ОСТА ВРС – ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРИЈЕШИНА
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Улица Николе Пашића бр. 26
78000 Бања Лука
Тел-Факс. 051/263-230
Е-пошта: infoostavrs@gmail.com
Веб: www.ostavrs.org

Број:98/22
Датум: 18.05.2022.године

У поводу 30 година стварања ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,организује

НАУЧНО - СТРУЧНИ СКУП
Т е м а:
„РАЗЛОЗИ И УСЛОВИ ФОРМИРАЊА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ( ВРС ) И
ЊЕН ДОПРИНОС СТВАРАЊУ И ОЧУВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

Метод: О К Р У Г Л И

СТО

Тематска питања :
1. Остваривање улоге ЈНА у спречавању распада СФРЈ: заштита територијалне
цјеловитости ДРЖАВЕ, и становништва од угрожености и дејстава,прије свега,
унутрашњег непријатеља тј. сецесионистичких снага, а чија је ( ЈНА ) то
ОРУЖАНА СИЛА;
2. Изнуђеност стварања ВРС и услови у којима је Скупштина СР у БиХ донијела
Одлуку о стварању, своје, организоване ОРУЖАНЕ СИЛЕ, на 16.Сједници
12.05.1992.године;
3. Карактеристике функционисања и организовања јединица ВРС : утицај наслијеђа
система ОНО( ЈНА и ТО ), изазови и посљедице разоружавања несрпског
становништва и стварање сабирних центара,позитивна и негативна искуства
ангажовања добровољачких и страначких јединице на простору САО,искуства из рата
у Словенији, посебно у Хрватској,попуњеност јединица;борбена способност.
4. Разлози за формирање ВРС:стварање услова за одбрану РС као већ
формираног/постојећег ентитета са елементима државности; трајање процеса
формирања, кораци, до прве Анализе БГ, април 1993.,постизање, односно обезбјеђење
провођења 6 ( шест )Стратегијских Циљева српског народа у БиХ,
5. Циљеви извођења борбених дејстава и остваривања Улоге ВРС :Заштита
становништва на одређеном животном простору.одбијање напада непријатеља са
праваца угрожавања насеља, спречавање „комадања“ и „расјецања“ територије РС
са већинским српским становништвом на њој;

ЈИБ: 4404229270000
Жиро рачун: 555-1000-0356-322-39 - Нова Банка

6. Допринос резултата борбених дејстава ВРС, нарочито Операција од
Стратегијског значаја за Републику Српску, за: 1) њено потврђивање и очување, 2)
јачање преговарачке позиције Политичког Руководства РС, 3) БОЉУ ИЗЛАЗНУ
СТРАТЕГИЈУ у завршној фази рата, којом управљају међународни моћници који су рат
и пројектовали.
7. Тежишни задаци ВРС по годинама рата:„Коридор-92“, „Лукавац-93“,у 1994. години:
Ослобађање „џепова“ на појединим дијеловима територије РС;у 1995. Години
рјешавање проблема злоупотребе Заштићених Зона, из којих су вршени Испади и
диверзантско- терористичке акције (ДТА) на околна насеља са српским
становништвом, односно спречавање комуникација између тих Зона, нарочито у
источном дијелу РС.
8. Допринос ВРС стварању, одбрани и очувању Републике Српске
Вријеме одржавања : 24.јуни 2022.године (петак)
Мјесто одржавања: Бања Лука - АНУРС
Пријава Тема са кратким резимеом ( до 250 ријечи ): до 06.06.2022.године
Достављање завршених радова: до 20.06.2022.године
Интернет страница : www.ostavrs.org
Контакт: infoostavrs@gmail.com
Одговорно лице за реализацију: Мирко Тривић, тел. 065/523-585
Организатор сноси трошкове: одржавања, смјештаја и исхране учесника.
Пријаву за учешће попуните на интернет страници.
Позивамо Вас да својим учешћем:
1) дате допринос и ојачате Аргументе Институција Републике Српске у борби за одбацивање
квалификација да је Република Српска агресорска и геноцидна творевина,
2) допринесете развијању свијести јавности, нарочито омладине, о праведности вођења рата,
значаја опредјељења за стварање Републике Српске и чистоћи вођења оружане борбе и чувања
части и угледа бораца и старјешина ВРС;
3) поновним сагледавањем историјске грађе и новим саопштењима релевантних учесника и
свједока тих догађаја, допринесете сагледавању истине и оцјени поступака политичког и војног
руководства РС из периода распада СФРЈ, сецесије Република и борбе за остварење праведних
и легитимних циљева српског народа у БиХ;
Основни циљ одржавања ОС је: 1) ревалоризација историјских догађаја из периода настанка
РС и ВРС као субјекта који гарантује слободу и миран ( самосталан ) живот српског народа у
РС, не угрожавајући друге народе у њој; 2) дати допринос за јачање поноса на постојање и
резултате које је ВРС остварила у стварању, одбрани и очувању Републике Српске, нарочито у
( јубиларној 2022.години) години 30-те годишњице стварања РС и ВРС.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК ОСТА ВРС
Слободан С. Жупљанин

