
Велика побједа СНСД на окто
барским локалним изборима  и  
успјеси Владе Републике Срп ске 

обиљежили су протеклу 2008. годину. 
Набројати све успјехе је немогуће, стога 
издвајамо најзначајније:

 СНСД је освојио 454 одборничка 
мјеста у локалним скупштинама и 39 

начелничких мјеста;
 Права вриједност овога импо

зантног успјеха видљива је, нарочито, 
ако се упореде резултати с локалних 
избора 2000. и 2004. године;

 2000. године, на локалним из бо
ри ма, СНСД је освојио 9 на челничких 
мје ста; 2004. године 15, а 2008. 

године 39; 
 Међу многим успјесима Владе 

Републике Српске, свакако, највећи је 
за вршетак при ватизације Рафинерије 
нафте у Броду и почетак њеног рада, 
пот писивање Концесионог уго вора о 
изградњи мреже аутопутева кроз РС и 
други.

Од бројних страначких 
активности треба издвојити:

 Другу сједницу Главног одбора 
СНСД, која је 26. јануара одржана у 
Бањалуци, на којој су изабрани нови 
Извршни одбор СНСД и пет потпред
сједника странке: Игор Радојичић, 
Никола Шпирић, Нада Тешановић, 
Милко Чолаковић и Велимир Кунић.

 Прву сједницу Извршног одбора, 
одржану 9. фебруара, на којој је за 
предсједника изабран досадашњи 
предсједник, Небојша Радмановић и 
извршни секретар СНСДа, Рајко 
Васић.

 Трећа тематска проширена 
сједница Главног одбора СНСД 
одржана је другог и трећег марта у 
Требињу на којој је, након дводневног 
рада, трасиран пут за побједу на 
локалним октобарским изборима.  

 Промовисан изборни слоган 
СНСД за локалне изборе „МОЈА 
КУ ЋА СРПСКА“, 16. јуна у Бије
љини.

 Извршни одбор је на сједници 
одржаној 25. јуна у Бањалуци, на 
приједлог Кадровске комисије, усвојио 
одборничке листе кандидата општин
ских одбора и кандидате за начелнике 
општина и градоначелника Бањалуке.

 Стратешка чланарина, један од 
најзначајнијих пројеката СНСД, који 
је почео да се реализује марта 2007. 
године, уз мање проблеме приликом 
реализације, може се рећи да је у 2008. 
години заживио. n

Bawaluka,  Decembar  2008.   Godina VI     Br. 46     BESPLATAN PRIMJERAK www.snsd.org

ODGOVOR

Млади уз СНСД

Побједа

Срећна 
Нова 2009.

година

2008. - гоДиНа СНСД-а



2 АКТИВНОСТИ

Савез независних социјал
демократа најјача је поли
тичка странка у региону. У 

три године добијамо три изборна 
процеса на начин да политички 
противници губе реалну основу 
постојања и бављења политиком.

Али, ове двије констатације 
нису овдје ради прославе, него 
ради подсјећања на наш темељни 
задатак који нас чека у наредној 
години. Јер, када смо најјачи, онда 
се странка организује, мобилизује 
и дограђује. Када резултати крену 
низбрдо, онда се ништа не 
поправља и не организује, онда се 
спасава.

Када нам се чини да смо нај
ефи каснији, најбоља је прилика да 
постанемо још ефикаснији.

Шта нам,  дакле ,  говоре 
локални избори 2008?

МЈЕСНи оДБоРи

Нисмо још искористили све 
руднике гласова. Јавност и гра
ђани имају много боље мишљење 
о нама, него што смо се ми 
организовали да то валоризујемо 
кроз гласове. Сегмент у коме 
годинама нисмо ништа радили 
јесте сегмент мјесних одбора. 
Многи општински одбори су 
за по ставили те  људе и ту 
структуру и окренули се цен тра ли 
странке и кадровским ло виштима 
на путу према министарствима и 
другим јавним предузећима. Стога 
су, на неким мјестима, резултати 
предвидљиво лоши. Цијели СНСД 
ће наредну годину прогласити  
годином мјесних одбора. Морамо 
обно вити постојеће одборе, тамо 
гдје није забиљежена побједа, и 
морамо формирати нове одборе, 
тако да свако бирачко мјесто буде 
покривено мјесним одбором. Чека 
нас велики посао око форматирања 
мје сних одбора,  окупљања 
чланова по специјал ностима за 
изборни процес и међуизборне 
активности.

ТРЕНиНг ЦЕНТаР

С Н СД  ј е  д а н а с  в е л и ка 
структура за прикупљање гласова, 
у замјену за социјалдемократски 
програм напретка за најшире 
сло јеве  ст ановништва .  Та 
структура мора да  дјелује 
јединствено и једнако на свим 

подручјима, а то значи: да су 
потребна знања и политичке 
вјештине многим људима у тој 
великој мрежи, од више од 2000 
мјесних одбора, колико ћемо 
укупно имати крајем сљедеће 
године.

Стога смо формирали Тренинг 
центар, који је почео са радом и 
пред којим је велики задатак: да 
кроз неки од облика образовања, 
подуке, предавања или дописног 
курса, до избора 2010.године, 
обухвати 20.000 активиста из 
широког спектра мјесних одбора, 
мјесних изборних штабова, 
општинских изборних штабова, 
актива жена, младих социјал демо
крата, активиста за плакате, акти
виста од врата до врата, анкетара, 
активиста за бирачке спискове...

ВоЛоНТЕРи
Образовање, оданост и волон

теризам су три темељне структуре 
на којима мора почивати СНСД. 
Упоредо са градњом потке 
мјесних одбора, ми се морамо 
окренути ономе што се зове 
армија волон тера. СНСД данас 
мора да удари темеље будућем 
активном члан ству, кадровима и 
лидерима. А то се ради кроз 
ангажовање и регрутовање 
волонтера.

оДаНоСТ

Како би потпуно стабилизовали 
чланство и страначку структуру, 
СНСД мора изградити оданост 
странци као темељни принцип. У 
своје име бих предложио обустав
љање пријема годишта старијих 
од 1975. Но, знам да је то за 
страначки статут тешко „сварљив“ 
члан. Оданост ћемо утемељити 
кроз обнову и градњу мреже 
мјесних одбора, гдје ће први 
критеријум бити чланство у 
СНСДу,  младо ст,  изборни 
активизам у неколико избора 
уназад и волонтеризам.

оРгаНиЗаЦиЈа

Највећа добит свих ових 
колосијека даљег развоја СНСД 
мора да се укњижи већ 2010, а 
нарочито 2012. Ови избори су нам 
показали шта не добија изборе. 
Изборе не добија асфалт, бандера, 
паре, шаторска весеља, гомилање 
лидера на бинама, употреба 
министара... изборе добијају људи 
и организација на терену. Ако 
имамо то, онда  и све претходно 
набројано може да помогне. У 
супротном  губимо изборе. Није 
потребно да наводим општинске 
организације у којима смо то 
доживјели.

ЖЕНЕ
У свим овим акцијама које су 

пред нашом организацијом 
на ставићемо даљи пут подмла
ђивања организације и полни 
баланс. СНСД може да буде поно
сан да је у овогодишњим локал
ним изборима кандидовао осам 
жена за начелнике и да су четири 
побиједиле. Једине четири жене 
начелнице у БиХ су из СНСДа. 
Цијела Европска демо кратија и 
равноправност може код нас да 
учи темеље новог времена.

МЛаДи
Сваки наш будући кадровски 

одабир мора да буде побољшање 
онога што смо постигли код 
кандидовања начелника. Данас 
имамо начелнике, нарочито у 
оним општинама гдје први пут 
по бјеђујемо, у лику младих и 
образованих људи. То је гаран
ција да у наредним изборним цик
лу сима нећемо имати проблема да 
регрутујемо средњу генерацију 
лидера СНСДа, за директоре 
ве ли ких јавних сектора, посла
нике, делегате...

РоКоВи
Због  рокова  ко је  нисмо 

испоштовали у кандидовању за 

Рајко Васић,  извршни секретар СНСД, о резултатима локалних избора и активностима за наредни период

ШаНСа Да ПоСТаНЕМо ЈоШ 
ЕФиКаСНиЈи
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одборнике,  ове године смо 
пропустули да узмемо још 10 до 
15 процената гласова за наше 
листе. Највећи кривац је у чиње
ници да кандидате за одборнике 
нисмо стигли припремити за 
улогу кандидата и побједника. 
Највећи дио наших кандидата је 
сву енергију утрошио у процесу 
кандидовања и пози ционирања на 
листи и онда се препустио стихији 
или се, тек повремено, појављивао 
на бини као статист. Кандидовање 
за опште изборе 2010. мора бити 
правовремено како бисмо, много 
прије предаје листа,  могли 
отпочети процес припреме и обу
ке за изборни процес који траје, 
ваљда је то јасно, много дуже него 
што је то мјесец кампање.

ДоНаЦиЈЕ

Искуство локалних избора 
2008. говори нам да требамо из 
мијенити неке технолошке 
по ступке јавне презентације. 
Један дио изборног украсног мате
ријала није више функционалан, 
један дио плаћеног оглашавања 
није више продуктиван, а један 
дио средстава трошимо само зато 
што је то општи обичај. У процесу 
кандидовања и у припреми 
кандидата морамо развити систем 
донација који ће подржати наше 
напоре и употпунити наше стра
начке финансије.

аКТиВиЗаМ

Активисти, који имају амби
ције, морају да схвате: да су сами 
одговорни за процес кандидовања 
на општим и на наредним локал
ним изборима. СНСД ће се орга
ни зовати тако да омогући јавно 
иступање свима, који мисле да 
могу да уђу у круг кандидата за 
начелнике или посланике. Сваки 
активист и лидер у нижим струк
турама мора бити одговоран за 
своју кандидатуру, а не само 
чекати да га структура препозна, 
најчешће на основу малог броја 
параметара, и кандидује. Јавни 
активизам је потребан и ради 
по литичке тежине странке, али и 
ради транспарентнијег процеса 
верификовања компетенција. 
Највећи дио кандидата за посла
нике и за начелнике на наредним 
изборима може сам себе да 
канди дује. СНСД је демократска 
стран ка која не спутава ничији 
ангаж ман, иступ или промоцију 
на било ком нивоу. Стога ћемо 
увести евиденцију иступа лидера 
СНСД, осим руководства странке, 
како би након неког времена 
могли разли ковати активизам од 
пасивног чувања мјеста. n

СНСД је на протеклим 
локалним из 

борима остварио велику и убјед
љиву побједу. Више од 70 одсто 
грађана је дало подршку СНСД 
него на  на локалним изборима 
2004, а ако се узму гласови за 
начелнике, онда је то и више  
један је од закључака Извршног 
одбора СНСД.  То је резултат 
реализације програма СНСД и 
рада институција, на чијем челу 
су кадрови СНСД, рекао је 

предсједник Извршног одбора 
Небојша Радмановић. Он је додао 
да ће  СНСД, и у наредном 
периоду, наставити још снажније 
да јача и развија Републику 
Српску, у свим правцима дје
ловања.

Извршни одбор  је закључио 
да сваки општински одбор 
из  врши  критичку  ана лизу 
сопственог рада који ће, након 
тога, размотрити Извршни одбор 
странке. 

Анализирајући уређивачки 
концепт  јавних медија, Извршни 
одбор је закључио  да је већина   
медија радила супротно про
м о в и с а н и м  с т а в о в и м а  и з 
опозиције, Федерације БиХ и 
дијела међународне заједнице да 
с у  м е д и ј и ,  н а в од н о ,  п од 
контролом СНСД и Владе РС.  
Чињеница јесте управо супротна:  
готово сви електронски медији 
били су  неутрални или су радили 
тенденциозно против СНСД.n

Извршни одбор на сједници у Александровцу, 24. октобра, анализирао резултате протеклих 
локалних избора

ВЕЛиКа иЗБоРНа 
ПоБЈЕДа СНСД-а
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Александар Џомбић

ПоВЕЋаТи 
иНВЕСТиЦиЈЕ 

и ШТЕДЊУ
Успјешно смо спровели све 

неопходне и зацртане реформе и 
то у многоме олакшава ваш 
будући рад. Неопходно је  да 
током израде Нацрта Буџета за 
2009. годину сарађујете са Мини
старством финансија. Обавезно 
направите ревизију наслијеђеног 
буџета и о резултатима  обавијес
тите јавност.

Наредна година ће бити година 
штедње, а наш је план да појачамо 
и инвестиције. Дакле, морамо 
пове ћати и штедњу и ин вес
тиције! 

У  Александровцу, 22. новембра, одржан радни састанак новоизабраних СНСД-ових начелника општина

ПоБЈЕДа На ЛоКаЛНиМ иЗБоРиМа, ДоБаР оСНоВ За ПоБЈЕДУ 2010.

Главни одбор СНСД је, 22. новембра, организовао у 
Александровцу код Лакташа, састанак с новоизабраним 
начелницима општина на којем су, током цјелодневног рада, 

учествовали највиши представници странке и поједини министри 
у Влади РС. На скупу су говорили: министар финансија у Влади 
РС, Александар Џомбић, директор Инвестиционо Развојне банке 
Републике Српске, Бране Ступар, начелници Српца и Мркоњић 
Града, Мирко Којић и Зоран Тегелтија, члан Извршног и Главног 

одбора СНСД Славко Митровић, министар здравља Ранко 
Шкрбић, министар просвјете и културе Антон Касиповић, 
министар привреде и енергетике, Слободан Пухалац, Милан 
Љепојевић и Милан Тукић, извршни секретар СНСД Рајко Васић, 
потпредсједници СНСД Игор Радојичић и Никола Шпирић, 
предсједник Извршног одбора и предсједник Предсједништва 
БиХ Небојша Радмановић и предсједник СНСД и премијер РС 
Милорад Додик.

Александар Џомбић и Бране Ступар Зоран Тегелтија

Новоизабрани начелници
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У  Александровцу, 22. новембра, одржан радни састанак новоизабраних СНСД-ових начелника општина

ПоБЈЕДа На ЛоКаЛНиМ иЗБоРиМа, ДоБаР оСНоВ За ПоБЈЕДУ 2010.
Мирко Којић

НЕ ЗаБоРаВиТЕ 
СНСД

Желим вам рећи као човјек, 
који је и у протекле четири године, 
обављао функцију начелника 
општине: ништа није теже од 
посла начелника! Мој савјет вам 
је: не заборавите оне који су вас 
изабрали, а на првом мјесту је 
СНСД! Треба да знате да у 
општини нико ни за шта не 
одговара, осим начелника. Ваша 
предност, у односу на нас који смо 
изабрани прије четири године, 
јесте то што имате иза себе  
„нашу“ Владу, изузетно добру 
владу СНСДа, коју предводи наш 
предсједник Милорад Додик.

Зоран Тегелтија

УКЉУЧиТЕ У 
РаД МЛаДЕ 

СНСД-а
Мој савјет је да у свој тим 

укључите младе, препознатљиве 
кадрове СНСДа. Морате ства
рати добру, позитивну атмосферу 
и морате се издићи изнад унутар
станачких проблема. Посебно 
обратите пажњу на рад оп  штин
ске управе, плате, буџет, скуп
штинску већину и водите рачуна 
о сарадњи са политичким стран
кама и о односима унутар 
СНСДа.

Игор Радојичић

ПоТВРДа СНагЕ 
СНСД-а

Ви, новоизабрани начелници и ваша бројност, 
потврда сте снаге СНСД! Ваш појединачни рад ће 
бити подршка глобалној подршци наше странке.

Небојша Радмановић

оДБРаНиЋЕМо 
РЕПУБЛиКУ СРПСКУ

Ми морамо одбранити Републику Српску, а БиХ 
ће бити онолико  колико се договоримо. ОХР треба 
да оде. Једина велика и права странка у БиХ је наша 
странка – СНСД! Све остале странке су минорне.

Ова побједа је добар основ за побједу 2010. 
године. Имате пред собом два приоритета:  рад у 
општини на мјесту начелника и сарадњу са 
партијом. Суштина доброг политичког рада јесте: 
да ли си у доброј политичкој странци или не!? Од 
успјешног рада начелника зависи успјешност рада 
општинског одбора СНСДа.

У БиХ нема боље политике, осим ове коју ми 
водимо. Будите сигурни да  подршка Владе и СНСД 
неће изостати. Ваши пројекти су и наши пројекти. 
Посебну пажњу обратите на оно што сте 

наслиједили и о томе у наредна два мјесеца 
обавјештавајте грађане. Радићемо заједно и 
сарађивати по свим питањима. Врата Владе РС ће 
за вас увијек бити отворена као и моја лична 
подршка.

Консолидујте  унутрашњу структуру странке. 
Патрија мора увијек бити иза вас и онога што 
радите. Запамтите да ништа боље не успијева осим 
странке. Будите осјетљиви на социјалне проблеме. 
Предлажем да се овакви скупови организују 
двомјесечно и увијек у другом граду. 

Милорад Додик

СТРаНКа УВиЈЕК МоРа БиТи иЗа ВаС

Мирко Којић

Небојша Радмановић, Игор Радојичић, Никола Шпирић и Милорад Додик

Славко Митровић



6 ДОГАЂАЈИ

СНСД је о снивањем Тренинг 
центра јасно исказао вољу за 

даљим јачањем организационе структуре, 
што неизоставно значи едукацију великог 
броја чланова у активностима које се од њих 
очекују  од свакодневног функцио нисања 
странке, преко предизборне кампање, па све 
до рада изабраних представника СНСДа на 
свим нивоима власти. Крајњи циљ је: 
задржати, односно побољшати изборни 
резултат и остати далеко најјача политичка 
странка на овом простору. СНСД је огромна 
организација са преко 130.000 чланова и, да 
би се овај амбициозан циљ остварио, 
потребно је створити широку мрежу 
страначких тренера  способних да пренесу 
знања и вјештине другима.

Тренинг центар је, као један од првих 
задатака, започео обуку будућих тренера 
СНСДа. Организована су три регионална 
основна семинара, одржана крајем новембра 
и почетком децембра ове године, на три 
локације: Пале, Брчко и Котор Варош. Од 
великог броја пристиглих апликација, 
изабрано је преко 90 полазника из 
општинских одбора у Републици Српској, 
али и Федерацији БиХ.

ВЈЕШТиНЕ

На овим основним семинарима по лазници 
су учили: КАКО пренијети знање и вјештине 
другима. У току три дана, колико  основни 

семинари трају, учесници су имали прилику 
да чују: како приступити одраслим 
полазницима тренинга, које су вјештине 
потребне једном тренеру, како комуницирати 
са учесницима, како превладати кризне 
ситуације на тренингу, које методе обуке 
користити и на крају како процијенити 
успјешност тренинга. Све то било је 
„зачињено“ вјежбама које су полазницима 
помогле да практично осјете изазове пред 
којим ће се наћи у будућем раду.

Тренинг су водили: Милан Тукић, Саша 
Додик и Вања Малиџан. Рајко Васић, 

извршни секретар СНСД, полазницима је 
говорио о тренутном стању и плановима 
странке, а посебно шта СНСД очекује од 
њих. И сами учесници су имали прилику да 
са другим подијеле своја искуства и тако се 
боље припреме за изазове који их очекују у 
улози тренера.

ПЛаНоВи

Слиједећи корак је одржавање напредног 
тренинга за тренере. Од полазника који 
прођу све фазе обуке се очекује да већ 
наредне године почну са самосталним 
тренинзима у својим регијама, уз будну 
пратњу представника Тренинг центра. Овај 
циклус обуке тренера је само први корак, јер 
Тренинг центар жели да континуирано  
образује нове кадрове који ће моћи да 
задовоље све потребе страначке органи
зације за едукацијом. n

Тренинг центар СНСД почео Програм обуке тренера 

Јачање организационе 
структуре

Извршни одбор СНСД  је за 
кључио:  да су у БиХ на 
сце ни раз не снаге које 

де ста билизују Ре  публику Српску и 
Босну и Хер цеговину и да ће 
одговор СНСД према таквима бити 
адекватан и идентичан оном од 
прошле године. СНСД је јединствен 
и хомогенизиран и таква странка је 
највећа гаранција  стабилности. 

Подржан је споразум поли
тичких лидера из Пруда и позвани 
су сви да раде на његовој  реали
зацији. 

Извршни одбор је обавезао по 
сланике СНСД у Представничком 
дому Парламентарне скупштине 
БиХ да раде на усклађивању 
Буџета БиХ у износу које је пре
поручило Фис кално вијеће односно 
од 1 033 000 000 КМ. n

Извршни одбор СНСД на сједници одржаној 12. децембра у Бањалуци, закључио

ЕНЕРгиЧНо и ЈЕДиНСТВЕНо ПРоТиВ 
ДЕСТаБиЛиЗаЦиЈЕ РЕПУБЛиКЕ СРПСКЕ и БиХ
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аКТЕРи - "Кампање СНСД-а 2008."

Секретаријат СНСД

Лакташи, 5. октобар - Снежана и Милорад Додик са унуцима Исидором и Стефаном



Дође Американац у Бос
ну и угледа медвједа и 
Бо санца како играју шах и 
каже:

„Дај ми овог медвједа да 
га водим у Америку! По 
стаће славан кад људи виде 
да зна играти шах!“

На то ће Босанац:
„Води,  бона ,  мене: 

во дим 4 према 3!“ 

ТАЈМ АУТ

ТРИ ПИТАЊА ТРИ ОДГОВОРА

Mилева Комленовић, 
начелница Калиновика

Одговори ако знаш, ако смијеш ...

ПАМЕТ

Шупље главе најлакше проси пају 
памет.

ФАЗЕ

Фазе прикључења Европ ској 
унији  су такве, али ниједна 
фаза не може без нуле.

УТАКМИЦА

Ово је утакмица од четири че твр
тине у којој грађани памте само 
резултате: два полувремена, 2010. 
и 2012. године. 

Ако будете успјешни, побије
дићете 2012!

Зоран Тегелтија, 22.11. током 
обраћања новоизабраним 

начелницима општина из СНСД

ТЕЖИНА

Функција начелника је најтежи 
посао: теже од тога је једино  не 
бити начелник!

Мирко Којић, 
у Александровцу 22. новембра

Издавач:
Главни одбор СНСД
78 000 Бања Лука

Ул. Петра Кочића 5
Тел: 051/318 492, 318 410

Факс: 051/319 413, 318 495
е-mail: odgovor@snsd.org

Главни уредник:
Милан Љепојевић

Штампа: 
НИГД “ДНН”

ВИЦ мјесеца

ЈУТаРЊи РаЗгоВоРи У КаФаНи

БРАЋА

Некад смо били браћа. 
Сад нема псовке у којој једни 
другима не помињемо сес тру.

                                       ПРЕУЗИМАЊЕ

Ја ћу годину дана преузимати 
функцију начелника општине 
Србац, сам од себе.

Мирко Којић

АФОРИЗАМ мјесеца

ИЗЈАВА

мјесеца

ПРоМоЦиЈа

ПоДРШКа ПоЗНаТиХ СНСД-у

Примадона Јадранка Јовановић и Мерима Његомир пјевају за СНСД

МУВАТОРИ
Под плаштом озбиљности фор мал
них назива као што су „ин  ститути“, 
„заводи“, „фон дације“ ... и под 
вјечитом испри ком сло боде говора и 
анализи рања, про дуцирају се 
различите комплоте и кафанске 
приче, којих је увек било и биће. 
Многи  још нису  схва тлили да је 
балканска крчма за творена, а мувају 
се око ње, јер им њихова завист не 
признаје фајронт.

 Тадеј Лаберник

Друго 
издање 
књиге 

"Ослобађајућа 
пресуда за 

Додика", 
аутора Милана 

Љепојевића 
промовисано је 

1. децембра у 
Културном центру 

Градишка.

1.
Зашто поједини све 
велике успјехе Владе 
Републике Српске, као 
што су: Рафинерија, 
Телеком, аутопутеви, 
РТ РС, зграда Владе... 

приказују као криминал?

То су они што спроводе 
политику: „дао бог да комшији 
кућа изгори“!

Како 
коментаришете 
споразум из 
Пруда?

Договор кућу гради, а 
„тутори“ би да је 
запале и на тој 
ватри се огрију!

2.

3.

Како нас неки злонамјерни међународни представ
ници воде у ЕУ?

Таман кад помислимо да видимо свјетло на крају 
тунела, а оно: иде воз!


