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Република Српска данас обележава 9. јануар, Дан Републике, који ће уједно бити и
обележавање 25 година постојања Српске. О безбедности, током обележавања,
брине више од 1000 полицајаца, а на улицама у граду распоређена су и оклопна
возила.

  

У Бањалучкој дворани Борик одржана свечана академија поводом обележавања
Дана РС

  

Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је вечерас на Свечаној
академији у Бањалуци да Српска јесте мала Република, али да су Срби велики народ.

  

Додик је рекао да је и обиљежавање Дана Републике доказ да ништа није немогуће ако

 1 / 12



Република Српска обележава Дан Републике, Одржан свечани дефиле, завршена свечана академија; Додик - Српска настала на српским стратиштима, РС је одлучна да живи свој живот као држава
понедељак, 09 јануар 2017 23:40

то један народ жели, не угрожавајући било кога другог.

  

"Двадесет и пет година великих, наших, јединствених. Година поновног страдања,
уздизања, успјеха, поноса. Ово је 25. годишњица коју многи нису жељели, али коју смо
жељели ми и која нам се ево и догодила", нагласио је Додик.

  

  

Он је рекао да је прије 25 година основана Српска као република која је за Србе била
слобода, државно-правни оквир и воља народа који је у свјежем памћењу носио
страдања из Првог и Другог свјетског рата.

  

"Ране из тих страшних ратова нису ни зацијелиле када се наш народ, мимо своје воље,
нашао пред страшним искушењем да му се историја понови. Српска је настала на
српским згариштима, од Јасеновца до Пребиловаца. Настала је у миру, бранила се у рату
који јој је наметнут. Бранила и одбранила", рекао је Додик.

  

Он је навео да се Српска градила пожртвованошћу народа и бораца. "Зато је наш дуг
борцима и стадалим цивилима немјерљив и увијек изнова га треба показивати.

  

Одговорни смо да успомену на њих чувамо и васпитамо младе да се према српској
држави, нацији и вјери односе с љубављу", рекао је Додик.
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Он је навео да Срби данас не славе само Дан Републике Српске, већ одлуку да ће
живјети као слободни људи, поштујући жртву коју су за њихову слободу поднијели
најбољи синови тог народа.

  

"Данас славимо херојство и жртву знаних и незнаних хероја свих претходних ратова.
Данас славимо наш начин живота – наш језик, клутуру и крсну славу. Окупљамо се,
саборујемо и показујемо цијелом свијету да смо јединствени. Понос и јединство су наше
кључне ријечи. Прије 25 година и данас остварили су се на Крсну славу посвећену
архиђакону првомученику Стефану", рекао је Додик.

  

Предсједник Српске је истакао да се Српска родила три дана од рађања Христа, због
чега можда некима и смета Дан Републике, "али би били мали да смо пристали да нам
тај празник није празник".

  

"Зато смо велики да стојимо овдје и поносно кажемо да славимо дан када смо ми
одлучили да направимо Српску, направимо државу, ово прослављамо и да нам то нико
не може укинути и забранити", поручио је Додик.

  

Он је рекао да Дан Републике свједочи опредијељеност Српске да наставља да
обиљежава тај дан и гласно и јасно, те демантује све злонамјерне сумње и неистине
везано за овај, најзначајнији датум у историји Српске.

  

"Ово није наш инат. Ово је наша историја", рекао је Додик.

  

18:10 Сирене у знак славља: Стотине аутомобила на улицама Требиња

  

У знак прославе Дана РС Требињем одјекује удружени звук више стотина
аутомобилских сирена.
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  Стартајући на локацији требињске касарне возачи су формирали велику колонуаутомобила која тренутно пролази свим већим градским улицама.  

  17.46 Додик: Данас славимо нашу одлуку да ћемо живети слободно  Милорад Додик, председник Српске казао је да Српска ту да нам се не би поновилаисторија Јасеновца и других страдања.  - Српска је настала на српским стратиштима. Данас славимо нашу одлуку да ћеможивети слободно. Данас славимо наш начин живота, наш језик, културу, српску славу.  Понос и јединство су наше кључне речи, и пре 25 година и данас – нагласио је Додик.  Он је додао да „нам овај дан не може нико забранити“.  - Ово није инат, ово је наша историја. Те 1992. је Српска основана из потребе нашегнарода да живи у слободи. Ових 25 година бранили су нам да сањамо, али наш сан сеупорно понавља, да будемо оно што хоћемо. За наш народ у Српској нема важнијегдатума – подвукао је Додик.  17.38 Николић: Неће бити успешне БиХ без успешне Српске  Томислав Николић, председник Србије упитао је коме смета РС, коме сметају страдаоциу РС, они који су дали живот за Српску?  – Сметају онима које подсећају да план, да РС нестане из БиХ није успео. Ја волим БиХ,желим јој свако добро и напредак, али нека се не заносе неки људи у Сарајеву да ћебити успешне БиХ без успешне Српске, али и обрнуто. Док има Српске биће и Србије.Можда би примереније било да кажем другим редом, али је ваш улог и ваша мера многовећа – рекао је Николић.  17.15 Почела свечана академија  У Бањалуци је почела свечана академија поводом обелеежавања 9. јануара, дана РС.Академији присуствује велики број званица.  17.14 Принц Александар: Данас је велики дан за Републику Српску  Принц Александар Карађорђевић рекао је да је данас велики дан за Републику Српскујер обележава 25 година постојања, изражавајући наду да ће у наредном периодусрпски народ имати мир и просперитет.  Принц Александар је честитао председнику Српске, Милораду Додику, ВладиРепублике Српске, опозицији и свим грађанима Дан Републике Српске.  Он је напоменуо да је српски народ тешко живио, те изразио наду да следи бољи животза све.  17.06 Цвијановић: Рођендан је један, обележавање 9. јануара је изузетно важно  Председник Владе Републике Српске, Жељка Цвијановић, изјавила је данас да јеобележавање и прослављање 9. јануара - Дана Републике изузетно важно, јер је тодатум када је настала Република Српска.  - Рођендан је један и сматрам да грађани и њене институције имају свако право дауправо на овакав начин, свечано и са пуно званица и догађаја, пуно порука мира иљубави обелејеже тај дан - поручила је премијер Српске након пријема поводом ДанаРепублике у Бањалуци.  Она сматра да је ово велики дан што су препознали и грађани широм Републике Српске.  16.58 Николић: Дан Републике Српске је велики дан за све нас  Председник Србије, Томислав Николић, поручио је данас у Бањалуци да БиХ не можевише никада да утиче на то хоће ли постојати Република Српска, која треба данапредује и расте.  Он је рекао да је Дана Републике "велики дан за све нас, који показује наше јединство иодлучност".  Николић је оценио да Српска заслужује много више него што је добила Дејтонскиммировним споразум, али да је тај споразум темељ на коме је основана.  16.30 Министарство одбране БиХ: Нисмо дали одобрење за учешће ОС БиХ уобележавању Дана Српске  Нисмо дали одобрење за учешће ОС БиХ у обележавању Дана Српске, поручили су изМинистарства одбране БиХ.  У саопштењу су из овог министарства додали су да су, у складу са прописима ипроцедурама, Заједничком штабу ОС БиХ правовремено  6. јануара, доставило смерницео поступању припадника ОС БиХ на активностима у Бањалуци 8. и 9. јануара 2017.године.  16.18 Ђокић: Све што је настало из љубави је неуништиво  Председник Социјалистичке партије (СП), Петар Ђокић, истакао је данас да јеРепублика Српска настала из љубави и поручио да је неуништиво све оно што је таконастало.  Ђокић је честитао 9. јануар - Дан Републике Српске свим њеним грађанима, истичући даје Српска настала пре 25 година на тежњи да сви имају мир, равноправност, сигурност ипросперитет.  16.05 Изетбеговић: Тражићу утвђивање одговорности свих прекршилаца закона ипрописа ОС БиХ  Члан Председништва БиХ, Бакир Изетбеговић је рекао да ће тражити да се испитајусве чињенице у вези с ангажманом припадника ОС БиХ у оквиру обележавања ДанаРС, саопштено је из Председништва.   Изетбеговић ће тражити да се ангажман припадника Оружаних снага БиХ испита уодносу на Закон о одбрани, Закон о служби у Оружаним снагама, Правилник о пуковимаи Правилник о свечаностима и церемонијама.  - Затражићу и  утврђивање одговорности свих оних који су на било какав начинпочинили кршења закона и прописа ОС БиХ, као и инструкције команданта НАТО штабау БиХ – навео је Изетбеговић.  15.25 Николић стигао на свечани пријем  На свечани пријем који организује председник РС Милорад Додик је стигао и ТомиславНиколић, председник Србије.  

  15.15 Драган Човић: Беспотребне тензије  Хрватски члан Председништва БиХ, Драган Човић, рекао је да се без потребе дижутензије око обележавања Дана Републике Српске.  - Без потребе стално дижемо тензије, без обзира ко какве осећаје има према било којемдатуму, па и 9. јануару. Бојим се да нас такав приступ неће далеко одвући - рекао јеЧовић новинарима у Мостару.  Човић, који је и председник ХДЗ БиХ, рекао је након седнице председништва овестранке да је више заговорник идеје да се политичари баве животним питањима.  13.45 Бањалуком се орило "Пукни зоро"  Припадници МУП РС на паради су певали популарну српску песму "Пукни зоро". Сањима углас су певали одушевљени Бањалучани.  13.40 Драган Чавић: РС историјска чињеница  Председник НДП Драган Чавић рекао је да Република Српска, као историјскачињеница, не може бити осопорена, као ни датум њеног настанка.  13.30 Додик: Многи људи који воле РС уједињени су у жељама за миром ислободом.  Председник Републике Српске Милорад Додик обратио се присутнима на Тргу Крајине,истакавши  да су данас окупљени у јединству сви који воле Републику Српску и даданашњи дан представља посебан дан српског јединства и односа према Републици.  - Република Српска је створена као одговор на зов српског народа да се на овимпросторима оствари слобода - рекао је Додик.    Додик је поручио да ентитет има намеру да живи и слави све своје дане делећи сдругима простор и слободу.  - Република Српска има намјеру да живи и слави свој дан, желимо да живимо заједноса другима и дијелимо мир и слободу. Никада нећемо одустати од Републике Српске -рекао је предсједник Српске.   
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  13.15 Хакерски напади  Званичне интернет странице председника Републике Српске и Владе Српске од ранојутрос су мета хакерских напада, потврђено је у кабинету председника Републике и уВлади Српске.  13.08 Почела парада  У центру Бањалуке одржава се свечани дефиле поводом Дана РС у којем учествујуприпадници Министарства унутрашњих послова МУП РС, цивилне заштите и ватрогасца,те чланова разних удружења грађана.    Улицом Краља Петра Карађорђевића више од 1.000 учесника дефилује уз “Марш наДрину”.

  Учесници параде су прошли поред председника РС Милорада Додика, чланова ВладеРС, председавајућег Председништва БиХ Младена Иванића и других високих званица.  Поводом 25 година од настанка, почео је свечани дефиле, са богатимкултурно-умјетничким програмом, а након тога услиједиће и свечана академија успортској дворани Борик.  Припаднике Трећег пјешадијског Република Српска пука ОС БиХ постројио јеПредсједавајући Предсједништва БиХ Младен Иванић који им је након предаје рапортанаредио да остану на Тргу Крајине.  
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  У свечаном дефилеу учествују припадници Министарства унутрашњих пословаРепублике Српске, Борачке организације Републике Српске и студенти који носе великузаставу Републике Српске.  
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  13.04 ОХР: Мировни споразум се мора поштовати у целини  Канцеларија високог представника међународне заједнице у БиХ подсетила је власти уСрпској да се Устав БиХ, као и одлуке Уставног суда БиХ, мора поштовати.  - Мировни споразум се мора поштовати у целини, а не као “а ла царте” - рекли су у ОХР.  13.01 Добој: Почаст најмлађем припаднику Војске РС  Прислуживањем свећа пред спомен-бистом Споменка Гостића, најмлађег припадникаВојске Републике Српске који је погинуо 1993. године на Озрену, Православна омладинаДобоја обележила је 9. јануар - Дан Републике Српске.

  Спомен-биста Споменка Гостића налази се у порти храма Рођења Пресвете Богородицеу Добоју.  12.31 Постројен Трећи пешадијски Република Српска пук  Током данашњег обележавања Дана РС у центру града постројен је Трећи пешадијскиРепублика Српска пук ОС БиХ.  Смотру је извршио Младен Иванић, председавајући Председништва БиХ.    У 13 сати ће почети парада припадника МУП РС.
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  11.43 Торте за Дан РС у Приједору  Дан РС слави се у Приједору. Дели су кувано вино и торте са уцртаним порукамаповодом 25. рођендана РС.  Ову манифестацију су организовали Градски одбор СНСД Приједор и Младисоцијалдемократи овог одбора, преноси АТВ.
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  11.20 Честитка са врха Маглића  Млади Фочак Владан Малиш честитао је дан Републике Српске фотографијом која јенастала на Маглићу - највећем врху Српске и БиХ, високом 2.386 метара.  - За овакву слободу наши очеви су живот дали. Срећан ти рођендан Републико Српска –рекао је Малић.  

  10.30 Додик: Српска одлучна да живи свој живот као држава  - Данас, 25 година послије, Република Српска је одлучна да живи свој живот као државаи одлучна је да у складу са Дејтонским споразумом упражњава своја изворна права",рекао је Додик данас испред храма Христа Спаситеља.  Он је нагласио да Република Српска сматра да је то њено међународно право и дамешетарење међународних представника и страних судија у Уставном суду БиХ не можебити мера слободе РС.  
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  10.10 Свечани наступ ученика на Тргу Крајине  Наступом бањалучких основаца на Тргу Крајине почео је свечани програм У оквирукултурно-образовног програма наступају основци бањалучких школа "Змај ЈоваЈовановић", "Јован Цвијић", "Иво Андрић и "Алекса Шантић".  Малишани маме аплауз публике својим рецитацијама и песмом.  9.20 Сви грађани РС имају једнака права  - Сви Срби, Бошњаци, Хрвати и остали грађани у Републици Српској имају гарантована изаштићена људска права и слободе, у складу са међународним стандардима, и уживајупуну националну равноправност и заштиту виталних националних интереса” - навео јеЧубриловић у честитки за Дан РС.  

   У Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци почела је Света архијерејскалитургија коју служи Његова светост патријарх српски Иринеј поводом трећег данаБожића посвећеног Светом архиђакону и првомученику Стефану.  Српском патријарху саслужују епископи бањалучки Јефрем, зворничко-тузланскиХризостом и бихаћко-петровачки Атанасије, те многобројно свештенство.
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  Светој архијерејској литургији присуствује председник Владе Републике Српске ЖељкаЦвијановић, министри саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Илић, индустрије,енергетике и рударства Петар Ђокић, унутрашњих послова Драган Лукач, просвјете икултуре Дане Малешевић, те предсједници СДС-а Вукота Говедарица, НДП ДраганЧавић, ПДП-а Бранислав Бореновић и Напредне Српске Адам Шукало.  Пре литургије организован је дочек Његове светости пред бањалучким Саборнимхрамом.  Власти РС упутиле су око 2.000 позивница, а међу главним гостима биће, како јенајављено, председник Србије Томислав Николић, патријарх српски Иринеј, а присуствоје најавио и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања АлександарВулин.  Премијер Србије Александар Вучић честитао је председнику Републике СрпскеМилораду Додику и грађанима Дан РС, истичући да ће у Србији увек имати искренуподршку народа и владе.  - Вама, Влади и народу РС желим да честитам Дан Републике, у нади да ћете Српскупоносно и љубоморно чувати и штитити, баш као и мир и стабилност у целој Босни иХерцеговини - поручио је Вучић  у писму које је упутио Додику.

  - У Србији ћете увек и заувек, имати искрену подршку народа и њене Владе - истиче се уписму.  Ово је први рођендан Републике Српске који се прославља након што су грађани нареферендуму поручили да желе да га славе 9. јануара, а не неког другог датума. Ово јепрви пут и да се Дан РС обележава као потпуно секуларни празник, без црквеногобреда као дела званичног програма.  Како је најављено, Дан Републике ће по први пут бити обележен свечаном парадомулицама Бањалуке, те академијама у свим општинама и градовима Српске.
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  Када је реч о паради, за сада је неизвесно да ли ће у њој учествовати припаднициТрећег пешадијског пука, који је део оружаних снага БиХ, али представља баштинуВојске РС, пошто су власти у Сарајеву одбиле да му дају одобрење за учешће. Међутим,председавајући Председништва БиХ Младен Иванић најавио је долазак 40 припадникаВојске са војним оркестром.  Широм РС улице су украшене заставама и постављени су пригодни билборди.  Бошњачки члан Председништва БиХ Бакир Изетбеговић је, преко Уставног суда,покушао да спречи прославу Дана Српске 9. јануара, јер тај датум наводно вређаосећања Бошњака будући да је реч о датуму који је и слава РС.

  Иако је Уставни суд БиХ донео одлуку да је 9. јануар неуставан као Дан Републике,институције Српске су организовале референдум на којем су грађани великом већиномпотврдили да баш тај датум хоће да славе као "рођендан" РС.  Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова РС више од 1.000 полицајацаукључено је обезбеђење свечаног дефилеа, свих учесника ове манифестације, као исвих грађана који дођу у Бањалуку на прославу Дана Републике Српске. Ангажована суи оклопна возила.  Историјски контекст  Република Српска основана је 9. јануара 1992. године под првобитним називом СрпскаРепублика БиХ.  Основали су је српски посланици у тадашњој скупштини БиХ, након што су прегласани укључним питањима која су се тицала опстанка Југославије и након што су припадницидруга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба који су имали констутитивнистатус.  Положај и овлаштења Републике Српске потврђени су у Дејтону 1995. године, када јеона установљена као један од два ентитета који сачињавају БиХ. РС од свог формирањаима законодавну, судску и извршну власт. Простире се на 24.857 метара квадратних, апрема подацима последњег пописа из 2013. године, има 1.326.991. становника, преносиСрна.За опстанак Републике Српске током ратних сукоба деведесетих година 20. векастрадала је 21.000 бораца, према званичним подацима које је изниоИстражно-документациони центар БиХ.  Народна скупштина Републике Српске није престајала са радом ни у току ратних сукоба.  Програм обележавања  У Бањалуци ће поводом обележавања Дана Републике Српске, бити одржана парадапод називом “25 година Републике Републике” у 13.часова.  Протоколом обележавања Дана Републике Српске предвиђено је да свечани пријем уАдминистративном центру Владе Републике Српске буде одржан у 15 часова, а Свечанаакадемија у Спортској дворани “Борик” са почетком у 17 часова.  Претходно ће на Тргу Крајине у 9.30 часова бити одржан образовно-забавни програм задецу, у 11 часова предвиђен је концерт дечијег хора “Врапчићи”, а у 14.30 часовакултурно-уметнички програм.  Концерт домаћих музичара и певача из Републике Српске на Тргу Крајине предвиђен јеу 19 часова, а концерт групе “Легенде” у 22 часа.  (Танјуг-Срна-РТРС-Блиц)  
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