
Због ситуације изазване коронавирусом Народна скупштина Републике Српске прогласила ванредно стање на територији целе РС; Седници присуствовали председница РС, члан Председништва БиХ и председник владе РС
субота, 28 март 2020 16:18

Народна скупштина прогласила је данас ванредно стање у Републици Српској због
ситуације изазване вирусом корона.

  

  

Скупштина је, на посебној сједници одржаној у Банском двору у Бањалуци, усвојила
Одлуку о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске због
епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед корона вируса.

  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Републике Српске, саопштено је из Парламента Српске.

  

Одлука је донесена на основу Амандмана CVII на члан 70. став 3. Устава Републике
Српске, у којем је прописано да Народна скупштина, у складу са Уставом и
законом,проглашава ванредно стање за Републику или дио Републике у случају
угрожавања безбједности, усљед елементарних непогода (поплава, земљотреса и
пожара), природних катастрофа, епидемија, повреда људских права и слобода и
нормалног функционисања уставних органа Републике.

  

Такође, у члану 38. Закона о Влади Републике Српске (Службени гласник Републике
Српске, број 118/08), прописано је да Народна скупштина Републике Српске на
приједлог Владе Републике Српске проглашава ванредно стање када је на територији
Републике или дијелу Републике угрожена безбједност усљед елементарних непогода
(поплава, земљотрес, пожар и др.), природних катастрофа, епидемија, повреда људских
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права и слобода и нормалног функционисања уставних органа Републике, као и да сама
предлаже акте за предузимање мјера у таквим околностима.

  
  

ЈУЧЕ у Приштини изгласано неповерење Аљбину Куртију. ДАНАС у Стразбуру заседао
Европски парламент да усвоји мере против епидемије. У СУБОТУ ће скупштина у
Бањалуци да прогласи ванредно стање у РС. Само, захваљујући нашој брижној власти,
скупштина у Београду "сном мртвијем спава".

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) March 26, 2020    

Сједници су присуствовали предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић,
српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, предсједник Владе Републике
Српске Радован Вишковић и министри у Влади Републике Српске.

  

На почетку засједања Народна скупштина је већином гласова народних посланика
одлучила да сједница буде затворена за јавност.

  

(РТРС)
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1243277762556825600?ref_src=twsrc%5Etfw

