
Поштоване чланице и чланови Градског одбора СНСД-а Бања Лука, драге

активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!

Мир и просперитет у нашем главном граду и Републици Српској данас су

критично угрожени, не нашом кривицом. Ситуација вам је свима позната,

не морам вам посебно образлагати њену озбиљност. У сриједу, 20. априла

2022, на Тргу Крајине у Бањој Луци на позив наших бораца окупио се бројан

частан свијет. Тог послијеподнева тражили смо само оно што нам законом

припада: право на нашу земљу и да свој живот у својој Републици Српској

уређујемо и водимо онако како нама одговара и како нам је загарантовано

Дејтонским споразумом. Ништа више. Туђе не желимо, своје нећемо дати!

Захваљујем вам се сваком појединачно што сте се лично придружили

бројним пријатељима, колегама, члановима породице и страначким

друговима из нашег ГрО СНСД-а Бања Лука на овом часном скупу и што сте

на тај једноставан, а снажан патриотски начин дали подршку очувању

интегритета, мира и просперитета у Републици Српској. Покаали смо снагу,

одлучност и бројност! 

Настављамо озбиљно радити на очувању мира и просперитета и у склопу

наших редовних активности. Стално смо на терену, савјети се оснивају и

редовно свакодневно засједају са циљем да избрусе наше темељне политике

у 27 подручја. У нашу заједничку кућу свакодневно долазе бројни чланови,

заједно се боримо и рјешавамо нагомилане проблеме на цијелом подручју

Бање Луке.

Имали смо част угостити наше пријатеље и колеге из Бијељине након важне

и велике борбе на изборима за Савјете мјесних заједница. И тамо је СНСД

однио премоћну побједу и поразио опозицију до кољена. Честитамо

побједницима!

Ове велике седмице с вама дијелим нади да ћемо предстојеће празнике

дочекати у миру и сигурности наших породица и најближих те да ће

вријеме испред нас бити праћено Божјим благословом који нам је итекако

потребан у овим захтјевним временима. Васкрс је доба кад се буди нада и

подсјећа нас да свјетло и доброта на крају увијек побиједе мржњу и зло.

Нека нам радост Христовог васкрсења подари мир, испуни нас истинским

хришћанским вриједностима и ојача нам вјеру да савладамо искушења.

Христос васкрсе!

Поздрављам вас до нове побједе!

ПОБЈЕДА
Билтен ГрО СНСД Бања Лука бр. 17

ЖИВЈЕЛА СЛОБОДА! ЖИВЈЕЛА РЕПУБЛИКА

СРПСКА!
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проф. др Владо Ђајић, предсједник:
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Захвалница Влади

Ђајићу

Основали смо нове

Савјете

Присуствовали

смо народном

скупу Слобода



Борачка организација Републике Српске у Бањалуци на Тргу Крајине организовала

је народни скуп Слобода којим се исказало незадвољство одлукама Кристијана

Шмита који је суспендовао Закон Републике Српске о имовини.

ПРИСУСТВОВАЛИ СМО НАРОДНОМ СКУПУ СЛОБОДА
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Према процјенама Министарства унутрашњих послова више од 20.000 грађана стигло је на

Трг Крајине да пружи подршку БОРС-у.

Чланови ГрО СНСД-а такође су присуствовали народном скупу.

Дужни смо да све наше сачувамо због наших потомака, баш као што су и за нас створили и

одбранили.



Угостили смо колеге из Бијељине у нашој кући и заједно прославили убједљиву

побједу СНСД-а у том граду на изборима за савјете мјесних заједница.

ЗАЈЕДНО СМО ПРОСЛАВИЛИ ПОБЈЕДУ БИЈЕЉИНЕ!
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Предсједник ГрО СНСД-а Бијељина захвалио се Влади Ђајићу на срдачном дочеку и

гостопримству и поручио да се нада још бољој сарадњи између два градска одбора.

Чланове СНСД-а из Бијељине срдачно је дочекала и потпредсједница СНСД-а Жељка

Цвијановић. 

Предсједник ГрО СНСД-а

Бањалука захвалио се

Бијељинцима што су дошли у

великом броју и изразио жељу

да сви градови и општине у

Српској своје побједе прославе

и код нас јер је, како каже,

Градски одбор СНСД-а

Бањалука кућа свих чланова

СНСД-а. 

Владо Ђајић подсјетио је на

низ побједа СНСД-а у

посљедњих неколико мјесеци

и најавио да ће се са побједама

и наставити, а да нас највећа

чека у октобру.



Присуствовали смо црквеном сабору у селу Шљивно поводом Благовести пресвете Богородице. 

ВЛАДИ ЂАЈИЋУ УРУЧЕНА ЗАХВАЛНИЦА НА

ШЉИВАНСКОМ ЦРКВЕНОМ САБОРУ
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Уприличена је свечана

литургија и парастос

погинулим борцима ВРС.

Након тога, удружење

„Добрња“ организовало је

спортске сеоске игре у три

категорије.

Предсједник Градског

одбора СНСД-а Бања Лука

Владо Ђајић је позван као

један од заслужних људи за

реновирање локалне цркве,

а том приликом уручена

му је и захвалница. 

На иницијативу Владе

Ђајића у плану је изградња

и парохијског дома. 

Најсрећнији смо када

видимо народ који без

обзира на све није изгубио

везу са коријенима.



Сваки члан савјета биће слободан износити идеје, доказивати њихову реалност,

оправданост и коначан циљ те добити прилику да их реализује. У дјелокругу Савјета, како

то и његов назив наговјештава, је више области. Једна је у области правних питања и

уопште правног система која овај Савјет треба да ријешава и унапрјеђује. Друга у области

локалне самоуправе која се односи на активности на унапријеђењу рада управе и управног

поступка, те унапријеђењу локалне самоуправе, лолкалног развоја и учешћа грађана и

организација цивилног друштва у доношењу одлука на локалном нивоу.

За предсједника Савјета изабран је Остоја Перишић. Савјет чине истакнути

чланови, симпатизери и друга лица која су друштвено препознатљива у

стручним, политичким и јавнимобластима дјеловања те која имају и потребно

искуство у области права, управе, локалне самоуправе и локалног развоја. 

ОСНОВАЛИ СМО НОВЕ САВЈЕТЕ
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Локални развој је једна од најважнијих задатака локалне самоуправе у Републици Српској и

вјероватно највећи изазов с којим се она суочава данас. Проактивно управљање развојем

подразумјева стваралачко обликовање будућности и стрпљиво и систематично настојање да

се таква будућност достигне. Одговорно управљање подразумјева првенствено одговорност

спрам грађана. Савјет је препознао потребу да се помогне нашим члановима и другим

заинтересованим лицима у пружању правне помоћии правног савјетовања. Правне услуге и

савјетовања ће бити бесплатна, што је још један покзатељ одговорне политике СНСД-а према

граду и свим грађанима Бањалуке. 

Савјет за локалну самоуправу, локални развој и правна питања
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Савјет за високо образовање припрема програм који ће послужити као основа за расправу о

томе како унаприједити систем високог образовања и повећати ниво учешће

високошколских установа у процесу интернационализације високог образовања. Расправа

о стању и о актуеним проблемима у високом образовању, а у којој ће поред чланова савјета

учествовати и други заинтересовани универзитетски наставници и сарадници, биће

организована у складу са оперативним планом рада савјета у текућој академској години.

Ова расправа ће довести до квалитетних преднормативних и професионалних закључака

који су неопходни за развој високошколских установа, али и цјелокупног система високог

образовања. Савјет ће у функцији поменуте расправе организовати округле столове,

предавања и друге облике комуникације и посветити значајну пажњу афирмацији

усвојених закључака и то како унутар академске заједнице, тако и у јавности. 

На конститутивном састанку Савјета за високо образовање за предсједника Савјета

изабран је Жељко Мирјанић.

Савјет за високо образовање
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У плану Савјета је сарадња са Владом Републике Српске, Унијом удружења послодаваца

Српске, синдикалним организацијама, Привредном комором. Примарни циљ

новооснованог Савјета је побољшање статуса запослених и измјена законске регулативе.

Чланови Савјета направиће план дјеловања и предлоге измјена које ће доставити

одборницима у Скупштини града и посланицима у Народној скупштини Српске на

разматрање. Највећи акценат, каже предсједница Савјета, биће здравствена заштита на раду.

Основали смо Савјет за радничка питања и синдикате, а за предсједницу је

изабрана Драгана Мацан. 
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Савјет за радничка питања и синдикате
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Чланови Савјета ће прикупљати информација о стипендијама, пројектима и едукацијама у

земљи и иностранству, али и организовати разне врсте едукација и предавања, које између

осталог укључују едукације из пословне етикеције, едукације о припремама и писању

пројектне документације, едукације о припремама за писање мотивационих писама,

биографија за стипендије у иностранству итд.  Јачаће сарадњу са дијаспором кроз

организовање различитих културних манифестација, али и форума. Задаци, које је Савјет

себи поставио имају за циљ интернационализацију идеја, вриједности и интереса

Републике Српске и СНСД-а.

Предсједница Савјета је Нина Сајић.  Савјет за међународну сарадњу и односе се

дијаспором ће давати препоруке за учешће чланова Градског одбора на

различитим међународним форумима, конференцијама и округлим столовима, 

 јачању сарадње са политичким партијама са којима је СНСД већ успоставио,

сарадњу кроз заједничке активности, размјену искустава, организовање

радионица и предавања. 

Савјет за међународну сарадњу и односе са дијаспором
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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

Прије финала туцијаде у Градском одбору, предсједници Мјесних одбора ће организовати

туцијаде у својим Мјесним одборима, а побједници долазе у СНСД Бањалука. Након

туцијаде предсједник ГрО СНСД-а Бањалука позива вас на дружење и концерт

патриотских пјесама у нашим просторијама.

Истог дана наши најмлађи биће награђени за своју креативност. 

У понедјељак у 12 часова у просторијама ГрО наша стручна комисија бираће најбољу

пјесму, литерарни и ликовни рад на тему Васкрса наших малишана, а најбољи ће бити

новчано награђени. 

Позивамо Вас да радове доставите у просторије ГрО СНСД-а Бањалука до Великог петка, а

да у понедјељак сви заједно дођете како бисмо се дружили, забавили и наградили

најкреативније малишане!

Драги наши чланови, позивамо вас, на већ традиционалну, туцијаду у ГрО СНСД-

а Бањалука. У понедјељак 25. 4. у 15 часова организоваћемо туцијаду, а побједник

ће бити новчано награђен. 

ПОЗИВАМО ВАС ДА ЗАЈЕДНО ОБИЉЕЖИМО НАЈВЕЋИ

ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК!


