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Република Српска данас слави 27. рођендан!

  Деветог јануара 1992. године, одлуком Скупштине српског народа у БиХ, настала
је Република српског народа БиХ.   

Три године касније, Републике Српска је међународно призната Дејтонским
мировним споразумом, као ентитет Босне и Херцеговине.

  

  

У темеље Републике Српске су уграђени животи 21.000 бораца. У 27 година
постојања, Српска се носила с бројним изазовима. И опстала! Зато  славимо њен
дан – Дан Републике Српске.

  

Широм Српске слави се 27. рођендан Републике.

  

Додик након свечане акдемије поручио да је “Српска све више држава”
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Председавајући Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да је 27. рођендан
Републике Српске обележен на понос свих грађана.

  

  

- Радујем се јер у Републици Српској нема ексцеса који су верски мотивисани. Српска је
све више држава и она ће то показати својим потенцијалом, а не да би некоме
напакостили – рекао је Додик, након свечане академије поводом прославе Дана
Републике у Бањалуци.

  

Српски члан Председништва БиХ истакао је да су се данас могли чути позиви на мир, те
да Република Српска шаље поруке слободе, мира и љубави.

  

Свечана академија поводом 9. јануара - Дана Републике Српске
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У Спортској дворани "Борик" у Бањалуци у току је Свечана академија поводом 9.јануара
- Дана Републике Српске.

  

  

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић истакла је, на Свечаној академији,
да без Републике Српске нема ни БиХ.

  

"Република Српска данас прославља свој 27. рођендан у миру и слободи, поносна и
вјечна баш онако каако то каже и централна порука којом обиљежавамо дан наше
Републике. У њој је саткана наша прошлост, наш идентитет, у њој живимо своји на своме.
Република Српска је обавеза за све нас да не одустанемо од својих увјерења. Живјећи
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наше свакодневне животе не смијемо изгубити идеју стварања Републике Српске и
жртве која је дата за њу", поручила је Цвијановићева.

  

Премијерка Србије Ана Брнабић истакла је да Реублика Српска и Србија имају
заједнички интерес.

  

"Србија ће поштовати Дејтонски споразум, како би Република Српска уживала слободу.
Србија ће поштовати сваку одлуку коју концезусум донесу сва три народа БиХ, али ћемо
се увијек највише бринути о српском народу, што је и сасвим природно. Мостови које
градимо према Српској су мостови према БиХ. Јачаћемо везе преко културе,
образовања", додала је она.

  

Предсједник Матице Српске професор др Драган Станић, на свечаној академији.
подсјетио је на страдања Срба у протеклом рату и рекао да је Република Српска једино
добро што је из тога рођено.

  

У културно-умјетничком програму учествују Симфонијски оркестар Академије
универзитета у Бањалуци, Оркестар МУП-а Српске, Српско црквено пјевачко друштво
"Србадија" из Бијељине, Женски камерни хор "Бањалучанке", Хор "Кастратоника" из
Бањалуке, Етно група "Траг" из Лакташа, Плесни студио "Поинт" из Бањалуке, глумци,
солисти и дјеца солисти.

  

Свечаној академији присуствују председница Републике Жељка Цвијановић,
председник Народне скупштине 
Недељко Чубриловић
и премијер Српске 
Радован Вишковић
, председавајући Предсједништва БиХ 
Милорад Додик
, премијер Србије 
Ана Брнабић
, те многобројни званичници и гости.

  

Дефиле поводом Дана Републике Српске 
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У Бањалуци завршен свечани дефиле поводом Дана Републике Српске.

  

Званичници Републике Српске , представници Српске у институцијама БиХ, гости из
Србије и руски амбасадор Петар Иванцов стигли су на Трг Крајине гдје су дочекали
учеснике свечаног дефилеа.
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  Командир почасне јединице МУП-а Републике Српске Витормир Петричевић је предаорапорт предсједници Републике Српске Жељки Цвијановић.  
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  Све више грађана се окупља у центру пред почетак свечаног дефилеа.

 7 / 20



Република Српска данас слави свој дан и крсну славу - Светог првомученика и архиђакона Стефана; Ани Брнабић уручен Орден Републике Српске на ленти;  Додик: Девети јануар - синоним за слободу 
среда, 09 јануар 2019 13:45

  Свечаном дефилу присуствују предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић,предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић, премијер Радован Вишковић,предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик, премијерка Србије Ана Брнабић,министри у владама Републике Српске и Србије, представници Српске у институцијамаБиХ и амбасадор Русије у БиХ Петар Иванцов.  
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  Дефилеу присуствују и представници организација проистеклих изодбрамбено-отаџбинског рата, син генерала Ратка Младића, Дарко Младић,припадници Трећег /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ, представницидипломатског кора, те званице из јавног и друштеног живота и бројни грађани  У 14 часова биће одржана свечана академија у Спортској дворани "Борик", а од 16часова предвиђен је свечани пријем у Административном центру Владе Српске.  Цвијановић: Српску чува љубав наших грађана  Сигурна сам да је Српску очувала љубав нашег народа и та љубав чуваће је и даље.Наша обавеза је да будемо јединствени и да будемо окупљени око интереса Републике,рекла је предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић данас на свечаномдефилеу поводом Дана Републике.  Она се захвалила свима који су стварали Републику Српску.   "Сваки пут када смо били јединствени, били смо јаки, нико нам ништа није могао.Цијенимо слободу у којој живимо, јер знамо да она нема цијену. Живјела РепубликаСрпска", поручила је предсједница Републике Српске.   Додик: Девети јануар - синоним за слободу   Предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик рекао је данас да је 9. јануарсиноним за слободу српског народа за коју су положени животи.  "Та слобода је изграђена на рушевинама бивше земље. Важно је да се данас окупимо око9. јануара јер се окупљамо око слободе, нашег идентитета, свега што је важно за једаннарод", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након Свете архијерејске литургије којује у Саборном храму Христа Спаситеља служио Његова светост патријарх српскиИринеј.
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  Он је нагласио да српски народ гради ту слободу да би развијао све своје вриједности -вјеру, културу, образовање, спорт, економију, локалну заједницу и цијелу Републику.  "Данас је важан дан у историји Републике Српске. Поносан сам што браним Српску насваком мјесту и желим јој све најбоље, као и сваком појединцу који у њој живи безобзира на вјеру и нацију", истакао је Додик.  Његова светост патријарх српски Иринеј изјавио је данас у Бањалуци да се Срби враћајувјери и Богу, што је добар знак да ће надвладати сва искушења која их, као и увијек,прате.  У обраћању након Свете архијерејске литургије коју је служио у Саборном храму ХристаСпаситеља у Бањалуци, патријарх Иринеј је рекао да Република Српска слави Светогархиђакона Стефана - првомученика који је положио живот за свог Господа.    Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић поводом 9. јануара - ДанаРепублике, одликовала је заслужне институције и појединце.   "Задовољство ми је што у стабилним условима политичким, али и економским,обиљежавамо овај важан дан. На овај начин желимо да искажемо поштовање премасвојим грађанима. Стабилне институције, гарант су јаке Српске. Знам и вјерујем учврстину овог народа. Знам да ћемо да савладамо препреке које су пред нама", рекла јеЦвијановићева.
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  Каже да је захвална свима који су помогли да Српска буде јача, боља.  "Ово је прилика да се захвалимо њима на свему што су дали за Републику Српску",истакла је Цвијановићева.  Захваљује се свима који су радили на јачању Републике.  На основу одлуке предсједника Српске одликовања је примило 16 појединаца,институција, организација и удружења, а Цвијановићева ће уручити и једно постхумноодликовање.  Председница Српске Жељка Цвијановић одликовала премијерку Србије АнуБрнабић Орденом Републике Српске на ленти.  Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић данас је, поводом прославе 9.јануара - одликовала и амбасадора Руске Федерације у БиХ Петру Иванцову, као ипостхумно генерал-мајора Војске Републике Српске Славка Лисицу.  Иванцову је уручен Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем за рад иизванредне заслуге у међународној сарадњи и учвршћењу мира, личне резултате идостигнућа и за допринос у развоју свеукупних односа између Русије и Српске.
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  На основу одлуке предсједника Српске, одликовања су у Палати Републике, уручена за16 појединаца, институција, организација и удружења, као и једно које је додијељенопостхумно - за генерал-мајора Славка Лисицу, које је преузео његов син Ненад.  Генерал-мајор Лисица постхумно је одликован Орденом Карађорђеве звијездеРепублике Српске првог реда за изванредне успјехе у командовању и руковођењујединицама Војске Републике Српске у оружаној борби са непријатељем и ослобођењеСрпске.  Прослављени српски кошаркаш Дејан Бодирога одликован је Орденом части са златнимзрацима, за изванредне резултате у кошарци и њеној промоцији у Републици Српској,као и за заслуге у области хуманитарног рада.  За признат вишегодишњи јавни рад и заслуге на интензивирању сарадње у областиздравства, економије, трговине и привреде Италије и Републике Српске Орденом частиса сребреним зрацима одликован је почасни предсједник Привредне коморе Италије заБиХ Пијетро Бакарини.  Дјечијем хору "Врапчићи" из Бањалуке додијељен је Орден Његоша другог реда заизванредне успјехе и награде остварене на дјечијим фестивалима у земљи ииностранству, као и за његовање дјечјег хорског пјевања, а поводом 25 годинапостојања.  Начелник Службе за васкуларну хирургију Универзитетског клиничког центраРепублике Српске Миланко Максић одликован је орденом Крст милосрђа за признатдугогодишњи рад у здравству и велики допринос у развоју здравствених услуга илијечењу пацијената са подручја Српске.  

  Медаљом заслуга за народ одликовани су Удружење грађана "Мозаик пријатељства" изБањалуке, протојереј-ставрофор из Брчко дистрикта Славко Максимовић и академскисликар Младен Каран. Њима су одликовања додијељена за заслуге у областихуманитарног и духовног рада, очувању традиције и достигнућа у области ликовнекултуре и умјетности од значаја за општу афирмацију Републике Српске.  Златном медаљом за храброст за посебан допринос у спашавању људских живота иматеријалних добара, те за испољену личну храброст предсједник Српске је одликовалаприпаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске Сифета Окића изДобоја, Драгана Самарџића из Требиња и Његоша Ђекановића из Бањалуке.  За свеукупан допринос општем развоју и афирмацији Републике Српске Плакета "СветиСтефан" додијељена је Саши Влаисављевићу, генералном директору београдскогАеродрома "Никола Тесла", студенту пете године Медицинског факултета Универзитетау Бањалуци Соњи Трбојевић и студенту четврте године Технолошког факултетаУниверзитета у Источном Сарајеву Душку Костићу.  Републичкој организацији породица погинулих и несталих бораца и заробљених цивиладодијељен је Орден части са златним зрацима. Ову организацију је 15. септембра 2018.године одликовао тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик.  Ана Брнабић: Орден потвда одговорне политике, и биће за мене стални подсетниккоји имам према Српској и њеним грађанима  Након додјеле одликовања премијерка Србије Ана Брнабић захвалила се на Ордену којијој је додијељен за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и политичкиходноса Србије и Српске, те за немјерљив допринос у борби за физички и духовниопстанак, афирмацију и развој Републике Српске.  "Захвална сам за високи орден, која је за мене потвда одговорне политике и биће замене стални подсјетник који имам према Српској и њеним грађанима", рекла јеБрнабићева.  Истакла је да је однос Српске и Српске превазилази уобичајне оквире билатералнесарадње.  "Наш однос базиран је на међусобној бризи и подршци Србије за опстанак и напредакСрпске," истакла је премијерна Србије.  Брнабићева је нагласила да прошлост нећемо заборавити, али да идемо ка будућности.  Премијерна Србије се на крају, још једном захвалила у своје име, али и у име свих колегана овом значајном признању.  "Наша сарадња је стварна, градимо заједнички инфраструктуру, болнице, школе,вртиће.... Захваљујемо се у своје име, али и свих својих колега на овом признању",навела је Брнабићева.  Овом свечаном чину присуствововали су предсједавајући Предсједништва БиХ МилорадДодик, предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, премијер Србије АнаБрнабић и министри у владама Српске и Србије.  Прослава Дана Републике широм Српске   У општинама и градовима Републике Српске, свечано и достојанствено се обиљежава 9.јануар - Дан Републике.  Свечано данас и у Требињу. Полагањем цвијећа на споменик браниоцима Требиња1991-1996. почело је обиљежавање Дана Републике. Представници града, Борачкеорганизације, удружења дјеце погинулих бораца "Насљеђе" након полагања цвијећапоручили су да се никада не смију заборавити они који су дали своје животе за слободуу којој живимо.
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  У 16 часова, традиционално, колона аутомобила окићених заставама Српске проћи ћеулицама Требиња, а вечерас у 20 часова величанствен ватромет са платоа на Црквинибиће круна данашњег славља на југу Републике Српске.  Велико славље поводом Дана Републике приредила је омладина Бијељине из насељаБогдановић плац.  У Шамцу су положени вијенци на централни споменик палим борцима уОдбрамбено-отаџбинском рату на којем су урезана имена 440 погинулих бораца Другепосавске бригаде, од којих су 362 била са шамачког подручја.
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  Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић рекао је да се данас шаље порука да јепотребно јединство Срба, као и осталих народа који живе у Српској јер се само такоможе сачувати Република.  - Увијек пружамо руку свим људима добре воље и свим другим народима који живе уРепублици Српској и БиХ јер је компромис о кључним питањима предуслов да упривредном и у сваком другом аспекту Српска и БиХ иду напријед - рекао је Милићевић.
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  Полагањем цвијећа и парастосом на централном градском споменику, навијачка група"Гробари Фоча" и ове године је, као и претходних, поводом крсне славе и ДанаРепублике Српске одала пошту погинулим српским борцима и цивилима из посљедњеграта.   Навијачи београдских "црно-бијелих", међу којима има и дјеце погинулих бораца,положили су цвијеће уз натпис "Захвални потомци - навијачи Партизана". Поменпогинулим српским борцима и цивилима служио је свештеник Дарко Ђого.   Колона возила са заставама Српске прошла улицама Бањалуке
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  Колона возила са српским тробојкама прошла је данас улицама Бањалуке поводом 9.јануара - Дана Републике Српске.
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      Патријарха Иринеја су испред Саборног храма Христа Спаситеља дочекализваничници Српске, свештенство и бројни вјерници, а затим се упутили у храм, гдјепатријарх служи Свету архијерејску литургију.
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  Вучић упутио честитке Жељки Цвијановић  Председник Србије Александар Вучић честитао је Дан Републике Српске председнициРС Жељки Цвијановић "уз најбоље жеље за њен даљи напредак", саопштено је изкабинета председника Србије.  "На дан Светог Стефана, примите моје искрене честитке за Дан Републике Српске, узнајбоље жеље за њен даљи напредак. Уз Вашу непоколебљиву вољу да одговорите наразличите изазове, као и истрајан рад да грађанима Републике Српске обезбедитеблагостање, увек рачунајте и на несебичну подршку Србије", навео је Вучић у честитки.  Вучић је поручио да ће Србија, у име нераскидивих културних и духовних веза, каоискрен пријатељ и поуздан партнер, увек бити снажан ослонац Републици Српској.  "У исто време, чувајући мир и стабилност у Републици Српској и Босни и Херцеговини,Ви нам помажете да се посветимо економском просперитету Србије и остварењузаједничких планова. Желим свима у Републици Српској добро здравље, срећу у личномживоту и успех у раду. Живела Република Српска и живела Србија", навео је Вучић.  Као Република српског народа Босне и Херцеговине, РС је формирана 9. јануара 1992.године одлуком Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини. Општим оквирнимспоразумом за мир у БиХ из 1995. године постала је међународно призната као ентитетБосне и Херцеговине.   Под мотом "Поносна и вјечна", обиљежава се од Требиња до Новог Града. Све ћепратити наше телевизијске екипе и зато будите уз наш Отворени програм, све до 18часова.     Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић у Бањалуци ће, поводом 9. јануара -Дана Републике, одликовати заслужне институције и појединце.  
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  Уручење одликовања заказано је за 10 часова у Палати Републике.  У 12 часова на Тргу Крајине у Бањалуци биће одржан свечани дефиле поводом ДанаРепублике Српске, а у 14 часова свечана академија у Спортској дворани "Борик".  Од 16 часова предвиђен је свечани пријем у Административном центру Владе Српске.  Патријарх Иринеј служиће свету архијерејску литургију у Саборном храму ХристаСпаситеља у Бањалуци. Литургија почиње у 9 часова.  Премијерка Србије Ана Брнабић присуствоваће обиљежавању Дана Републике Српске,када ће јој бити уручен Орден Републике Српске на ленти.  Она ће присуствовати и свечаном дефилеу на Тргу Крајине.  (Агенције)  
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