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Народна скупштина Републике Српске свечано обиљежила 30 година постојања и рада 

КЉУЧНА УЛОГА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У НАСТАНКУ, ЈАЧАЊУ И РАЗВОЈУ  СРПСКЕ

Поштовани читаоци,
Пред	 вама	 је	 21.	 редовни	број	 билте-

на	 Народне	 скупштине	 Републике	 Српске	
„Кворум“,	интерног	информативног	 гласи-
ла	парламента.	

У	 шестомјесечном	 раздобљу,	 које	
обухвата	 овај	 број	 билтена,	 од	 1.	 маја	
до	 1.	 октобра	 2021.	 године	 Народна	
скупштина	Републике	Српске	 свечано	 је	
обиљежила	30	година	постојања	и	рада,	
а	у	ту	част	одржана	је	и	свечана	сједница	
Скупштине	 АП	 Војводине	 у	 Новом	 Саду	
којој	је	присуствовало	скупштинско	руко-
водство	и	један	број	посланика.	

У	 овом	 периоду	 одржане	 су	 три	 ре-
довне	 и	 пет	 посебних	 сједница	 Народне	
скупштине	 на	 којима	 је	 донесен	 велики		
број	важних	закона,	одлука	и	закључака.	На	
20.	посебној	сједници	Народна	скупштина	
је	усвојила	Закон	о	непримјењивању	Одлу-
ке	високог	представника	која	се	односи	на	
Закон	о	допуни	Kривичног	 закона	БиХ,	 уз	
амандман	који	је	постао	саставни	дио	Зако-
на,	те	Закон	о	допуни	Кривичног	законика	
Републике	Српске.

Предсједник	Народне	скупштине	Не-
дељко	Чубриловић	боравио	је	у	септем-
бру	 у	 Будимпешти	на	 10.	 конференцији	
предсједника	парламената	земаља	Југо-
источне	Европе	о	проширењу	ЕУ	са	које	
је	 упућен	 позив	 предсједника	 парламе-
ната	за	нову	рунду	проширења.	

У	шестомјесечном	периоду	одржана	
су	два	састанка	руководстава	Републике	
Српске	и	Србије	у	Београду	на	којима	се	
разговарало	 о	 заједничким	 пројектима	
и	изнесен	став	да	ОХР	 треба	да	заврши	
мандат	и	да	се	у	БиХ	престане	са	доно-
шењем	октроисаних	одлука.	

Народна	скупштина	на	Дан	српског	је-
динства,	 слободе	 и	 националне	 заставе,	
који	 су	 Српска	 и	 Србије	 ове	 године	 први	
пут	заједнички	празновале	15.	септембра,	
усвојила	је	Закон	о	заштити,	очувању	и	упо-
треби	језика	српског	народа	и	ћириличког	
писма.	Истога	дана	сличан	закон	усвојила	
је	и	Скупштина	Републике	Србије.		

Делегација	 Народне	 скупштине,	 пред-
вођена	потпредсједником	Миланом	Петко-
вићем,	присуствовала	је	у	октобру	завршној	
церемонији	Твининг	пројекта	ЕУ	„Оснажи-
вање	и	даља	подршка	парламентима	у	БиХ	
у	пословима	европских	интеграција“.	

Одсјек за односе са јавношћу

Свечана	 академија	 којом	 је	 обиљеже-
но	 30	 година	 постојања	 и	 рада	 Народне	
скупштине	Републике	Српске	одржана	је	25.	
октобра	у	Културном	центру	„Бански	двор“	у	
Бањалуци,	уз	присуство	званица	из	политич-
ког	и	јавног	живота	Републике	Српске.	

Академији	 су	 присуствовали	 и	 уважени	
гости,	предсједници	Народне	скупштине	Ре-
публике	Србије	Ивица	Дачић	и	Скупштине	АП	
Војводине	 Иштван	 Пастор,	 те	 дипломатски	
представници.		

Обраћајући	се	гостима	на	свечаној	акад-
мији	предсједник	Народне	скупштине	Репу-
блике	Српске	Недељко	Чубриловић	рекао	је	
да	 Народна	 скупштина	 наставља	 правни	 и	
политички	континуитет	српског	народа	у	БиХ.

Он	је	подсјетио	на	околности	формирања	

Скупштине	српског	народа	у	БиХ	24.	октобра	
1991.	 године,	 истичући	 да	 у	 датим	 околно-
стима	 није	 било	 друге	 могућности	 да	 буде	
одбрањено	право	српског	народа	у	БиХ	као	
и	његова	конститутивност	и	равноправност.

„Зато	 је	 формирана	 Скупштина	 српског	
народа	као	легитимног	представника	и	поли-
тичке	воље	овог	народа	у	БиХ.	То	је	пресудан	
фактор	у	његовом	опстанку,	односно	физич-
кој	егзистенцији	на	овим	просторима“,	рекао	
је	Чубриловић.	

Истакао	 је	 кључну	 улогу	 Народне	
скупштине	 у	 развоју	 и	 јачању	 Републике	
Српске.	

„Можемо	с	правом	констатовати	да	је	у	
протеклих	30	година	Народна	скупштина	Ре-
публике	Српске	одиграла	значајну,	па	можда	

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	приредила	 је	и	штампала	мо-
нографску	публикацију	на	208	страна	
у	којој	већи	број	аутора	пише	у	исто-
ријском	 контексту	 о	 оснивању	 и	 три-
десетогодишњем	 раду	 највише	 зако-
нодавне	институције	у	Српској.

Публикација	је	подијељена	звани-
цама	на	свечаној	академији	поводом	
30	 година	 рада	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске.

У	 овој	 публикацији,	 први	 пут	 у	
послијератном	 периоду,	 јавност	 има	
прилику	да	прочита	извјештаје	о	раду	
Народне	скупштине	Републике	Српске	
од	октобра	1991.	до	октобра	1993.	го-
дине	и	од	октобра	1993.	до	31.	децем-
бра	 1994.	 године,	 који	 су	 објављени	
захваљујући	приватној	архиви	учесни-
ка	у	раду	првог	сазива.

Сјајног	 графичког	 дизајна	 и	 све-

чаног	 изгледа,	 публикација	 обрађује	
бројне	 теме	–	 конституисање	Народне	
скупштине	 и	 конститутивне	 акте	 Репу-
блике	 Српске,	 рад	 ове	 скупштине	 од	
1991.	до	2021.	године,	међународну	са-
радњу	и	представљање	у	иностранству,	
рад	 опозиције,	 као	 и	 медијске	 одјеке	
рада	првог	скупштинског	сазива.

У	 монографској	 публикацији	
објављен	је	и	велики	број	фотографија.

Публикација о 30 година рада парламента 
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Народна скупштина Републике Српске свечано обиљежила 30 година постојања и рада 

КЉУЧНА УЛОГА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У НАСТАНКУ, ЈАЧАЊУ И РАЗВОЈУ  СРПСКЕ

Гости 
Предсједник	 Народне	 скупштине	 у	

згради	парламента	угостио	је	предсједни-
ке	скупштина	Србије	и	АП	Војводинe	Иви-
цу	Дачића	и	Иштвана	Пастора.	На	састанку	
је	истакнута	добра	сарадња	парламената	
и	наставак	те	сарадње.	Потом	су	тројица	
предсједника	била	на	састанку	код	пред-
сједнице	Републике	Жељке	Цвијановић	у	
Палати	Републике.

и	кључну	улогу	у	настанку,	 јачању	и	развоју	
Републике	 Српске,	 у	 политичкој	 еманципа-
цији	српског	народа	и	очувању	његове	сло-
боде	и	права	на	самоодређење,	те	права	на	
властиту	државност	и	очување	националног	
идентитета“,	 рекао	 је	 актуелни	предсједник	
Народне	скупштине.

Он	је	изразио	увјерење	да	ће	се	и	у	бу-
дућности	 јединством	 посланика	 рјешава-
ти	проблеми	како	би	се	сачувала	слобода	
српског	народа	и	Републике	Српске.	

„Народну	скупштину	требамо	чувати	и	
сачувати,	бранити	и	одбранити,	и	предати	
у	 насљеђе	 будућим	 генерацијама“,	 рекао	
је	он.	

Предсједник	 Скупштине	 Србије	 Иви-
ца	 Дачић	 рекао	 је	 да	 је	 за	 Србију	 опста-
нак	и	развој	Републике	Српске	питање	од	
највећег	значаја	и	да	ће	тако	увијек	бити.	

Он	је	истакао	да	нема	разлике	између	
грађана	Србије	и	Српске	када	су	у	питању	
улагања	у	инфраструктуру,	те	многе	друге	
пројекте,	те	нагласио	значај	даље	сарадње	
два	парламента	Србије	и	Српске.	

„Не	може	нико	и	неће	укинути	Републику	
Српску.	У	томе	је	и	кључна	сарадња	између	
два	парламента,	која	је	увек	била	на	завид-
ном	нивоу“,	рекао	је	Дачић.				

Предсједник	 Скупштине	 АП	 Војводинe	
Иштван	 Пастор	 рекао	 је,	 обраћајући	 се	 на	
свечаној	академији,	да	је	Народна	скупшти-
на	 Републике	 Српске	 имала	 велику	 улогу	 у	
очувању	мира,	суверенитета	и	интегритета.

„Ми	смо	у	Новом	Саду	недавно	обележи-
ли	десет	година	сарадње	две	скупштине.	Али	
наша	сарадња	је	много	дужа	јер	је	проткана	
свим	могућим	везама.	Делим	став	оних	који	
мисле	да	матична	држава	има	велику	одгово-
роност	према	својој	дијаспори“,	рекао	је	он.

„Ово	је	веома	важан	дан	на	који	смо	сви	
поносни“,	истакао	је	Милорад	Додик,	српски	
члан	Предсједништва	БиХ.

Предсједница	Републике	Српске	Жељка	
Цвијановић	 истакла	 је	 да	 је	 Скупштина	
српског	народа	БиХ	 једина	институцијa	која	
је	 створена	 прије	 саме	 Републике	 Српске,	
као	 посљедња	 линија	 одбране	 легитимних	
српских	националних	интереса	у	оквиру	та-
дашње	СРБиХ.

„Скупштина	српског	народа	у	БиХ,	прете-
ча	данашње	Народне	скупштине	Републике	
Српске,	изникла	 је	из	сложених	политичких	
околности	 и	 тешко	 нарушених	 међунацио-
налних	односа	унутар	предратне	БиХ,	узро-
кованих	 игнорантским	 односом	 и	 прегла-
савањем	 српских	 посланика	 у	 Скупштини	
СРБиХ“,	истакла	је	Цвијановићева.

„Била	 је	 храбра	 одлука	 да	 се	 формира	
Скупштина	 српског	народа	у	БиХ.	 То	 је	 зна-
чило	опстанак	српског	народа	на	вјековним	
огњиштима“,	 рекао	 је	 премијер	 Републике	
Српске	Радован	Вишковић.

На	академији	су	били	присутни	бивши	
предсједници	Народне	скупштине,	актуел-
ни	потпредсједнци	парламента,	министри,	
народни	посланици	свих	сазива.		

У	 програму	 је	 учествовала	 првакиња	
драме	 Народног	 позоришта	 у	 Београду	
Љиљана	 Благојевић	 која	 је	 говорила	 од-
ломак	из	романа	Иве	Андрића	„На	Дрини	
ћуприја“	и	пјесму	Јована	Дучића	„Аве	Сер-
биа“.

Честитка Валентине 
Матвијенко

Предсједнику	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске	Недељку	Чубриловићу	
стигла	је	честитка	поводом	30	година	по-
стојања	 и	 рада	 највишег	 законодавног	
тијела	 Српске	 од	 предсједнице	 Савјета	
Федерације	Федералне	скупштине	Руске	
Федерације	Валентине	Матвијенко.	

Она	 је	 у	 честитки	 истакла	 да	 се	 не	
може	процијенити	допринос	законодав-
не	институције	успостављању	и	свеобух-
ватном	демократском	развоју	Републике	
Српске	 на	 принципима	 Дејтонског	 спо-
разума	од	14.	децембра	1995.	године.

„Залагањем	републичког	парламента	
формирана	је	ефикасна	правна	база	која	
обезбјеђује	 реализацију	 уставних	 права	
грађана“,	 навела	 је	 Матвијенкова	 и	 до-
дала	да	рачуна	на	даљу	сарадњу	Савјета	
Федерације	Федералне	скупштине	Руске	
Федерације	 и	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	Српске.		 

Изложба архивских докумената поводом три деценије рада

„Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	прешла	је	трновит	и	тежак	пут	од	
свог	настанка	до	данас,	када	обиљежава	
30	година	постојања,	а	током	цијелог	тог	
периода	 радила	 је	 на	 заштити	 Српске,	
њених	 права	 и	 Дејтонског	 споразума“,	
поручено	је	из	Академије	наука	и	умјет-

ности	 Републике	
Српске	у	којој	је	22.	
октобра	 отворена	
Изложба	 архив-
ских	 докумената	
и	 фотографија	 по-
водом	 три	 деце-
није	рада	Народне	
скупштине.	

Предс једник	
Народне	 скупшти-
не	 Недељко	 Чу-
бриловић	 рекао	 je	
да	 српски	 народ	 у	
БиХ	 и	 данас,	 као	

и	прије	30	година,	мора	да	брани	своја	
права	 и	 интересе	 који	 ни	 у	 чему	 нису	
већи	од	права	и	интереса	других	народа	
у	БиХ,	нити	су	на	њихову	штету.	

Он	је,	отварајући	изложбу,	рекао	да	
је	оснивање	Скупштине	српског	народа	у	

БиХ,	правне	претече	Народне	скупштине	
Републике	Српске,	24.	октобра	1991.	го-
дине,	било	политички	изнуђено	с	циљем	
одбране	од	прегласавања	од	посланика	
из	друга	два	народа.		

Честитајући	 јубилеј	 свим	 предсјед-
ницима	парламента	Републике	Српске	и	
посланицима	 свих	 сазива,	 предсједник	
АНУРС	 Рајко	 Кузмановић	 рекао	 је	 да	 је	
развојни	пут	парламента	био	тежак,	али	
частан.

Директор	Архива	Српске	Бојан	Стој-
нић	је	истакао	да	су	иза	Скупштине	теш-
ка	времена,	наглашавајући	да	је	Народ-
на	 скупштина	 настала	 послије	 дубоких	
криза,	 те	да	 је	њен	послијератни	рад	 у	
знаку	 борбе	 за	 Српску,	 њена	 права	 и	
Дејтонски	споразум.

Отварање	 изложбе	 су	 организова-
ли	 Архив	 Републике	 Српске	 и	 Народна	
скупштина.	
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У	 Скупштини	АП	Војводине	 13.	 ок-
тобра	одржана	је	тематска	сједница	по-
свећена	 деценији	 међупарламентар-
них	односа	Скупштине	АП	Војводине	и	
Народне	скупштине	Републике	Српске,	
којој	 је	присуствовала	делегација	пар-
ламента	Српске	предвођена	предсјед-
ником	Недељком	Чубриловићем.

Уз	 предсједника,	 делегацију	 На-
родне	 скупштине	 чинили	 су	 пот-
предсједници	 Жељка	 Стојичић,	 Соња	
Караџић	 Јовичевић	 и	 Денис	 Шулић,	
посланици	 Душица	 Шолаја,	 Андреа	
Дорић,	 Срђан	Мазалица	 и	 генерални	
секретар	Небојша	Згоњанин.

Тематском	сједницом	у	Скупштини	
АП	Војводине	обиљежене	су	и	три	де-
ценије	од	оснивања	Народне	скупшти-
не	 Републике	 Српске,	 уз	 поруке	 да	
сваки	 нови	 сусрет	 значи	 њене	 боље	
односе	и	чвршће	везе	са	Војводином.

Обраћајући	се	на	тематској	сједни-
ци,	предсједник	Чубриловић	је	нагла-
сио	 успјешну	 сарадњу	 посебно	 у	 об-
ластима	 образовања,	 културе,	 науке,	
здравства,	спорта,	локалне	самоупра-
ве,	европских	интеграција	и	регионал-
не	сарадње.

Он	 је	 посланике	 Скупштине	 АП	
Војводине	 упознао	 са	 историјатом	
рада	Народне	скупштине,	као	и	окол-
ностима	њеног	оснивања,	истичући	да	
је	 то	био	 једини	начин	да	се	заштити	
право	 на	 равноправност	 и	 конститу-
тивност	српског	народа.		

„Сталним	 интервенцијама	 Репу-
блици	Српској	 су	одузете	бројне	над-
лежности	 и	 пренесене	 на	 ниво	 ин-
ституција	БиХ.	Наравно,	 то	 је	 чињено	
противуставно	и	политички	вишестру-
ко	штетно.	Ако	би	се	таква	пракса	на-
ставила,	 Републици	 Српској	 пријети	
опасност	 да	 остане	 празна	 љуштура.	
Због	 тога	 се	 Република	 Српска	 оштро	
противи	 умањењу	 надлежности	 које	
су	одређене	Уставом	БиХ	и	Дејтонским	
мировним	споразумом,	а	нарочито	се	
противи	наметању	закона,	јер	је	то	на-
сиље	 над	 демократијом“,	 истакао	 је	
предсједник	Народне	скупштине	у	об-
раћању	на	тeматској	сједници.

Нагласио	 је	 да	 је	 борба	 Републи-
ке	Српске	борба	за	очување	изворног	
Дејтона	 и	 да	 није	 никакав	 политички	
хир,	 него	 насушна	 потреба	 да	 се	 са-
чувају	 надлежности	 ентитета	 и	 права	
Срба	као	конститутивног	народа	у	Бо-
сни	и	Херцеговини.			

Уочи	 одржавања	 тематске	 сјед-
нице	 два	 предсједника	 су	 одржала	
састанак	и	истакла	да	овакви	 сусрети	
и	посјете	снажно	доприносе	његовању	
и	унапређењу	односа.	Они	су	нагласи-
ли	да	 је,	након	што	 је	прије	десет	 го-
дина	створен	институционални	оквир	
за	 сарадњу	 два	 парламента,	 учињен	
значајан	 помак	 кроз	 сарадњу	 радних	
тијела	парламената	који	тај	оквир	по-
пуњавају	реалним	садржајем.	

Предсједник	Пастор	је	изразио	за-
довољство	због	посјете	делегације	На-
родне	 скупштине	 Републике	 Српске,	
наглашавајући	важност	односа	матич-
не	државе	према	дијаспори.

Предсједник	 Чубриловић	 је	 рекао	
да	 добри	 односи	АП	 Војводине	 и	 Ре-
публике	 Српске	 нису	 дошли	 сами	 по	
себи,	да	се	на	њима	предано	и	систе-
матски	радило.

Непосредно	 прије	 овог	 састанка,	
Пастор	 и	 Чубриловић	 присуствовали	
су	 и	 састанку	 Предсједништва	 Посла-
ничке	 групе	 пријатељства	 и	 сарадње	
са	Народном	скупштином	која	се	бави	
конкретним	питањима	сарадње	у	об-
ласти	привреде,	пољопривреде,	обра-
зовања,	 културе	 и	 других	 области	 од	
обостраног	значаја.

У Скупштини АП Војводине свечана сједница у част деценије међупарламентарних 
односа и 30 година Народне скупштине

Борба за очување изворног Дејтона није никакав политички хир

Суботица

Дан	 раније,	 делегација	 Народне	
скупштине	боравила	је	у	посјети	Субо-
тици	 гдје	 се	разговарало	са	предсјед-
ницима	 националних	 савјета	 мањин-
ских	 заједница	 са	 сједиштем	 у	 том	
граду.

„Желимо	да	Суботица,	али	и	Војво-
дина	и	цијела	Србија,	на	основу	онога	
што	 омогућавају	 специјалне	 и	 пара-
лелне	 везе	 са	 Републиком	 Српском,	
користе	 то	 до	 максимума.	 Постоји	 и	
такво	расположење	људи	и	с	једне	и	с	
друге	стране	Дрине“,	поручио	је	пред-
сједник	Народне	скупштине	након	тог	
разговора.

Домаћини	 делегацијама	 Народ-
не	 скупштине	Републике	Српске	и	АП	
Војводине	 у	 Суботици	 били	 су	 пред-
сједник	 локалног	 парламента	 Балинт	
Пастор	 и	 градоначелник	 Суботице	
Стеван	Бакић	који	су	госте	примили	у	
Градској	кући.	
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10. конференцијa предсједника парламената земаља 
Југоисточне Европе о проширењу ЕУ у Будимпешти

Позив на нову рунду проширења ЕУ

Предсједник	Народне	скупштине	Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић,	
24.	септембра,	учествовао	је	на	10.	кон-
ференцији	 предсједника	 парламената	
земаља	 Југоисточне	 Европе	 о	 проши-
рењу	Европске	уније	у	Будимпешти.

У	изјави	о	европским	интеграција-
ма	земаља	Југоисточне	Европе	парла-
ментарних	делегација	из	земаља	Југо-
источне	Европе	и	Вишеградске	 групе,	
коју	 је	 потписао	 и	 предсједник	 На-
родне	 скупштине	 Републике	 Српске,	
потврђена	је	посвећеност	проширењу	
ЕУ	и	убрзању	процеса	европских	инте-
грација.

Истакнуто	је	право	свих	национал-
них	парламената	са	изгледима	за	при-
ступање	 ЕУ	 да	 конструктивно	 допри-
несу	дијалогу	о	будућности	Европе,	те	
да	ЕУ	мора	задржати	своју	отвореност	
према	интеграцијама	и	 понудити	 вје-
родостојну	перспективу	чланства	у	Ју-
гоисточној	Европи.

У	Изјави	су	државе	чланице	ЕУ	по-
зване	 да	 настоје	 убрзати	 проширење	
ЕУ	и	да	поврате	кредибилитет	процеса	
приступања.	

„Позивамо	на	отварање	и	наставак	
приступних	преговора	без	даљег	одла-
гања,	као	и	на	нову	рунду	проширења	
до	 краја	 тренутног	мандата	 Европске	
комисије,	 или	 барем	 на	 окончање	
приступних	 преговора	 са	 земљама	
кандидатима	који	то	заслужују,	уз	оба-
везу	да	настави	процес	проширења	и	
након	тога“,	пише	у	Изјави.		

Обраћајући	се	присутнима	на	ску-
пу	 предсједник	 Чубриовић	 је	 истакао	
да	 изазови	 у	 функционисању	 зајед-
ничких	политика	Европске	уније	и	њен	
актуелни	 положај	 у	 међународним	

односима	битно	утичу	на	позицију	зе-
маља	Југоисточне	Европе.	

„Чини	 се	 да	 Унија	 има	 своје	 уну-
трашње	 проблеме	 у	 остваривању	
заједничких	 политика,	 посебно	 ими-
грационе,	 а	 политика	 проширења	 је	
изгубила	 на	 елану	 и	 као	 да	 није	 до-
вољно	у	фокусу	Брисела.	С	друге	стра-
не,	 на	 простору	 Југоисточне	 Европе,	
интеграциони	 процеси	 су	 успорени	
или	 потпуно	 заустављени,	 при	 чему	
опада	 интерес	 грађана	 за	 европске	
интеграције“,	рекао	је	он.

Истакао	 је	 да	 интеграционе	 про-
цесе	 треба	 редефинисати	 с	 циљем	
постизања	 обостраних	 бенефита,	 те	
да	 је	у	 том	смислу	потребно	нагласи-
ти	 и	 афирмисати	 принцип	 „јединство	
у	 различитости“,	 као	 један	 од	 темељ-
них	 принципа	 ЕУ,	 јер	 грађанима	 није	
прихватљиво	 наметање	 вриједности	
које	негирају	њихов	идентитет.	

„Прилагођавање	 политичког	 систе-
ма	одређене	државе,	с	циљем	испуња-
вања	критеријума	Уније,	не	би	требало	
да	угрожава	њен	уставни	поредак	и	ос-
новне	вриједности,	нити	темељне	прав-
не	норме	њеног	постојања	и	функцио-
нисања.	На	примјер,	 БиХ,	 као	 сложена	
држава	 са	 три	 конститутивна	народа	и	
два	 државотворна	 ентитета,	 може	 по-
стати	чланица	Уније	 само	као	 таква,	 уз	
одређено	прилагођавање	свог	политич-
ког	система	европском	насљеђу“,	рекао	
је	предсједник	Чубриловић.

Додао	је	да	се	закони	које	доноси	
Народна	скупштина	Републике	Српске,	
већ	дужи	низ	година,	прилагођавају	и	
хармонизују	 са	 правним	 насљеђем	
Уније	и	њеним	секундарним	правом.		

„Битан	аспект	интеграционих	про-

цеса	видимо	у	регионалној	сарадњи	и	
повезивању,	зато	што	се	кроз	тај	про-
цес	развија	економија	и	усклађују	ин-
теграциони	 процеси.	 Добар	 примјер	
је	„Отворени	Балкан“	који	су	већ	уса-
гласиле	 Србија,	 Сјеверна	Македонија	
и	 Албанија.	 Такође,	 сматрамо	 да	 би	
се	 интеграције	 земаља	 Југоисточне	
Европе	 требале	одвијати	 слично	про-
цесима	настанка	Европске	уније.	Због	
тога,	 прво	 треба	 да	 се	 остварују	 еко-
номске	интеграције,	у	смислу	економ-
ске	заједнице,	а	потом,	на	повољнијој	
економској	основи,	треба	развијати	и	
политичке	интеграције.	У	 трећој	фази	
на	ред	долазе	монетарне	интеграције.	
Политика	 интеграција	 по	 принципу	
„све	одједном“	није	реална,	јер	земље	
Балкана	 не	 могу,	 у	 кратком	 року,	 да	
реализују	 све	 те	 реформе“,	 рекао	 је	
Чубриловић.

Укратко ...

Предсједник Чубриловић 
са турским амбасадором 

Предсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	 Српске	 Недељко	 Чубри-
ловић	примио	је	23.	јуна,	у	наступној	
посјети,	 новоименованог	 амбасадо-
ра	Републике	Турске	у	Босни	и	Херце-

говини	Бабура	Гиригина	(Babür Girgin) 
којем	је	исказао	добродошлицу	и	из-
разио	увјерење	да	ће	бити	наставље-
ни	 традиционално	 добри	 дипло-
матски	односи	који	су	важни	за	уна-
пређење	сарадње	између	Републике	
Српске	и	БиХ	са	Републиком	Турском,	
посебно	у	областима	привреде	и	 ту-
ризма.	

Предсједник	Чубриловић	и	турски	
амбасадор	Гиригин	поздравили	су	из-
градњу	ауто-пута,	која	се	реализује	уз	
подршку	Републике	Турске,	а	који	ће	
на	 функционалнији	 начин	 повезати	
Сарајево	и	Београд	и	омогућити	бржи	
развој,	стабилност	и	бољу	повезаност	
региона.

Констатовали	 су	 да	 постоји	 обо-
страни	интерес	за	брже	 јачање	у	об-
ластима	 економије,	 трговине,	 туриз-
ма,	саобраћаја...
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Делегација	Посланичке	групе	пријатељ-
ства	и	сарадње	Скупштине	АП	Војводине	са	
Народном	 скупштином	 Републике	 Српске	
на	 састанку	 са	 предсједником	 Народне	
скупштине	 Републике	 Српске	 Недељком	
Чубриловићем	и	колегама	посланицима	из	
парламента	Српске	26.	маја	разговарала	 је	
о	досадашњој	успјешној	сарадњи	и	интен-
зивирању	активности	у	наредном	периоду.

Предсједник	Посланичке	групе	пријатељ-
ства	 Скупштине	 АП	 Војводине	 Александар	
Зиројевић	рекао	је	да	присуство	предсједни-
ка	Чубриловића	састанку	показује	спремност	
да	се	заједнички	ради	на	унапређењу	односа	
између	Скупштине	АП	Војводине	и	Народне	
скупштине	Републике	Српске	јачањем	парла-
ментарне	 сарадње	 кроз	 залагање	 и	 промо-
цију	пријатељских	контаката.

„Задатак	 који	 је	 пред	 нас	 постављен	 да	
континуирано	радимо	на	унапређењу	односа	
између	наша	два	парламента,	дакле	кроз	син-
хронизован	рад	наших	одбора,	посланичких	
група	пријатељстава,	повезивањем	локалних	
самоуправа,	привредних	субјеката	и	институ-
ција,	а	све	с	циљем	побољашања	стандарда	
грађана	и	нашега	народа,	посао	је	који	ћемо	
сигурно	обављати	посвећено	и	са	пуно	енту-
зијазма“,	рекао	је	Зиројевић.

Посланик	Народне	скупштине	Републи-
ке	 Српске	 Срђан	Мазалица	 рекао	 је	 након	
састанка	 да	 је	 за	 јесен	 договорена	 посје-
та	 посланика	 Народне	 скупштине	 Српске	
Скупштини	АП	Војводине,	а	да	ће	тема	тог	

сусрета	бити	пољопривреда.	
Он	је	рекао	да	ће	након	тога	бити	одр-

жан	сусрет	у	Републици	Српској	чија	тема	ће	
бити	високо	образовање.	

Генерални	 секретар	 Народне	 скупштине	
Републике	Српске	Небојша	Згоњанин	рекао	је	
да	службе	оба	парламента	сарађују	на	размје-
ни	искустава,	унапређењу	знања	и	свега	онога	
што	је	у	функцији	добре	организације	рада.

Генерални	 секретар	 Скупштине	 АП	
Војводине	Никола	Бањац	рекао	је	да	 је	са-
радња	 институција	 Војводине	 и	 Србије	 у	
цјелини	 са	 институцијама	 Српске	 сваким	
даном	све	боља	на	задовољство	свих,	те	да	
је	 сарадња	 служби	два	парламнета	интен-
зивна,	готово	свакодневна.

Делегација	 Скупштине	 АП	 Војводине	 су-
традан	је	посјетила	Доњу	Градину	и	поклони-
ла	се	жртвама	усташког	логора	Јасеновац.	

Делегацију	Скупштине	АП	Војводине,	чи-
нили	су:	Александар	Зиројевић,	предсједник	
Посланичке	 групе	 пријатељства	 и	 сарадње	
са	Народном	скупштином	Републике	Српске;	
Дмитар	Станишић,	члан	Предсједништва	По-
сланичке	групе	пријатељства;	Борис	Новако-
вић,	замјеник	предсједника	ове	посланичке	
групе;	 Никола	 Бањац,	 генерални	 секретар	
Скупштине	АП	Војводине.

Делегацију	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	Српске	 чинили	 су	народни	послани-
ци:	 Душица	Шолаја,	 Андреа	 Дорић,	 Срђан	
Мазалица	 и	 генерални	 секретар	 Небојша	
Згоњанин.

Посјета  Посланичке групе пријатељства  Скупштине АП Војводине 

Јачање парламентарне сарадње кроз  
пријатељске контакте 

Посјета парламентарне 
делегације Србије 

Сарадња у корист 
српског народа

„Институционална	сарадња	Републике	
Српске	и	Србије	мора	бити	редовна,	квали-
тетна	и	корисна	за	српски	народ	с	обје	стра-
не	ријеке	Дрине“,	закључили	су	на	састанку	
одржаном	9.	јула	у	Бањалуци	предсједник	
Народне	скупштине	Републике	Српске	Не-
дељкo	Чубриловић	и	парламентарна	деле-
гација	из	Србије.

Предсједник	 Чубриловић	 рекао	 је	 на	
заједничкој	 прес-конференцији	 да	 има	
много	разлога	да	институције	Српске	и	Ср-
бије	сарађују	и	да	стално	побољшавају	ту	
сарадњу	на	свим	нивоима.

Он	 је	 рекао	 да	 је	 на	 састанку	 двије	
делегације	 разговарано	 о	 темама	 које	 су	
значајне	за	српски	народ,	а	 једна	од	њих	
односила	се	на	бригу	о	селу.

Потпредсједник	 Народне	 скупштине	
Републике	 Србије	 Стефан	 Кркобабић	 на-
гласио	 је	 да	 Србија	 подржава	 Републику	
Српску,	те	да	је	Српска	реалност	коју	нико	
не	може	да	промијени.	Рекао	је	и	да	је	нео-
пходно	формирати	меморијални	центар	за	
све	жртве	српског	народа.

„Морамо	разговарати	о	темема	значај-
ним	за	наше	грађане	јер	само	тако	можемо	
учврстити	 заједништво.	 Теме	 као	 што	 су	
резолуције	које	су	усвојиле	Црна	Гора	и	та-
козвана	држава	Косово,	не	иду	никоме	на	
част,	а	циљ	је	да	се	српски	народ	оптужи“,	
рекао	је	Кркобабић.	

Састанку	су	присуствовали	посланик	у	
Народној	скупштини	Србије	Драган	Марко-
вић	и	посланик	у	Скупштини	АП	Војводине	
Александар	Ђурђев.	

Предсједник	Народне	скупштине	Репу-
блике	Српске	Недељко	Чубриловић	и	ди-
ректор	 „Српске	 куће“	 из	Подгорице	 Еми-
лио	Лабудовић	позвали	су	након	састанка	
у	Народној	 скупштини,	 одржаног	 4.	маја,	
све	 културне,	 научне	 и	 образовне	 инсти-
туције	у	Републици	Српској	на	сарадњу	са	
представницима	 кровне	 институције	 кул-
туре	српског	народа	у	Црној	Гори.		

Они	су	истакли	да	је	важно	да	српски	
народ,	 гдје	 год	живио,	 успостави	 чврсте	
културне,	 научне	 и	 образовне	 везе,	 да	
његује	и	чува	своју	културу	и	традицију	и	

на	тај	начин	сачува	свој	идентитет.
Предсједник	Чубриловић	 је	рекао	да	

је	на	састанку	разговарано	о	заједничким	
активностима	 којима	 би	 било	 промови-
сано	 заједништво	 српске	 културе	 и	 тра-
диције.

„За	 јединство	 српског	народа	 значај-
не	 су	 активности	 `Српске	 куће`	 из	 Под-
горице.	 Морамо	 бити	 јединствени	 и	 у	
овом	времену	се	међусобно	помагати.	У	
Републици	Српској	представници	`Српске	
куће`	имају	пријатеље,	сараднике	и	неко-
га	 коме	могу	да	 се	обрате“,	 рекао	 је	Чу-

бриловић	новинарима.
Делегацију	 „Српске	 куће“	 поред	 Ла-

будовића	 чини	 су	 и	 његови	 сарадници	
Радослав	 Јокић	и	Марко	Дробњак,	а	до-
маћин	њихове	посјете	био	је	предсједник	
Чубриловић.

Они	су	се	састали	и	са	предсједником	
Академије	наука	и	умјетности	Републике	
Српске	Рајком	Кузмановићем	и	предсјед-
ником	Удружења	књижевника	Републике	
Српске	Предрагом	Бјелошевићем	како	би	
договорили	 конкретне	 активности	 у	 на-
редном	периоду.

Делегација „Српске куће“ у посјети Народној скупштини 

Ојачати културну, научну и образовну сарадњу
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Предсједник	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	Српске	Недељко	Чубриловић	рекао	је	
4.	септембра	на	обиљежавању	80	година	од	
страдања	 Срба,	 жртава	 усташког	 злочина	 у	
Гаравицама	 код	 Бихаћа	 1941.	 године,	 да	 се	
на	том	мјесту	догодио	најтежи	злочин	који	се	
може	догодити	над	људским	бићима	–	 зло-
чин	против	човјечности	и	злочин	геноцида.	

Он	је	рекао	да	је	једини	разлог	због	којег	
су	страдали	наши	преци	из	овог	краја,	као	и	
многи	 други	широм	 усташке	Независне	Др-
жаве	 Хрватске,	 тај	 што	 је	 НДХ	 имала	 јасну	
намјеру,	 политику	 и	 програм,	 нажалост	 и	
праксу,	да	уништи	људе	тачно	одређеног	по-
ријекла,	нације	и	вјере,	а	прије	свега	Србе	и	
Јевреје.

„Никаквог	другог	разлога	није	било.	Због	
тога	то	и	јесте	био	геноцид,	јер	су	у	том	злочи-
ну	страдали	сви,	без	разлике,	и	мушко	и	жен-
ско,	и	старо	и	младо,	и	дјеца	и	старци,	а	сви	су	
били	цивили,	јер	тад	овђе	није	било	никаквих	
војски	и	борби	па	да	се	масовна	убиства	могу	
правдати	борбеним	операцијама.	Не!	Овдје	
су	људи	похватани	код	својих	кућа,	док	су	ра-
дили	на	њивама	или	били	у	неком	другом	по-

слу,	доведени	на	ово	стратиште	и	свире-
по	погубљени,	о	чему	свједоче	масовне	
гробнице	на	овом	локалитету“,	истакао	
је	Чубриловић.

Он	 је	 рекао	 да	 је,	 према	 непотпу-
ним	подацима,	на	овом	мјесту	страдало	
између	 12.000	 и	 16.000	 Срба	 и	 мањи	
број	 Јевреја,	 од	 злочиначке	 руке,	 без	
икаквог	разлога	и	повода.

„За	 потомке	 жртава,	 и	 за	 све	 нас,	
важно	 је	 да	 се	 зна	 какав	 страшан	 зло-
чин	је	почињен	у	Бихаћу	и	Гаравицама...	
Неизмјерно	 хвала	 свима,	 удружењима	
грађана	 и	 појединцима,	 нашој	 цркви,	

који	су	у	посљедњих	неколико	година	својим	
несебичним	радом	допринијели	да	се	од	за-
борава	отргне	злочин	у	Гаравицама,	да	се	он	
изнесе	на	видјело	дана,	пред	очи	цијеле	јав-
ности...	Хвала	им	што	су	призвали	сјећање	на	
оно	што	се	догодило	у	овим	крајевима	прије	
80	година.	Тиме	су	и	нас,	данашње	генерације	
потомака	 тих	жртава,	 и	 све	 који	 се	 на	 било	
који	начин	бавимо	 јавним	пословима,	 а	до-
лазимо	из	српског	народа	којем	су	припадале	
гаравичке	жртве,	обавезали	да	његујемо	кул-
туру	сјећања	на	злочин	у	којем	су	све	жртве	
биле	 невине,	 а	 једини	 разлог	 за	њихову	 ег-
зекуцију	била	њихова	национална	и	вјерска	
припадност“,	нагласио	је	Чубриловић.

Он	је	указао	да	се	култура	сјећања	мора	
обогатити	новим	садржајима,	мора	се	омо-
гућити	рехабилитација	и	редовно	одржавати	
постојеће	 спомен-подручје	 са	 досадашњим	
обиљежјем,	 завршити	 спомен-капела	 и	
други	 комеморативни	 садржаји	 и	 објекти,	
а	 посебно	 треба	 обезбиједити	 да	 ово	 спо-
мен-подручје	посјећују	ученици	и	студенти,	и	
не	само	из	Републике	Српске,	него	и	из	свих	
других	подручја	у	којима	живи	српски	народ.

Обиљежавање 80 година од страдања Срба у Гаравицама

Културом сјећања против  
заборава гнусног злочина 

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Не-
дељко	Чубриловић	присустовао	 је	 27.	 јула	
у	Милића	гају	код	Козарске	Дубице	обиље-
жавању	80	година	од	устанка		народа	у	БиХ	
против	фашизма.				

Обиљежавање	 је	 почело	 полагањем	
вијенаца	 на	 Партизанском	 гробљу	 у	 Kне-
жици	 гдје	 су	 пошту	жртвама	 НОР-а	 одали	
припадници	Трећег	пјешадијског	Република	
Српска	пука	Оружаних	 снага	БиХ,	 те	пред-
ставници	бројних	организација	из	НОБ-а	и	
Одбрамбено-отаџбинског	рата.

Обиљежавање	Дана	устанка	наставље-
но	је	у	Милића	гају	у	оквиру	традиционал-
ног	народног	зборовања.

Обраћајући	се	присутнима	предсједник	
Чубриловић	 је	рекао	да	 је	овај	датум,	Дан	
устанка	против	фашизма,	 један	од	најваж-
нијих	 датума	 који	 свједоче	 нашу	 славну	
прошлост	и	одлучност	нашег	народа	који	је	

кроз	вијекове	плаћао	највећу	
цијену	слободе,	да	би	ми,	по-
томци	славних	предака,	ужи-
вали	у	њеним	благодетима.	

Честитајући	 Дан	 устанка	
Чубриловић	 је	нагласио	да	 је	
то	дан	када	су	храбри	Kозар-
чани	 међу	 првима	 у	 Европи	
препознали	 зло	 фашизма	 и	
нацизма	и	храбро	устали	у	од-
брану	своје	земље.	

„Зато	 је	 овај	 датум,	 Дан	
устанка	 против	 фашизма,	 је-
дан	 од	 најважнијих	 датума	
који	свједочи	o	нашој	славној	
прошлости	и	одлучности	нашег	народа	који	
је	кроз	вијекове	плаћао	највећу	цијену	сло-
боде,	да	би	ми,	потомци	славних	предака,	
уживали	у	њеним	благодетима.	Нажалост,	
то	данас	многи	покушавају	да	нам	оспоре	

и	 одузму.	Данас	 чине	 све	 да	 нам	 ревиди-
рају	историју	и	да	српски,	слободарски	на-
род,	који	је	био	жртва	истинског	геноцида	о	
којем	свједоче	и	јаме	убијене	козарачке	дје-
це	недалеко	одавде,	прогласе	геноцидним“,	
истакао	је	Чубриловић.	

Предсједник Чубриловић на обиљежавању Дана устанка у Милића гају 

Дан устанка против фашизма свједочи нашу славну прошлост

Руководства Српске и Ср-
бије у Доњој Градини 

Сјећање на жртве  
Јасеновца дуг и завјет

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Не-
дељко	 Чубриловић	 са	 предсједницом	 и	
премијером	 Српске	 Жељком	 Цвијановић	
и	 Радованом	 Вишковићем	 положио	 је	 8.	
маја	 вијенац	 на	 гробном	 пољу	 Тополе	 у	
Спомен-подручју	Доња	Градина	за	више	од	
700.000	Срба,	80.000	Рома	и	23.000	Јевреја	
који	 су	 убијени	 у	 јасеновачком	 систему	
усташких	концентрационих	логора.

Вијенце	 су	 положили	 и	 српски	 члан	
и	 предсједавајући	 Предсједништва	 БиХ	
Милорад	 Додик,	 предсједавајући	 Савјета	
министара	 Зоран	 Тегелтија	 и	 предсједник	
Србије	Александар	Вучић.	

Прије	полагања	вијенаца	служен	је	па-
растос	српским	жртвама,	као	и	јеврејска	и	
ромска	молитва.

Предсједник	Чубриловић	је	рекао	да	је	
ово	мјесто	опомене,	молитве	и	завјета	да	
се	страшни	злочини	никада	и	никоме	више	
не	понове.

Подсјетио	 је	да	 је	Народна	скупштина	
у	октобру	2015.	 године	усвојила	Деклара-
цију	о	геноциду	НДХ	и	изразио	наду	да	ће	
Доња	Градина	ускоро	добити	спомен-ком-
плекс	какав	заслужује.	

Предсједник	 Чубриловић	 je	 са	 пред-
сједницом	 Цвијановић	 и	 премијером	
Вишковићем,	 9.	маја,	 на	Дан	побједе	над	
фашизмом,	положио	вијенац	на	бањалуч-
ки	Споменик	погинулим	борцима	НОБ-а,	а	
потом	 у	 Народном	 позоришту	 у	 Београду	
присуствовао	Свечаној	академији.	
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СЈЕДНИЦЕ
мај	-	 

новембар	
2021.

Народна	 скупштина	 Рупублике	
Српске	 усвојила	 је	 у	 првом	 дијелу	
17.	редовне	сједнице,	24.	и	23.	јуна,	
девет	закона	и	три	нацрта	закона.		

Усвојени	 су	 сљедећи	 закони:	
Закон	о	измјенама	и	допуни	Закона	
о	управљању	отпадом	–	по	хитном	
поступку,	 Закон	 о	 стратешком	 пла-
нирању	 и	 управљању	 развојем	 у	
Републици	Српској,	Закон	о	студент-
ском	стандарду,	Закон	о	измјенама	
и	 допунама	 Закона	 о	 студентском	
организовању,	Закон	о	измјенама	и	
допунама	Закона	о	тржишту	хартија	
од	вриједности	и	Закон	о	измјенама	
и	допунама	Закона	о	сточарству.	

Посланици	 су	 усвојили	 Нацрт	
закона	 о	 утврђивању	 поријекла	
имовине	и	посебном	порезу	на	имо-
вину,	који	је	упућен	у	јавну	расправу	
у	трајању	од	90	дана,	те	Нацрт	зако-
на	 о	 друштвеном	 предузетништву	
Републике	 Српске,	 који	 је	 упућен	 у	
јавну	расправу	у	трајању	од	60	дана.

Народна	 скупштина	 је	 23.	 јуна	

усвојила,	 с	 обзиром	 на	 нарочито	
оправдане	 разлоге:	 Закон	 о	 посеб-
ном	поступку	експропријације	ради	
изградње	 ауто-пута	 Бања	 Лука	 –	
Приједор	–	по	хитном	поступку;	За-
кон	о	измјенама	Закона	о	локалној	
самоуправи	 –	 по	 хитном	 поступку;	
Закон	о	измјени	и	допуни	Закона	о	
посебном	регистру	лица	правоснаж-
но	осуђених	за	кривична	дјела	сек-
суалне	 злоупотребе	 и	 искоришта-
вања	дјеце	–	по	хитном	поступку.	

У	 првом	 наставку	 17.	 редовне	
сједнице,	7.	 јула,	Народна	скупшти-
на,	 усвојила	 је:	 Kонсолидовани	
извјештај	 о	извршењу	Буџета	Репу-
блике	Српске	за	период	1.	1	–	31.	12.	
2020.	године,	те	два	нацрта	закона:	
Нацрт	 закона	 о	 измјени	 Закона	 о	
пензијском	 и	 инвалидском	 осигу-
рању	–	приједлог	народног	послани-
ка	Перице	Бундала	и	Нацрт	 закона	
о	 измјени	 Закона	 о	 сјемену	 пољо-
привредног	биља.		

Народна	скупштина	Републи-
ке	Српске	је	на	18.	редовној	сјед-
ници,	30.	септембра,	усвојила	Ре-
баланс	 Буџета	 Републике	 Српске	
за	2021.	и	Закон	о	измјенама	За-
кона	о	извршењу	Буџета	Републи-
ке	Српске	за	2021.	годину.	Усвојен	
је	и	 Закон	о	измјенама	Закона	о	
задуживању,	 дугу	 и	 гаранцијама	
Републике	Српске,	Закон	о	измје-
ни	 и	 допунама	 Уредбе	 са	 закон-
ском	снагом	о	Фонду	солидарно-
сти	за	обнову	Републике	Српске	и	
Закон	о	измјени	и	допуни	Уредбе	
са	законском	снагом	о	Компенза-
ционом	фонду	Републике	Српске.

Народна	 скупштина	 усвојила	
је	Закон	о	 заштити	од	узнемира-
вања	 на	 раду,	 Закон	 о	 измјени	
Закона	 о	 сјемену	 пољопривред-
ног	биља	и	Закон	о	измјенама	и	
допунама	 Закона	 о	 заштити	 по-
трошача.	

Усвојени	су	и	сљедећи	нацр-
ти	закона:	Нацрт	закона	о	фиска-
лизацији,	 који	 је	 упућен	 у	 јавну	
расправу	 у	 трајању	 од	 60	 дана;	
Нацрт	 закона	 о	 обновљивим	 из-
ворима	 енергије,	 који	 је	 упућен	
у	 јавну	расправу	у	 трајању	од	30	
дана;	Нацрт	закона	о	образовању	
одраслих,	 који	 је	 упућен	 у	 јавну	
расправу	 у	 трајању	 од	 30	 дана;	
Нацрт	 закона	 о	 музејској	 дјелат-
ности;	 Нацрт	 закона	 о	 допуни	
Закона	о	Фонду	за	развој	и	запо-
шљавање	Републике	Српске.

У	 наставку	 сједнице,	 7.	 ок-
тобра,	 Народна	 скупштина	 је	
усвојила	 Нацрт	 закона	 о	 измје-
нама	 и	 допунама	 Закона	 о	 Пен-
зијском	 резервном	 фонду	 Ре-
публике	 Српске,	 двије	 одлуке	 и	
више	 извјештаја	 и	 информација	
о	раду	републичких	институција.	

Шеснаеста редовна сједница 

Покренута иницијатива за дијалог о рјешењима за БиХ  
Народна	скупштина	Републике	Српске	је	на	

Шеснаестој	редовној	сједници	11.	маја	усвоји-
ла	десет	закључака	у	вези	са	Покретањем	ини-
цијативе	за	разговор	и	дијалог	између	страна	
Републике	Српске	и	Федерације	БиХ,	као	и	три	
конститутивна	народа	Срба,	Хрвата	и	Бошњака	
о	могућим	рјешењима	за	Босну	и	Херцеговину	
(приједлог	Клуба	посланика	СНСД).	

Закључци 
На	 приједлог	 клубова	 посланика	 СНСД,	

НДП-НПС,	ДЕМОС,	Уједињене	Српске	и	Соција-
листичке	партије	усвојени	су	сљедећи	закључ-
ци:	

Народна	скупштина	Републике	Српске	кон-
статује	да	је	од	потписивања	Општег	оквирног	
споразума	за	мир	у	БиХ	дошло	до	недопусти-
вог	прекрајања	и	кршења	Споразума,	а	наро-
чито	Анекса	IV,	Устава	БиХ.

Народна	скупштина	Републике	Српске	кон-
статује	да	је	Република	Српска	уговорна	страна	
и	да	права	и	обавезе	Републике	Српске	проис-
тичу	из	међународног	уговора	–	Општег	оквир-
ног	споразума	за	мир	у	Босни	и	Херцеговини.	
Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	 нагла-
шава	да	се	БиХ	састоји	од	два	ентитета,	Репу-
блике	Српске	и	Федерације	БиХ,	као	и	три	кон-
ститутивна	народа,	Срба,	Хрвата	и	Бошњака.

Народна	скупштина	Републике	Српске	као	
носиоце	суверенитета	прихвата	само	ентитете	
и	конститутивне	народе	у	БиХ.	Било	какво	на-
метање	суверенитета	изван	тога	има	неуставан	
и	антидејтонски	карактер.	Босна	и	Херцегови-
на	 посједује	 ограничени	и	 изведени	 суверен-
титет	који	се	огледа	у	дјеловању	према	трећим	
државама.	 Унутрашњи	 суверенитет	 припада	
Републици	Српској	и	Федерацији	БиХ.

Народна	скупштина	Републике	Српске	кон-
статује	 да	 је	 дејтонска	 структура	и	 равнотежа	
у	БиХ	нарушена	и	да	су	конститутивни	народи	
обесправљени	 усљед	 неуставног	 дјеловања	
дијела	међународне	заједнице	у	БиХ.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
констатујући	 да	 је	 нарушена	 дејтонска	 струк-
тура	БиХ	и	након	разматрања	и	усвајања	Ини-
цијативе	 за	 покретање	 разговора	 и	 дијалога	

између	 страна	 Републике	 Српске	 и	
Федерације	 БиХ,	 као	 и	 три	 консти-
тутивна	 народа	 Срба,	 Хрвата	 и	 Бо-
шњака	о	могућим	рјешењима	за	БиХ,	
позива	 Федерацију	 БиХ,	 као	 страну	
уговорницу,	на	свеобухватан	дијалог	
о	 тренутном	стању	у	БиХ	и	могућим	
рјешењима	 везаним	 за	 будућност	
Републике	Српске	и	Федерације	БиХ.

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	 констатује	 да	 стране	 у	 бу-
дућем	свеобухватном	дијалогу	треба	
да	буду	Република	Српска	и	Федера-
ција	БиХ	и	три	конститутивна	народа,	
Срби,	Хрвати	и	Бошњаци.

Народна	 скупштина	 Републике	
Српске	 очекује	 од	 Предсједника	 Републи-
ке	 Српске	 да	 обавијести	 Федерацију	 БиХ	 о	
закључцима	и	ставовима	Народне	скупштине,	
те	 да	 формира	 преговарачки	 тим	 за	 вођење	
дијалога	са	Федерацијом	БиХ,	а	у	сврху	пости-
зања	договора	о	будућности	Републике	Српске	
и	 Федерације	 БиХ.	 Предсједник	 Републике	
треба	 да	 обавијести	 Народну	 скупштину	 о	
спроведеним	активностима.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
препоручује	 Предсједнику	 Републике	 Српске	
да	 уврсти	 у	 преговарачки	 тим	 представнике	
највиших	 органа	 власти	 Републике	 Српске,	
представнике	Републике	Српске	у	заједничким	
институцијама	 БиХ,	 као	 и	 представнике	 пар-
ламентарних	странака	у	Народној	скупштини.	
Народна	 скупштина	препоручује	да	 се	 у	 року	
од	30	дана	формира	преговарачки	тим	за	дија-
лог	са	Федерацијом	БиХ,	као	и	да	се	започну	
активности	за	покретање	дијалога.

Народна	скупштина	Републике	Српске	за-
дужује	Преговарачки	тим	да	сачини	оператив-
ни	план	рада	и	да	Народну	скупштину	извјеш-
тава	редовно	о	проведеним	активностима.

Писмо високог представника 
Народна	скупштина	усвојила	 је	и	Закључ-

ке	клубова	посланика	поводом	писма	високог	
представника	у	Босни	и	Херцеговини	од	27.	1.	
2021.	године:

Народна	скупштина	Републике	Српске	кон-
статује	да	 је	функција	високог	представника	у	
БиХ	уведена	Анексом	X	Дејтонског	споразума,	
који	је	потписала	и	Република	Српска,	те	да	ви-
соки	представник	не	може	ни	у	којем	случају	
бити	надређен	Републици	Српској.

Народна	скупштина	Републике	Српске	одба-
цује	бонска	овлашћења	и	констатује	да	 је	висо-
ки	 представник	 изашао	 из	 правног	 оквира	 свог	
дјеловања,	који	је	утврђен	Анексом	X	Дејтонског	
мировног	споразума,	јер	је	противуставно,	неза-
конито	и	без	ограничења	присвојио	законодавна,	
извршна	 и	 судска	 овлаштења,	 кршењем	 основ-
них	људских		права	и	међународних	инструмена-
та	 за	њихову	заштиту,	 коришћењем	тзв.бонских		
овлашћења.	 Такво	дјеловање	 високог	 представ-
ника	је	противуставно	и	противправно.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
одбацује	 захтјев	 високог	 представника	 и	 даје	
подршку	 одлукама	 које	 је	 донио	 Одбор	 за	
обиљежавање	 25-годишњице	 постојања	 и	
рада	 Народне	 скупштине	 Републике	 Српске	
(1991–2016).

Закључке	су	потписали	предсједници	клу-
бова	посланика	СНСД,	НДП-НПС,	ДЕМОС,	ДНС,	
Уједињене	Српске	и	Социјалистичке	партије.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	је	и	Информацију	о	обавезама	које	за	
БиХ	и	Републику	Српску	проистичу	из	процеса	
придруживања	ЕУ	са	прегледом	мјера	и	актив-
ности	реализованих	током	2020.	године.		

Седамнаеста редовна сједница 

Усвојен Извјештај о извршењу Буџета
Осамнаеста редовна сједница 

Усвојен Ребаланс Буџета
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Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	 је	 30.	 јула,	 на	 20.	 посебној	 сједници,	
Закон	 о	 непримјењивању	 Одлуке	 високог	
представника	која	се	односи	на	Закон	о	допуни	
Kривичног	 закона	 БиХ,	 уз	 амандман	 који	 је	
постао	 саставни	 дио	 Закона,	 те	 Закон	 о	 допуни	
Кривичног	законика	Републике	Српске.   

Оба	закона	усвојена	су	по	хитном	поступку	
и	 на	 приједлог	 клубова	 посланика	 СНСД,	
СДС,	 ПДП,	 ДЕМОС,	 СП,	 ДНС,	 УС,	 СПС,	 НПС	 и	
Посланичке	групе	НДП.   

Посланици	 су	 усвојили	 и	 одлуке	 којима	
оба	закона	ступају	на	снагу	наредног	дана	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	
Републике	Српске“.	

Народна	 скупштина	 усвојила	 је	 и	 Закључак	
којим	подржава	Закључке	који	су	усаглашени	26. 
јула	на	састанку	предсједника	политичких	партија	
са	 сједиштем	 у	 Српској,	 a	 које	 имају	 народне	
посланике,	код	предсједника	парламента.			

Предсједник	Народне	скупштине	Недељко	
Чубриловић	 рекао	 је	 на	 прес-конференцији	
по	окончању	сједнице,	која	 је	била	затворена	
за	 јавност,	 да	 су	 оба	 закона,	 у	 складу	 са	
договором	 лидера,	 усвојена	 гласовима	 свих	
присутних	посланика	СНСД,	СДС,	ПДП,	ДЕМОС,	
СП,	ДНС,	УС,	СПС,	НПС	и	Посланичке	групе	НДП. 

„Република	Српска	је	јединствена	у	овоме.	Овим	
одлукама	Народне	скупштине	примјена	наметнуте	
Одлуке	високог	представника	у	Српској	неће	бити	
могућа.	 Та	 одлука	 била	 је	 погрешна,	 непотребна	
и	 она	 је	 искомпликовала	 ситуацију	 у	 земљи	 до	
границе	кључања.	Валентин	Инцко,	барем	на	крају	
свог	мандата,	морао	је	да	уради	нешто	да	Србима	у	
БиХ	покаже	да	није	инструмент	у	рукама	бошњачке	
политике	и	њихова	златна	рибица	за	испуњавање	
жеља.	 Нажалост,	 он	 то	 није	 урадио.	 Он	 је	 својом	
одлуком	довео	земљу	у	највећу	кризу	од	завршетка	
рата	и	одговорност	за	све	што	се	збива	је	његова“,	
рекао	је	предсједник	Чубриловић. 

Истога	 дана	 предсједници	 политичких	
партија	 су	 потписали	 раније	 усаглашене	
Закључке.	

Закључци
- Ми,	представници	политичких	странака	из	

Републике	 Српске	 одбацујемо	 наметнуте	
одлуке	високог	представника,	сматрамо	их	
неприхватљивим	и	ништавним.

- Сматрамо	да	не	постоје	услови	за	доношење	
одлука	српских	представника	у	заједничким	
институцијама	 БиХ	 (Предсједништву	 БиХ,	
Парламентарној	 скупштини	 БиХ	 и	 Савјету	
министара	 БиХ),	 осим	 у	 случајевима	 када	
је	 непоходно	 учешће	 ради	 спречавања	
доношења	 одлука	 противно	 интересима	
Републике	Српске	све	док	се	не	разријеши	
питање	наметнутог	закона.

- Одбацујемо	свако	наметање	одлука	у	БиХ,	
те	констатујемо	да	високи	представник	није	
легално	 изабран	 у	 складу	 с	 предвиђеном	
процедуром.

- У	 парламентарну	 процедуру	 ће	 преко	
посланичких	 клубова	 бити	 упућена	 два	
закона	везана	за	ову	тематику.

- Друге	 заједничке	 активности	 ће	 бити	
разматране	 и	 усаглашаване	 у	 наредном	
периоду. 

Двадесета посебна сједница

Усвојен Закон о непримјењивању Одлуке  
високог представника 

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	 је	 15.	 септембра,	 на	 21.	 посебној	
сједници,	Закон	о	заштити,	очувању	и	употре-
би	језика	српског	народа	и	ћириличког	писма	
–	по	хитном	поступку.	

Овим	 законом	 уређују	 се	 систем	 заштите,	
очувања	и	начин	коришћења	језика	српског	на-
рода	и	ћириличког	писма	у	Републици	Српској	
као	нематеријалног	културног	насљеђа.	

Језиком	српског	народа,	у	смислу	овог	за-
кона,	сматра	се	стандардизован	и	нормиран	
тип	језика,	с	ијекавским	и	екавским	књижев-
ним	изговором,	као	средство	и	опште	добро	
националне	културе.

Ћириличким	писмом,	у	смислу	овог	зако-
на,	 сматра	 се	 стандардизован	 тип	 ћирилице	
језика	 српског	 народа,	 која	 представља	 те-
мељ	културног	и	националног	идентитета.	

Језик	српског	народа	и	ћириличко	писмо	
представљају	нематеријално	културно	добро	
од	 изузетног	 значаја	 за	 Републику	 и	 	 пред-
стављају	средство	и	опште	добро	за	Републи-
ку	Српску,	 који	 пружају	 осјећај	 идентитета	и	
континуитета	српског	народа	на	начин	којим	
се	уважава	његов	интегритет	и	штити	његова	
културна	вриједност.

Поводом	Дана	српског	 јединства,	 слобо-
де	и	националне	заставе	Народна	скупштина	
Републике	Српске	и	Народна	скупштина	Репу-

блике	Србије	15.	септембра	2021,	усвојиле	су	
законе	о	употреби	српског	језика	у	јавном	жи-
воту	и	заштити	и	очувању	ћириличког	писма	.		

Посебној	 сједници	 Народне	 скупштине,	
као	 гости,	 учествовали	 су	 предсједник	 Репу-

блике	 Српске	 Жељка	 Цвијановић	 и	 српски	
члан	 Предсједништва	 БиХ	 Милорад	 Додик.	
Обраћајући	 се	 посланицима	 Додик	 је	 рекао	
да	је	поносан	што	данас,	у	исти	дан,	овај	за-
кон	усвајају	и	Српска	и	Србија.		

Двадесет прва посебна сједница 

Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма

Деветнаеста посебна сједница 

Усвојен сет закона о  
повећању плата у Српској

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	 је,	 на	 19.	 посебној	 сједници,	 25.	
маја,	шест	закона	којима	се	повећавају	пла-
те	у	здравству,	образовању,	култури,	право-
суђу	и	полицији.

Усвојени	 су	 сљедећи	 закони:	 Закон	 о	
платама	 запослених	 лица	 у	 јавним	 устано-
вама	у	области	здравства	Републике	Српске	
–	 по	 хитном	 поступку;	 Закон	 о	 измјенама	
Закона	о	платама	запослених	у	области	ви-
соког	 образовања	и	 студентског	 стандарда	
Републике	 Српске	 –	 по	 хитном	 поступку;	
Закон	о	 платама	 запослених	 у	 основним	и	
средњим	 школама	 и	 ђачким	 домовима	 у	
Републици	 Српској	 –	 по	 хитном	 поступку;	
Закон	 о	 измјени	 Закона	 о	 платама	 запос-
лених	у	области	културе	Републике	Српске	
–	 по	 хитном	 поступку;	 Закон	 о	 измјенама	
Закона	 о	 платама	 запослених	 у	 институ-
цијама	 правосуђа	 Републике	 Српске	 –	 по	
хитном	 поступку	 и	 Закон	 о	 измјенама	 За-
кона	о	платама	запослених	у	Министарству	
унутрашњих	послова	Републике	Српске	–	по	
хитном	поступку.

Народна	 скупштина	 Републике	 Српске	
усвојила	 је	 и	 Закон	 о	 измјенама	 Закона	 о	
порезу	на	доходак	–	по	 хитном	поступку	и	
Закон	о	допуни	Закона	о	доприносима	–	по	
хитном	поступку.

Министар	финансија	Републике	Српске	
Зора	Видовић	рекла	је	да	је	приједлог	Вла-
де	да	повећање	плата	радницима	у	здрав-
ству	буде	шест	одсто,	а	осталим	радницима	
у	Српској	пет	одсто.		

Срж српског идентитета 

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	 у	 згра-
ди	 Народне	 скупштине,	 дан	 уочи	 сједнице,	
отворио	 је	 Изложбу	 најљепших	 ћириличких	
рукописа,	која	обухвата	најљепше	ћириличке	
рукописе	одабране	на	конкурсу	који	 је	 спро-
веден	 у	 организацији	 Градског	 одбора	 СКПД	
„Просвјета“	Бањалука.

Обраћајући	 се	 присутнима	 рекао	 је	 да	
је	 ћирилица	 наше	 основно	 писмо	 које	 упо-
требљавамо	од	почетка	писмености	и	уткано	
је	у	срж	српског	идентитета.	„Постоје	оправда-
ни	разлози	да,	доношењем	посебног	закона,	
регулишемо,	 афирмишемо	 и	 субвенциони-
шемо	употребу	и	очување	ћириличког	писма.	
Допринос	 томе	 јесте	 и	 отварање	 ове	 излож-
бе“,	рекао	је	он.	

Предсједник	Чубриловић	присуствовао	је	
испред	Храма	Христа	Спаситеља	 у	Бањалуци	
свечаној	академији	поводом	Дана	српског	је-

динства,	слободе	и	националне	заставе.		
Владе	Републике	Српске	и	Републике	Ср-

бије	 одлучиле	 су	 да	 Дан	 српског	 јединства,	
слободе	 и	 националне	 заставе	 заједнички	
празнују	 15.	 септембра,	на	дан	 када	 је	прије	
103	 године	 у	Првом	 свјетском	рату	пробијен	
Солунски	фронт.	
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	Народна	скупштина	Републике	Српске	
усвојила	 је	 20.	 октобра,	 на	 22.	 посебној	
сједници,	Закључке	у	вези	са	стањем	о	ис-
поруци	 кисеоника	 јавним	 здравственим	
установама	 у	 Републици	 Српској	 и	 Закон	
о	 лијековима	и	медицинским	 средствима	
Републике	Српске	–	по	хитном	поступку.	

На	приједлог	клубова	посланика	СНСД,	
ДЕМОС,	 СП,	 УС,	 НПС	 и	 Посланичке	 групе	
НДП,	Народна	скупштина	усвојила	 је	сље-
деће	Закључке:				

З А К Љ У Ч Ц И 
у	вези	стања	о	испоруци	кисеоника	јав-

ним	 здравственим	 установама	 у	 Републи-
ци	Српској		

а)	 Информација	 о	 проблемима	 испо-
руке	 кисеоника	 одговарајуће	 квалитете	 и	
концентрације	 прописане	 за	 лијек	 јавним	
здравственим	 установама	 у	 Републици	
Српској	за	вријеме	ванредне	ситуације	из-
азване	вирусом	корона	SARS-CoV-2.	

Народна	скупштина	Републике	Српске,	
полазећи	од	чињенице	да	су	заштита	ста-
новништва	 од	 заразних	 болести	 и	 здрав-
ствена	 дјелатност	 од	 општег	 интереса	 за	
Републику	 Српску,	 а	 узимајући	 у	 обзир	
захтјеве	 јавних	 здравствених	 установа	 за	
обезбјеђивање	 кисеоника	 за	 лијечење	
пацијената,	 закључује	 да	 је	 и	 поред	 свих	
напора	 који	 се	 улажу	 за	 превазилажење	
административних	 проблема	 у	 снабдије-
вању	кисеоником	здравствених	установа	у	
Републици	Српској,	 евидентно	да	 је	 снаб-
дијевање	 кисеоником	 за	 вријеме	 трајања	
ванредне	 ситуације	 изазване	 пандемијом	
вируса	SARS-Co2	доведено	у	питање,	а	што	
угрожава	 живот	 и	 здравље	 грађана	 Репу-
блике	Српске.

Народна	скупштина	Републике	Српске	
закључује	 да	 институције	 у	 БиХ,	 а	 прева-
сходно	 Министарство	 цивилних	 послова	
БиХ	и	Агенција	за	лијекове	и	медицинска	
средства	БиХ,	требају	у	фокус	рада	да	ста-
ве	живот	и	здравље	пацијената	и	активно	
учествују	 у	 изналажењу	 рјешења	 и	 пре-
вазилажењу	насталих	проблема	у	вези	са	
снабдијевањем	кисеоником	 јавних	здрав-
ствених	установа	у	Републици	Српској.

Народна	скупштина	Републике	Српске	
закључује	 да	 је	 на	 основу	 извршене	 ана-
лизе	 кисеоника,	 који	 се	 примјењује	 у	
здравственим	 установама,	 потврђено	 да	
се	у	Републици	Српској	 користи	кисеоник	
одговарајућег	 квалитета	 и	 концентрације	
прописане	за	лијек	у	складу	са	стандардом	
и	 Европском	 фармакопејом,	 сходно	 чему	
се	потврђује	да	су	пацијенти	у	Републици	
Српској	лијечени	на	исправан	начин	кисео-
ником	од	проглашења	ванредне	ситуације	
изазване	 пандемијом	 вируса	 SARS-Co2	 и	
апелује	на	грађане	и	пацијенте	да	не	под-
лијежу	страху	и	паници.

Народна	скупштина	Републике	Српске	
имајући	у	виду	да	не	постоји	консензус	на	
нивоу	БиХ	за	рјешавање	питања	контину-
ираног	 снабдијевања	 медицинским	 кисе-
оником	 здравствених	 установа,	 закључује	
да	се	ово	питање	у	Републици	Српској	тре-
ба	ријешити	по	узору	на	Републику	Србију,	
на	 начин	 како	 је	 то	 прописано	 Закључ-
ком	Владе	Републике	Србије,	05	број:	53-
5635/2020,	од	10.	јула	2020.	године.

Народна	скупштина	Републике	Српске	
закључује	 да	 је	 у	 циљу	 обезбјеђивања	
континуитета	 снабдијевања	 кисеоником	
одговарајућег	 квалитета	 и	 концентрације	
прописане	за	лијек	здравствених	установа	

у	 Републици	 Српској,	 и	 потребом	 за	 рје-
шавањем	 административних	 процедура	 у	
вези	са	производњом	и	прометом	на	вели-
ко	лијекова,	 те	узимајући	у	обзир	извјеш-
таје	 о	 испитивању	 кисеоника	 узоркованог	
из	 здравствених	 установа	 у	 Републици	
Српској	 издатих	 од	 стране	 акредитоване	
лабораторије,	 потребно	 привремено	 на-
ставити	снабдијевање	кисеоником	одгова-
рајућег	квалитета	и	концентрације	пропи-
сане	 за	 лијек,	 коју	 здравстене	 установе	 и	
добављачи	већ	примјењују.

Народна	 скупштина	Републике	Српске	
задужује	Владу	Републике	Српске	да	актом	
из	своје	надлежности	пропише	мјере	којим	
се	обезбјеђује	снабдијевање	здравствених	
установа	кисеоником	одговарајућег	квали-
тета	и	концентрације	прописане	за	лијек,	а	
чију	исправност	контролишу	акредитоване	
лабораторије.	Ови	Закључци	ступили	су	на	
снагу	даном	доношења.		

Народна	 скупштина	Републике	Српске	
усвојила	 је	и	 Закон	о	лијековима	и	меди-
цинским	 средствима	 Републике	 Српске	
којим	 је	 предвиђено	 оснивање	 Агенције	
за	лијекове	и	медицинска	средства	Српске,	
те	прописани	дјелокруг,	начин	рада	и	над-
лежност	тог	тијела.	

Законским	одредбама	је	прописано	да	
је	оснивање	агенције	за	лијекове	и	меди-
цинска	 средства	 Републике	 Српске	 неоп-
ходно	ради	заштите	и	промоције	здравља	
обезбјеђивањем	 квалитетних,	 безбједних	
и	ефикасних	лијекова	и	медицинских	сред-
става	 за	 употребу	 у	 хуманој	 медицини	 и	
успостављања	 функционалног,	 координи-
саног	и	јединственог	регулационог	система	
лијекова	и	медицинских	средстава.

Двадесет друга посебна сједница 

Усвојени Закључци у вези са стањем о испоруци кисеоника и Закон о 
лијековима

Двадесет трећа посебна сједница 

Народна скупштина није 
потврдила изјаву српског 

члана Предсједништва БиХ 

Народна	скупштина	Републике	Српске,	
на	23.	посебној	сједници	27.	октобра,		није	
потврдила	двотрећинском	већином	изјаву	
српског	члана	Предсједништва	да	је	веома	
штетно	 по	 виталне	 интересе	 Републике	
Српске	 десет	 одлука	 и	 закључака	
усвојених	без	консензуса	на	22.	редовној	
сједници	 Предсједништва	 БиХ,	 одржаној	
18.	10.	2021.	године.	

Српски	 члан	 Предсједништва	 БиХ	
Милорад	 Додик	 рекао	 је	 да	 на	 сједници	
Предсједништва	 није	 гласао	 у	 складу	 са	
Закључцима	 Народне	 скупштине,	 којој	
је	 улажући	 вето	 препустио	 одлучивање,	
иако	су	неке	од	одлука,	као	што	је	одлука	
о	 отварању	 канцеларије	 Амбасаде	 Руске	
Федерације	у	Бањалуци,	биле	у	интересу	
Републике	Српске. 
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AКТИВНОСТИ
одбора и 

радних тијела 
Одбор за уставна питања утврдио више одговора Уставном суду БиХ и РС   

Законом о шумама не крши се Устав 

Одбор	за	уставна	питања	Народне	скупштине	
Републике	Српске	утврдио	је	25.	маја	више	одгово-
ра	Уставном	суду	Републике	Српске	који	се	односе	
на	оцјену	уставности	појединих	одредаба	Закона	
о	оружју	и	муницији,	Закона	о	лову	и	Закона	о	ви-
соком	образовању.

У	Одговору	Уставном	суду	БиХ,	који	је	утвр-
дио	21.	јуна,	Одбор	за	уставна	питања	предло-
жио	 је	 да	 Суд	 одбије	 као	 неосноване	 захтјеве	
седам	делегата	 у	 Клубу	 Бошњака	 у	 Вијећу	 на-
рода	 за	 покретање	 поступка	 за	 оцјену	 устав-
ности	 Закона	 о	 шумама	 и	 одредаба	 Закона	 о	
обезбјеђењу	квалитета	у	високом	образовању.

Одбор	 је	 још	 једном	 нагласио	 да	 Вијеће	
народа	 није	 посебан	 законодавни	 орган	 и	 да	
с	 обзиром	 на	 то	 делегати	 у	 Вијећу	 народа	 ни	
по	ком	основу	немају	активну	легитимацију	за	
подношење	захтјева	за	оцјену	уставности.	

У	Одговору	 је	наведено	да	 су	потпуно	не-
утемељене	тврдње	подносилаца	захтјева	да	 је	
Закон	о	шумама	у	супротности	са	Уставом	БиХ,	
како	у	формалноправном,	тако	и	материјално-
правном	смислу,	јер	се	њиме	не	крши	нити	јед-
на	одредба	Устава	БиХ.			

Клуб	Бошњака	у	Вијећу	народа	Републике	
Српске,	26.	фебруара,	од	Уставног	суда	БиХ	за-
тражио	је	да	Закон	о	шумама	прогласи	неустав-
ним	и	забрани	његову	примјену	до	доношења	
коначне	 одлуке.	 Уставни	 суд	 БиХ	 на	 сједници	
23.	септембра,	ипак	је	донио	Одлуку	да	Закон	о	
шумама	није	у	складу	са	Уставом	БиХ.	

Када	је	ријеч	о	оспоравању	одредаба	Зако-
на	о	обезбјеђењу	квалитета	у	високом	образо-
вању	 Републике	 Српске,	 Одбор	 за	 уставна	 пи-
тања	је	истакао	да	област	високог	образовања,	
по	члaну	III	Устава	БиХ,	није	у	надлежности	ин-
ституција	БиХ,	него	 је	у	искључивој	надлежно-
сти	ентитета.			

Одбор	 за	 уставна	 питања	 ут-
врдио	 је	 одговоре	 Уставном	 суду	
Републике	Српске	који	се	тичу	оцје-
не	 уставности	 одредби	 Закона	 о	
пољопривредном	 земљишту	 и	 За-
кона	о	кривичном	поступку.	

На	 сједници	 одржаној	 6.	 сеп-
тембра,	 Одбор	 за	 уставна	 питања	
утврдио	 је	 одговоре	 Вијећу	 за	 за-
штиту	 виталног	 интереса	 Уставног	
суда	 Српске	 на	 наводе	 из	 Захтјева	
за	 заштиту	 виталног	 национал-
ног	 интереса	 у	 вези	 са	Одлуком	 о	
пријевременом	 ступању	 на	 снагу	
Закона	 о	 допуни	 Кривичног	 зако-

ника	 Републике	 Српске	 и	 Законом	 о	 допуни	
Кривичног	законика	Републике	Српске.

У	Одговору	Одбора	 за	 уставна	питања	ис-
тиче	 се	 да	 захтјеви	 Клуба	 Бошњака	 у	 Вијећу	
народа	Републике	Српске,	којим	се	оспоравају	
предметни	 акти	 Народне	 скупштине	 Републи-
ке	 Српске,	 нису	 утемељени	 на	 Уставу	 Репу-
блике	 Српске,	 тј.	 да	 у	 овим	 предметима	 није	
повријеђен	витални	национални	интерес	нити	
једног	конститутивног	народа.	

Предметни	 акти	 Народне	 скупштине	 не-
мају	национални	предзнак	и	подједнако	се	од-
носе	на	све	грађане.	

Одбор	 је	 утврдио	и	Одговор	на	приједлог	
за	покретање	поступка	за	оцјењивање	уставно-
сти	члана	39	Закона	о	играма	на	срећу.		 

Састанак 
Након	што	 је	Уставни	суд	БиХ	23.	септембра	

донио	одлуку	да	 Закон	 о	шумама	није	 у	 складу	
са	Уставом	БиХ	код	предсједнице	Српске	Жељке	
Цвијановић	1.	октобра	је	одржан	састанак	чија	је	
тема	била	ова	одлука	суда.	

Састанку	 је	 присуствовао	 предсједник	На-
родне	 скупштине,	 а	 предсједница	 Цвијановић	
је	 након	 састанка	 изјавила	 да	 је	 ова	 одлука	
крајње	штетна	 за	 Српску	 и	 додала	да	 Уставни	
суд	својим	одлукама	иде	по	устаљеном	обрас-
цу	 ка	 урушавању	 Републике	 Српске,	 те	 да	 на-
стоји	да	креира	нова	уставна	рјешења,	умјесто	
да	их	штити.

Састанку	 у	 Палати	 Републике	 присуство-
вали	су	лидер	СНСД-а	и	српски	члан	Предсјед-
ништва	БиХ	Милорад	Додик,		лидер	Уједињене	
Српске	Ненад	Стевандић,	НДП-а	Драган	Чавић,	
СП-а	Петар	Ђокић,	те	НПС-а	Дарко	Бањац.

На	састанку	су	били	и	министар	правде	Ан-
тон	Касиповић	и	министар	пољопривреде,	шу-
марства	и	водопривреде	Борис	Пашалић.	

	 „У	 наредној	 години	 задатак	 ће	 бити	да	 се	
обезбиједе	 средства	 за	 самозапошљавање	 бо-
рачких	категорија,	јер	је	само	запослен	борац	ко-
ристан	и	породици,	и	себи,	и	друштву“,	рекао	је	
то	министар	рада	и	борачко-инвалидске	заштите	
Републике	Српске	Душко	Милуновић,	14.	маја	на	
тематској	 сједници	Одбора	Народне	 скупштине	
за	борачко-инвалидску	заштиту	која	 је	била	по-

свећена	 ситуацији	 у	 области	 борачко-инвалид-
ске	заштите.	

„Имали	смо	намјеру	да	највише	уложимо	у	
запошљавање.	Тако	је	и	Влада	реаговала	на	на-
чин	да	 је	од	првобитна	три	милиона	КМ	буџет-
ских	 средстава	 намијењених	 за	 самозапошља-
вање,	 у	 буџет	 дозначено	 13.320,000	 КМ	 за	 све	
оне	 који	 су	 испунили	 услове	 за	 самозапошља-
вање	из	Jавног	позива	Завода	за	запошљавање“,	
рекао	је	Милуновић.	

Министар	Милуновић	je	рекао	да	 је	раније	
формирана	 радна	 група,	 на	 иницијативу	 пре-
мијера	Радована	Вишковића,	 сачинила	анализу	
у	 области	 борачко-инвалидске	 заштите	 и	 пред-
ложила	20	мјера	у	циљу	побољшања	стања	у	тој	
области.		

Предсједник	 Одбора	 за	 борачко-инвалид-
ску	 заштиту	 Народне	 скупштине	Маринко	 Дра-
гишић	 рекао	 је	 да	 је	 након	 тематске	 сједнице	
обавеза	Одбора	да	сумира	цјелокупну	расправу	
и	предложи	закључке	које	ће	упутити	у	Народну	

скупштину	на	даље	поступање.
На	сједницу	су	били	позвани	представници	

13	 удружења,	 а	 замјеник	 предсједника	Одбора	
Љубиша	Крунић	навео	 је	да	 је	сједница	одржа-
на	у	коректном	тону,	те	да	је	било	и	различитих	
мишљења.

Предсједник	БОРС	Миломир	Савчић	оције-
нио	 је	 да	 је	 важно	 то	 што	 постоји	 жеља	 да	 се	
јединствено	ради	на	рјешавању	проблема	у	бо-
рачко-инвалидској	заштити.

„Наш	фокус	рада	усмјерен	 је	на	најугроже-
нију	 категорију	 у	 борачкој	 популацији,	 а	 то	 су	
незапослени	 демобилисани	 борци	 у	 стању	 со-
цијалне	потребе.	То	нам	је	циљна	група“,	истакао	
је	Савчић.

Предсједник	 Ветерана	 Републике	 Српске	
Ристо	 Јефтић	 подсјетио	 је	 да	 је	 ово	 удружење	
прошле	 године	 поднијело	 иницијативу	 за	 одр-
жавање	 посебне	 тематске	 сједнице	 како	 би	 се	
расправљало	о	закону	који	регулише	питања	бо-
рачке	популације.	

Одбор за европске интеграције до-
маћин онлајн-дебате 

Mогућности кориштења 
претприступних  фондова 

Члан	Одбора	за	европске	интеграције	
и	 регионалну	 сарадњу	Народне	 скупшти-
не	Срђан	Мазалица	2.	јула	био	je	домаћин	
онлајн-дебате	о	могућностима	кориштења	
претприступних	фондова	ЕУ,	која	је	одржа-
на	у	сарадњи	са	Мисијом	ОЕБС-а	у	БиХ.	

У	 дебати	 су	 учествовали	 представ-
ници	 Дирекције	 за	 европске	 интеграције	
(ДЕИ),	представници	општина	и	градова	у	
Српској,	 начелници	 одјељења	 за	 привре-
ду,	 предсједници	 комисија	 за	 економски	
развој,	предсједници	економских	форума.

Посланик	Мазалица	 говорио	 је	 о	 ак-
тивностима	Одбора	у	протеклом	периоду,	
посебно	 наглашавајући	 његову	 улогу	 у	
усаглашавању	 законодавства	 са	 законо-
давством	 ЕУ.	 Рекао	 је	 да	 је	 Српска	 прва	
у	 БиХ	 почела	 да	 израђује	 извјештаје	 о	
усклађености	 са	 законодавством	 ЕУ,	 чак	
прије	потписивања	Споразума	о	стабили-
зацији	и	придруживању.	

Представник	 ДЕИ,	 учеснике	 дебате	
упознао	 је	 са	ИПА	фондовима	 који	 су	 на	
располагању	БиХ	и	процедурама	њиховог	
кориштења,	посебно	истичући	значај	фон-
дова	 који	 се	 односе	 на	 инфраструктурне	
пројекте	и	прекограничну	сарадњу.		

Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржао тематску сједницу

Јединствено радити на рјешавању проблема борачких категорија
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Предсједник	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	 прису-
ствовао	 је	 2.	 јуна	 у	 Београду	 састанку	 руко-
водства	 Српске,	 и	 лидера	 свих	 политичких	
патија,	 са	 руководством	 Републике	 Србије,	
предвођеном	 предсједником	 Александром	
Вучићем,	 а	 на	 којем	 се	 разговарало	 о	 спор-
ном	именовању	новог	високог	представника	
у	БиХ.

Предсједник	 Чубриловић	 изјавио	 је	 по	
завршетку	састанка	да	је	делагација	Републи-
ке	 Српске	 имала	 јединствен	 став	 да	 је	 ОХР	
требао	завршити	свој	мандат	или	да,	ако	већ	
долази	нови	високи	представник,	то	буде	на	
начин	 регулисан	 Дејтонским	мировним	 спо-
разумом	и	уз	поштовање	свих	правних	аката.	

Он	је	поновио	да	је	у	цијелој	овој	причи	
најважније	да	ОХР	треба	да	приводи	свој	ман-
дат	крају,	 те	да	се	БиХ	оспособљава	за	своју	
самосталност	 и	 усваја	 европске	 стандарде	
како	би	била	ближе	Европској	унији,	те	да	по-
литичари	у	БиХ	преузимају	већу	одговорност.

Вучић	је	на	прес-конференцији	одржаној	

након	састанка	рекао	
да	 ће	 Србија	 увијек	
бити	 уз	 Републику	
Српску,	 поштујући	
интегритет	БиХ,	али	и	
интегритет	 Републи-
ке	Српске	унутар	БиХ.

„По	први	пут	 Ср-
бија	 ће	 у	 складу	 са	
својим	 овлаштењи-
ма	 из	 анекса	 10,	
члан	 2,	 	 Дејтонског	
споразума	 редовно	
тражити	 извештаје	 о	
раду	 високог	 пред-
ставника.	 Такође,	 ми	
разумемо	 до	 је	 до	
сада	 сваки	 изабрани	
високи	 представник	
потврђен	 у	 Савету	 безбедности	 и	 разумем	
зашто	људи	у	Републици	Српској	 са	 зебњом	
гледају	на	непоштовање	те	процедуре.	Веома	
је	 опасно	 играти	 се	 бонским	 овлаштењима	

и	наметањем	закона	и	уставних	решења	без	
сагласности	 сва	 три	 народа,	 без	 поштовања	
Дејтонског	 споразума	 и	 уважавања	 ставова	
Републике	Српске“,	рекао	је	Вучић.

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Репу-
блике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	 4.	 авгу-
ста	у	вили	„Мир“	у	Београду	присуствовао	 је	
састанаку	руководства	Републике	Српске	и	Ср-
бије.	Теме	састанка	биле	су	сложена	политич-
ка	ситуацији	у	БиХ	као	и	заједнички	пројекти	
које	реализују	Српска	и	Србија.

На	 састанку	 са	 предсједником	 Србије	
Александром	Вучићем	били	су	и	српски	члан	
Предсједништва	 БиХ	 Милорад	 Додик,	 пред-
сједница	 Републике	 Српске	 Жељка	 Цвијано-
вић	и	премијер	Српске	Радован	Вишковић.

Присутни	 су	 били	 и	 предсједница	 Владе	
Србије	 Ана	 Брнабић,	 предсједник	 Скупшти-
не	 Србије	 Ивица	 Дачић,	 министар	 спољних	
послова	 Никола	 Селаковић,	 министар	 уну-
трашњих	послова	Александар	Вулин	и	мини-
стар	финансија	Синиша	Мали.

Прес-конференцију	по	 завршетку	 састан-
ка	одржали	 су	 предсједници	Додик	и	Вучић,	

истичући	 да	 се	 разговарало	
о	 наметнутој,	 октроисаној	
одлуци	бившег	високог	пред-
ставника	Валентина	Инцка.

„Србија	сматра	да	октро-
исане	 одлуке	 никада	 нису	
добре	 и	 да	 одлуке	 треба	 да	
буду	 донесене	 у	 сагласју	 сва	
три	 народа	 у	 БиХ,	 како	 је	 то	
у	 духу	 Дејтонског	 мировног	
споразума.	 Србија	 изражава	
жељу	да	се	сачува	мир	у	реги-
ону	и	да	се	поштује	Дејтонски	
мировни	 споразум.	 Србија	
поштује	 територијални	 инте-
гритет	 БиХ,	 али	 и	 Републике	
Српске	 унутар	 БиХ“,	 рекао	 је	
Вучић.

Он	 је	 нагласио	 да	 не	 вјерује	 да	 ће	 бити	
употребе	 бонских	 овлашћења	 и	 нелегитим-
ног	 смјењивања	 легитимних	 представника	
власти.

Потом	 је	 говорио	 о	 подршци	Србије	 ин-
фраструктурним	 пројектима	 у	 Републици	
Српској,	 посебно	 наглашавајући	 градњу	 ау-
то-пута	до	Бањалуке	и	Сарајева,	 као	и	енер-
гетске	 пројекте	 попут	 изградње	 Хидроелек-
тране	„Бук	Бијела“.

Предсједник	 Додик	 захвалио	 се	 Србији	
на	свим	инфраструктурним	пројектима	које	је	
Влада	Србије	финансирала	у	Српској.

Рекао	 је	да	Република	Српска	Србију	до-
живљава	 као	 гарант	мира	и	да	 је	 Република	
Српска	усмјерена	ка	миру.	Истакао	је	да	међу-
народна	 заједница	жели	 да	 уништи	 иденти-
тет	српског	народа	у	БиХ	и	да	се	деградирају	
његова	права	стечена	Дејтонским	мировним	
споразумом.	

Састанак руководства Републике Српске и Републике Србије у Београду

Одлуке доносити у сагласју три народа у БиХ

Руководство Српске и лидери политичких партија са руководством Србије 

Србија тражи извјештај о раду високог представника

Отварање манифестације „Дани 
Српске у Србији“ 

Предсједник	Народне	скупштине	Републике	
Српске	Недељко	Чубриловић	присуствовао	је	22.	
септембра	у	Народном	позоришту	у	Београду	от-
варању	манифестације	„Дани	Српске	у	Србији“.

Његова	 светост	 патријарх	 српски	Порфи-
рије	 рекао	 је	 на	 отварању	манифестације	 да	
је	стварање,	постојање	и	напредак	Републике	
Српске	дјело	правде,	као	и	међународног	пра-
ва	и	консензуса,	а	да	је	за	хришћане	праведно	
оно	што	је	утемељено	на	истини.										

Српски	патријарх	је	рекао	да	вриједности	и	
особине,	које	су	заједничке	и	идентичне	код	свих	
Срба	у	Србији,	Српској,	ФБиХ,	БиХ	и	ма	гдје	живје-
ли,	Срби	називају	једним	именом	–	светосавље	и	
оне	не	 смију	бити	измијењене	 глобализацијом,	
границама	правим	и	лажним,	праведним	или	не-
праведним,	као	и	различитим	фрагментацијама.

Обраћајући	се	на	свечаном	отварању	мани-
фестације	„Дани	Српске	у	Србији“,	потпредсјед-
ник	Владе	Србије	Маја	Гојковић	истакла	је	да	је	
јачање	 односа	 Србије	 и	 Републике	 Српске	 од	
суштинског	интереса	за	српски	народ.

Она	је	подсјетила	да	су	народне	скупштине	
Србије	и	Републике	Српске	усвојиле	готово	иден-
тичне	 законе	о	 заштити	и	 очувању	ћирилице	 у	
јавном	 животу,	 и	 то	 на	 Дан	 српског	 јединства,	
слободе	 и	 националне	 заставе,	 15.	 септембра,	
чиме	је	још	једном	исказана	намјера	о	заједнич-
ком	раду	на	кључним	питањима	за	национални	
и	културни	идентитет.

То	је,	како	је	истакла	Гојковићева,	била	и	по-
тврда	нераскидивих	веза	и	заједничке	политике	
Србије	и	Републике	Српске.	

На	отварању	су	се	обратили	премијер	Српске	
Радован	Вишковић	и	шеф	Представништва	Репу-
блике	Српске	у	Србији	Млађан	Цицовић.
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Предсједник	Народне	скупштине	Републике	
Српске	Недељко	Чубриловић,	у	присуству	мини-
стра	рада	и	борачко-инвалидске	заштите	Душка	
Милуновића	 и	 предсједника	 скупштинског	Од-
бора	 за	 борачко-инвалидску	 заштиту	Маринка	
Драгишића,	разговарао	 је	23.	 јула	 са	представ-
ницима	 Ветерана	 Одбрамбено-отаџбинског	
рата,	о	њиховој	иницијативи	за	сазивање	посеб-
не	сједнице	парламента	на	чијем	дневном	реду	
би	се	нашле	измјене	постојећег	закона	којим	су	
регулисана	права	борачких	категорија.

Предсједник	 Чубриловић	 рекао	 је	 да	 је	
Народна	скупштина	спремна	да	разматра	ово	
питање,	 али	 да	 оно	 у	 процедуру	 мора	 бити	
упућено	по	одредбама	Пословника	које	под-
разумијевају	конкретизован	захтјев	за	измје-
не	законских	рјешења	уз	материјал	који	треба	
доставити	 Колегијуму	 Народне	 скупштине,	
који	 ће	 се	 потом	 изјаснити	 о	 предложеној	
тачки	дневног	реда	или	заказивању	посебне	
сједнице.

Он	 је	 истакао	 да	 је	 овом	 питању	 важно	
приступити	 без	 политизације	 и	 системски	
ријешити	 проблеме	 борачких	 категорија	 за	
шта	су	Народна	скупштина	и	Влада	и	спремне	
и	отворене.

Усаглашено	 је	 да	 Ветерани	 Одбрамбе-
но-отаџбинског	рата,	 у	 сарадњи	 са	 стручном	
службом	 Министарства	 борачко-инвалидске	

заштите,	 припреме	 конкретизован	 захтјев	
и	материјал	који	желе	да	делегирају	 за	рас-
праву	у	Народној	скуштини.	Предсједник	Чу-
бриловић	за	тај	посао	понудио	им	је	помоћ	и	
стручне	Службе	Народне	скупштине,	која	им	
стоји	на	располагању.

Министар	Милуновић	рекао	 је	 да	 је	 ре-
сорно	 министарство	 спремно	 да	 помогне.	
Он	 је	истакао	да	 се	у	највишим	структурама	
власти	 такође	налазе	борци	прве	категорије	
и	 такође	 нагласио	 да	 постоји	 спремност	 и	
разумијевање	да	се	проблеми	ријеше	на	за-
довољство	свих,	али	да	се	мора	избјећи	било	
каква	политизација.	

Предсједник	 скупштинског	 Одбора	 за	
борачко-инвалидску	 заштиту	 Драгишић	 из-
разио	 је	 задовољство	што	 се	 о	 проблемима	
бораца	 разговара	 у	 институцијама	 система,	
прво	у	Влади,	 а	 сада	у	Народној	 скупштини,	
истичући	да	је	то	једини	пут	за	постизање	рје-
шења.	

Он	је	подсјетио	да	се	Одбор	бавио	овим	
питањем	и	да	је	у	мају	одржана	тематска	сјед-
ница	 на	 којој	 су	 учествовали	 представници	
више	борачких	удружења.	

Представници	 Ветерана	 рекли	 су	 да	 ће	
прецизирати	 своје	 захтјеве	 и	 у	 договору	 са	
ресорним	министарством	упутити	их	у	Народ-
ну	скупштину.

Разговор са представницима Ветерана Одбрамбено-отаџбинског рата 

Проблеме ријешити системски, без политизације

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Републике	 Српске	 Недељко	
Чубриловић	састао	се	18.	маја	са	в.д.	предсједника	Удружења	пен-
зионера	 Републике	 Српске	 Слободаном	Брдарем,	 предсједником	
Скупштине	Удружења	Ратком	Трифуновићем	и	директором	Фонда	
ПИО	Младеном	Милићем	са	којима	је	разговарао	о	стању	у	обла-
сти	пензијско-инвалидског	осигурања	и	стварању	услова	за	побољ-
шање	социјалног	и	економског	стања	пензионера.	

Саговорници	 су	 се	 сагласили	 да	 Народна	 скупштина	 и	 Удру-
жење	 пензионера	 	 имају	 веома	 коректну	 узајамну	 сарадњу,	 да	
чланови	 овог	 удружења	 активно	 учествују	 у	 раду	 скупштинског	
Одбора	за	праћење	стања	у	области	ПИО,	да	имају	могућност	да	
присуствују	 пленарним	 сједницама	 и	 да	 се,	 на	 основу	 захтјева	 и	
према	потреби,	представници	Удружења	пензионера	могу	обрати-
ти	посланицима	у	току	засједања.	

Са	 представницима	 Удружења	 пензионера	 договорено	 је	 да	
благовремено	 дају	 своје	 приједлоге	 како	 би	 се,	 кроз	 измјене	 и	
допуне	 постојећег	 закона	 о	 ПИО,	 изнашла	 реална	 и	 спроводива	
рјешења,	 с	 циљем	побољшања	материјалног	 статуса	 пензионера	
у	Републици	Српској.

Предсједник Чубриловић са представницима пензионeра 

Кроз измјене Закона о ПИО изнаћи реална и спроводива рјешења 

Предсједник Чубриловић 
и посланик Драгишић са 

предсједником БОРС 

Предсједник	Народне	скупштине	Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић,	
заједно	 са	 предсједником	 Одбора	 за	
борачко-инвалидску	заштиту	Маринком	
Драгишићем,	 разговарао	 је	 30.	 јуна	 са	
предсједником	 Борачке	 организације	
Републике	 Српске	 генералом	 Мило-
миром	 Савчићем	 о	 положају	 и	 статусу	
припадника	борачке	популације,	као	и	о	
процедурама	за	измјене	закона	који	ре-
гулишу	област	борачких	права.	

Предсједник	 Чубриловић	 је	 истакао	
да	 Народна	 скупштина,	 Влада	 и	 друге	
институције	и	органи	власти	чине	макси-
малне	напоре	како	би	се	побољшао	ста-
тус	припадника	борачке	популације	који	
су	најзаслужнији	за	очување	Српске.

Он	је	рекао	да	ће	у	приједлог	днев-
ног	реда	скупштинског	засиједања	бити	
уврштен	и	приједлог	 за	измјене	 закона	
који	уређује	питања	борачке	популације,	
уколико	тај	приједлог	буде	припремљен	
и	достављен	у	складу	са	Пословником.		

Истакнуто	je	да	БОРС	као	најбројније	
репрезентативно	 удружење	 на	 адеква-
тан	начин	заступа	борачку	популацију	и	
активно	учествује	 у	изради	свих	 закона	
који	 имају	 за	 циљ	 побољшање	 статуса	
бораца.		
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Предсједник	Народне	скупштине	Републике	

Српске	 Недељко	 Чубриловић	 изјавио	 је	 након	
састанка	са	начелником	општине	Миланом	Вука-
диновићем,	одржаног	21.	маја,	да	Медицински	
факултет	 у	 Фочи	 заслужује	 пажњу	 цијеле	 Репу-
блике	 јер	 на	 најбољи	 начин	 промовише	 њено	
образовање	и	здравство.

Он	је	нагласио	да	је	Фоча	једна	од	локалних	
заједница	 у	 Српској	 коју	 предводе	млади	људи	
који	имају	добре	идеје	и	велику	жељу	да	ураде	
нешто	по	чему	ће	остати	препознатљиви.

„Сигурно	да	ће	начелник	имати	подршку	од	
свих	структура	власти.	Фоча	има	перспективу	са	
младим	људима,	са	идејама	и	областима	у	који-
ма	постаје	препознатљива,	попут	здравства	и	об-
разовања,	и	оно	што	буде	зависило	од	Народне	

скупштине	сигурно	неће	изостати“,	рекао	
је	Чубриловић.

Нагласио	 је	 да	 је	 увођење	наставе	 на	
енглеском	језику	за	стране	студенте	на	Ме-
дицинском	 факултету	 у	 Фочи	 јединствен	
примјер	у	Српској	и	да	је	потребна	подршка	
свих	надлежних	институција	да	се	прошире	
капацитети	студентског	смјештаја.

Начелник	општине	Милан	Вукадино-
вић	рекао	је	да	ће	Општина	обезбиједити	
земљиште	и	све	неопходне	дозволе	за	из-
градњу	додатних	 смјештајних	 капацитета	
за	студенте.

Након	састанка	у	Општини,	Чубрило-
вић	и	Вукадиновић	посјетили	су	Медицин-

ски	факултет	гдје	су	у	завршној	фази	радови	енер-
гетске	ефикасности	и	надоградње	спрата.

Они	су	са	деканом	Дејаном	Бокоњићем	раз-
говарали	о	будућим	плановима	и	 улагањима,	 с	
обзиром	на	 то	да	из	 године	у	 годину	ова	висо-
кошколска	установа	уписује	све	већи	број	студе-
ната.

Бокоњић	је	рекао	да	су	прошле	године	има-
ли	рекордан	упис,	а	да	велико	интересовање	оче-
кују	и	ове	године,	поготово	долазак	већег	броја	
страних	студената.

Он	 је	 напоменуо	 да	 Медицински	 факул-
тет	 има	 велики	 интерес	 да	 се	 изграде	 додатни	
смјештајни	капацитети	за	студенте,	а	уз	то	и	ве-
лика	конференцијска	сала	за	конгресе	за	више	од	
500	људи.

Предсједник Чубриловић у посјети општини Фоча и Медицинском факултету

Фоча заједница која има перспективу  

Предсједник Чубриловић разговарао са академиком Танасковићем

Ојачати образовне, научне и културне везе

Представници Чешке ака-
демије наука у  Народној 

скупштини

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	Српске	Недељко	Чубриловић	раз-
говарао	 је	 5.	 октобра	 са	 представницима	
Чешке	академије	наука	и	универзитетским	
професорима	које	је	предводио	академик	
Антонин	Фејфар,	саопштено	је	из	Кабинета	
предсједника.

У	 разговору	 је	 нагласио	 да	 је	 веома	
важно	 размјењивати	 идеје	 и	 научна	 до-
стигнућа,	 те	 остваривати	 сарадњу	 на	 ни-
воу	размјене	истраживача	и	 студената	из	
Републике	Српске	и	Чешке	Републике.

Такође,	предсједник	Чубриловић	уче-
ствовао	је	на	састанку	у	Академији	наука	и	
умјетности	Републике	Српске	и	том	прили-
ком	 разговарао	 са	 предсједником	Акаде-
мије	академиком	Рајком	Кузмановићем	и	
потпредсједником	 академиком	 Драгољу-
бом	Мирјанићем.	

Представници	Чешке	академије	и	на-
учне	заједнице	данас	су	у	АНУРС	одржали	
предавање	 о	 материјалима	 и	 техноло-
гијама	за	зелену	енергију,	те	представили	
пројекте	који	омогућавају	сарадњу	на	на-
учном,	истраживачком	и	универзитетском	
нивоу.

Mузичка школа „Владо 
Милошевић“ заслужује 

пажњу заједнице 

Предсједник	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	 Српске	 Недељко	 Чубриловић	
рекао	 је	 приликом	 посјете	 бањалучкој	
Музичкој	 школи	 „Владо	Милошевић“	 15.	
октобра	да	традиција	коју	има	та	школа	за-
служује	пажњу	шире	друштвене	заједнице	
и	Града	Бањалуке.

„Ово	је	разлог	зашто	смо	на	сваки	на-
чин	настојали	да	помогнемо	да	ова	школа	
обезбиједи	услове	за	што	бољи	рад	њених	
професора	 и	 ученика“,	 рекао	 је	 Чубрило-
вић.

Он	је	изразио	наду	да	ће	Музичка	шко-
ла	 „Владо	 Милошевић“	 наставити	 сјајну	
традицију,	а	њени	ученици	да	нижу	успје-
хе	као	и	до	сада.

Музичка	 школа	 „Владо	 Милошевић“	
је	 најстарија	 музичка	школа	 у	 Републици	
Српској	 у	 којој	 се	 тренутно	образује	1017	
ученика.	У	протеклој	школској	години	они	
су	на	бројним	домаћим	и	међународним	
такмичењима	освојили	више	од	150	првих	
награда.			

Директор	школе	Дамир	Јованић	рекао	
је	да	је	у	протеклих	пет	година	објекат	ове	
школе	реконструисан	у	неколико	фаза.

„Највећи	дио	средстава	смо	сакупили	
домаћинским	 пословањем	 и	 уштедама	
властитих	 средстава,	 али	 без	 подршке	 и	
помоћи	предсједника	Народне	скупштине	
и	 Министарства	 просвјете	 и	 културе	 Ре-
публике	 Српске	 не	 бисмо	могли	 сами	 да	
реализујемо	 овај	 пројекат“,	 закључио	 је	
Јованић.

Предсједник	 Народне	
скупштине	Републике	Српске	
Недељко	 Чубриловић	 раз-
говарао	 је	 2.	 јула,	 у	 свом	
кабинету,	 са	 академиком	 и	
бившим	дипломатом	Дарком	
Танасковићем,	 народним	
послаником	 у	 Скупштини	
АП	 Војводинe	 Александром	
Ђурђевим	и	директором	Ин-
ститута	 за	 европске	 студије	
из	 Београда	 Мишом	 Ђурко-
вићем	о	могућностима	инсти-
туционалне,	научне	и	стручне	
сарадње	 и	 афирмацији	 по-
зитивних	 вриједности	 засно-
ваних	 на	 култури,	 традицији	
и	 обичају	 српског	 народа	 и	
других	народа	у	регији.

Констатовано	 је	 да	 постоји	 потреба	 за	
унапређењем	 сарадње	 између	 Републике	
Српске	 и	 Србије,	 у	 складу	 са	 Споразумом	 о	
специјалним	 и	 паралелним	 везама,	 посебно	
у	областима	образовања,	науке	и	културе,	 те	
да	та	сарадња	може	да	буде	боља	и	интензив-
нија,	не	само	институционално,	већ	и	на	нивоу	
струковних	удружења,	института	и	невладиних	
организација.

Предсједник	Чубриловић	захвалио	је	ака-
демику	 Танасковићу	 на	 научном,	 стручном	
и	 публицистичком	 раду	 као	 и	 значајном	 до-
приносу	на	изради	и	промовисању	Извјештаја	

Независне	мeђународне	комисије	за	страдање	
Срба	у	Сарајеву	од	1992.	до	1995.	године,	до-
кументу	 који	 даје	 потпунију,	 објективнију	 и	
истинитију	 слику	о	дешавањима	у	протеклом	
трагичном	 ратном	 сукобу	 на	 простору	 бивше	
Југославије.

Академик	Танасковић	рекао	је	да	је	Meђу-
народна	комисије	за	страдање	Срба	у	Сараје-
ву,	која	је	састављена	од	еминентних	интерна-
ционалних	ауторитета,	чији	је	предсједник	био	
уважени	 стручњак	 Рафаел	 Израели,	 урадила	
обиман	и	веома	важан	посао,	уз	значајну	ло-
гистичку	 подршку	 Републичког	 центра	 за	 ис-
траживање	 рата,	 ратних	 злочина	 и	 тражење	
несталих	лица	из	Бањалуке.
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Студијска посјета земљама регије 

Потпредсједник Петковић на завршној церемонији Твининг пројекта Европске уније

Парламент за европске интеграције, али нема 
преноса надлежности 

Посјета Хрватском сабору у оквиру Твининг 

пројекта Европске уније 

Подршка парламентима 
у пословима ЕУ 

интеграција 

	Делегација	 секретара,	помоћника	се-
кретара	 и	 службеника	 Народне	 скупшти-
не	 Републике	 Српске,	 Парламентарне	
скупштине	 БиХ,	 Дома	 народа	 парламента	
БиХ,	 Парламента	 ФБиХ	 боравила	 је	 11.	 и	
12.	октобра	у		студијској	посјети	Хрватском	
сабору	у	оквиру	Твининг	пројекта	„Јачање	
и	даља	подршка	 парламентима	БиХ	 у	 по-
словима	ЕУ	интеграција“.

На	предавањима	било	 је	ријечи	о	ис-
куствима	Хрватског	сабора	у	процесу	при-
ступања	ЕУ,	улози	радних	тијела	током	тог	
процеса,	 улози	 Стручне	 службе	 Хрватског	
сабора	прије	и	након	чланства,	различитим	
аспектима	 усклађивања	 законодавства,	
као	и	о	односу	Сабора	и	Владе	прије	и	на-
кон	чланства	Хрватске	у	ЕУ.	

Руководиоци	 одсјека	 и	 радних	 тијела	
Хрватског	сабора,	који	су	радили	на	посло-
вима	 интеграција,	 учесницима	 студијске	
посјете	 представили	 су	 информацијске	
активности	Сабора	с	посебним	освртом	на	
активности	 у	 оквиру	 парламентарне	 ди-
мензије	хрватског	предсједавања	Савјетом	
Европске	уније	и	ИПЕX-а	(Interparliamentary 
EU information exchange)	 нову	 интернет	
платформу	 за	размјену	информација	о	 ЕУ	
између	 националних	 и	 Европског	 парла-
мента.	

О	 искуствима	 Хрватског	 сабора	 го-
ворили	 су	 секретари	 Одбора	 за	 спољну	
политику	 и	 Заједничког	 парламентарног	
одбора,	 Одбора	 за	 европске	 интеграције,	
Националног	одбора	за	праћење	прегово-
ра,	који	би	били	активни	у	претприступном	
процесу.

О	 раду	 Сабора	 након	 приступања	
Хрватске	 ЕУ	 говорили	 су	 руководиоци	
Канцеларије	 за	 међународне	 и	 европске	
послове,	те	секретари	Одјела	и	Одбора	за	
европске	послове,	руководилац	Службе	за	
медије	и	представник	Иформацијско-доку-
ментационог	центра.

Они	 су	 истакли	 да	 је	 Хрватски	 сабор	
у	 претприступном	 периоду	 ускладио	 683	
закона	са	правном	стечевином	ЕУ,	те	да	су	
сви	ови	 закони	ишли	у	процедуру	по	 хит-
ном	поступку.	Предлагач	свих	закона	била	
је	Влада.	

Делегација	 Народне	 скупшти-
не	 Републике	 Српске,	 предвође-
на	 потпредсједником	 Миланом	
Петковићем,	 присуствовала	 је	 19.	
октобра	 у	 Сарајеву	 на	 завршној	
церемонији	 Твининг	 пројекта	 Ев-
ропске	уније	„Оснаживање	и	даља	
подршка	парламентима	у	БиХ	у	по-
словима	европских	интеграција“.		

Церемонији	 су	 присуствова-
ли,	 као	 носиоци	 Твининг	 пројекта,	
Ласло	 Кевер,	 предсједник	 Народ-
не	 скупштине	 Мађарске,	 Волфганг	
Соботка,	предсједник	Националног	
вијећа	 Аустрије	 и	 Марко	 Павић,	
предсједник	 Одбора	 за	 регионал-
ни	развој	и	фондове	ЕУ,	изасланик	
предсједника	 Хрватског	 сабора.	
Састанку	су	такође	присуствовали	и	предсјед-
ници,	односно	замјеници	предсједника	парла-
мената	у	БиХ.	

Потпредсједник	 Петковић	 је	 изразио	 за-
хвалност	 у	 име	Народне	 скупштине	 Републи-
ке	 Српске	 представницима	 земаља	 носилаца	
Твининг	пројекта	као	и	представницима	ЕУ	на	
њиховој	 подршци	 наставку	 пројеката	 који	 су	
у	 вези	 са	 јачањем	 капацитета	 парламената	 у	
БиХ.		

Истакнуто	 је	 да	 Народна	 скупштина	
Српске	жели	да	дā	свој	допринос	испуњавању	
стратешких	 смјерница	 за	 процес	 европских	

интеграција	 БиХ.	 Народна	 скупштина	 је	 и	 до	
сада	 показала	 да	 је	 спремна	 да	 одговори	 на	
изазове	 у	 контексту	 добијања	 статуса	 земље	
кандидата	и	отварања	преговора	са	ЕУ.			

Потпредсједник	Петковић	је	рекао	да	На-
родна	скупштина	у	пуном	капацитету	одлучује	
већ	 30	 година,	 за	 разлику	 од	 других	 парла-
мената	 у	 БиХ	 који	 су	 под	 блокадом.	 Такође,	
Петковић	 је	 изјавио	 да	 никакав	 пренос	 над-
лежности	Републике	Српске	на	ниво	БиХ	није	
прихватљив,	а	нарочито	је	неприхватљиво	на-
метање	законских	рјешења	као	што	 је	то	био	
случај	 са	 бившим	 високим	 представником	 у	
БиХ.

Потпредсједница	 Народне	 скупштине	 Ре-
публике	Српске	Жељка	Стојичић	поздравила	је	
2.	јуна,	у	име	парламента,	10.	класу	полазника	
Високих	студија	безбедности	и	одбране	Репу-
блике	Србије,	која	је	боравила	у	посјети	инсти-
туцијама	Српске	у	оквиру	студијског	путовања	
по	земаљама	регије.

Високе	студије	безбедности	и	одбране	по-
хађају	 полазници	 из	 различитих	 институција	
Србије,	 међу	 којима	 су	 били	 и	 министар	 за	
иновације	 и	 технолошки	 развој	 Ненад	 Попо-

вић,	 те	 неколико	
народних	 посла-
ника.	

Потпредсјед-
ница	 Стојичић	
их	 је	 упознала	
са	 историјатом	 и	
радом	 Народне	
скупштине	 и	 на-
гласила	 да	 су	 На-
родна	 скупштина	
Српске	 и	 Народна	
скупштина	 Репу-
блике	Србије	 2008.	
године	 потписале	
Протокол,	 а	 2018.	
године	 Меморан-
дум	 о	 сарадњи,	
који	 се	 реализују,	
како	на	нивоу	пред-

сједника	парламената	тако	и	кроз	заједнички	
рад	радних	тијела.

У	име	гостију,	на	пријему	је	захвалио	рек-
тор	 Универзитета	 одбране	 генерал	 потпуков-
ник	доц.	др	Горан	Радовановић.	Он	је	истакао	
да	Универзитет	одбране	има	више	од	40	 сту-
дијских	 програма,	 те	 да	 се	 на	 њему	 школују	
припадници	МУП	Републике	Српске	и	Оружа-
них	снага	БиХ.
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