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Општински одбор СДС-а Берковићи обиљежио Петровдан – Крсну славу Српске
демократске странке и 22 године постојања. 

  

  

У пријеподневним часовима најуже руководство Општинског одбора СДС-а Берковићи
боравило је у општини Столац - селу Ошањићи и присуствовало литургији у храму Св.
Петра и Павла, као и пригодној трпези коју су приредили српски повратници у општину
Столац. Том приликом је изражена је спремност да се подржи акција обнове храма Св.
Петра и Павла.

      

  

У послијеподневним сатима на ријеци Вријека Општински одбор СДС-а Берковићи је
организовао дружење поводом Крсне славе и рођендана странке. Дружењу је
присуствовало око двије стотине чланова и симпатизера СДС-а. 
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Скуп је почео са минутом шутње у част свих оних који су за стварање општине
Берковићи и Републике Српске дали највриједније што су иамли – своје животе.

  

  

Потом су се присутнима обратили предсједник ОО Сдс-а Берковићи и актуелни начелник
општине Берковићи Ранко – Бели Лучић, замјеник предсједника Боро Самарџић и
кандидат за начелника општине Берковићи Ненад Абрамовић. 

  

  

Поменути су подсјетили на је Српске демократска странка стајала на челу народног
покрета који је стварао општину Берковићи, да је Српска демократска странка у свим
тим тешким годинама које су иза нас успјела да обезбједи опстанак општине Берковићи.
Констатовали су да и овај скуп доказује да ће Српска демократска странка и послије
предстојећих локалних избора наставити да врши власт у општини Берковићи, јер је за
то препоручују резултати које је остварила за вријеме 20 година постојања општине
Берковићи и убједљиво најизраслији тим људи који може да се супростави изазовима
који општину Берковићи очекују у наредном четверогодишњем периоду. 

  

  

Такође, присутнима је представљена одборничка листа кандидата за Скупштину
општине Берковићи на челу са Ранком – Белим Лучићем и кандидат за начелника
општине Берковићи Ненад Абрамовић.
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