
РТРС: У Источном Новом Сарајеву одржава се Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске. Положени венци на гробљу "Мали Зејтинлик" у Сокоцу. Милорад Додик: 9. јануар остаје Дан Републике
понедељак, 09 јануар 2023 16:00

У Источном Новом Сарајеву је одржан Свечани дефиле поводом Дана Републике
Српске.

  

  

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је, током обраћања, да је
Република Српска држава мира.

  

- Поносан сам што могу да свједочим о Републици која је прошла кроз тежак период.
Српска никоме не пријети - рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик на
Свечаном дефилеу у Источном Сарајеву.
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Додик истиче да је Република Српска незаобилазан политички фактор у било којој
причи.

  

- Поносан сам на Полицију Републике Српске, која данас чува ред и мир, а највише су
заслужни за стварање Српске њени борци, чији су многи припадници остали на бранику
отаџбине - истакао је Додик.

  

Он је додао да су Срби страдалнички, али поносан народ, који је своју слободу увијек
плаћао најскупље, а то је својом крвљу.

  

- Окупимо се око Републике Српске, јер без ње нема живота за све нас на овим
просторима - поручио је Додик.

  

Предсједник Републике Српске Милорад Додик је послије предаје рапорта командира
почасне јединице МУП-а Републике Српске Витомира Петричевића дао дозволу да
крене свечани дефиле.

  

Развијена застава Републике Српске дуга 527 метара 

  

На крају Свечаног дефилеа у Источном Сарајеву поводом Дана Републике развијена је
застава Републике Српске дуга 527 метара.
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  Међу онима који су носили заставу улицама Источног Сарајеву јесу и предсједникРепублике Српске Милорад Додик, премијер Радован Вишковић, Пресједавајућа исрпски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.  Погледајте цијели Свечани дефиле.    Цивилни сектор чини 37 ешалона, а МУП-а чини Заставни вод, тринаест ешалонајединица и шест моторизованих ешалона.  Премијерно је приказано и тактичко возила "Вихор".  Ово је први пут да се свечани дефиле организује у неком другом граду, а да то нијеБањалука.  Прије свечаног дефилеа грађане и учеснике поздравили су предсједник РепубликеСрпске Милорад Додик, српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ ЖељкаЦвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Синиша Каран.  Служењем помена погинулим српским борцима на Војничком гробљу "Мали зејтинлик" уСокоцу гдје је сахрањено њих око 1.000, почело је обиљежавање 9.јануара - ДанаРепублике Српске.  
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  Након помена, које је служило локално свештенство, услиједило је полагање вијенаца.  Предсједник Републике Српске Милорад Додик, рекао је у Сокоцу, да је 9. јануара 1992.године донесена одлука о формирању Републике, а 28. фебруара је донесен УставРепублике.  Истакао је да некима смета година када се то десило, а то је прије оружаних сукоба.  Предсједник Српске Милорад Додик је послије предаје рапорта командира почаснејединице МУП-а Републике Српске Витомира Петричевића дао дозволу да кренесвечани дефиле.  Предаја рапорта извршена је у пратњи музичке нумере "Марш народни хероји", уизвођењу Полицијског оркестра МУП-а Републике Српске.    На свечаном дефилеу учествује 2.500 припадника МУП-а. Развијена је заставаРепублике Српске дугачка 500 метара.  Цивилни сектор чини 37 ешалона, а МУП-а чини Заставни вод, тринаест ешалонајединица и шест моторизованих ешалона.  Премијерно је приказано и тактичко возила "вихор", учесницима су представљена иполицијска службена возила.  Ово је први пут да се свечани дефиле организује у неком другом граду, а да то нијеБањалука.  Прије свечаног дефилеа грађане и учеснике поздравили су предсједник РепубликеСрпске Милорад Додик, српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ ЖељкаЦвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Синиша Каран.  Милан Миличевић: Сјећамо се политичке одважности од прије 31 годину  Вршилац дужности предсједника СДС-а Милан Миличевић, изјавио је да се данас, наДан Републике, сјећамо политичке одважности оних који су прије 31 годину имали визијуполитичког организовања Срба западно од Дрине како се српском народу не бипоновила судбина Другог свјетског рата.  "Данас посебна захвалност свим борцима Војске Републике Српске који су храброодбранили нашу земљу и очували оно што је политички створено 9. јануара актомСкупштине српског народа БиХ на Палама", истакао је Миличевић у саопштењу.  Он је поручио да су СДС, народ и војска троножац који је изнио теретОдбрамбено-отаџбинског рата и извојевао највећу српску побједу у 20. вијеку.  "Ход части" у Бањалуци поводом обиљежавања Дана Републике Српске  У Бањалуци је одржан "Ход части", поводом обиљежавања Дана Републике Српске - 9.јануара.    У "Ходу части" учествовали су породице погинулих бораца, демобилисани борци, ратнивојни инвалиди, чланови удружења ампутираца, борачка удружења, припадницикомуналне полиције, градске цивилне заштите и професионалне територијалневатрогасне спасилачке јединице.  Мајка погинулог борца Зора Вуковић нагласила је да је ово најтужнији дан за породицепогинулих бораца, али да су, истовремено, и поносни на најмилије који су животе дализа слободу народа.  "Рођендан наше Републике јесте 9. јануар и тај датум никада неће бити промијењен, штотреба да знају и свјетски моћници", рекла је Вуковићева.  Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић истакао је да не смију битизаборављени борци који су дали животе за стварање Републике Српске, нагласивши даје Дан Републикем 9. јануар, њихов дан.  Носећи фотографије чланова породице који су живот дали за Српску, "Ход части" секретао од Градске управе до Трга Крајина.  (РТРС)  
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