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ПИТАЊЕ:
Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике
Српске, 11. априла 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Поштовани министре Лукач,
С обзиром на чињеницу да премијерка Републике Српске Жељка Цвијановић није
озбиљно схватила питања Клуба посланика ПДП у Народној скупштини Републике Српске
упућена Влади РС у вези са случајем Представништва Републике Српске у Израелу, обраћамо
се Вама директно имајући у виду Вашу надлежност, обавезу, али и ауторитет у области
полицијских истрага.
Наиме, шеф Одјељења за Балкан у Министарству спољних послова Израела Дан
Ориан потврдио је за БН телевизију у петак, 7. априла 2017. године, да Представништво
Републике Српске у Јерусалиму не постоји већ двије године и да је пререгистровано у
приватно предузеће којим руководи Арие Ливне. Арие Ливне је савјетник предсједника РС
Милорада Додика и сенатор Републике Српске, али га Влада РС представља као шефа тог
представништва, за које се редовно издваја новац из буџета Републике Српске.
Потврда из израелског Министарства спољних послова да ово представништво
заправо не постоји је скандалозна и превише озбиљна да би се Влада РС бавила медијским
препуцавањима и селекцијом информација. Ако сте гледали само извјештаје на Радиотелевизији Републике Српске, не чуди нас да нисте добили праву информацију, па Вас молимо
да обратите пажњу на чињеницу да је Република Српска тренутно у центру скандала.
Имајући у виду чињеницу да су премијерка Цвијановић и Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу РС потпуно окренули питање које је Влади упутио Клуб
посланика ПДП у НСРС и ставили га у сасвим други контекст, молимо Вас да употријебите свој
ауторитет и одговорите на сљедећа питања:

1. Шта ће МУП Републике Српске да уради у вези са тврдњама израелског Министарства
спољних послова о постојању Представништвa Републике Српске у Израелу?
2. Када ћете провјерити на чији рачун су у протекле двије године лијегале паре из буџета
Републике Српске намијењене Представништву РС у Израелу?
3. Хоће ли и када МУП РС провјерити наводе у вези са овим случајемем?
4. Када ће јавност Републике Српске бити информисана о корацима из МУП РС у вези са
случајем Представништва РС у Израелу?
Од Владе РС смо већ затражили одговоре на питања - шта ће урадити овим поводом,
ко је крив за пљачку и обмањивање јавности Републике Српске, ко ће и када вратити новац у
буџет Републике Српске, као и шта ће Министарство унутрашњих послова РС урадити у вези
са објављеним наводима.
Добили смо неозбиљан одговор у медијима који не задовољава основне критеријуме
и одговорности извршне власти. Одговор који је упућен није примјерен интересовању и
озбиљним питањима представника законодавне власти у Републици Српској.
Подсјећамо Вас, такође, да се не ради о тврдњама било које политичке партије или
њеног функционера, већ о тврдњама израелског Министарства спољних послова. Поштовани
министре Лукач, молимо Вас да ово писмо схватите озбиљно.
ОДГОВОР:
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Број: С/МДана: 12.05.2017. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.В Е З А: Aкт Генралног секретаријата Владе Републике Српске број: 04.2-011-181/17
од 13.04.2017. године.-

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике
Српске, дана 11.04.2017. године, сљедеће посланичко питање:
''С обзиром на чињеницу да премијерка Републике Српске Жељка Цвијановић није озбиљно
схватила питања Клуба посланика ПДП у Народној скупштини Републике Српске упућена
Влади РС у вези са случајем Представништва Републике Српске у Израелу, обраћамо се Вама
директно имајући у виду Вашу надлежност, обавезу, али и ауторитет у области полицијских
истрага.
Наиме, шеф Одјељења за Балкан у Министарству спољних послова Израела Дан Ориан
потврдио је за БН телевизију у петак, 7. априла 2017. године, да Представништво Републике
Српске у Јерусалиму не постоји већ двије године и да је пререгистровано у приватно
предузеће којим руководи Арие Ливне. Арие Ливне је савјетник предсједника РС Милорада
Додика и сенатор Републике Српске, али га Влада РС преставља као шефа тог
представништва, за које се редовно издваја новац из буџета Републике Српске.
Потврда из израелског Министарства спољних послова да ово представништво заправо не
постоји је скандалозна и превише озбиљна да би се Влада РС бавила медијским
препуцавањима и селекцијом информација. Ако сте гледали само извјештаје на Радиотелевизији Републике Српске, не чуди нас да нисте добили праву информацију, па Вас молимо
да обратите пажњу на чињеницу да је Република Српска тренутно у центру скандала.
Имајући у виду чињеницу да су премијерка Цвијановић и Министарство за економске односе и
регионалну сарадњу РС потпуно окренули питање које је Влади упутио Клуб посланика ПДП у
НСРС и ставили га у сасвим други контекст, молимо Вас да употребите свој ауторитет и
одговорите на сљедећа питања:

Шта ће МУП Републике Српске да уради у вези са тврдњама израелског Министарства
спољних послова о постојању Представништва Републике Српске у Израелу?
Када ћете провјерити на чији рачун су протекле двије године лијегале паре из буџета
Републике Српске намијењене Представништву РС у Израелу?
Хоће ли и када МУП РС провјерити наводе у вези са овим случајем?
Када ће јавност Републике Српске бити информисана о корацима из МУП РС у вези са
случајем Представништва РС у Израелу?
Од Владе РС смо већ затражили одговоре на питања – шта ће урадити овим поводом, ко је
крив за пљачку и обмањивање јавности Републике Српске, ко ће и када вратити новац у буџет
Републике Српске, као и шта ће Министарство унутрашњих послова РС урадити у вези са
објављеним наводима.
Добили смо неозбиљан одговор у медијима који не задовољава основне критеријуме и
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одговорности извршне власти. Одговор који је упућен није примјерен интересовању и
озбиљним питањима представника законодавне власти у републици Српској.
Подсјећам Вас да се не ради о тврдњама било које политичке партије или њеног
функционера, већ о тврдњама израелског Министарства спољних послова. Поштовани
министре Лукач, молимо Вас да ово писмо схватите озбиљно.''
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Представништво Републике Српске у Израелу је регистровано као Српска трговинско представништво, односно као предузетник према Закону о порезу на додату
вредност Државе Израел, почев од 01.01.2014. године, те као такво функционише у складу са
Уредбом Владе Републике Српске за оснивање и рад представништава Републике Српске у
иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 125/11, 123/12 и 24/16) и
Правилником о условима и начину коришћења буџетских средстава за финансирање рада
представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 131/11, 5/13, 32/16 и 81/16), а што је Министарство унутрашњих послова Републике Српске
утврдило на основу Увјерења о регистрацији Пореске управе Израела од 16.01.2014. године.
Финансирање рада представништава обезбјеђује се у Буџету Републике Српске, у оквиру
буџетских средстава стављених на располагање Министарству за економске односе и
регионалну сарадњу. Распоред буџетских средстава представништву врши се једном
годишње, на основу одлуке Владе Републике Српске, а иста се дозначавају у мјесечним
износима на рачун представништава.
Представништво Републике Српске у Израелу редовно доставља план рада и финансијски
план, полугодишњи и годишњи извјештај о раду и мјесечне финансијске извјештаје, као и
другу релевантну финансијску документацију.
Такође, финансијско пословање представништава подлијеже двострукој контроли – од стране
органа државе сједишта и органа Републике Српске, а сва средства која им се дозначе
правдају се редовно и у потпуности и предмет су контроле од стране Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске. Посљедње двије године ревизорски извјештаји
Министарства за економске односе и регионалну сарадњу били су позитивни.
Извјештавање о активностима представништва редовно је вршено према Влади Републике
Српске (полугодишње и годишње) и Народној скупштини Републике Српске.
Министарство унутрашњих послова на основу свега наведеног не располаже доказима да
постоје противправне радње или малверзације на штету Републике Српске.
С поштовањем,

МИНИСТАР
мр Драган Лукач
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Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
ЕУ активности
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед
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