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НИЗ ПОБЈЕДА СНСД-А СЕ НАСТАВЉА!

У овом
броју:
Велики састанак
у ГрО СНСД-а
Бањалука
Посјетили смо
колеге у Бијељини
Хуманитарне
Акције
Основали смо нове
Савјете

проф. др Владо Ђајић, предсједник:
Поштоване чланице и чланови Градског одбора СНСД-а Бања Лука, драге
активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!
Низ побједа СНСД-а се наставља, то су велике и добре вијести. Након што су
наши пријатељи побиједили у Приједору с локалном листом, затим ми у
Бањој Луци до кољена потукли опозицију на изборима за Савјете мјесних
заједница,такође,сад честитамо колегама из Бијељине на њиховој побједи на
изборима за Савјете мјесних заједница! Можемо међу нама осјетити овај
нови вал оптимизма. Он није дошао сам од себе већ кроз наше јединство,
међусобну подршку те спремности на рад и акцију.
У Бањој Луци, Градски одбор СНСД-а не престаје с радом како у нашој кући,
тако и на терену. У просторије Одбора сваки дан долазе чланови из свих
дијелова града да заједно ријешавамо проблеме,од комуналних до оних с
којима се суочавају наши чланови као појединци.Много је ту неправде коју
требамо исправити. Уз то, не одустајемо и настављамо рад на реализацији
обећаног током припрема за изборе за Савјете мјесних заједница. У недјељу,
3. априла 2022, у нашој мултимедијалној сали одржали смо велики састанак
којем је присуствао предсједник Милорад Додик, потпредсједница Жељка
Цвијановић, представници мјесних одбора и других тијела наше
организације, дошло је више од хиљаду људи, атмосфера је била сјајна,
настављамо у том смјеру.
Активи жена, младих и пензионера раде пуном паром. Припремамо бројне
културне и забавне догађаје, од срца смо се организовали и остварили
неколико хуманитарних акција путем којих смо помогли наше социјално
најугроженије чланове и њихове породице.
При крају смо процеса оснивања савјета, добар број њих већ одржава
сједнице на којем брусе наше политике у 27 подручја, а ја вас још једном
позивам да се прикључите, није касно!
На крају, сви сте добродошли у нашу кућу у Улици Јована Дучића (Чајевец),
дођите да разговарамо, учврстимо познанства и пријатељства, направимо
планове и реализујемо их у побједе. У склопу мултимедијалне сале на
другом спрату (улаз "Лофт”), сваког дана од 10 до 22 часа, укључујући и
викенд, дођите на кафу и чашицу разговора с пријатељима и друговима.
Видимо се!
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БЕЗ СНСД-А НЕМА НАПРЕТКА БАЊАЛУКЕ И СРПСКЕ!
Без СНСД-а нема напретка Бањалуке и Републике Српске, порука је руководства
СНСД-а након радног састанка са представницима мјесних одбора. На челу са СНСДом Република Српска иде у добром правцу јасан је предсједник Милорад Додик.

"Важно је рећи да је Република
Српска откако смо на власти
сигурно другачија, боља, стабилнија,
изграђенија,
инфрастурктурно
уљепшана у односу на период прије
нас.
Ми
смо
стабилизовали
институције, стабилизовали њен
финансијски систем, здравствени
систем и све друге области у
друштву“, рекао је предсједник
СНСД-а Милорад Додик.
Додик подсјећа да руководство странке пажљиво прати које су потребе становника
Републике Српске.
Потпредсједница Жељка Цвијановић
каже да је странка рехабилитована и да
смо спремно ушли у изборну годину.
„Ми смо странка која се налази на
терену и чињеница да можемо
окупити велики број људи, људи који
јесу активисти и промотери онога што
јесте политика СНСД-а, показује у
суштини наше правце и опредјељења“,
изјавила је Жељка Цвијановић.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Владо Ђајић поручује да имамо најбоље људе,
најбољу организацију, најбољег предсједника, мотив и обавезу према својој дјеци.
„СНСД
је
састављен
од
најстручнијих, најквалитетнијих,
најспособнијих и патриотски
освјештених кадрова и људи који
знају шта је град Бањалука, шта
су потребе Бањалуке, а и потребе
Републике Српске“, поручио је
Владо Ђајић.
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РУКОВОДСТВО СНСД-А БАЊАЛУКА И БИЈЕЉИНА О
РАЗВОЈУ СЕМБЕРИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Руководство ГрО СНСД-а Бањалука на челу са предсједником Владом Ђајићем
посјетило је Градски одбор СНСД-а Бијељина.

На састанку су разговарали о развоју Семберије и Српске у цјелини.
Предсједници два Градска одбора СНСД-а истичу да је развој Бањалуке и Бијељине
заустављен због градоначелника који нису из СНСД-а.
„Без СНСД-а нема развоја Бијељине и нема опстанка Републике Српске. Влада Српске је
овдје уложила огромна средства и штета је за становнике Бањалуке и Бијељине што немају
градоначелнике који одговарају потребама градова и без њих неће бити развоја Семберије
какву ми желимо да буде“, поручио је Владо Ђајић.
Та два града не могу да спроведу све оно што је циљ политике СНСД-а, а то је одрживост и
развој Српске кроз развој свих локланих заједница – истакнуто је на састанку.

„Немамо сарадњу са градоначелницима који су сплетом околности изабрани на те
функције. Проблем за све нас је да ставимо све расположиве ресурсе у развој и будућност
свих наших грађана“, изјавио је предсједник СНСД-а Бијељина Владимир Лазић.
Република Српска је наша једина прелијепа домовина за коју се боримо, градоначелници
Бањалуке и Бијељине не схватају какавог тешког посла су се прихватили, а којем нису
дорасли – главна је порука са састанка у Бијељини.
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АКТИВ ЖЕНА У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ
Наш Актив жена обрадовао је дивну петочлану породицу Јањић из Врбање.
Најмлађи су посебно били срећни због нових играчака. Наташа Радуловић, овом
приликом, породици Јањић уручила је и пакет помоћи са основним животним
потрепштинама.

Каже да су јој искрени осмијеси и срећа малишана најдражи дио хуманитарних акција по
којима је већ позната те да приликом посјета највише воли да проводи вријеме управо са
њима.
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ПОСЈЕТИЛИ СМО РАМИЋЕ И БАРЛОВЦЕ
Руководство Градског одбора СНСД-а Бањалука свакодневно је на терену. Током
својих посјета свим дијеловима Бањалуке пажљиво саслушају грађане и њихове
потребе.

Бројни су проблеми са којима се суочавају наши суграђани, а које није ријешила Градска
управа. Кроз наше Савјете мјесних заједница настојаћемо да помогнемо Бањалучанима и
ријешимо приоритетне проблеме.
„Ми желимо да се ваш глас чује“, порука је руководилаца Градског одбора.
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ОСНОВАЛИ СМО НОВЕ САВЈЕТЕ
Савјет за привреду и предузетништво
У просторијама СНСД-а одржана је конститутивна сједница Савјета за привреду и
предузетништво, који броји 30 чланова, веома еминентних људи, доказаних у
својој струци, свих профила.

За предсједника је изабран Маринко Умичевић.
„Наш задатак је да својим приједлозима, сугестијама и коментарима помогнемо у
Скупштини града Бањалука и на нивоу Републике Српске, али и БиХ. Кренућемо од
образовања, високог образовања, гдје ћемо у сарадњи са другим Савјетима пренијети наша
искуства у области пословања, али и пословног окружења у Бањалуци и Републици
Српској.

Покушаћемо да примјенимо искуства и сугестије прошлог Савјета. У Савјету смо бирали
људе свих профила и занимања па смо водили рачуна да све активности буду заступљене.
На један од првих састанака које ћемо одржати позваћемо премијера Републике Српске
Радована Вишковића и министра привреде и предузетништва Вјекослава Петричевића.
Надам се успјешном раду, да ћемо заједно са осталим Савјетима доћи до добрих резултата",
рекао је Умичевић.
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Савјет за дигиталну транзицију и развој нових индустрија
Основали смо Савјет за дигиталну транзицију и развој нових индустрија, а за
предсједника је изабран Денис Туркановић.

Чланови Савјета за дигиталну транзицију и развој нових индустрија су појединци који се
активно баве процесима дигиталне трансформације у јавној управи, малим и средњим
предузећима Бањалуке, као и људи одговорни за функционисање асоцијација које
окупљају пословне субјекте и појединце у области информационо-комуникационих
технологија (ИК технологије).
Циљ Савјета је да креирају политички програм СНСД подршке процесима дигиталне
трансформације и развоја нових технологија града и друштва кроз покретање широког
друштвеног дијалога вођеног с циљем остварења широког друштвеног консезунса о
најважнијим приоритетима будућег развоја.

Анализираће тренутно стање ИКТ индустрије, дигитализацију јавне управе и пословних
субјеката у Бањалуци и Републици Српској.
Покренуће дијалог са свим релевантним партнерима развоја ИКТ индустрије - пословни
субјекти, предузетници, фриленсери, удружења грађана и асоцијације младих.
Орагнизоваће посјету ИКТ компанијама и предузетницима на територији града Бањалука.
Мапираће потенцијале за разој ИКТ индустрије и других нових индустрија.
Организоваће презентације, meet up догађаје и јавне дискусије на актуелне теме у области
дигиталне трансформације града и друштва.
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Савјет за борачко-инвалидску заштиту
Основали смо Савјет за борачко-инвалидску заштиту, а за предсједника је изабран
Дарко Матијашевић.

Чланови Савјета планирају да пронађу и предложе рјешења о побољшању статуса на
основу материјалног положаја демобилисаних бораца, ратних војних инвалида, породица
погинулих бораца, цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре.
Промовисаће културу сјећања о страдању нашег народа у прошлом вијеку, са посебним
освртом на историјску чињеницу да је српски народ, након вишевјековних покушаја, у
последњем отаџбинском рату, успио створити српску државу са ове стране ријеке Дрине.

За чланове Организације младих Градског одбора СНСД-а организоваће предавања о
огромној жртви коју су поднијели наши погинули борци, ратни војни инвалиди и
демобилисани борци за Републику Српску и наш народ, јер ће на тај начин отети од
заборава њихов величанствен напор и подвиг.
Обезбиједиће присуство чланова Савјета за борачко-инвалидску заштиту парастосима
погинулим борцима Војске Републике Српске у свим Мјесним борачким организацијама у
Граду Бањалука и обиљежавању свих важних датума из историје нашег народа.
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Савјет за пољопривреду и село
Савјет за пољопривреду и село Градског одбора СНСД-а Бања Лука формиран је
30. марта 2022. године. За предсједника Савјета изабран је Драшко Илић, а
конститутивној сједници присуствовао је 31 члан Савјета.

Овај Савјет састављен је од чланова пољопривредне струке, економиста, правника,
просторних планера, демографа и чланова техничке струке, инжењера различитих
профила.

„Новоформирани Савјет, у наредном временском периоду, одржаће низ састанака како би
сагледали постојеће стање у области пољопривреде и руралног развоја. Након сагледавања
истог одредићемо правце дјеловања у овој области и израдити платформу на основу које ће
се обезбједити дјеловање кроз законодавну и извршну власт“, поручио је предсједник
Савјета за пољопривреду и село Драшко Илић.

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

