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БЕОГРАД - Удружење Козарчана у Београду додијелило је предсједнику Републике
Српске Милораду Додику Повељу Удружења. Ово признање синоћ је на Сусрету
Козарчана, у име предсједника, примио директор Представништва Републике Српске у
Београду Млађен Цицовић.

  

  

Повеља је, како је наведено, додијељена предсједнику Републике Српске за
безрезервно залагање за очувању истине о улози српског народа Козаре и његовом
доприносу у борби против фашизма у Народноослободилачкој борби у Другом свјетском
рату, као и за храбрости, одлучности и бескомпромисности у одбрани Републике Српске.

  

Предсједник Републике упутио је писмо захвалности, које је Козарчанима у Дому војске у
Београду прочитао директор Представништва Републике Српске Млађен Цицовић.

  

  

Предсједник Додик је навео да је ово признање за њега велика част, али и обавеза и
додатни мотив да још истрајније и преданије ради на добробити и очувању идентитета
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српског народа на овим просторима.

  

У писму се истиче да је оснивање Удружења Козарчана у Београду од великог значаја,
будући да чува од заборава и његује успомену на херојску борбу и страдање народа
Козаре против фашизма, највећег зла у Другом свјетском рату.

  

"У том смислу, поздрављам све активности Удружења, које, баштинећи традиционалне
вриједности и богату историју српског народа, чува његов идентитет и промовише
Републику Српску, која почива на универзалним вриједностима општег напретка,
сарадње, међусобног уважавања и стварања хуманог и демократског друштва", наводи
се у писму предсједника Републике.

  

Овогодишњи домаћин сусрета Козарчана, који је одржан 38. пут, била је општина Нови
Град, а на скупу су били замјеник начелника општине Нови Град Ранко Дабић, начелник
општине Лакташи Милован Тополовић и представници других козарачких општина, као и
академик Мирко Керкез.

  

Удружење Козарчана у Београду основано је прије пет година и наставља традицију
секције бораца Другог Крајишког НОП одреда "Др Младен Стојановић" са циљем да
чува и његује успомену на велику жртву и херојски отпор народа Козаре у Другом
свјетском рату.

  

Извор: Срна
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