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проф. др Владо Ђајић, предсједник:
Поштоване чланице и чланови Градског одбора СНСД-а Бања Лука, драге
активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!
Сан и главна идеја водиља нам је да препородимо наш град и од њега
направимо, симболично речено, Нову Бању Луку. Толико је
неискориштеног простора за раст и развој, како физичког у самом ткиву
града тако и интелектуалног. Данас хватамо корак и ударамо смјернице да
се по квалитету живљења и стандарду приближимо развијеним земљама.
Јесте сан, али њега је могуће остварити. Ми на томе озбиљно радимо, знају
то бројни од вас укључени у неке од многобројних активности које спроводи
ГрО СНСД-а Бања Лука. Знам рећи својим студентима: ко учи за испит, тај
ће га и положити. Како на Медицинском факултету, тако очекујем и у нашој
странци – рад ће дати резултата. Можемо бити оптимистични у вези наше
будућности и живота у главном граду Републике Српске.
Интелектуални потенцијал наше организације планирам у потпуности
искористити. У новој смо фази, наша Градска организација сад је отворена
за чланство, добродошли су сви са идејама, а посебно они који су спремни
уложити своје знање и сате живота у конкретно дјеловање. У току је
интензиван рад на оснивању бројних Савјета, неки су већ одмакли с радом
али није прекасно да се укључите. Уз то, неки од савјета су управо пред
формирањем. Задатак савјета је од кључне важности, да одлучи о нашим
темељним политикама и циљевима у наредном периоду. Будите и ви дио
тог важног процеса, уградите своје идеје и жеље у темељни документ и
његове програме које ћемо остваривати на градској, али и заговарати на
републичком нивоу.
У Скупштини града Бања Лука наши се одборници заједно с коалиционим
партнерима одговорно боре да се спаси што се спасити да. Неодговорне
политике, приватни интереси, лажи и обмане становништва од стране
тренутног градоначелника свима нам долазе на наплату. Има највећи буџет,
обећавао је бољи, а сад нам фактурише скупљи живот. Имамо разлога за
забринутост, али она нам је истовремено и мотив да будемо одговорнији и
још бољи са својим промишљањима и рјешењима.
У овом, 15. броју Побједе информишите се о најважнијим догађајима
протекле седмице. За сљедећу најављујем још жешћи темпо.
Захваљујем вам на пажњи и сарадњи. Поздрављам Вас до нове Побједе!

БРОЈ 15

27.03.2022.

27.03.2022.

РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Станивуковић не мари за 30.000 корисника Центра за социјални рад
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић са дневног реда Скупштине Града
повукао је тачке које су се односиле на именовање чланова Управног одбора за пет
градских установа. Овом одлуком, између осталог, 30.000 корисника Града Бањалука неће
моћи добити нова рјешења како би остварили своја права.
Поред Центра за социјални рад, још четири градске установе већ неколико мјесеци немају
управне одборе. Функционисање Дома здравља, Центра за предшколско васпитање и
образовање, Градске развојне агенције, Банског двора озбиљно је угрожено.
“Неименовањем чланова Управног одбора рад Центра је блокиран и доведен у питање јер
немамо једног од два органа управљана. Доводи се у питање остваривање права преко 30
000 корисника једнократне помоћи, новчане помоћи, личне инвалиднине, туђе његе и
помоћи и осталих права из социјалне заштите за болесна и сиромашна одрасла лица и
дјецу”, рекла је директорица Центра за социјални рад Бања Лука Ирена Јолџић.
Апелује на градоначелника да се управни одбори веома важних градских установа што
прије именују, прије свега због корисника који би могли да остану без помоћи.
Без управног одбора не може да функционише ни Центар за предшколско васпитање и
образовање.
“Овом одлуком је блокиран комплетан рад. Ово највише утиче на јавне набавке, извјештај о
раду, већина аката, материјали, све је стало. Ми ништа не можемо учинити јер то није у
нашој моћи без присуства Управног одбора”, рекла је замјеница директора у Центру за
предшколско васпитање и образовање Мирјана Крчмар.
Градоначелник Бање Луке Драшко Станивуковић је након завршене сједнице изјавио да ће
именовање чланова Управног одбора вратити на дневни ред само уколико одборници
скупштинске већине на дневни ред врате пословну зону у Рамићима.
Шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драгослав Топић поручује да
скупштинска већина неће пристати на уцјене и трговину Станивуковћа и да ће, уколико се
наведене тачке што прије не врате на дневни ред, поднети кривичну пријаву против
тренутног градоначелника.

Маринко Умичевић добија овогодишњу награду „Кључ града“
Маринко Умичевић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука и технички директор
бањалучке фабрике обуће “Бема”, биће овогодишњи добитник награде “Кључ Града" са
повељом “Почасни грађанин града Бањалука”.

Умичевић је добио подршку Скупштине, а овај приједлог на сједници градске скупштине
подржало је 19 одборника.
Умичевић се захваљује на додјељеном признању и каже да је посебно поносан. Сматра да је
признање и оправдао јер је много урадио за Бањалуку у којој је и рођен.
Умичевићу ће награда бити додјељена 22. априла, поводом Дана Града Бањалука.
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ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БАЊАЛУКА
Топић: Станивуковић доказао да не познаје Пословник о раду Скупштине града
Ми смо усвојили тачку дневног реда која се односи на субвенције превозницима које су
обећане и што је било предвиђено и у претходном периоду, ништа ми њима нисмо додатно
дали, нити им додатно помогли. Не знамо зашто је градоначелник скинуо другу тачку
дневног реда којом би превозници добили још пола милиона марака.

На дневном реду ванредне сједнице чак ни у Приједлогу нису требале да се нађу тачке
попут парка, хале у Рамићима. Из тих разлога су скинуте са ресорних и надлежних
комисија, а Станивуковић је показао и елементарно непознавање Пословника о раду
градске скупштине покушавајући на дневни ред да стави причу о инвестицијама у
Рамићима и градском парку.

Илић: Нисмо за то да се грађанима повећава цијена дневних или мјесечних карата
Нисмо за то да се грађанима повећава цијена дневних или мјесечних карата. Уколико би до
повећања цијена карата морало доћи, Град Бањалука треба да пронађе средства да
субвенционише то повећање.

Надамо се да ће се у наредним данима цијена горива спустити на неку нормалну разину и
да цијене карата неће морати бити кориговане.
Свјесни смо ситуације у којој су се превозници нашли због повећања цијена горива и
радимо на рјешавању њиховог проблема.

27.03.2022.

ОСНОВАЛИ СМО НОВЕ САВЈЕТЕ
Савјет за политичка и национална питања
Градски одбор СНСД-а може се похвалити још једним од многобројних Савјета.
Одржана је конститутивна сједница Савјета за политичка и национална питања, а
чланови су одабрали проф. др Невенка Врањеша да води Савјет.

Бројне угледне личности из политичког, јавног живота и академске заједнице чине овај
Савјет. Оснивању је присуствовао и предсједник ГрО СНСД-а Владо Ђајић.
Поручује да од Савјета очекује много на пољу јачања и афирмације идеја.
Напомиње да су чланови веома искусне и друштвено препознатљиве личности које ће кроз
секторско дјеловање допринијети развоју и наше странке, али и Града Бањалука.

Предсједник Савјета најављује да у плану имају бројна предавања, јавне дебате, обуке,
едукације али и одржавање контаката и размјену мишљења са заинтересованим субјектима
из области политике, науке, друштвених дјелатности, невладиног сектора и стручне јавности.

Савјет за Урбанизам, грађевинарство и просторно планирање
Визија Савјета за Урбанизам, грађевинарство и просторно планирање је да заговара
и подстиче примјену савремених развојних модела урбаног развоја града кроз дизајн
насеља усредсређених на човјека. Примарна замисао Савјета је развој урбанизма
кроз стварање одрживог окружења по мјери човјека у којем је примарни циљ опште
добро становника и стварање окружења које омогућава грађанима да живе здраву и
активну свакодневицу.
Савјет ће у наредном периоду свој рад усмјерити на мотивисање и повезивање свих
интересних група у овој области како би се обезбиједио интердисциплинарни приступ и
синергија грађана, пројектаната, инвеститора, извођача а у циљу промијене тренутних
трендова, који се углавном ослањају на парцијално и одвојено планирање или
реконструкцију блокова, фасада, паркинг површина, саобраћаја итд. Свеобухватна анализа
постојећег простора и његовог потенцијала као и сагледавање урбанoг развоја мора почети од
значаја насеља, историјских цјелина и амбијената, све до значаја појединачних објеката и
јавних простора, а све како би се подигао квалитет живота у урбаном језгру града и руралним
насељима.
Напори Савјета ће бити усмјерени ка томе да урбанистички развој Бањалуке досегне снажан
нагласак на општем добру заједнице, формирањем нових насеља или реконструкцијом
постојећих кроз планирање, угодних јавних просора за окупљање грађана, дружење породице
као што су скверови, простори за рекреацију и шетњу, пјешачке и бициклистичке стазе и
добра саобраћајна повезаност сваког кутка нашег града, јер и садржаји и људи чине град.
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Савјет за медијску и политичку писменост
Предсједник Савјета је проф. Владе Симовић. У плану су анализа нивоа медијске
и политичке писмености у Граду Бања Лука, дефинисање приједлога за измјену
законске регулативе везане за медијски и политички садржај и статус актера. У
плану су и едукације, предавања и јавне дебате и континуирано одржавање
разговора са заинтересованим странама.

Измјена или доношење регулативе у области медија и политике којима ће се повећати
квалитет медијског и политичког садржаја, заштити актери који дјелују унутар сектора
медија и политике, те развој опште медијске и политичке писмености је највиши циљ
Савјета за медијску и политичку писменост.

Поред ових општих циљева Савјет за медијску и политичку писменост ће радити на
едукацији чланова Савеза независних социјалдемократа и њеној промоцији. Горе наведено
одредило је дјеловање Савјета у три правца:
1. Први правац је измјена или доношење регулативе у области медија, интернет простора и
политике (оних аспекат који се тичу инклузије грађана у процес доношења политичких
одлука и њихове континуиране едукације)
2. Други правац је едукација ширег слоја становника Бања Луке о потреби за образовањем
из домена медија и „информатичког друштва“, ризицима друштвених мрежа и других
интернет садржаја, те предлагању јасних законских регулатива у оквиру ове области.
3. Трећи правац је едукација чланова Градског одбора Савеза независних социјалдемократа
у домену политика које дефинишу највиши органи странке, отварању тема о локалним
политикама кроз организовање округлих столова, форума, али и дискусија у онлајн
формату. Такође, Савјет ће се бавити едукацијом чланова која ће пружити стицања
одговарајућег политичког знања, говорничких и информационих вјештина. Дјеловање
Савјета би требало да дугорочно произведе већу медијску и политичку писменост у
Градском одбору, затим у Бањој Луци, те да утиче на измјену или доношење законске
регулативе која ће да помогне реализацији ових идеја.
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СВЈЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ: ОНИ
НАМ ПОМАЖУ ДА СВИЈЕТ ГЛЕДАМО ДРУГИМ ОЧИМА
Поводом Свјетског дана особа са Дауновим синдромом Амбасадор особа са
Дауновим синдромом, директор Универзитетско клиничког центра Републике
Српске и предсједник ГрО СНСД-а Бањалука, Владо Ђајић, полазницима
програма осамостаљивања и радног оспособљавања уручио је дипломе за куваре и
конобаре. С обзиром на то да воле музику поклонио им је и синтисајзер.

Проф. Др Владо Ђајић већ неколико година је амбасадор особа са Дауновим синдромом и
то, каже, ради с љубављу.
„Све је почело с циљем да им помогнем, међутим ја сам тај који је њима захвалан јер су они
помогли мени. Уз њих гледам другачије на живот и на проблеме“, поручује Ђајић.
У плану је и отварање угоститељског објекта у ком ће особе са Дауновим синдромом
радити уз професионалце и истовремено им помагати у границама својих могућности.
Циљ је, најављује Владо Ђајић, да тај објекат буде интернационалног карактера. У њега ће
долазити особе са Дауновим синдромом из свих крајева свијета да се друже и раде, а на тај
начин ће се ријешити и њихов правни и економски статус.

Рад Владе Ђајића као амбасадора Даун синдром центра подржао је и чувени Драган
Стојковић Пикси. Разговарали су о одигравању пријатељске утакмице ветерана
хуманитарног карактера.
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РИЈЕШИЋЕМО ПРОБЛЕМ РАСВЈЕТЕ НА ТЕРЕНУ ФК ВРБАС
Фудбалски терен на ком игра ФК Врбас ускоро ће имати расвјету заслугом
предсједника ГрО СНСД-а Бањалука који је обећао да ће проблем расвјете на том
терену ријешити у најкраћем могућем року.

Овај клуб је у име предсједника ГрО СНСД-а Бањалука, посјетио одборник СНСД-а у
Скупштини града Бањалука. Приликом посјете, Бојан Пећанац донирао је лопте и дресове.
Предсједник клуба Љубиша Босанчић захвалио се Ђајићу на донацији, те позвао и остале да
прате његов примјер. ФК Врбас такмичи се у четвртој лиги Републике Српске, а клуб броји
преко 100 чланова у свим категоријама.
Ове године ФК Врбас добио је свега 3.500КМ од Града Бањалука што није довољно ни за
три мјесеца функционисања. Овај клуб, али и остали спортски клубови у граду суочавају се
са финансијским проблемима, а градска власт је таквим потезима показала да није
заинтересована за развој спорта у Бањалуци.

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

