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

активисткиње и активисти, симпатизери, пријатељи!

Бројни међу вама који су у протеклом периоду посјетили сједиште нашег Одбора у

Улици Јована Дучића увидјели су са сигурношћу да је кућа жива, активнија него

икад. У једном моменту, на примјер прошлог четвртка, истовремено се одржавало

седам састанака, све сале су биле пуне, радили смо на побољшању наше унутрашње

организације и убрзању комуникације, непрестано су овдје људи с терена, заједнички

рјешавамо нагомилане проблеме у Бањој Луци. Сви нам признају да у ГрО СНСД-а

Бања Лука сада влада побједничка атмосфера, ради се озбиљно, професионално, а

саборац који нас често посјећује и искрено највише подржава је наш предсједник

Милорад Додик. Заједно се припремамо за нове побједе!

Прошле сам седмице извршио своју љекарску и моралну дужност. Запослио сам 50

медицинских сестара и техничара који су ове године матурирали у средњој

Медицинској школи у Бањој Луци. Конкретна дјела увијек говоре више од ријечи.

Међу читаоцима овог билтена Побједа има и добар број вас,наших чланова који сте

предузетници, власници фирми, власници различитих агенција, предузећа,фабрика

… Ово је порука за вас. Запошљавајте младе људе чим заврше школовање, вјерујте у

њих, пружите им шансу! Током протеклог периода сусрео сам се и разговарао

дословно са стотинама овогодишњих матураната и младих људи који тренутно

студирају. Одушевљен сам, стварно су одлични, талентовани у многим подручјима,

добро образовани и лијепо одгојени. Имају све атрибуте да на њих будемо поносни.

Њихово срце бије за Републику Српску, они желе остати у Бањој Луци. На нама је да

им остваримо те њихове племените жеље на које имају право. Позивам вас да дођете

да разговарамо, да нађемо начин како да им помогнемо да овдје гдје су рођени и

одшколовани нађу своју будућност. Подсјећам вас да ћемо ускоро наше позиције,

послове, све до пензијских фондова, предати у њихове руке. То је нужност протока

времена. Наша је озбиљна намјера да направимо синергију између искуства и

мудрости старијих и искусних чланова ГрО СНСД-а Бања Лука са снагом и

револуционарном жељом за промјенама те одлучности за борбу, рад и активизам коју

посједују млади људи. То је сигурно побједничка комбинација, прилика коју нећемо

пропустити.

(Наставно, не заборављамо ни оне који су у радном односу, а то је већина нашег

чланства. Зато посебно много очекујем од нашег Савјета за радништво и односе са

синдикатима. Циљ ми је да ускоро будемо спремни да понудимо нови друштвени

уговор између радника и послодаваца, исправимо неправде, унаприједимо систем,

отворимо нова радна мјеста, подигнемо плате и тако омогућимо нови раднички,

социјални, финансијски и пословни узлет цијеле наше заједнице. Вјерујем да је то

могуће.)

Као и увијек, позивам вас у нашу кућу, придружите се стотинама и хиљадама људи

који овдје свакодневно долазе. Ту смо да разговарамо и да се сложимо око тога што

нам све треба и како ћемо то остварити. Побједа, наш је мото. Побједа припада нама!

ПОБЈЕДА
Билтен ГрО СНСД Бања Лука бр. 19

 

ЗАЈЕДНО СЕ ПРИПРЕМАМО ЗА НОВЕ ПОБЈЕДЕ!
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савјете



Скупштина града Бањалука усвојила је амандман СНСД-а који предвиђа да

трошкове поскупљења јавног градског превоза не сносе грађани него Град

Бањалука.

ИСПУНИЛИ СМО ОБЕЋАЊЕ ГРАЂАНИМА! 

ПРЕВОЗ НЕЋЕ ПОСКУПИТИ
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Тиме је СНСД-а испунио још једно обећање дато грађанима, а то је да нећемо дозволити да

осјете поскупљење градског превоза.

Одборници СНСД-а у Скупштини града Бањалука су Станивуковићу понудили конкретна

рјешења.

“Ви, градоначелниче, можда мислите да ту разлику треба да плате грађани. Назовите то

популизмом или како год хоћете, ми мислимо да не треба. Конкретно рјешење: за мене је

битније да не поскупи јавни превоз него да радимо санацију пјешачког моста у Трапистима

ако 100 метара од тог моста имате новоизграђени мост”, током расправе у Скупштинској

сали предложио је одборник Срђан Амиџић.

Амиџић подсјећа да се одлуке Скупштинске већине морају испоштовати и да у највећем

икад буџету Града има сасвим довољно средстава.

Упркос противљењу тренутног градоначелника, инсистирању да трошкове поскупљења

сносе грађани, амандман СНСД-а је усвојен, а одборници су грађанима послали јасну

поруку: Не преко ваших леђа!



„Крупне ствари као што су кредити, парк и друга питања се сервирају одборницима

дан прије засиједања или на самој сједници, без икаквих претходних разговора. То

за мене то није квалитетан рад и начин бављења политиком. Зашто је проблем

сјести прије Скупштине и о томе разговарати? Сада често долазимо у ситуацију да се

таква питања одбијају или „скидају“ са дневног реда, због чега долази до

конфликтних ситуација, које ником не иду у корист. Резултат свега тога нису

политички поени, него једно политичко блато у којем покушавате да

функционишете и радите, а да вас сва та борба и све те лоше ствари што мање

закаче. Е, у то се претворила политичка сцена Бањалуке, са свим актерима који њој

припадају.

„ГРАДОНАЧЕЛНИК ТРАЖИ ОД ДРУГИХ ДА РИЈЕШЕ

ПРОБЛЕМЕ, ТО ЈЕ НЕОДГОВОРНО ВОЂЕЊЕ ГРАДА!“
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Градоначелник својим потезима показује да не поштује Скупштину града. Не мислим на

његове изјаве за медије и оно што каже на Скупштини, када су у питању одређени

одборници или политике, већ на чињеницу да Градска управа на челу са градоначелником

Станивуковићем селективно спроводи одлуке Скупштине града. На примјер, уз

овогодишњи буџет су ишли одређени амандмани, прошло је пола године и већина тих

ствари није испоштована. Подршка пензионерима за рачуне за електричну енергију би у

овим моментима била олакшање за ту категорију грађана, али то није испоштовано. Ту за

мене почиње и завршава прича да ли градоначелник поштује Скупштину.

За мене је неодговорно вођење града ако градоначелник, као носилац једне од важнијих

функција у РС, константно неког другог за нешто криви и од других тражи да ријеше

проблеме.“

предсједник Скупштине Града Младен Илић 

дио интервјуа за „Еуроблиц“



Отворено и директно разговарали смо са члановима мјесних одбора из нашег града

о тренутном стању у странци, али и Бањалуци. 

СВАКИМ ДАНОМ СВЕ ЈАЧА И ВЕЋА, СНСД ПОРОДИЦА!
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Представили смо им тренутно стање и бројеве у нашој организацији, подсјетили на успјехе

који су постигнути и говорили о циљевима. 

Увијек смо спремни да саслушамо приједлоге и конструктивне савјете наших чланова како

бисмо унаприједили постојеће стање.

Бројке присутних на унутарстраначким састанцима СНСД-а говоре да смо сваким даном

све јача и већа СНСД породица. 

Мјесецима уназад овај одбор ниже успјехе, а ти успјеси резултат су заједничког дјеловања и

тако ће бити у будућности. 

Сваки члан је битан и сваки члан се пита.



Свим припадницима Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република

Српска пука, предсједник ГрО СНСД-а Бањалука Владо Ђајић честитао је 12. мај –

Дан Војске Републике Српске.

ЖРТВА ПРИПАДНИКА ВРС ОМОГУЋИЛА НАМ ДА

УЖИВАМО СЛОБОДУ И МИР
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Ђајић поручује да нам је жртва припадника Војске Републике Српске омогућила да данас

уживамо слободу и мир, а наша је дужност да његујемо сјећање на оне који су имали

историјску улогу у стварању Српске.

“Као учесник одбрамбено-отаџбинског рата свједочио сам немјерљивом доприносу свих

погинулих, рањених, несталих српском народу. Трећи пјешадијски Република Српска пук

данас поносно баштини традицију војске и чува Републику Српску”, рекао је Владо Ђајић.

Предсједник ГрО СНСД-а Бањалука присуствовао је свечаном обиљежавању Дана Војске

Републике Српске.



На селу су ресурси, порука је то са великог састанка Савјета за пољопривреду и село

ГрО СНСД-а Бањалука. 

"НАША СЕЛА, НАША ПЕРСПЕКТИВА!"
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Пољопривредним прозвођачима са територије Бањалуке, члановима овог Савјета

представљен је програм тог радног тијела и могућности дјеловања

Бројни пољопривредни произвођачи и функционери из области пољопривреде окупили су

се у просторијама ГрО и договорили како ће дјеловати у будућности како би унаприједили

тренутно стање у области пољопривреде и руралног развоја и омогућили произвођачима

боље услове.

Овај Савјет састављен је од чланова пољопривредне струке, економиста, правника,

просторних планера, демографа и чланова техничке струке, инжењера различитих

профила. 



Својим дјеловањем Савјет за саобраћај и инфраструктуру даће свој стручни допринос у

области саобраћаја како би обезбиједио потребне компетенције и реализовао неопходне

активности на унапређењу ове области, а свој рад усмјериће у три правца: побољшање

безбједности саобраћаја, побољшање функционалности саобраћаја и развој зеленог

транспорта.

Савјет ће пратити и анализирати позитивне прописе у области саобраћаја, дати стручне

приједлоге и указати на могућности унапређења прописа у области саобраћаја.

Чланови Савјета преносиће међународниа знања и примјере добре праксе у области

саобраћаја и пажљиво пратити стање на терену. 

Oсновали смо Савјет за саобраћај и инфраструктуру, а за предсједника је избран

Александар Ђукић.

ОСНОВАЛИ СМО НОВИ САВЈЕТ
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Даваће смјернице и приједлоге за унапређење и подизање нивоа безбједности,

функционисања и квалитета саобраћаја и инфраструктуре, али приједлоге иновативних

рјешења и пројеката у области саобраћаја и инфраструктуре. 

Пружиће могућност осмишљавања, организовања и спровођења радионица, тренинга,

школа обуке свих учесника у саобраћају са циљем унапређења безбједности учесника у

саобраћају.

Повећан ниво безбједности, функционалности, економичности, одрживости и квалитета

саобраћаја и инфраструктуре као једног од најзначајнијих сегмената модерног и

функционалног Града на основу ефикасних и иновативних пројеката и рјешења,

квалитетних и спроводивих прописа и неопходних едукација и информација свих учесника

у саобраћају су основа визије Савјета за саобраћај и инфраструктуру.

Савјет за саобраћај и инфраструктуру



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

19 .05 .2022 .

Поносни домаћин крстио је пето дијете, а свему је присуствовао предсједник ГрО СНСД-а

Бањалука. Владо Ђајић каже да га посебно радују породице чији су домови испуњени

дјечијом грајом, а да му је срце пуно што је данас присуствовао том свечаном чину.

ВЛАДО ЂАЈИЋ ПРИСУСТВОВАО КРШТЕЊУ ПЕТОГ ДЈЕТЕТА

ПОРОДИЦЕ КЕКИЋ

Породица Кекић из Стратинске има право богатство. 

Присуствовали смо обиљежавању крсне славе цркве Василија Острошког у Бањалучком

насељу Обилићево.

Наставићемо корацима наших предака сабирајући се око наше цркве.

Крсна слава цркве Василија Острошког


