,	 казао	 је	
предсједник	 Народ-
не	скупштине.		

Предсједник	 Чубриловић	 потом	 је	
посјети	Мљекару	„Пађени“	у	Билећи.		

„Није	 лако	 радити	 у	 производњи,	
тамо	гдје	не	знаш	колико	ће	радника	су-
тра	 изостати	 усљед	 вируса	 корона.	 Све	
институције	 морају	 посебну	 пажњу	 да	
обрате	на	фирме	које	су	током	ових	се-
дам–осам	мјесеци	успијевале	да	одрже	
производњу	и	да	надокнаде	све	недаће	
које	 су	 их	 задесиле“,	 рекао	 је	 Чубрило-
вић	и	додао	да	Српска	чини	све	да	убла-
жи	посљедице	пандемије.	

Власник	 Мљекаре	 „Пађени“	 Ненад	
Вукоје	рекао	 је	да	 је	 тема	 састанка	био	
проблем	 који	 је	 настао	 појавом	 вируса	
корона	и	организовање	посла	у	овој	си-
туацији.

Предсједник Чубриловић посјетио Факултет за производњу и 
менаџмент у Требињу и Мљекару „Пађени“ у Билећи

Привреда и образовање заслужују пажњу

Предсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске	Недељко	Чубриловић	
изјавио	 је	 у	Дринићу	да	 је	 ова	локална	
заједница	 једна	од	 значајних	у	Српској,	
јер	је	њен	развој	видљив.

„Жао	ми	је	што	број	становника	није	
већи,	 али	 је	 евидентно	 да	 се	 Дринић	
развија	 захваљујући	 раду	 становника	 и	
локалне	 власти.	Ова	 локална	 заједница	
има	 све	 потребне	 установе	 и	 може	 да	
функционише	самостално»,	рекао	је	но-
винарима	Чубриловић	након	састанка	са	

начелником	општине	Дринић	Миланом	
Грбићем.

Он	је	изразио	наду	да	ће	Дринић	на-
ставити	 са	 развојем	 и	 стабилизацијом	
привредних	и	животних	услова.

Грбић	је	истакао	да	је	развој	инфра-
структуре	приоритет	општине	Дринић.

„Реализујемо	 значајне	 пројекте	 за	
нашу	локалну	заједницу,	а	један	од	њих	
јесте	 асфалтирање	 улица	 и	 путева,	 као	
и	 изградња	 тротоара.	 Надам	 се	 да	 ће	
нам	 у	 реализацији	 пројеката	 помоћи	
владе	 Српске	 и	 Србије,	 а	 циљ	 јесте	 ас-
фалтирање	пута	према	општини	Источни	
Дрвар	за	шта	нам	је	Влада	Српске	обећа-
ла	300.000	КМ˝,	рекао	је	Грбић.

Чубриловић	је	у	Дринићу	уручио	три	
бицикла	 за	 дјецу	 породице	 Бањац,	 од	
којих	су	двоје	дијабетичари	због	чега	им	
је	потребна	стална	физичка	активност.

Предсједник Чубриловић у посјети рубној општини  
Радује видљив развој Дринића

Предсједник Чубриловић 
са Савчићем и Јефтићем 

о статусу и положају 
борачке популације

Предсједник	Народне	 скупштине	Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	
разговарао	 је	са	предсједником	Борачке	
организације	 Републике	 Српске	 генера-
лом	 Миломиром	 Савчићем	 и	 предсјед-
ником	 Ветерана	 одбрамбено-отаџбин-
ског	 рата	 Републике	 Српске	 Ристом	 Јеф-
тићем	 о	 положају	 и	 статусу	 припадника	
борачке	популације.

Предсједник	 Ветерана	 одбрамбе-
но-отаџбинског	 рата	Ристо	 Јефтић	навео	
је	појединачне	неправилности	приликом	
примјене	закона	и	пружања	помоћи	бо-
рачким	категоријама	и	указао	на	потребу	
да	 се	 изврши	 ревизија	 припадника	 од-
ређених	борачких	категорија.

Јефтић	је	истакао	да	чланови	његовог	
удружења	 траже	 да	 се	 права	 која	 имају	
борци	 примјењују	 на	 једнак	 начин	 пре-
ма	свима.	Он	је	додао	да	се	руководство	
Ветерана	 одбрамбено-отаџбинског	 рата	
ограђује	од	политизације	и	недавне	злоу-
потребе	овог	удружења	од	стране	једног	
народног	 посланика	 приликом	 њиховог	
достојанственог	окупљања	у	бањалучком	
парку	„Младен	Стојановић“.

Предсједник	 Чубриловић	 је	 истакао	
да	 институције	 и	 органи	 власти	 Репу-
блике	 Српске	 чине	 максималне	 напоре	
како	би	се	побољшао	статус	припадника	
борачке	 популације	 који	 су	 најзаслуж-
нији	 за	 стварање	 и	 очување	 Републике	
Српске.

У	 току	 састанка	постигнута	 је	 саглас-
ност	да	радно	тијело	Народне	скупштине	
Републике	Српске,	Одбор	за	борачко-ин-
валидску	 заштиту,	 заједно	 са	 ресорним	
министарством,	 одржи	 тематску	 сједни-
цу	 на	 којој	 би	 билe	 размотрене	 могућ-
ности	 изналажења	 нових	 рјешења	 кроз	
измјене	и	допуне	постојећег	закона	који	
уређује	питања	борачке	популације.
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Народна	скупштина	Републике	Српске	
на	10.	редовној	сједници	усвојила	је	нови	
пословник	 о	 раду	 Народне	 скупштине	 и	
Програм	рада	Народне	скупштине.

Пословник	 je	 усвојен	 уз	 амандмане	
Законодавног	 одбора	 и	 посланичких	 клу-
бова	 који	 су	 постали	 саставни	 дио	 новог	
пословника	Народне	скупштине.

Програм рада
Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-

публике	Српске	Недељко	Чубриловић	ре-
као	 је	 да	 нови	 пословник	 није	 усмјерен	
ни	против	кога,	већ	да	се	доноси	како	би	
парламент	постао	ефикаснији	уз	учешће	и	
сарадњу	свих	посланика.	

Он	је	рекао	да	је	Приједлогом	програ-
ма	рада	Народне	скуштине	у	овој	 години	
предвиђено	да	 буду	 разматране	 93	 зако-
нодавне	 и	 73	 тематске	 цјелине,	 односно	
166	аката.	

„Народна	 скупштина	 ће	 у	 складу	 са	
овлаштењима	 доносити	 и	 друге	 опште	 и	
појединачне	 акте	 који	 нису	 садржани	 у	
Програму	рада.	Највиша	законодавна	ин-
ституција	 ће	 до	 краја	 ове	 године	 имати	
доста	посла	и	обиман	дневни	ред“,	рекао	
је	 предсједник	 Чубриловић	 у	 Народној	
скупштини	 образлажући	 Приједлог	 про-
грама	рада	ове	институције.

Он	 је	 навео	 да	 би	 у	 трећем	 кварталу	
требало	да	буде	разматрано	21	законодав-
них	и	16	 тематских	цјелина,	 а	 у	 четвртом	
кварталу	27	законодавних	и	15	тематских	
цјелина.

Предсједик	 Чубриловић	 је	 рекао	 да	
је	 Приједлогом	 програма	 рада	 у	 првом	
кварталу	ове	године	било	предвиђено	24	
законодавних	 и	 17	 тематских	 цјелина,	 а	
у	 другом	 кварталу	 21	 законодавних	 и	 25	

тематских	цјелина,	те	да	 је	овај	документ	
требало	да	буде	усвојен	у	марту,	али	због	
епидемије	вируса	корона	то	није	урађено.

Он	 је	 позвао	 институције	 и	 органе	
да	 узму	 активно	 учешће	 у	 раду	 Народне	
скупштине	Републике	Српске.

Народна	скупштина	на	Десетој	редов-
ној	 сједници	 усвојила	 је	 и	Декларацију	 о	
заштити	права	Српске	православне	цркве	
на	 слободно	исповиједање	вјере	и	права	
на	њену	имовину	у	Црној	Гори	и	Консоли-
довани	извјештај	о	извршењу	буџета	Репу-
блике	Српске	у	прошлој	години.	

У	 Декларацији	 се	 истиче	 да	 Народна	
скупштина	 Републике	 Српске	 у	 потпуности	
подржава	 све	 напоре	 које	 чине	 митропо-
лија	и	епархије	Српске	православне	црвке	у	
Црној	Гори,	како	у	Црној	Гори	тако	и	на	међу-
народном	плану,	у	борби	за	очување	права	
на	слободно	исповједање	вјере	и	права	на	
имовину	Српске	православне	цркве.

Закони
На	 Десетој	 редовној	 сједници	 усвоје-

ни	су	сљедећи	закони:	Закон	о	измјенама	
и	 допунама	 Закона	 о	 средњем	 образо-
вању	 и	 васпитању,	 Закон	 о	 измјенама	 и	
допунама	 Закона	 о	 основном	 васпитању	
и	образовању,	Закон	о	измјенама	и	допу-
нама	 Закона	 о	 предшколском	 васпитању	
и	 образовању,	 Закон	 о	 измјени	 Закона	 о	
приватизацији	државних	станова,			Закон	о	
измјенама	и	допунама	Закона	о	шумама,	
Закон	 о	 измјенама	 и	 допунама	 Закона	 о	
концесијама,	Закон	о	измјенама	и	допуна-
ма	Закона	о	управљању	отпадом	и	Закон	
о	измјенама	и	допунама	Закона	о	заштити	
животне	средине.			

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
у	првом	наставку	Десете	редовне	сједнице	

усвојила	 је	 сљедеће	 законе:	 Закон	о	 елек-
тричној	 енергији	 уз	 усвојене	 амандмане,	
Закон	о	високом	образовању	уз	амандмане	
Владе	који	су	постали	саставни	дио	закона,	
Закон	 о	 обезбјеђивању	 квалитета	 у	 висо-
ком	образовању	Републике	Српске,	Закон	о	
остваривању	права	на	бесплатну	правну	по-
моћ	у	Републици	Српској,	Закон	о	лијечењу	
неплодности	 поступцима	 биомедицински	
потпомогнуте	 оплодње,	 Закон	 о	 заштити	
менталног	 здравља,	 Закон	 о	 измјенама	 и	
допунама	Закона	о	заштити	и	поступању	са	
дјецом	и	малољетницима	у	кривичном	по-
ступку,	Закон	о	измјенама	и	допунама	Зако-
на	о	судским	таксама	и	Закон	о	измјенама	и	
допунама	Закона	о	јавно	–	приватном	пар-
тнерству	у	Републици	Српској.

Посланици	 су	 усвојили	четири	нацрта	
закона:	Нацрт	закона	о	факторингу	(упућен	
у	стручну	расправу	која	ће	се	спровести	у	
року	од	60	дана),	Нацрт	закона	о	управној	
инспекцији,	 Нацрт	 закона	 о	 измјенама	 и	
допунама	Кривичног	 законика	 Републике	
Српске	 (упућен	 у	 јавну	 расправу	 која	 ће	
се	 спровести	 у	 року	 од	 60	 дана)	 и	 Нацрт	
закона	 о	 измјенама	 и	 допунама	 Закона	
о	 кривичном	 поступку	 Републике	 Српске	
(упућен	у	јавну	расправу	која	ће	се	спрове-
сти	у	року	од	60	дана).

Парламент	 је	у	другом	наставку	Десе-
те	редовне	сједнице	усвојио	 сљедеће	из-
вјештаје:	Консолидовани	извјештај	о	извр-
шењу	буџета		Републике	Српске	за	период	
1.	1	–	31.	12.	2019.	године;	Извјештај	Коми-
сије	за	концесије	Републике	Српске	о	раду	
и	 финансијски	 извјештај	 за	 2019.	 годину;	
Извјештај	 о	 раду	 и	 извршењу	 Ребаланса	
Финансијског	 плана	 –	 Буџета	 ЈУ	Фонд	 со-
лидарности	 за	 дијагностику	 и	 лијечење	
обољења,	 стања	 и	 повреда	 дјеце	 у	 ино-

Обиман дневни ред Десете редовне сједнице 

Усвојен нови пословник о раду Народне скупштине
СЈЕДНИЦЕ

Јуни-
децембар	

2020.
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странству	за	период	1.	1	–	31.	12.	2019.	го-
дине	и	Годишњи	извјештај	Омбудсмана	за	
дјецу	за	2019.	годину.

Народна	 скупштина	 примила	 је	 к	
знању:	 Годишњи	 извјештај	 о	 резултати-
ма	 активности	 Институције	 омбудсмана	
за	 људска	 права	 Босне	 и	 Херцеговине	 за	
2019.	 годину	 и	 Специјални	 извјештај	 Ин-
ституције	омбудсмана	за	људска	права	БиХ	
о	праву	на	слободу	мирног	окупљања.

Усвојена	 је	и	Информација	о	обавеза-
ма	које	за	БиХ	и	Републику	Српску	проис-
тичу	из	процеса	придруживања	Европској	
унији	 са	 прегледом	 мјера	 и	 активности	
реализованих	 током	 2019.	 године,	 те	 о	
оствареним	резултатима	у	приближавању	
прописа	Републике	Српске	прописима	Ев-
ропске	уније.

На	почетку	сједнице	свечану	заклетву	је	
положила	новоименовани	министар	упра-
ве	и	локалне	самоуправе	Републике	Српске	
Сенка	Јујић	(ДНС)	након	што	је	раније	са	те	
функције	разријешена	Лејла	Решић.	

Десета	сједница	одржана	је	у	три	на-
ставка.	Дани	за	гласање	су	били	18.	јун,		
26.	јун	и	2.	јул.

Народна	скупштина	Републике	Српске	
на	 11.	 редовној	 сједници,	 22.	 јула	 2020.	
године,	 	 усвојила	 је	 шест	 закона	 и	 нацрт	
закона.	

Усвојени	 су	 сљедећи	 закони:	 Закон	
о	 измјенама	 Закона	 о	 обавезним	 осигу-
рањима	у	саобраћају	–	по	хитном	поступ-
ку;	 Закон	 о	 измјени	 и	 допунама	 Закона	
о	 подстицајима	 у	 привреди	 Републике	
Српске	–	по	хитном	поступку;	Закон	о	спор-

ту	Републике	Српске	са	дјелимично	
прихваћеним	 амандманом;	 Закон	
о	 пореском	 поступку	 Републике	
Српске;	Закон	о	измјени	Закона	о	је-
динственом	регистру	финансијских	
извјештаја	 Републике	 Српске	 и	 За-
кон	о	измјенама	и	допунама	Закона	
о	 рачуноводству	 и	 ревизији	 Репу-
блике	Српске	уз	прихваћени	аман-
дман.	

Усвојен	 је	 и	 Нацрт	 закона	 о	
измјенама	 и	 допунама	 Закона	 о	
гасу.	

Народна	 скупштина	 изабрала	 је	 Дику	
Цвијетиновића	 за	 члана	 Одбора	 за	 без-
бједност	 Народне	 скупштине,	 Јована	
Зељковића	 за	 спољног	 члана	 Одобра	 за	
борачко-инвалидску	 заштиту	 Народне	
скупштине	и	Јову	Марковића	за	члана	Не-
зависног	одбора	из	реда	професионалних	
припадника	 Министарства	 унутрашњих	
послова	Републике	Српске.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	је	у	провом	дијелу	Дванаесте	редов-
не	сједнице,	одржаном	24.	септембра,	шест	
закона,	 четири	нацрта	 закона,	 двије	 одлуке	
и	осам	извјештаја	о	раду	институција	и	аген-
ција	Српске.

Усвојени	су	сљедећи	закони:	Закон	о	за-
штити	права	на	 суђење	у	разумном	року	уз		
прихваћене	 амандмане;	 Закон	 о	 посебном	
поступку	 експропријације	 ради	 изградње	
аеродрома	 у	 Требињу	 -	 по	 хитном	 поступ-
ку;		Закон	о	допунама	Закона	о	заштити	ста-
новништва	од	заразних	болести	-	по	хитном	
поступку;	 	Закон	о	споразумном	вансудском	
финансијском	 реструктурирању;	 Закон	 о	
управној	инспекцији;	Закон	о	посредовању	у	
промету	непокретности.

Посланици	 су	 усвојили	 и	 двије	
одлуке:	 Одлуку	 о	 изради	 Зонинг	
плана	 подручја	 посебне	 намјене	
„Аеродром	 Требиње“	 -	 по	 хитном	
поступку	и	Одлуку	о	усвајању	дијела	
Плана	парцелације	за	ауто-пут	и	га-
совод	 дионице	 Вукосавље–Брчко	 и	
Брчко–Рача	 по	 скраћеном	поступку	
за	 дионицу	 Вукосавље–Брчко	 -	 по	
хитном	постуку.

На	Дванаестој	 редовној	 сједни-
ци	 Народне	 скупштине	 усвојени	 су	
сљедећи	нацрти	 закона:	 	Нацрт	 за-

кона	о	противградној	заштити,	Нацрт	закона	
о	 слободним	зонама	Републике	Српске,	На-
црт	закона	о	граду	Дервента	и	Нацрт	закона	о	
измјени	и	допунама	Закона	о	територијалној	
организацији	Републике	Српске.

Народна	 скупштина	 усвојила	 је	 Извјеш-
тај	 Министарства	 унутрашњих	 послова	 Ре-
публике	Српске	о	 раду	 за	 2019.	 годину,	 три	
извјештаја	Агенције	за	осигурање	Републике	
Српске	 за	 прошлу	 годину	 -	 о	 стању	 сектора	
осигурања,	 о	 раду	 и	 финансијском	 посло-
вању	 Агенције	 за	 период	 од	 1.	 1.	 2019.	 до	
31.12.2019.	 године,	три	извјештаја	Комисије	
за	хартије	од	вриједности	Републике	Српске	
-		о	стању	на	тржишту	хартија	од	вриједности	
за	 2019.	 годину,	 о	раду	 у	 прошлој	 години	и	
о	 финансијском	 пословању	 за	 период	 1.1	 –	

31.	12.	2019.	године	и	Извјештај	Регулаторне	
комисије	 за	 енергетику	Републике	Српске	о	
раду	за	2019.	годину.

У	наставку	Дванаесте	редовне	сједнице,	
6.	 10.	 2020,	 усвојен	 је	 Годишњи	ревизорски	
извјештај	 Главне	 службе	 за	 ревизију	 јавног	
сектора	Републике	Српске	за	2020.	годину.

Народна	скупштина	примила	је	к	знању:	
Извјештај	 Главне	 службе	 за	 ревизију	 јав-
ног	 сектора	Републике	Српске	о	проведеној	
финансијској	 ревизији	 Консолидованог	 го-
дишњег	 финансијског	 извјештаја	 за	 кори-
снике	буџета	Републике	Српске	за	период	1.	
1–31.	12.	2019.	године	и		Специјални	извјеш-
тај	Институције	омбудсмана	за	људска	права	
БиХ	о	заступљености	конститутивних	народа	
и	 осталих	 у	 институцијама,	 управним	 орга-
низацијама	 и	 регулаторним	 тијелима	 БиХ,	
ФБиХ,	 Републике	 Српске,	 Брчко	 дистрикта	
БиХ	 и	 кантонима	 ФБиХ	 (према	 буџетским	
јединицима),	 са	 изузетком	 полицијско-без-
бједносних	структура.

Посланици	 су	 усвојили	 Информацију	 о	
дугу	са	стањем	на	дан	31.	12.	2019.	године	и	
Информацију	 о	 имплементацији	 Стратегије	
за	сузбијање	насиља	у	породици	Републике	
Српске	(2014–2019.	година).

На	почетку	сједнице	посланици	су	мину-
том	ћутања	одали	почаст	преминулом	првом	
предсједнику	Народне	скупштине	Републике	
Српске	Момчилу	Крајишнику.

Једанаеста редовна сједница 

Усвојено шест закона и нацрт закона

Дванаеста редовна сједница 

Усвојено шест закона, четири нацрта, двије одлуке ... 
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Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	 на	 14.	 посебној	 сједници,	 одр-
жаној	1.	 јуна	2020.	 године,	одбацила	 је	
Резолуцију	 о	 поштовању	 жртава	 фаши-
стичких	режима	и	покрета	коју	је	усвојио	
Представнички	 дом	 Парламентарне	
скупштине	БиХ	на	8.	сједници	одржаној	
15,	19.	и	20.	маја	2020.	године.	

У	складу	са	чланом	171	став	1	и	чла-
ном	172	Пословника,	заказивање	посеб-
не	сједнице	својим	потписима	затражи-
ла	је	једна	трећина	народних	посланика.	
Захтјев	за	одржавање	посебне	сједнице	
потписали	су	посланици	клубова	СНСД,	
ДНС,	ДЕМОС,	НДП,	УС,	СПС,	СП	и	Посла-
ничке	групе	Независни	посланици.

На	 почетку	 сједнице	 посланицима	
су	 се	 обратити	 предсједник	 Народне	
скупштине	 Недељко	 Чубриловић,	 а	 у	
име	 подносилаца	 захтјева	 за	 сједницу	
шеф	Клуба	посланика	СНСД	у	Народној	
скупштини	Игор	Жунић.

Предсједник	Чубриловић	поручио	је,	
обраћајући	се	на	сједници,	да	је	Резолу-
ција,	 с	 обзиром	 на	њен	 садржај,	 а	 још	
више	 на	 посљедице	 које	 ће	 получити	
или	их	је	већ	получила,	сасвим	непотре-
бан	политички	документ	и	није	га	треба-
ло	усвајати	из	више	разлога.

Он	 је	 подсјетио	 да	 је	 Народна	
скупштина,	 у	 претходном	 сазиву,	 22.	
октобра	 2015.	 године,	 донијела	 Декла-
рацију	о	геноциду	НДХ	над	Србима,	Јев-
рејима	и	Ромима	током	Другог	свјетског	
рата.

„Оцјене	и	ставови	изречени	у	њој,	у	
потпуности	изражавају	научно	и	стручно	
потврђене	 чињенице,	 а	 не	 баратају	 са	
полуистинама	 и	 релитивизацијом	 до-
гађаја	из	времена	Другог	свјетског	рата	и	
НДХ,	као	поменута	резолуција	Представ-
ничког	дома	Парламентарне	скупштине	
БиХ.	 Свака	 ријеч,	 реченица,	 сваки	 став	
или	оцјена	исказана	у	Декларацији	наше	
Народне	скупштине	и	данас	је	актуелна	
и	нема	потребе	да	јој	се	било	шта	дода.	
Ни	одузме,	 наравно“,	 истакао	 је	 Чубри-
ловић.

Игор	Жунић	рекао	 је	да	 је	 усвајање	
Резолуције	 о	 поштовању	 жртава	 фаши-
стичког	 режима	 и	 покрета	 опасан	 чин,	
јер	 су	 срамно	 прекројене	 историјске	
чињенице	и	парламент	је	зато	мора	од-
бацити.

Посланицима	 су	 се	 обратили	 пред-
сједници	 парламентарних	 странака	 из	
Републике	 Српске:	 предсједник	 СНСД	

Милорад	 Додик,	 СДС	Мирко	Шаровић,	
ПДП	 Бранислав	 Бореновић,	 СПС	 Горан	
Селак,	УС	Ненад	Стевандић,	НДП	Драган	
Чавић	и	СП	Петар	Ђокић.

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	 на	 сједници	 на	 којој	 је	 разма-
трала	 Информацију	 о	 Резолуцији	 о	 по-
штoвању	 жртава	 фашистичких	 режима	
и	 покрета	 усвојила	 је	 и	 20	 закључака	
које	 су	предложили	клубови	посланика	
СНСД,	ДНС,	ДЕМОС,	НДП,	УС,	СПС,	СП	и	
Посланичке	групе	Независни	посланици.

У	закључцима	се	између	осталог	на-
води	 да	 Народна	 скупштина	 одбацује	
ову	 резолуцију	 којом	 је	 Представнич-
ки	 дом	 Парламентарне	 скупштине	 БиХ		
приступио	 срамном	 прекрајању	 исто-
ријских	 чињеница,	 да	 је	 неприхватљи-
ва	 било	 каква	 квалификација	 злочина	
у	Другом	свјетском	рату	која	не	садржи	
одредницу	 да	 је	 над	 Србима	 извршен	
геноцид,	те	да	Резолуција	о	поштовању	
жртава	фашистичких	режима	и	покрета	
не	 одговара	 историјским	 чињеницама	
и	као	таква	не	може	се	примјењивати	у	
Републици	Српској.

На 14. посебној сједници одбачена Резолуција о поштовању жртава фашистичких 
режима и покрета коју је усвојио Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ   

Резолуцијом срамно прекрајају историјске 
чињенице, усвојено 20 закључака
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Народна	 скупштина	Републике	Српске	
данас	 је	на	15.	посебној	сједници,	одржа-
ној	 29.	 јула	 2020.	 године,	 двотрећинском	
већином	 потврдила	 изјаве	 члана	 Пред-
сједништва	 БиХ	 из	 Републике	 Српске	Ми-
лорада	Додика	да	су	три	одлуке	Предсјед-
ништва	БиХ	усвојене	без	консензуса	на	14.	
редовној	 сједници	 Предсједништва,	 одр-
жаној	 22.	 јула,	 веома	 штетне	 по	 виталне	
интересе	Републике	Српске.

Народна	 скупштина	Републике	Српске	
потврдила	 је	и	да	су	по	виталне	интересе		
Српске	веома	штетне	сљедеће	одлуке:

-	 Приједлог	 одлу-
ке	 о	 потврђивању	
Изјаве	 члана	 Пред-
сједништва	 Босне	 и	
Херцеговине	 из	 Репу-
блике	Српске	по	којој	
је	 Одлука	 о	 одобра-
вању	 закључивања	
Меморандума	 о	 са-
радњи	 између	Мини-
старства	безбједности	
Босне	 и	 Херцегови-
не	 и	 Министарства	
унутрашње	 безбјед-
ности	 Сједињених	
Америчких	 Држава	
о	 сарадњи	 у	 вези	 са	
употребом	 путничких	

информација,	 број:	 01-50-1-2136-11/20,	
без	 консензуса	 усвојена	 на	 14.	 редовној	
сједници	Предсједништва	Босне	и	Херцего-
вине,	одржаној	22.	 јула	2020.	године,	вео-
ма	штетна	по	виталне	интересе	Републике	
Српске;

-	 Приједлог	 одлуке	 о	 потврђивању	
Изјаве	члана	Предсједништва	Босне	и	Хер-
цеговине	 из	 Републике	 Српске	 по	 којој	 је	
Одлука	 о	 одобравању	 закључивања	 Уго-
вора	 о	 приступању	 Босне	 и	 Херцеговине	
Међународном	истраживању	развоја	чита-
лачке	писмености	PIRLS	2021,	број:	01-50-1-

2136-10/20,	без	консензуса	усвојена	на	14.	
редовној	 сједници	Предсједништва	 Босне	
и	Херцеговине,	одржаној	22.	јула	2020.	го-
дине,	 веома	 штетна	 по	 виталне	 интересе	
Републике	Српске;

-	 Приједлог	 одлуке	 о	 потврђивању	
Изјаве	члана	Предсједништва	Босне	и	Хер-
цеговине	 из	 Републике	 Српске	 по	 којој	 је	
Одлука	 о	 одобравању	 закључивања	 Спо-
разума	 о	 учешћу	 Босне	 и	 Херцеговине	 у	
Програму	 за	 међународно	 оцјењивање	
ученика	 (PISA)	 2021,	 број:	 01-50-1-2136-
9/20,	без	консензуса	усвојена	на	14.	редов-
ној	сједници	Предсједништва	Босне	и	Хер-
цеговине,	 одржаној	 22.	 јула	 2020.	 године,	
веома	 штетна	 по	 виталне	 интересе	 Репу-
блике	Српске.		

Обраћајући	 се	 посланицима	 српски	
члан	Предсједништва	БиХ	Милорад	Додик	
рекао	 је	да	 је	 по	 сва	 три	питања	угрожен	
интерес	Републике	Српске	 јер	се	задире	у	
уставноправни	поредак	и	да	је	на	сједници	
Предсједништва	БиХ,	на	којој	је	прегласан,	
замолио	друга	два	члана	Предсједништва	
да	са	дневног	реда	скину	ове	тачке	што	они	
нису	прихватили	након	чега	је	потегао	ви-
тални	национални	интерес.	

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	 усвојила	 је	 и	 Закључке	 у	 вези	 са	
Изјашњењем	 о	 изјавама	 члана	 Предсјед-
ништва	БиХ.	

На 15. посебној сједници потврђене изјаве српског члана Предсједништва БиХ  

Веома штетне три одлуке Предсједништва БиХ 

На 16. посебној сједници потврђена Изјава српског члана Предсједништва БиХ  

Парламент подржао вето предсједника Додика 
Народна	 скупштина	 Републике	

Српске	 на	 16.	 посебној	 сједници,	 одр-
жаној	 7.	 септембра,	 двотрећинском	
већином	 је	 потврдила	 Изјаву	 члана	
Предсједништва	Босне	и	Херцеговине	из	
Републике	Српске	Милорада	Додика	да	
је	одлука	Предсједништва	БиХ,	усвојена	
без	консензуса	на	15.	редовној	сједници	
Предсједништва,	 одржаној	 27.	 августа	
2020.	 године,	 веома	штетна	по	виталне	
интересе	Републике	Српске.

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	потврдила	је	Изјаву	члана	Пред-
сједништва	 БиХ	 из	 Републике	 Српске	
да	 je	 по	 виталне	 интересе	 Републике	
Српске	 веома	 штетна	 одлука	 о	 одо-
бравању	 закључивања	 Меморандума	
о	 разумијевању	 између	 Централне	 из-
борне	 комисије	 Босне	 и	 Херцеговине	
и	Међународне	 фондације	 за	 изборне	
системе.

Обраћајући	 се	 посланицима	 на	 по-
себној	 сједници	 Додик	 је	 рекао	 да	 је	

Одлука	 о	 одобравању	 закључивања	
Меморандума	 о	 разумијевању	 између	
Централне	 изборне	 комисије	 Босне	 и	
Херцеговине	и	Међународне	фондације	
за	изборне	системе,	веома	штетна	и	де-
структивна	 по	 виталне	 интересе	 Репу-
блике	Српске.

„У	свом	мандату	суочен	сам	са	одлу-
кама	 два	 бошњачка	 члана	 Предсјед-
ништва	 који	 ме	 прегласавају	 у	 питањи-
ма	 која	 су	 значајна	 за	 витални	 интерес	
Српске.	То	се	десило	и	приликом	гласања	
о	наведеној	одлуци.	Као	члан	Предсјед-
ништва	 БиХ	 морам	 да	 водим	 рачуна	 о	
свакој	одлуци	која	би	задирала	у	интере-
се	 Републике	 Српске.	 Спољна	 политика	
је	у	рукама	Предсједништва	БиХ	и	зато	је	
потребно	консензусом	доносити	одлуке,	
а	ако	га	нема	онда	долази	до	прегласа-
вања	као	и	сада.	Зато	је	потребно	затра-
жити	изјашњавање	Народне	 скупштине	
Републике	Српске	која	 је	коначни	арби-
тар.	 Ово	 право	 Скупштине	 треба	 ојача-
ти“,	рекао	је	Додик.

Он	 је	 истакао	 да	 би,	 ако	 буде	
прихваћен	 Меморандум,	 изборни	 про-
цес	у	БиХ	био	дат	неком	другом.

Српски	 члан	 Предсједништва	 БиХ	
рекао	је	и	то	да	је	17	америчких	држава	
забранило	рад	Међународне	фондације	
за	изборне	системе	коју	финансира	На-
ционални	демократски	институт	(НДИ)	и	
да	је	изборе	потребно	одржати	без	мије-
шања	странаца.

Додик	 је	рекао	да	се	из	текста	спор-
ног	Меморандума	о	разумијевању	види	
да	активности	које	су	наведене	као	пред-
мет	сарадње	представљају	надлежности	
различитих	нивоа	власти	и	органа	у	БиХ.
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Потпредсједник	Народне	 скупштине	
Републике	 Српске	 Денис	 Шулић	 разго-
варао	 је	 24.	 јула	 са	 полазницима	 треће	
генерације	 младих	 из	 11	 политичких	
странака	који	пролазе	програм	обуке	за	
младе	 политичарке	 и	 политичаре	 који	
спроводи	 Институт	 за	 развој	 младих	
„КУЛТ˝,	 који	 су	 боравили	 у	 посјети	 На-
родној	скупштини.

Потпредсједник	 Шулић	 рекао	 је	 да	
млади	 у	 политици	 доносе	 нове	 ствари	
које	треба	спроводити	од	локалне	зајед-
нице	 до	 републичких	 и	 институција	 на	
нивоу	државне	заједнице.

„Данас,	 у	 Народној	 скупштини	 и	
Парламенту	 Федерације	 БиХ	 имамо	
много	младих	посланика,	а	сигуран	сам	
да	 је	 таква	ситуација	и	у	парламентима	
кантона	у	ФБиХ.	СНСД	је	на	свим	листа-
ма	 за	 предстојеће	 изборе	 кандидовао	
минимално	 30	 одсто	 младих	 и	 сигуран	
сам	да	ће	то	пратити	и	друге	политичке	

партије	и	да	ће	у	скупштина-
ма	општина	и	градова	бити	
велики	број	младих	који	ће	
дати	 додатни	 импулс	 раз-
воју	локалних	заједница,	јер	
млади	 могу	 да	 лакше	 нађу	
заједнички	језик	и	спремни	
су	за	дијалог“,	рекао	је	он.		

Самир	 Махмић,	 води-
тељ	обуке	Института	за	раз-
вој	младих	„КУЛТ“,	рекао	 је	
да	је	Институт	креирао	овај	
програм	како	ли	млади	по-

литички	 лидери	 били	 припремљени	 за	
политичко	дјеловање.	Рекао	 је	да	ће	се	
велики	број	младих	који	пролазе	обуку	
наћи	на	изборним	листама	на	локалним	
изборима.

Маја	Николић	из	Костајнице	рекла	је	
да	 је	 поносна	што	 на	 овом	 скупу	 пред-
ставља	 СНСД,	 додавши	 да	 ова	 млада	
екипа	није	 будућност	 о	 којој	 се	 говори,	
већ	садашњост.

Сулејман	 Самарџић	 из	 Цазина	 који	
представља	Странку	демократске	актив-
ности,	рекао	је	да	млади	желе	да	се	баве	
политиком,	а	не	да	се	она	бави	њима.

Тарик	 Халиловић	 из	 „Платформе	 за	
прогрес“	Високо	изразио	је	задовољство	
што	 је	 на	 трећем	 модулу	 обуке	 имао	
прилику	да	са	колегама	из	разних	поли-
тичких	странака	и	организација	из	ције-
ле	БиХ	научи	велики	опус	који	обухвата	
њихово	будуће	политичко	дјеловање.

Потпредсједник Шулић  са младима из 11 партија 

Обука младих за политичко дјеловање
Потпредсједник Шулић 
са полазницима „Школе 

локалне демократије“

Потредсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	 Српске	Денис	Шулић	 15.	 	 ок-
тобра	 у	 Народној	 скупштини,	 у	 оквиру	
Дана	 отворених	 врата,	 угостио	 је	 31	 по-
лазника	 Школе	 локалне	 демократије	
2020	–	Удружења	грађана	„Градишка	ини-
цијатива	–	ГРИН“.	

Он	је	рекао	да	је	жеља	руководста	На-
родне	скуштине	да	упозна	младе	широм	
Српске	и	БиХ	о	начину	рада	парламента	
као	највишег	 законодавног	органа	Репу-
блике	Српске.	

„Желимо	 да	 упознамо	 младе	 људе	
које	су	надлежности	и	на	који	начин	ради	
Народна	 скупштина	 Републике	 Српске.	
Ради	 се	 о	младим	људима	 који	 заврша-
вају	средње	школе	или	су	прва	или	друга	
година	 факултета	 од	 којих	 ће	 многи	 на	
овим	изборима	остварити	први	пут	своје	
бирачко	право“,	рекао	је	Шулић.	

Предсједник	 Скупштине	 Удружења	
грађана	„Градишка	иницијатива	–	ГРИН“	
Бранко	 Страживук	 истакао	 је	 да	 је	 циљ	
ове	 едукације	 да	 се	 млади	 више	 заин-
тересују	 за	 активизам	 и	 политику,	 те	
за	 одлуке	 које	 се	 доносе	 у	 Народној	
скупштини	Републике	Српске.

Тренинг на тему Важност интерне комуникације и основа употребе дигиталних канала комуницирања  

Добра интерна комуникација за бољи имиџ

У	организацији	Мисије	ОЕБС-а	у	БиХ	
28.	 септембра	 је	 за	 један	 број	 запосле-
них	 у	 Служби	 Народне	 скупштине	 одр-
жан	 тренинг	 на	 тему	 важност	 интерне	

комуникације	 за	 квалитетну	
и	 професионалну	 екстерну	
комуникацију	 и	 основе	 на-
предне	употребе	дигиталних	
канала	комуницирања.

Зинаида	Јамакосмановић	
из	Public relations consultancy 
говорила	 је	о	 важности	ефи-
касног	 и	 транспарентног	 ин-
терног	 комуницирања,	 ње-
говим	 методама	 и	 неопход-
ности	 протока	 информација	
унутар	институције	како	би	се	
унаприједио	 однос	 са	 спољ-
ном	 јавношћу	 и	 грађанима,	

као	крајњим	корисницима	информација.
Истакнуто	је	да	је	добра	интерна	ко-

муникација	унутар	институције	или	ком-
паније	 од	 суштинске	 важности	 уколико	

желимо	 да	 вањска	 комуникација	 буде	
ефикасна	 и	њен	 имиџ	 у	 јавности	 пози-
тиван.

Када	 се	 ради	 о	 дигиталном	 мар-
кетингу,	 било	 је	 ријечи	 о	 кориштењу	
друштвених	 мрежа	 у	 јавним	 инсти-
туцијама.	 Истакнуто	 је	 да	 се	 овај	 вид	
комуникације	 показао	 веома	 важан	 у	
кризном	 комуницирању	 као	 што	 је	 то	
био	случај	са	пандемијом	вируса	ковид	
19,	када	су	грађани	тражили	брзу	и	тачну	
информацију	и	нису	знали	како	се	носи-
ти	са	до	тада	непознатом	ситуацијом.

Али,	 како	 је	 истакнуто,	 институција	
мора	бити	потпуно	спремна	и	кадровски	
и	организационо	за	излазак	на	друштве-
не	мреже,	 јер	 уколико	 тај	 потез	повуче	
без	добре	припреме	ефекти	ће	бити	пот-
пуно	супоротни	од	жељених.

АКТИВНОСТИ 
радних	 
тијела	и	
одбора
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Одбор	 за	 уставна	 питања	 Народне	
скупштине	Републике	Српске	у	периоду	од	1.	
јуна	од	1.	децембра	одржао	је	шест	сједница.	

Одбор	 је	 15.	 јуна	 утврдио	 одговор	
Уставном	 суду	 Републике	 Српске	 у	 пред-
мету	У-24/20	којим	је	адвокат	из	Бањалуке	
Дарио	 Сандић	 затражио	 покретање	 по-
ступка	за	оцјену	уставности	и	законитости	
Одлуке	о	проглашењу	ванредног	стања	за	
територију	Републике	Српске.

Одбор	 је	 у	 одговору	 утврдио	 да	 ова	
иницијатива	 није	 основана,	 да	 је	 ријеч	 о	
погрешоном	 тумачењу	 Устава	 Републике	
Српске,	као	и	Одлуке	која	се	оспорава.

Одбор	 сматра	 да	 је	 овакво	 тумачење	
члана	70	став	3	Устава	произвољно,	непот-
пуно	и	погрешно,	а	закључак	правно	неуте-
мељен	и	логички	неисправан.

	 На	 сједници,	 одржаној	 30.	 јуна,	 Од-
бор	 за	 уставна	питања	утврдио	 је	одгово-
ре	 Уставном	 суду	 Републике	 Српске	 који	
се	 тичу	 захтјева	 Клуба	 делегата	 из	 реда	
бошњачког	 народа	 у	 Вијећу	 народа	 који	
сматра	да	је	одлукама	Народне	скупштине	
о	потврђивању	двије	уредбе	са	законском	
снагом	угрожен	витални	национални	инте-
рес	бошњачког	народа.	

Одбор	 је	 утврдио	одговор	 у	 предмету	
који	 се	 односи	 на	 Одлуку	 о	 потврђивању	
Уредбе	 са	 законском	 снагом	 о	 измјенама	
и	 допунама	 Закона	 о	 посебном	 поступку	
експропријације	 ради	 изградње	 ауто-пу-
та	 Коридор	 Vc	 кроз	 Републику	 Српску	 и	
изградње	 дионице	 ауто-пута	 „9.	 jануaр“	
Бањалука–Добој.

Одговор	је	утврђен	и	на	наводе	из	зах-
тјева	за	заштиту	виталног	националног	ин-
тереса	 у	 вези	 са	 Одлуком	 о	 потврђивању	
Уредбе	са	 законском	снагом	о	допуни	За-
кона	о	посебном	поступку	експропријације	
ради	 изградње	 ауто-пута	 и	 гасовода	 дио-
нице	Вукосавље	–	Брчко	и	Брчко	–	Рача.

Одбор	 за	 уставна	 питања	 Народне	
скупштине	 утврдио	 је	 да	 са	 материјал-
но-правног	аспекта	ни	у	једном	од	ова	два	
предмета	не	може	бити	ријечи	о	повреди	
виталног	националног	интереса.	

Одбор	сматра	да	у	захтјеву	подносиоца	
није	видљиво	на	који	начин	је	повријеђен	
интерес	 бошњачког	 народа	 и	 истиче	 да	
обје	Одлуке	немају	национални	предзнак	
и	да	се	подједнако	односе	на	све	грађане,	
односно	да	не	 садрже	одредбе	којима	 се	
дискриминишу	или	фаворизују	припадни-
ци	било	којег	конститутивног	народа.

Одбор	 за	 уставна	 питања	 	 утврдио	 је	
20.	јула	одговор	Уставном	суду	БиХ	на	зах-
тјев	за	покретање	поступка	за	оцјену	устав-
ности	 чланова	 324,	 325,	 325а,	 326	 и	 329	
Закона	 о	 стварним	 правима,	 у	 предмету,	
број	У-4/20.

Захтјев	за	оцјену	уставности	одредаба	
Закона	 о	 стварним	 правима	 поднијело	 је	
седам	делегата	у	Клубу	Бошњака	у	Вијећу	
народа	Републике	Српске,	 тврдећи	да	на-
ведене	 одребе	 крше	 одредбе	 члана	 I/1	
Устава	БиХ.

Одбор	за	уставна	питања	сматра	да	 је	
Уставни	суд	БиХ	био	дужан	да	овај	захтјев	
одбаци,	 јер	делегати	у	Вијећу	народа	који	
су	га	упутили	ни	по	ком	основу	немају	ак-
тивну	легитимацију.

Уставни	суд	БиХ	предвиђа	да	„захтјеве	
за	покретање	спорова	могу	да	упуте	Суду	
само	 члан	 Предсједништва,	 предсједа-
вајући	Савјета	министара,	предсједник	или	
потпредсједник	 једног	 од	 домова	 Парла-
ментарне	 скупштине	 или	 једна	 четвртина	
једног	дома	законодавног	тијела	једног	ен-
титета“.	 Вијеће	 народа	 Републике	 Српске	
не	представља	један,	посебан	дом	Народ-
не	 скупштине	 Републике	 Српске,	 нити	 је	
посебан	 законодавни	 орган,	 те	 нема	 ак-
тивну	легитимацију	за	подношење	захтјева	
због	чега	је	Уставни	суд	БиХ	овај	мериторно	
неоснован	захтјев	требало	да	одбаци.

	 Одбор	 је	 одговоре	 Уставном	 суду	
Српске	утврдио	и	на	сједницама	одржаним	
7.	септембра,	20.	октобра	и	30.	новембра.	

Свим	 сједницама	 предсједавао	 је	
предсједник	 Народне	 скупштине,	 који	 је	
и	предсједник	Одбора	 за	 уставна	питања,	
Недељко	Чубриловић.

Заједничкa	комисијa	Народне	скупшти-
не	 Републике	 Српске	 и	 Вијећа	 народа	 Ре-
публике	 Српске	 за	 усаглашавање	 закона,	
прописа	 и	 аката	 није	 постигла	 сагласност	

ни	о	 једној	тачки	која	 је	била	на	дневном	
реду	 Треће	 сједнице,	 одржане	 15.	 јуна,	 и	
сви	предмети	су	упућени	Вијећу	за	заштиту	
виталног	интереса	Уставног	 суда	Републи-
ке	Српске	на	одлучивање.

На	 сједници	 Заједничке	 комисије	 На-
родне	 скупштине	 и	 Вијећа	 народа	 разма-
тране	су	одлуке	и	закључци	у	вези	са	про-
цедуром	 заштите	 виталног	 националног	
интереса,	 предвиђеном	 чланом	 70	 Устава	
Републике	 Српске,	 допуњеног	 амандма-
ном	LXXVII,	коју	је	покренуо	Клуб	делегата	
бошњачког	 народа	 у	 Вијећу	 народа	 Репу-
блике	Српске.	

Министар	 финансија	 Зора	 Видовић,	
која	 је	 присуствовала	 сједници,	 прихвати-
ла	 је	два	од	четири	амандмана	Клуба	де-
легата	бошњачког	народа	.	Када	је	ријеч	о	
амандману	4,	који	се	односи	на	средства	за	
отпремнине,	 министар	 Видовић	 је	 рекла	
да	 је	 амандман	 неоправдан	 јер	 та	 сред-
ства	 нису	 укинута,	 него	 само	 по	 препору-
ци	 ревизије	 пребачена	 на	 другу	 ставку.	
Представници	Клуба	бошњачког	 народа	 у	
Заједничкој	комисији	одбили	су	приједлог	
Министарства	финансија	па	 је	и	Ребаланс	
буџета	 упућен	 Уставном	 суду	 на	 одлучи-
вање.		

Одбор за уставна питања одржао шест сједница 

Делегати у Вијећу народа немају активну 
легитимацију за подношење захтјева Уставном суду

Без сагласности Заједничке комисије, предмети пред Уставним судом 

Сви предмети упућени Уставном суду Српске
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Законодавни	 одбор	 Народне	
скупштине	 одржаo	 je	 9.	 jула	 у	 просто-
ријама	 парламента	 стручну	 расправу	
о	 Нацрту	 закона	 о	 заштити	 права	 на	
суђење	у	разумном	року.

Стручна	 расправа	 је	 одржана	 по	
Закључку	Народне	скупштине	усвојеном	
на	Деветој	редовној	сједници.

У	 име	 предлагача	 Нацрта	 закона,	
Министарства	 правде,	 учесницима	
стручне	расправе	обратили	су	се	помоћ-
ник	 министра	 Слободан	 Зец	 и	 чланови	
радне	групе	која	је	сачинила	текст	Нацр-
та	 закона	 о	 заштити	права	на	 суђење	 у	
разумном	року.

Они	 су	истакли	да	 је	 након	 анализе	
коју	 је	 спровело	Министарство	 правде,	
један	од	узрока	предугог	трајања	судских	
поступака	 неефикасност	 вођења	 посту-
пака,	те	велики	број	заосталих	предмета.

Додали	су	да	у	БиХ	не	постоји	посеб-
но	правно	средство	којим	би	се	осигура-

ла	заштита	права	на	суђење	
у	 разумном	 року,	 те	 да	 се	
дужина	 трајања	 поступ-
ка	 може	 оспоравати	 само	
подношењем	 апелације	
Уставном	суду	БиХ	што	се	у	
посљедње	 вријеме	 чини	 у	
великом	броју	случајева.

Због	 тога	 је	 Уставни	 суд	
БиХ	 у	 великом	 броју	 пред-
мета	 разматрао	 и	 утврдио	
повреду	права	на	 суђење	у	
разумном	 року	 и	 одредио	
рок	 за	 доношење	 одлуке,	

односно	 наложио	 хитно	 поступање,	 те	
досудио	надокнаду	нематеријалне	ште-
те.	Управо	зато	јавила	се	потреба	за	из-
налажење	модалитета	законске	заштите	
права	на	суђење	у	разумном	року.

	 Учесници	 расправе	 били	 су	 пред-
ставници	 правосудних	 институција	 Ре-
публике	 Српске	 који	 су	 изнијели	 своје	
примједбе	и	приједлоге	у	вези	са	одред-
бама	Нацрта	закона	о	заштити	права	на	
суђење	у	разумном	року.

Сложили	 су	 се	 да	 се	 због	 спорости	
судских	процеса	исплаћују	високе	штете	
из	 буџета	 и	 истакли	 да	 је	 веома	 важно	
створити	 све	 законске	 претпоставке	 да	
се	овај	проблем	отклони	и	изнађу	начи-
ни	да	то	тога	не	долази.

	 	 Сједници	 је	 предсједавала	 пред-
сједник	 Законодавног	 одбора	 Душица	
Шолаја.	

Стручна расправа о Нацрту закона о заштити права  
на суђење у разумном року   

Закон који ће убрзати судске процесе  

Потпредсједник парламента 
Жељка Стојичић 

Са послодавцима на 
тему „Како након 

короне“ 

Потпредсједник	 Народне	 скупшти-
не	 Републике	 Српске	 и	 предсједник	
Одбора	 за	 финансије	 и	 буџет	 Жељка	
Стојичић	 учествовала	 је	 12.	 јуна	 у	
Бањалуци	на	стручној	дискусији	о	теми	
„Како	након	короне“,	коју	је	организо-
вала	Унија	удружења	послодаваца	Ре-
публике	Српске.

Стручна	дискусија	организована	 је	
са	 намјером	 да	 учесници	 дају	 допри-
нос	 дијалогу	 пословне,	 академске	 и	
стручне	 заједнице,	 као	 и	 дефинисању	
мјера	стабилизације	економског	систе-
ма	 након	 појаве	 епидемије	 изазване	
вирусом	корона.

Унија	удружења	послодаваца	Репу-
блике	Српске	је,	у	сарадњи	са	Међуна-
родном	организацијом	рада	 (ILO)	и	уз	
подршку	 Европске	 банке	 за	 обнову	 и	
развој	(EBRD),	у	априлу	спровела	истра-
живање	о	утицају	појаве	инфекције	из-
азване	вирусом	корона	на	пословање	у	
Републици	Српској.

Стручна расправа о Нацрту закона о факторингу 

Новина у правном систему Републике Српске 

Одбор	за	финансије	и	буџет	Народне	
скупштине	Републике	Српске	одржао	је	4.	
септембра	стручну	расправу	о	Нацрту	за-
кона	о	факторингу.

Народна	скупштина	Нацрт	закона	о	
факторингу	усвојила	је	на	10.	редовној	
сједници,	2.	јула	ове	године,	уз	Закљу-
чак	да	се	Нацрт	упути	на	стручну	рас-
праву	која	ће	се	спровести	у	року	од	60	
дана.

У	стручној	расправи	учествовали	су	
представници	Министарства	финансија	
и	Министарства	 привреде	 и	 предузет-
ништва	 у	 Влади	 Републике	 Српске,	 те	
представници	 финансијских	 институ-
ција	Републике	Српске	и	банака.

Весна	 Тодоровић,	 представник	
предлагача	 закона	 –	 Министарства	
финансија,	 дала	 је	 образложење	 На-

црта	закона,	истичући	да	овај	закон	пред-
ставља	новину	у	правном	систему		и	да	би	
његово	доношење	требало	да	допринесе	
повећању	наплате	потраживања	

Представници	 Агенције	 за	 банкар-
ство	 Републике	 Српске,	 Комисије	 за	
хартије	 од	 вриједности,	 Привредне	
коморе	 и	 Инвестиционо-развојне	 бан-
ке	 Републике	 Српске	 су	 током	 стручне	
расправе	 изнијели	 своје	 приједлоге	 и	
сугестије	 на	 текст	 Закона	 које	 ће	 раз-
мотрити	Министарство	 финансија,	 као	
предлагач	и	уврстити	у	текст	Приједло-
га	закона.

Предсједник	Одбора	за	финансије	и	
буџет	Народне	скупштине	Жељка	Стоји-
чић	 позвала	 је	 све	 учеснике	 стручне	
расправе	да	своје	коначне	приједлоге	и	
сугестије	на	Нацрт	закона	о	факторингу	
доставе	на	адресу	Одбора	како	би	били	
прослијеђени	Министарству	финансија	
на	разматрање.
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Предсједник	Народне	скупштине	Репу-
блике	Српске	Недељко	Чубриловић	прису-
ствовао	је	21.	септембра	у	Градишци	отва-
рању	 новоизграђеног	 Tрга	 Чубриловића,	
који	 краси	 бронзана	 статуа	 Вељка	 Чубри-
ловића,	припадника	Младе	Босне	и	једног	
од	организатора	Сарајевског	атентата.

„Статуа	Вељка	Чубриловића	свим	грађа-
нима	треба	да	служи	као	идеја	водиља,	јер	се	
српски	народ	цијели	20.	вијек	борио	за	своја	
права“,	 рекао	 је	 предсједник	 Чубриловић	
на	 свечаности,	 којој	 су	 присуствовали	и	на-
родни	посланици,	 градоначелник	Градишке	
Зоран	Аџић,	унука	Вељка	Чубриловића	Вера	
Вијичић,	те	бројни	представници	политичког,	
друштвеног	и	културног	живота	града.

Предсједник	Чубриловић	
честитао	 је	 грађанима	 Гра-
дишке	 славу	 града	 -	 Рођење	
Пресвете	 Богородице,	 ис-
тичући	 да	 изградњом	 Tрга	
Чубриловића	 градске	 власти	
показују	 да	 воде	 рачуна	 и	 о	
славним	 историјским	 лично-
стима	из	свог	града.

Говорећи	о	изграњи	Tрга	
Чубриловића,	градоначелник	
Зоран	 Аџић	 истакао	 је	 да	 је	
жеља	 градских	 власти	 била	

да	врате	сјећање	на	људе	који	су	име	Гра-
дишке	 славно	 проносили	 широм	 свијета,	
који	су	развијали	између	два	свјетска	рата,	
када	је	носила	епитет	„Мали	Београд“.

„Сада	смо	у	град	вратили	породицу	Чу-
бриловић,	 градишку	 слободарску	породи-
цу,	чији	су	се	чланови	бавили	и	просвјетом.	
Изградили	смо	Tрг	Чубриловића	на	мјесту	
у	чијој	близини	се	налазила	њихова	поро-
дична	кућа.	Раније	 смо	у	наш	 град	врати-
ли	 свјетски	 познатог	 музичара	 и	 сликара	
Борислава	Њежића	и	проту	Душана	Субо-
тића“,	нагласио	је	Аџић.

Предсједник Чубриловић у Градишци на отварању 
новоизграђеног Tрга Чубриловића  

Трг у част великана српске историје 

Предсједник Чубриловић 
на опроштајном састанку 

руководства Српске са 
амбасадором Иванцовим
Предсједник	 Народне	 скупштине	

Недељко	 Чубриловић	 присуствовао	 је	
26.	 новембра	 опроштајном	 састанку	
руководства	 Републике	 Српске	 са	
амбасадором	 Руске	 Федерације	 у	 БиХ	
Петром	Иванцовим.

На	 састанку	 су	 били	 предсједница	
Републике	 Српске	 Жељка	 Цвијановић,	
српски	 члан	 и	 предсједавајући	
Предсједништва	 БиХ	 Милорад	 Додик	 и	
премијер	Српске	Радован	Вишковић.

Званичници	 Републике	 Српске	
захвалили	 су	 амбасадору	 Иванцову	
на	 успјешној	 сарадњи	 током	 његове	
дипломатске	 мисије	 у	 БиХ	 и	 изразили	
увјерење	да	 ће	 пријатељска	 сарадња	 са	
Русијом	на	свим	пољима	бити	још	јача	и	
ефикаснија	у	наредном	периоду.

Иванцов	 је	 захвалио	 на	 сарадњи	
званичницима	 Републике	 Српске,	
пожељевши	 им	 успјешан	 даљи	 рад,	 а	
грађанима	 Републике	 Српске	 снажну	 и	
јаку	Републику.			

„Осјећао	сам	се	веома	добро	са	вама	
свих	ових	шест	година	и	захвалан	сам	вам	
на	 одличним	 билатералним	 односима“,	
истакао	 је	 Иванцов,	 изразивши	 наду	 да	
ће	 успјешни	 односи	 бити	 настављени	
и	 доласком	 новог	 амбасадора	 Игора	
Калабухова.

Конференције на тему рада парламента током ковид 19 кризе у организацији ОЕБС-а 

Увођење модерних технологија инвестиција за будућност 

Генерални	секретар	Народне	скупшти-
не	 Републике	 Српске	 Небојша	 Згоњанин	
учествовао	 је	 22.	 октобра	 у	 раду	 онлајн	
конференције	на	тему	рада	парламента	то-
ком	ковид	19	кризе.

Амбасадор	ОЕБС-а	 у	БиХ	Кетлин	Кава-
лец	отворила	је	догађај	којем	су	присуство-
вали	представници	парламената	из	Хрват-
ске,	 Црне	 Горе	 и	 Словеније,	 као	 и	 пред-
ставници	 Народне	 скупштине	 Републике	
Српске,	парламента	ФБиХ,	парламента	БиХ,	
Скупштине	 Брчко	 дистрикта	 БиХ	 и	 канто-
налних	скупштина.	

Догађају	је	присуствовало	57	учесника,	
а	разговарали	су	о	начинима	на	које	су	при-
лагодили	свој	рад	током	пандемије.		

Конференција	 је	 резултовала	 низом	
закључака	 који	 обухватају	 процедурална,	
правна	и	техничка	питања	која	треба	при-
лагодити	 како	 би	 се	 омогућило	 функцио-
нисање	 парламената	 у	 виртуелном	 окру-
жењу.	

Закључци	 су	 нагласили	 потребу	 за	 ис-
траживањем	 иновативних	 технологија	 и	
пажљиво	примјењивање	постојећих	устав-
них	 и	 правних	 прописа	 с	 циљем	 осигура-
вања	несметаног	и	транспарентног	законо-
давног	рада.

Један	од	закључака	конференције	био	
је	 и	 да	 увођење	 	 напредних	 технологија	
у	 рад	 парламената	 представља	 инвести-
цију	за	будућност	ефикасног	законодавног	
функционисања.	 То	 се	 посебно	односи	 на	
побољшања	у	информационој	технологији	
и	 увођење	 дигиталних	 медија	 који,	 осим	
што	омогућавају	ефикасан	рад,	пружају	мо-
далитете	за	повећање	транспарентности	и	
сарадње	са	грађанима.

Закључено	 је	и	да	су	 транспарентност	
парламентарног	 рада	 и	 пружање	 реле-
вантних	 информација	 јавности	 и	 даље	
приоритет	чак	и	током	кризе	и	да	се	морају	
осигурати	 	 како	 би	 се	 грађанима	 пружио	
осјећај	 сигурности	 да	 законодавне	 инсти-
туције	 раде	 на	 томе	 да	 одговоре	 на	 иза-
зове,	 што	 повећава	 повјерење	 грађана	 у	
законодавна	тијела.

	Генерални	секретар	Народне	скупшти-
не	Републике	Српске	подсјетио	је	да	је	ван-
редно	стање	уведено	у	Републици	Српској	
трајало	два	мјесеца,	а	да	је	након	његовор	
укидања	 Народна	 скупшрина	 одржала	
двије	сједнице	на	различитим	локацијама,	
а	затим	је	одржано	шест	сједница	у	самој	
Нарадној	 скупштини	 након	 што	 су	 инста-
лисане	 преграде	 од	 плексигласа	 између	
посланика.	

У	 дискусији	 је	 учествовала	 и	 руково-
дилац	 Одсјека	 за	 европске	 интеграције	
и	 међународне	 активности	 Андријана	
Марјановић.	
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