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ОБАВЈЕШТЕЊЕ - ПОЗИВ
Позив грађанима, медијима, организацијама и удружењима грађана
Поштовани,
Полиција Брчко дистрикта БиХ, као прва мултиетничка полиција у Босни и
Херцеговини формирана је 2000. године и ове године обиљежава седамнаест година
постојања и рада.

Како је предвиђено Програмом обиљежавања 17. година постојања Полиције
Брчко дистрикта БиХ, током мјесеца септембра 2017. године Полиција је у сарадњи са
грађанима проводила различите активности којима се обиљежава годишњица.

Најзначајнији, церемонијални дио обиљежавања “17. година постојања
Полиције Брчко дистрикта БиХ” предвиђен је да се одржи дана 12.09.2017. године кроз
“радно-свечану сједницу Форума директора и комесара полицијских и обавјештајносигурносне агенције БиХ”, те посебну централну свечаност „ПОЛИЦЕ ФЕСТ“(полицијски фестивал).

Централна манифестација церемонијалног и свечаног карактера „ПОЛИЦЕ
ФЕСТ“- (полицијски фестивал) ће се одржати на Тргу младих у Брчком, дана
12.09.2017. године са почетком у 13,00 сати.
Програмом ове свечане церемоније предвиђено је да ће полицијске агенције из
цијеле Босне и Херцеговине у сарадњи са Полицијом Брчко дистрикта БиХ, презентовати
своју полицијску опрему, дружити се са грађанима, те дијелити пригодне поклоне и
промотивне материјале. Поред наведеног припадници Полиције Брчко дистрикта БиХ ће
одржати свечани “полицијски дефиле” и кроз вјежбе оспособљености приказати извршење
полицијских послова и задатака, као и припремити друге садржаје церемонијалног и
забавног карактера.
Позивамо грађане, представнике медија, удружења грађана, невладине
организације, омладинске организације и друге, да нам се придруже и да буду дио ове

свечаности како би увеличали обиљежавање 17. година Полиције Брчко дистрикта
БиХ .
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