
Милорад Додик: Нема народа на свету којем неки суд одређује кад му је створена држава, па неће ни нама овде. Знамо кад смо је формирали
недеља, 08 јануар 2023 23:55

У Бањалуци је одржана свечана академија поводом Дана Републике Српске (РС) и 31
године њеног постојања.

  

  

Председник РС Милорад Додик изјавио је да је Република Српска проглашена у миру,
без иједне жртве, оценивши да 9. јануара 1992. године српски народ није имао другог
избора уколико је желео опстати на овим просторима.

  

 „Говоре нам да не можемо да обележавамо Дан републике 9. јануара. Нема народа на
свету којем неки суд одређује када му је створена држава, па неће ни нама овде. Знамо
када смо је формирали“, истакао је Додик.

  

Скупштина српског народа у БиХ, коју су чинили српски посланици у парламенту БиХ,
изабрани на првим вишестраначким изборима одржаним 1990. гоидне, 9. јанауара 1992.
године у Сарајеву прогласила је Републику српског народа у БиХ, која је касније
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преименована у Република Српска.

  

  

- Када сам 1992. године дизао руку на одлукама прве Скупштине Републике Српске, ни
сањао нисам да ћу 31. годину касније овдје говорити. Дан када смо са поносом донијели
тешку и неизвјесну одлуку о формирању Републике Српске, јер другог избора нисмо
имали. Били смо јединствени без обзира на политичке партије, идеологије - поручио је
Додик.

  

Председавајућа Председништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да верује у
Републику Српску и слободарску идеју која је у њеним темељима.

  

  

„Веровала сам и верујем у Републику Српску, јер има поносне и вредне људе, чија је
љубав према републици њен крвоток и најснажнији имуни систем“, истакла је
Цвијановићева.

  

  

Рођендан Републике Српске је један од најзначајнијих датума српског народа, рекао је
предсједник Скупштине Србије Владимир Орлић на Свечаној академији поводом Дана
Републике Српске, која је одржана у Бањалуци.

  

- Изузетна је част и радост бити овдје. Заједно обиљежавамо 31. годину битисања
Српске - поручио је Орлић.
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    „Изузетна је част и радост бити овде. Заједно обележавамо 31. годину битисањаСрпске“, поручио је Орлић.  Свечаној академији присуствовали су и чланови владе Србије, начелник ГенералштабаВојске Србије генерал Милан Мојсиловић, руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов, каозванице из јавног, друштвеног и политичког живота Републике Српске, БиХ и Србије.  Орлић је истакао да се Српска бранила и одбранила.  Република Српска постала је симбол слободе и опстанка српског народа, изјавио јесрпски глумац Вук Костић на Свечаној академији поводом Дана Републике.      Костић је истакао да "поштовање предака који су уградили своје животе у нашу слободутреба да памтимо, а не злопамтимо".  - Треба да разазнамо ко су нам пријатељи, а ко нам не мисли добро. Данас чувамоРепублику Српску и Косово и Метохију, подижући штит на бранику православља - додаоје Костић.  
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  Академији присуствују предсједник Српске Милорад Додик, српски члан ипредсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Српске РадованВишковић, предсједник Народне скуштине Српске Ненад Стевандић, епископ бањалучкиЈефрем и руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов.  Присуствују и предсједник скупштине Србије Владимир Орлић, министар унутрашњихпослова Србије Братислав Гашић, начелник Генералштаба Војске Србије генерал МиланМојсиловић, чланови Владе Србије, као и званице из јавног, друштвеног и политичкогживота Републике Српске, БиХ и Србије.  Централна свечаност поводом 9. јануара, Дана РС, биће одржана сутра у ИсточномСарајеву.  Уставни суд је оспорио 9. јануара као Дан РС и празновање тог датума прогласионеуставним.  (Бета, РТРС)  
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