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У неколико градова у Србији, завичајна удружења и удружења која баштине достигнућа
Републике Српске, обиљежили су Дан Републике Српске, уз подршку Представништва
Републике Српске у Србији.

  

У Цркви Вазнесења Господњег у Јакову код Београда служена је Света литургија, а
потом је приређен свечани ручак у организацији удружења „Завет отаџбини“, коју чине
учесници стварања Републике Српске.

  

  

Генерал Миленко Каришик, обраћајући се присутнима, истакао је да ствараоци
Републике Српске неће дозволити никоме да оспорава крсну славу Републике Српске,
која је створена огромним жртвама српског народа.

  

- Ми из удружења „Завет отаџбини“ сигурни смо да наша браћа Срби, широм свијета,
данас с поносом славе Републику Српску и њен најзначјнији празник. Неизмјерно смо
захвални Србији на помоћи у стварању и садашњем очувању Републике Српске -
истакао је Каришик.

  

Чланови Удружења „Завет отаџбини“ истакли су да чине све да сачувају јединство
српског народа и све вриједности на којима почива Република Српска, на шта су
поносни. Међу бројним гостима на прослави  били су пензионисани генерали ВРС
Радмило Зељаја, Винко Пандуревић, Владимир Арсић, Миленко Каришик и Живомир
Нинковић, који је одржао здравицу, као и представници политичког живота и локалне
самоуправе - Светозар Андрић, заменик председника општине Нови Београд, Дејан
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Бацковић, директор СПС, Винко Симеуновић, представник града Зрењанина, и Милисав
Марковић, помоћник председника општине Сурчин.

  

  

Дан Републике Српске обиљежен је и у Новом Саду у свечаном салону хале „Спенс“ у
организацији Савеза крајишких удружења из Новог Сада, којем су присуствовали
црквени великодостојници, представници градске и покрајинске власти, а одржан је и
пригодан културно-уметнички програм.

  

  

Присутне је у име домаћина поздравила председница Савеза крајишких удружења
Ранка Срдић Милић која је рекла да је ово велики дан за све Србе из Републике Српске,
јер Република Српска опстаје већ четврт века.
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Покрајински секретар Бјелић је нагласио да обиљежавање 9. јануара има велики значај
за идентитет Републике Српске, јер се тиме изражава њен политички и државно-правни
идентитет у оквиру Дејтонског споразума, те да ће Покрајинска влада континуирано
стварати претпоставке за економско јачање сарадње и повезивање Војводине и
Републике Српске.

  

Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић рекао је овом приликом да
је Дан Републике Српске - дан када су грађани Републике Српске успоставили чврсте
темеље и обезбедили институционални простор у оквиру Дејтонског споразума.

  

  

У име Представништва Републике Српске у Србији обратио се Борислав  Максимовић,
сарадник за културу, који је нагласио да је овај дан сећање на завичај, а да су Нови Сад,
Војводина и Србија учинили пуно за Србе из Републике Српске, те да је потребно и
даље развијати и његовати односе.

  

  

У Вршцу у Саборном храму Светог Николаја, литургију је служио владика бачки Никанор
са свештенством, а потом је обављено ломљење славског колача и свечани ручак у
организацији Епархије бачке, црквене општине Вршац и Удружења Крајишника „Божур“
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из Вршца.
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