Пријем за посланике СНС-а Народне скупштине
Републике Србије
22.10.2021 - 13:00

Замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић
организовао је данас пријем за посланике Српске напредне
странке /СНС/ у Народној скупштини Републике Србије Ивану
Поповић и Јанка Лангуру.

Ковачевић се захвалио народним посланицима из Србије на њиховој посјети Приједору и замолио
их да пренесу поздраве предсједнику Србије Александру Вучићу.
"Искористићу ову прилику да се захвалим и предсједнику Вучићу и Републици Србији на
досадашњој помоћи коју су упутили Републици Српској и свим општинама и градовима у
Републици Српској. Причали смо и о земљотресу из децембра прошле године који је захватио и ове
наше крајеве. Без помоћи Србије општине Костајница и Нови Град не би могле ни да функционишу
у том периоду", рекао је Ковачевић новинарима у Приједору.

Народни посланик Ивана Поповић је изразила огромно задовољство што је данас у Приједору и
што ће сутра присуствовати на светој литургији коју ће служити патријарх.
"Ја сам неко ко живи са оне стране Дрине и врло сам упућена на Републику Српску и често сам
овде. Ја сам посебно срећна што ће баш близу општине где ја живим, Крупањ, ускоро бити отворен
мост Братољуб, где ћемо ми још једним видом да кажем бити спојенији и још једним видом
повезани и то је нешто чему се ја посебно радујем и надам се да ћемо у будућем периоду имати још
оваквих сусрета, да ћемо још више посећивати Републику Српску и наравно да ћемо имати прилике
да угостимо у Београду наше данашње домаћине", додала је она.
Народни посланик Јанко Лангура се захвалио Ковачевићу и свим запосленима у Градској управи
Приједор на дочеку.
"Оно што ја могу да обећам свима, како грађанима Приједора тако и целе Републике Српске, је да
они увек могу да рачунају на Србију и на било какав вид помоћи од државе Србије јер ми после
толико година захваљујући председнику Александру Вучићу имамо једну јаку и стабилну Србију
која је у могућности да помогне свим Србима ма где живели. Наравно пред нама је још посла али
сам сигуран да ћемо и даље радити са великим успехом", поручио је Лангура.
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