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

активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!

Расписани су Општи избори, одржаће се 2. октобра ове године. Сад кад је датум

потврђен, знамо кад полажемо највећи испит, али и да нам је рок сваким даном и

сатом све ближи и ближи. Немамо времена за оклијевање нити за одлагање

извршења бројних задатака пред нама. Циљ нам је увјерљиво побиједити на

изборима, не само да бисмо побиједили конкуренцију која је не само неспособна и

очито жели Бању Луку и Републику Српску завити у црно, већ да се и сами докажемо

као појединци те да кроз заједничко дјеловање и напор потврдимо одлучност, снагу

и утицај највећег и најбројнијег политичког тијела у Српској, Градске организације

СНСД-а Бања Лука. Вјерујем у вас, вјерујем да изборе можемо добити. Кључно је да

сви разумијемо да је излазак на изборе у октобру ништа мање него питање опстанка.

Ако се стварно желимо борити за будућност наше дјеце онда се не смије пропустити

прилика да се гласа за СНСД. Молим вас да ово објасните свима које познајете. 

Фасцинирала ме бројност и активно учествовање наших чланова у оснивању и

каснијим редовним сједницама наших 27 Савјета који покривају сва интересна,

животно важна подручја. Наша Градска организација у потпуности је отворена за све

чланове, од најстаријих којима одајем посебно признање, до новопридошлих чланова

који импонују својом амбицијом и радним ентузијазмом. Досад се укључило више од

500 људи који управо раде на дефинисању наших политика и идејних тежњи.

Резултат се већ назире, биће феноменалан, изнад очекивања, управо се постављају

политички и организациони темељи наших будућих успјеха и побједа.   

Терен је најважнији. Молим вас да ступите и будете у присном контакту с

предсједницима ваших мјесних одбора, ако још нисте, учланите се у Вибер групе

којима најважније информације најбрже путују.

Вођство ГрО Бања Лука свакодневно ради, неуморно упире, не одустаје од тога да се

у што скоријем року остваре обавезе које смо преузели током кампање за изборе за

Савјете мјесних заједница. Суочени смо с одређеним техничко-административним

потешкоћама у реализацији које нису до нас, али ја вас увјеравам да ће обећано бити

извршено.

Чекају нас мјесеци у којима ће бити бројних изазова, бруталних напада. Сигуран сам

да ћемо их моћи превазићи бројношћу, заједништвом којег смо изградили и

одлучношћу која краси сваког нашег члана.

Позивам вас да дођете кад год можете међу своје, у нашу кућу у Улици Јована

Дучића, да се видимо и да разговарамо. 

Поздрављам вас до нове Побједе!

ПОБЈЕДА
Билтен ГрО СНСД Бања Лука бр. 18
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Нећемо прихватити да поскупљење јавног превоза дочека грађане Бањалуке.

Градоначелник Драшко Станивуковић има највећи буџет у историји Града и у њему

простора да субвенционише превоз. 

НЕЋЕМО ПРИСТАТИ НА ПОСКУПЉЕЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА!
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Дужан је да превозницима исплати како њихово пословање не би било доведено у питање.

Ни у једном граду и општини у Републици Српској није дошло до поскупљења карата

јавног превоза и нећемо дозволити да се то деси ни Бањалучанима. Клуб одборника СНСД-

а позива градоначелника да предложи на који начин и са којих ставки у буџету може да се

изврши реалокација. 

Не преко леђа грађана!



У просторијама ГрО СНСД-а Бањалука већ традиционално, са нашим члановима

обиљежавамо највећи хришћански празник Васкрс.

ОБИЉЕЖИЛИ СМО НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК!
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Поносни смо на бројност наших чланова, вољу за окупљања и дружења у нашим

просторијама, а посебно смо поносни на наше најмлађе Бањалучане којих је, и ове године,

на туцијади било у највећем броју.

Наши бројни чланови прије Васкрса у својим мјесним одборима организовали су туцијаде,

а потом су побједници дошли у просторије Градског одбора СНСД-а Бањалука. Прва три

мјеста освојила су новчану награду.



Ове године за наше најмлађе Бањалучане припремили смо посебно изненађење.
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Побједници су били новчано награђени, а сви малишани могли су да уживају у представи Фазонка.

Специјалне награде биле су намијењене за другаре из Даун синдром центра чији је

амбасадор предсједник ГрО СНСД-а Бањалука Владо Ђајић.

Такмичење у литерарним, ликовним радовима и поезији на тему Васкрса окупило је наше

малишане, а дјечији смијех одзвањао је нашим просторијама.



„Кључ Града“ са Повељом почасни грађанин Бањалуке ове године стигао је у руке

одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука и директора фабрике обуће

„Бема“ Маринка Умичевића. Ово признање уручено му је поводом 22.априла - Дана

града Бањалука.

КЉУЧ ГРАДА МАРИНКУ УМИЧЕВИЋУ
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„Један мали човјек је постао добитник Кључа Града и нико ми не може покварити тај

осјећај. Захваљујем се великом броју грађана и грађанки из цијеле Републике Српске који су

ми честитали и рекли да је требало да признање добијем и раније“, закључио је Маринко

Умичевић.

Маринко Умичевић дао је велики допринос у области привреде, спорта, политике и

хуманитарног рада. 

Умичевић поручује да није задовољан манифестацијом поводом Дана града Бањалука јер

по први пут почасни грађанин Бањалуке, добитник највећег признања, није имао прилику

да се обрати присутнима.



Наш познати спортски новинар Томо Марић посјетио је предсједника ГрО СНСД-а

Бања Лука Владу Ђајића и у знак захвалности за подршку организацији "Дана

фудбала Републике Српске" поклонио му књиге чији је аутор.

ВЛАДО ЂАЈИЋ И ТОМО МАРИЋ О ФУДБАЛУ
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„Уз велике обавезе као директор УКЦ Републике Српске у Бањалуци, те предсједник

Градског одбора СНСД у Бањалуци, спорт и свака прича о њему релаксирају ме и освјеже

као мало шта друго. Захвалан сам нашем Томи Марићу што је он објавио тако вриједне

књиге које чувају сјећање на све вриједно у Бањалуци, граду који траје већ 500 година и који

је кроз историју, без обзира на сва страдања, увијек био уточиште свих људи добре воље“,

рекао је предсједник ГрО СНСД-а Бањалука.

Фудбал је тема о којој Владо Ђајић увијек радо говори. Несебично и често помаже и

подржава спортске манифестације и клубове, а између осталог организовао је фудбалску

манифестацију “Дјеца нам се рађала”. Тада су у Бањалуку стигли ветерани Црвене звезде,

предвођени Драганом Џајићем са којим се Владо Ђајић увијек радо сретне, а меч на

Градском стадиону окупио је готово 10.000 гледалаца.



У циљу бољег функционисања области у оквиру које дјелује новоосновани Савјет, чланови

ће се базирати на креирању рјешења и приједлога кроз анализу постојеће легислативе,

нарочито подзаконских аката  који могу да се унаприједе. 

Савјет ће анализирати наведене области, а потом предложити мјере за унапређење датих

сектора.

У плану једног од радних тијела ГрО СНСД-а Бањалука је израда приједлога активности и

пројекција политика Савјета.

Основали смо Савјет за шумарство, прераду дрвета и ловство, а за предсједницу је

изабрана Маријана Каповић Соломун. Савјет окупља афирмисане чланове и

симпатизере у области шумарства, прераде дрвета и ловства, са циљем

конструктивног доприноса унапређењу стања у овим областима, које

представљају окосницу привреде Републике Српске.

ОСНОВАЛИ СМО НОВЕ САВЈЕТЕ
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Чланови ће организовати акције пошумљавања и промотивне активности у циљу подизања

свијести о шумарству као занимању, али и округле столове и едукације које ће окупљати

наше суграђане почевши од најмлађих, па до свих осталих категорија становништва на

подручју града Бања Лука. Посебан фокус ће се ставити на стање зелене инфраструктуре и

квалитет живота становништва, са аспекта здраве животне средине, уз одрживо газдовање

шумама и шумским земљиштима.

Циљ Савјета је да, кроз допринос чланова, унаприједи секторску политику у области

шумарства, прераде дрвета и ловства укаже на могућности за унапређење и идентификује

слабе тачке и изазове уз приједлог могућих рјешења. 

Савјет за шумарство, прераду дрвета и ловство
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 Задатак Савјета је да предложи оквир дјеловања са препорукама за унапређење научног и

технолошког система Републике Српске. При овоме треба имати на уму да научно-

истраживачка дјелатност није сама себи циљ, него је циљ да научно-истраживачка дјелатност

у Републици Српској буде снажна полуга економског и општег друштвеног развоја.

Основали смо Савјет за науку и нове технологије, а за предсједника је изабран

Јасмин Комић. 

Савјет за науку и нове технологије

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

Главни циљеви су развој људских ресурса као најважнијег капитала за истраживачко-

развојно-иновативну дјелатност, подстицање научно-истраживачког квалитета и

изврсности, подстицање интернационализације науке и иновативности и стварање услова

за повећање издвајања за науку и иновативност и подршка трансферу технологија и јачању

иновационих капацитета предузећа, подстицање сарадње научно-истраживачке и

иноваторске заједнице са привредом, технолошки развој и иновације и паметна

специјализација.


