Промовисан летак добродошлице за дијаспору
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Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић, предсједник
Скупштине града Ајдин Мешић и замјеник начелника Полицијске
управе Приједор Стево Томчић промовисали су данас летак
добродошлице Приједорчанима који живе у иностранству и који
годишњи одмор проводе у свом родном граду.

Промотивни летак, који ће од данас бити дијељен грађанима који долазе у шалтер салу Градске
управе и на инфо пулту у згради полиције, дио је активности Форума за безбједност града на
реализацији "Плана превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда
на подручју Приједора за период 2017-2021. године".
Ђаковић је истакао да је ово промотивни материјал који садржи низ корисних информација за
грађане како би свој годишњи одмор што мање проводили на шалтерима, а више са својим
породицама.

" Симболично смо жељели да им пожелимо добродошлицу и да желимо да заједно са грађанима
Приједора шире позитивну енергију ,а надамо се да смо на овај начин олакшали грађанима тај
посао, а уједно нам је жеља да свим грађанима обезбиједимо мирне услове одмора", рекао је
Ђаковић..
Промотивни материјал, који је израдила Градска управа Приједор, садржи основне информације
које грађанима могу помоћи приликом остваривања својих права у погледу подношења захтјева за
одређену документацију или издавање личних докумената, као и текст добродошлице.
Предсједник Скупштине града Ајдин Мешић је добродошлицу пожелио и у име скупштине те
пожелио да угодно проведу годишњи одмор у граду.
" Нашим суграђанима и пријатељима желим да се осјећају слободно и пријатно у нашем граду и да
нам се увијек радо враћају", поручио је Мешић.
Замјеник начелника ПУ Приједор Стево Томчић рекао је да је ово доба године када полиција
проводи низ превентивно репресивних активности које су искључиво усмјерене на одржавање
повољног стања безбједности.
" Ово је једна у низу превентивних активности које ова управа предузима у партнерском односу са
локалном заједницом и надамо се да ће ово писмо добродошлице дати жељене ефекте,а то је да се
свако од нас понаша у складу са позитивним прописима и тиме да лични допринос стању личне
безбједности у граду", рекао је Томчић.
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