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УКЉУЧИТЕ СЕ, ПОСТАНИТЕ ЧЛАНОВИ
САВЈЕТА!

У овом
броју:
Обиљежили смо
Дан жена
Хуманост на дјелу
Из скупштинских
клупа
Угостили смо
Миломира Марића

проф. др Владо Ђајић, предсједник:
Поштоване чланице и чланови Градског одбора СНСД-а Бања Лука, драге
активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!
Наша прва заједничка побједа је иза нас, она за савјете мјесних заједница, а
тек сад креће озбиљан посао. Прво морамо оправдати повјерење 75%
наших суграђана, пријатеља, познаника, чланова породице, колега с посла
и свих који нас познају. Најозбиљније очекујем да мјесне заједнице у којима
смо побиједили буду они дијелови нашег града у којима ће бити највећа
организација, рад и видљив брзи напредак. Колико ћемо бити успјешни,
зависи само о нама, раду на терену и координацији с Градским одбором.
Подршка наших и коалиционих партнера у Скупштини Града је
осигурана. Уз то, подсјећам вас, да смо у кући ГрО СНСД-а Бања Лука у
Улици Јована Дучића, отворили „одборничку собу”, ваше мјесто за сусрет
с нашим одборницима. Позивам вас да искористите ову прилику,
комуницирате с њима и активно учествујете на одређивању приоритета за
које ће се онда они борити у дворани највишег градског представничког
тијела. Све је на нама. Одговорност за успјех, али и признање за
постигнуто.
Наша Бања Лука је у тешком стању, градоначелник је неспособан, то види
све више и више људи, не само наших чланова, симпатизера и активиста,
то је чињеница. Потрошио је, нико не зна у шта, прошлогодишњи буџет,
ништа није направио. Овогодишњи буџет је рекордан, више од 160
милиона конвертибилних марака, а политике које се воде иду према
уништењу града. У тренутку кад због сукоба у Украјини и свјетске кризе
цијене енергената лете у небо, градоначелник је продао мазут у пола
цијене, него по којој га је Град Бања Лука купио за резерву, оштетио је
буџет и све грађане за пола милиона конвертибилних марака. Тражимо да
се расчисте све околности и око хале у Рамићима. У Скупштини радимо
припремљено, координисано, одговорно и одлучно.
Припремамо се за изазове пред нама. У току је оснивање савјета ГрО
СНСД-а Бања Лука. Важно је да се чује што више мишљења, размотре
различити погледи и чују гласови људи који желе и имају шта рећи о баш
свим животним темама везанима за Град Бању Луку. Позивам вас да се
укључите, постаните члановима савјета! Провјерите на нашој веб страници
о којим је савјетима ријеч, пратите страницу да видите вријеме одржавања
састанака. Дођите!
Поздрављам вас до нове Побједе!

Представа у ГрО
СНСД-а
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ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ
Хуманитарне акције већ су својствене Градском одбору СНСД-а Бањалука.
Предсједник Владо Ђајић одлучио се да помогне и породици Недић из Бањалуке у
сарадњи са Мозаиком пријатељства. Обезбиједио је дрва за огрев, прехрамбене и
хигијенске намирнице, те новчану помоћ за социјално угрожену Жељку Недић из
Бањалуке, њену кћерку Сању и деветнаестомјесечну унуку.

"Захваљујући Влади Ђајићу, народном човјеку, ова породица не мора да брине о рачунима
за утрошак електричне енергије све до краја године јер ће јој они бити уплаћени те ће њен
дом, осим дрва за огрев, учинити топлијим нова два ПВЦ прозора", рекао је Мирослав
Субашић из Удружења "Мозаик пријатељства".

У удружењу су захвални Ђајићу због брзог проналажења рјешења за социјално угрожене
суграђане.
Жељка Недић живи са кћерком Сањом и њеном деветнаестомјесечном кћерком у бараци у
бањалучком насељу Старчевица, а издржавају се од њене пензије од 260 КМ.
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ОБРАДОВАЛИ СМО НАШЕ СУГРАЂАНКЕ!
Поводом Међународног дана жена, 8. марта, руководство Градског одбора СНСД-а
Бањалука, традиционално је поклањало цвијеће Бањалучанкама на Тргу Крајине.

Предсједник ГрО СНСД-а Бањалука Владо Ђајић рекао је да је то симболичан дан који
представља тренутак када су се жене избориле за своју равноправност.

"Ово је већ постала традиција да СНСД сваке године на данашњи дан дијели цвијеће свим
грађанкама. Желимо да захвалимо свим суграђанкама на њиховом доприносу друштву и
цијелој Републици Српској. Жене су се с правом избориле за равноправност и треба им
омогућити даље напредовање у друштву као и пажњу коју заслужују због свега што раде",
поручио је Ђајић.
Додаје да мушкарци треба више простора да дају женама, јер су оне неизоставан дио наше
заједнице.
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Дамама се обратила и предсједница Актива жена ГрО СНСД-а Бањалука Наташа
Радуловић.

Поручује да СНСД од свог оснивања програмски заговара и у политичкој пракси потврђује
важност жене у нашем друштву.

„Жене су кроз историју доказивале да су најбоље када је најтеже јер, то је генетика, а не
политика. Један од главних принципа у нашем дјеловању мора бити борба за сваку жену.
Све сте нам потребне, свака од вас има своје мјесто и ниједна није сувишна!“, рекла је
Наташа Радуловић.
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ВРИЈЕМЕ ЈЕ ДА СЕ УЈЕДИНИМО!
Обраћање посланика СНСД-а у НСРС Владе Ђајића на посебној сједници о стању у
области борачко-инвалидске заштите:

„Када говоримо о овој теми мислим да велики кредибилитет јер сам био учесник рата од
септембра 1991. па до краја.
Учествовао сам у спасавању многих живота, али нажалост видио и страшне призоре.
У рову, гдје са саборцима дијелите добро и зло, не постоје партије и подјеле. У рову постоје
част и достојанство. Постоје храбри и поносни људи спремни да се жртвују у име народа и
државе коју воле. А ми борци волимо Републику Српску. Она је наша велика историјска
побједа. Побједа за коју су дали животе наши очеви, синови и браћа. Побједа за коју су се
једнако бориле код куће страхујући наше мајке, супруге, кћерке и сестре.
Ја и моја партија, Савез независних социјалдемократа, смо на њиховој страни. Подржавам
сваки рационалан приједлог да се побољша стандард бораца. Влада коју предводи СНСД,
са коалиционим партнерима, је учинила доста доброг за наше борце. И чинићемо још
више. То је наша обавеза и наша највећа дужност, али сматрам да може и мора боље!
Знам да својим тражењима борци не мисле и не желе срушити платни систем Републике
Српске и послати је у банкрот. Борци добро знају колики је буџет и тачан износ колико им
од тога припада.
Разговарао сам с борцима. Њихов приједлог је да се направи праведнија расподјела тих
средстава. Сагласан сам с тим приједлогом. Стављам се лично на располагање да са својим
сарадницима, љекарима, борцима и стручњацима из минстарстава направимо праведнији
Правилник.
Једна минута, сат или ноћ на ратишту, првој линији или у рову нема цијене. Да не
говоримо о седмицама, мјесецима или годинама. Наши борци у рат нису ишли због пара
или бенефиција. Ишли су због части. Ишли су због вјере. Људскости. Права. Ишли су
несебично да сачувају опстанак нашег народа у Републици Српској. Зато борци морају
имати статус који залужују.
Истовремено упућујем позив свима овђе присутним и онима који нас гледају да се
издигнемо изнад личних интереса и интереса партија којима припадамо. Све вас позивам
на опште јединство које нам је у овом тренутку можда потребније него деведесетих година.
Хвала вам!“
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СТАНИВУКОВИЋ НАСТАВЉА ДА РАДИ НА ШТЕТУ ГРАДА
"Драшко Станивуковић је продао мазут по цијени која је јефтинија од набавне
цијене. Тај мазут је набавила бивша управа и није хтјела да га прода, па ми
постављамо питање зашто се то десило и зашто се то десило сада у доба ове нафтне
кризе са дериватима. "

ДОК СТАНИВУКОВИЋ ПРИЈЕТИ ПРЕВОЗНИЦИМА, ИЛИЋ
ПОЗИВА НА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
"Градоначелник је изрекао одређене пријетње превозницима што није добро. Треба
се ићи у смјеру рјешавања проблема али на неки мирнији начин. Ни ја нисам за
повећање цијена карата, али мислим да им требамо помоћи са додатним
субвенцијама како бисмо се сви покушали извући из овог проблема. Градоначеник
је обећавао неке ствари које није могао да испуни, и прво треба да размисли прије
него се упусти у такве ствари"
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РАДНИЦИМА БАЊАЛУЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА ДВА ДАНА
ПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА И 100 КМ
Директор Дома здравља Бањалука и одборник СНСД-а у Скупштини града
Бањалука Невена Тодоровић каже да је на састанку са представницима синдикалних
организација ове здравствене установе једногласно донесена одлука да радници
Дома здравља као награду добију два дана плаћеног одсуства и 100 КМ уз плату.

"То је заједнички став све четири синдикалне организације Дома здравља и менаџмента
установе и мислим да ће радници бити тиме задовољни. Ово је један знак пажње за сав труд
и рад који су уложили у протеклом периоду", рекла је Невена Тодоровић.

Поручује да колектив Дома здравља Бањалука већином чине жене, које су се показале као
изузетни борци. Поносна је на то како су изнијели пандемију па су награде заслужене.
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"МЕДИЈСКИ РАТ ЈАЧИ ЈЕ ОД ПОЛИТИЧКОГ" МИЛОМИР
МАРИЋ У ГРО СНСД-А БАЊАЛУКА
"Медијски рат јачи је и од правог јер чим почне прво страда истина", порука је то са
предавања познатог новинара и уредника. Угостили смо Миломира Марића, а
публика је имала прилику да чује интересантне ставове и чињенице на тему
"Медијски рат јачи од политичког". Пуна конгресна дворана наше куће, бројна
питања публике и аплаузи обиљежили су то вече.

Марић је истакао да живимо у свијету спиновања у којем више нико и не зна шта је истина,
наводећи да се медијски рат дешавао "од када је вијека и свијета".

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Владо Ђајић рекао је да су медији веома
битни у свему, не само у политици, већ и у раду, медицини.
- Због тога смо и основали свој тим за медије. Циљ нам је да имамо веома добру сарадњу да
бисмо презентовали оно што добро радимо - рекао је Ђајић.
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ПРЕДСТАВА "СВЕ О ЖЕНАМА"
Поводом Међународног дана жена за наше даме припремили смо низ догађаја међу
којима и сјајну представу Мире Гаврана, редитеља Дарка Цвијетића "Све о женама".
Представу које изводи Позориште Приједор наше Бањалучанке имале су прилику
да погледају у мултимедијалној конгресној дворани ГрО СНСД-а Бањалука у
организацији нашег Савјета за културу.

Хвала дивним глумицама које су уљепшале вече, а посебно хвала нашим дамама СНСД-а
које су присуствовале нешто другачијој прослави Дана жена у организацији Градског
одбора СНСД-а Бања Лука.
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ОБИЉЕЖАВАЈУЋИ КОЗАРСКЕ ПОКЛАДЕ ЧУВАМО
ТРАДИЦИЈУ
Дочекали су нас широки осмјеси и добри домаћини козарског краја. Владо Ђајић са
руководством Градског одбора СНСД-а Бања Лука присуствовао је традиционалним,
16. Козарским покладама.

Уз пјесму, традиционална јела, ручне радове и народне ношње мјештани су испоштовали
један од најљепших обичаја.
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Уз пјесму, традиционална јела, ручне радове и народне ношње мјештани су испоштовали
један од најљепших обичаја.

Дух народа Козаре и Поткозарја остао је позитиван и пркосан упркос лошим временима за
Србе тих крајева.

Подаци / контакт / адреса
Градски одбор СНСД-а Бања Лука
Јована Дучића бб, 78 000 Бања Лука,
Република Српска
Контакт телефон: +387 51 324 200
Е-пошта: kontakt@snsdbl.com

