Златна значка Борачке организације Републике Српске за
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Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир
Савчић уручио је данас градоначелнику Приједора Миленку
Ђаковићу златну значку као највише признање ове организција
која ове године обиљежава 25 година постојања.

Он је потврдио да је признање услиједило на приједлог градске борачке организације Приједора и
додијељено за допринос у сарадњи Градске управе и БОРС-а као и укупним напорима и бризи коју
град Приједор пружа у побољшању положаја бораца Војске Републике Српске и Министарства
унутрашњих послова.
" Ја сам и данас приликом сусрета имао прилику да се увјерим да су овдје односи и сарадња бораца
и градске управе на високом нивоу, што је и очекивано јер је актуелни градоначелник Приједора
један од утемељивача Борачке организације Републике Српске", рекао је Савчић.

Он је изразио задовољство што се у овој локалној заједници води рачуна и о стамбеном
збрињавању кроз програме социјалног становања борачких категоријан , као и о посебно
осјетљивом питању запошљавања демобилисаних бораца.
" Био бих срећан да имамо више оваквих локалних заједница, која није једина када је у питању
позитиван однос према борачким категоријама, али има и оних гдје имамо неразумијевање челних
људи када је у питању борачка популација", рекао је Савчић.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић је захваљујући се на овом признању истакао да је то у
ствари признање свим запосленим у градској управи, свим руководиоцима одјељења ,као и првом
градоначелнику Приједора Марку Павићу.
" Град Приједор јер поносан на ово одликовање и са поносом ћемо као обавезу преузети оно што
слиједи у даљем рјешавању питања борачких категорија грађана", рекао је Ђаковић.
Он је додао да ће Град Приједор и даље наставити сарадњу на највишем нивоу.
" Оно што је важно је да је овдје успостављен начин системског рјешавања проблема,а поред
професионалног рада овдје у градској управи постоји и емоција и осјећај према тим категоријама и
настојаћемо да ћемо ту сарадњу подићи ан виши ниво", истакао је Ђаковић.
Он је уједно честитао Борачкој организацији Републике Српске 25. годишњицу постојања и
искрене борбе све интересе борачких категорија и интереса жртава који су страдали у отаџбинском
рату.
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