
Извршни одбор СНСД је на сједници 
одржаној 07. јуна 2009. године у 
Бањалуци донио сљедеће закључке:

1.Потврђује се опредјељење СНСД за да ље 
спровођење реформи које нас воде ка 

кандидатском статусу Европске уније и 
констатује да је у свим досадашњим рефор
мама  највећи допринос дао СНСД и његови 
кадрови, што се најочигледније види у 
доношењу посљедња четири закона неоп
ходна за укидање безвизног режима. СНСД 
позива и друге политичке странке да се 
прикључе напорима СНСД на реформском 
путу према Европској унији.

2.Закључци Народне скупштина Ре пуб лике 
Српске које оспорава високи пред

ставник, Валентин Инцко, у складу су с Деј
тонским мировним споразумом, сматра 
Извршни одбор СНСД, и резултат су анализа  
више влада Републике Српске. Сједницу 
Народне скупштине РС на којој би се рас прав
љало о овој теми не треба сазивати на бази 
писама. Све неспоразуме треба рјешавати на 
демократски начин, дијалогом и у складу са 
тим треба наставити разговоре са високим 
представником. 

3.Извршни одбор препоручује пред
сједнику СНСД Милораду Додику да до 

краја мјесеца (јуна) закаже сједницу Главног 
одбора странке.

4.На инцијативу потпредсједнице СНСД, 
Наде Тешановић, уз претходну саглас

ност предсједника Милорада Додика, 
Извршни одбор је донио одлуку о спрово ђењу 

избора у Активу жена СНСД.

5.Потврђена је одлука о куповини зем
љишта за изградњу зграде СНСД (СНСД 

ЦЕНТРА) и сугерисано предсједнику Додику 
да формира грађевински одбор за његову 
изградњу.  

www.snsd.org

ODGOVOR

Сједница Извршног одбора, 7. јуни 2009. године

ПОДРШКА

Милорад Додик и Небојша Радмановић

У Бањалуци 7. јуна одржана сједница Извршног одбора, на којој је потврђено реформско опредјељење  СНСД према Европској унији и 
констатовано да закључци Народне скупштине Републике Српске нису антидејтонски
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Нема сједнице Народне скупштине на бази писама.

ЗАКЉУЧЦИ У СКЛАДУ С ДЕЈТОНОМ, 
НЕСПОРАЗУМЕ РЈЕШАВАТИ РАЗГОВОРИМА
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Извршни одбор СНСД 
донио је Одлуку о спро
вођењу избора у Активу 

жена СНСД на сједници одр
жаној 7. јуна у Бањалуци на 
иници јативу потпредсједнице 
СНСД, Наде Тешановић, и уз 
сагласност предсједника СНСД, 
Милорада Додика.

Разлог за покретање  иници
јативе коју сам упутила пред
сједницима Главног и Извршног 
одбора СНСД: Ми лораду Додику 
и Небојши Радмановићу те 
извршном секретару СНСД, 
Рајку Васићу, јесте што је свим 
изабраним у Активу жена СНСД 
истекао мандат. Наиме, одредбе 
Статута СНСД регулишу да 
избори у оквиру СНСД и свих 
његових органи зационих облика 
треба да се спро воде сваке 
четири године, ка же потпред
сједница СНСД Нада Тешано
вић, обра злажући ову инцијати
ву.

Сви потребни документи за 
спровођење избора у Активу 
жена су спремни и чека се да их 
предсједник Милорад Додик у 
наредним данима потпише:

Одлука о унутрашњој ор га1. 
ни зацији Актива жена 
СНСД на основу које сваки 
општински одбор Актива 
жена треба да донесе своју 
одлуку о уну траш њој орга
низацији.
Пословник о раду Актива 2. 
жена 
Правилник о одржавању 3. 
избора у Активу жена 
СНСД и 
Комисија за4.  спровођење 
избора.

КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Комисију треба да чине све 
жене посланице СНСД у Народ
ној скупштини Републике Срп
ске, плус двије чланице:

1. Нада Тешановић
2. Гордана Дукић

3. Марија Цвјетковић
4. Вања Клисарић
5. Весна Јунгић
6. Јасна Лукић
7. Сњежана Јокић
8. Новка Марковић
9. Ивка Ристић

10. Тања Нишић
11. Гордана Ђурић
12. Зора Видовић
13. Сања Калајџић
14. Милица Бугариновић 
15. Сњежана Бурсаћ 
16. Данијела Ињац.

Свака општинска организација 
Актива жена ће изабрати своју 
ко мисију која ће у оквиру оп 
штинске организације спро вести 
изборе, а Комисија Главног 
одбора ће надгледати њихов рад. 

Рокови за спровођење избора 
још нису прецизирани, каже  
На да Тешановић,  али их свакако 
треба спровести до краја септем
бра или почетка октобра мјесеца,  
како би жене СНСД и њихов 
актив дали свој пуни допринос 
раду СНСД у овој и наредној 
и з б о р н о ј  год и н и ,  с м ат р а 
Тешановићева. 

ПОДСЈЕЋАЊЕ

 Актив жена СНСД је посе
бан организациони облик у 
оквиру СНСД, чији је саставни 
дио. Основан је у мају 1998. год. 
на Оснивачком сабору у Лак
ташима. За предсједницу је иза
брана Душанка Мајкић. Након 
тога оснивају се општинске орга
низације у сваком општинском 
одбору СНСД.

 Активности на локалном 
нивоу се одвијају континуирано, 
али на нивоу руководства ГО 
Актива жена долази до застоја у 
раду и до првог састанка долази 
тек 2003. год. када се бира При
времени извршни одбор Актива 
жена СНСД, који именује 
предсједник Додик 23.09.2003. 
године.

 Овај привремени одбор 
Актива жена у априлу 2004. 
доноси Одлуку о унутрашњој 
организацији АЖ СНСД у којој 
је  одређено да  је  мандат 
изабраних четири године.

 На сједници Извршног 
од бора Актива жена СНСД 

одржаној 29.05.2004. год. дони
јети су сљедећи документи:

1. Програм АЖ СНСД
2. Оперативни план рада до 

краја 2004.
3. Измјена Одлуке о унутраш

њој  организацији АЖ 
СНСД

4. Одлука о избору Дирекције 
АЖ СНСД

5. Бирају се потпредсједнице 
АЖ СНСД.

 Главни одбор СНСД на 
сједници одржаној 26.11.2004. 
Усваја Статут АЖ СНСД и након 
тога АЖ СНСД 04.12.2004. 
одржава састанак. 

 Поново долази до застоја у 
раду све до 13. маја 2007, када у 
Бијељини долази до састанка 
свих представница ОО Актива 
жена СНСД, на којем се доноси 
закључак да се спроведу избори 
у АЖ. Ова иницијатива није 
реали  зована све до ове коју је 
27. маја 2009. покренула пот
пред сјед ница СНСД Нада Теша
новић. 

ИЗБОРИМА ДО УСПЈЕШНИЈЕГ РАДА
Разлог за изборе је истек 
четворогодишњег 
мандатног периода. 
Рок за спровођење избора, 
крај септембра, 
почетак октобра.

Нада Тешановић, потпредсједница СНСД о Одлуци Извршног одбора о спровођењу избора 
у Активу жена СНСД



ПОДСЈЕЋАЊЕ

Ненад Баштинац рођен је 16. октобра 
1950. године у Романовцима.
Прво запослење Ненада Баш тинца 

је у Скупштини општине Лакташи 1972. 
го дине. По повратку из војске (ЈНА) 
запош љава се као ре ферент у Одсјеку 
народне одбране у Лакташима а 1974. је 
изабран за профе сио налног предсједника 
Савеза социјалистичке омладине Лакташи, 
затим предсједника Међу општинске 
конференције Савеза социјалистичке 
омладине Бањалука.

Осамдесетих година прошлог вијека 
постаје секретар Општинске конференције 
Савеза комуниста Лакташи, један од 
најмлађих у БиХ. Предсједник Скупштине 
општине Лакташи постаје 1982.

Директор погона фабрике Чајавеца у 
Лакташима постаје 1984. године гдје 
остаје до почетка рата 1991. и мобили
зације у ЈНА и Војску Републике Српске, 
касније.

ПОЛИТИКА
Ненад Баштинац је веома рано 

ушао у простор активног друштвеног и 
политичког рада. У периоду соци
јализма у коме се родио и одрастао то 
је било нормално и природно за 
омладинца који је одскакао од осталих 
вршњака својом друштвеном енер

гијом, активизмом, акцијом и пре
дузим љивошћу.

И у времену када је био партијски 
функ ционер Савеза комуниста био је 
далеко од сваког идеолошког догматизма и 
политике једне димензије. Припадао је 
генерацији  партијских функционера која 
је природно дошла као отклон од „етаб
лиране партијске линије седамдесетих 
година“ која се напила новим идејама 
отворене плуралистичке концепције, што 
ће на крају резултирати легализацијом 
политичког плурализма и стварањем 
више страначког система.

Ненад Баштинац је од ране младости 
вјеровао у идеје социјалне правде, 
националне равноправности, слободе, 
солидарности, зајед ништва, хуманизма, 
праведности и интер национализма. Умро 
је сачувавши чистоћу својих идeала и 
вриједности, чиме је показао своју 
величину и посебност, а то успијева само 
ријеткимa.

ПОСЛАНИК
На првом сабору Странке независних 

социјалдемократа одржаном 10. марта 
1996. године изабран је за генералног 
секретара странке.

На првим послијератним демократским 
изборима у БиХ одржаним 1996. године 

изабран је за народног посланика  у 
Народну скупштину Републике Српске,  
на листи „Савеза за мир и прогрес“. За 
по сланика у Народну скупштину РС биран 
је још два пута,  гдје је остао све до своје 
смрти, 14. јуна 1999. године.

ПОСЕБНОСТ
Као политичар никада није одговарао 

етаблираној представи која је владала и 
још влада о свим политичарима на овим 
про сто рима. Напросто се разликовао од 
других, бис трином ума, оштрином 
ри јечи, неоспорним угледом и нефор
малним ауторитетом, некон венционалним 
по наша њем, слободним по литичким сти
лом, чврстином својих увјерења и идеала 
као и толерантношћу и рационалношћу 
схватања политичке борбе.

Није био велики оратор, нарочито не 
трибунски тип опште праксе, већ тихи 
опомињач који се чувао тешких ријечи и 
лаких обећања. То га међутим није 
спречавало да јасно казује своје мисли и 
спроводи властите намјере и раскринкава 
политичке противнике до пуш теним 
средствима легитимне и демократске 
политичке борбе. Иако је понекад знао 
при пријетити методама доказане 
закулисне праксе, сваки груби макија
велизам био му је стран.   

СТРАНКА НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА

У странци независних социјал демо
крата, коју је стварао и којој је припадао 
пуним срцем и разумом, обично је 
доживљаван у јавности као „друга виолина“ 
иза лидера странке Ми лорада Додика. Није 
му сметала та јавна квалификација ни 
перцепција политичке јавности.

Никад није био задрти политичар и 
опозиционар, био је конструктивни реални 
политичар непоколебљивих увјерења и 
јасних политичких ставова. Ненад Баштинац 
је у политици имао много политичких про
тивника а готово ни једног политичког 
непри јатеља. Прије би се рекло, ма колико 
то звучало нестварно, да је настојао 
противнике претварати у савезнике, као 
смисао и циљ сваке политике.

ЧОВЈЕК
Био је један од ријетких дјелатника код 

којих политичар није прогутао човјека у 
њему. Успињући се политичким степе
ницама према власти задржао је све своје 
пријатеље и обичне људе, сараднике, 
комшије и суграђане

Сада, горе на небу, Ненад Баштинац 
мијења свијет према облику својих личних 
идеала и вриједности у које данас вјерују 
хиљаде и милиони људи широм наше земље 
и цијелога свијета. 

3

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ 
НЕНАДА БАШТИНЦА

- 14. јуни 1999. – 14. јуни 2009. године -
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Фондација „Ненад Баш
ти нац“ у сарадњи с 
Тре нинг центром СНСД 

је од 5. до 7. јуна 2009. године у 
Дрвару одржала тренинг за 
представнике Актива жена и 
МСДа из општинских одбора 
СНСДа у Федерацији БиХ. 

Циљ тренинга био је помоћ 
женама и младим  да се ефи
касније организују и започну 
дугорочно планирање својих 
активности, са циљем да већ 
2010. године остваре боље 
резултате на изборима. Тре
нингу је присуствовало преко 
30 полазника из  Дрвара, 
Босанског Грахова, Гламоча, 
Санског Моста, Босанског 
Петровца и Горажда.

Поред тренера Тренинг цен
тра СНСД, као гости предавачи 
су узели учешће и Маја 
Не надовић из холандске фон

дације Алфред Мозер и Петер 
Бохинец, члан словеначких 
социјалних демократа.

На почетку рада скуп је 
поздравио потпредсједник 
СНСД, Велимир Кунић.  

Фондација „Ненад Баштинац“ и 

Жарко Стојановић , Босански Петровац

УНАПРЕДИТИ РАД 
У ПЕТРОВЦУ

Д у го  год и н а  с а м 
активан у невладином 
сектору и био сам на 
много семинара, али ово 
је  први  пут  да  сам 
учествовао на једном 
оваквом  за  чланове 
СНСДа. Јако ми је драго 
што се нешто овакво 
орга низује за СНСД у 
Ф е д е  р а ц и ј и  Б и Х . 
По кушаћу да пренесем 
на учено на овом семинару 
својим колегама, како би 
рад МСДа у Петровцу 
по  стао бољи и ефи
каснији.

ОБУКА  ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ       СНСД  ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ  
ГРУПНИ РАД ТРЕНИНГ 

ЦЕНТАР 
СНСД

Тренинг центар СНСД (који је 
основан крајем 2008. године) је као 
први циљ поставио проширење 
базе тренера како би се једна велика 
политичка странка као што је 
СНСД могла носити са изазовима 
с а м о од р ж и в е  п е рм а н е н т н е 
едукације. У том циљу су одржана 
два напредна тренинга за будуће 
тренере СНСД на Мраковици 
(Козара),  први у периоду од 16. до 
22. фебруара и други од 9. до 15. 
марта 2009. године.

Тренинге су водили тренери 
Тренинг центра: Милан Тукић и 
Вања Малиџан, те предсједник 
удружења CEFE тренера БиХ, Саша 
Додик . У првој групи је био 21 а у 
другој групи 19 полазника. Водећи 
рачуна и о полној равноправности, 
напредни тренинг је прошло 20 
мушкараца и 20 жена.      

Жарко Стојановић (лијево)
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Тренинг центар СНСД   

ШЕСТИ БРОЈ 
ЧАСОПИСА АРГУМЕНТИ
Априлски број часописа за друштвена и политичка питања 

АРГУМЕНТИ  број шест је крајем априла угледао свјетло 
дана. 

Часопис чији је издавач Главни одбор СНСД је тако ушао у 
трећу годину свога постојања и излажења.

Динамика излажења и у овој години је три броја, односно 
свака четири мјесеца.

У шестом броју своје ауторске радове су објавили млади 
аутори: Вања Малиџан и Душко Глодић, те Славко Митровић и 
Милорад Додик као и професор Факултета политичких знаности 
из Загреба, Тончи Курсар, Љиљана Радошевић и на крају 
Афоризми о политици.   

Бранка Бајић, Дрвар

ВАЖНОСТ ПЛАНИРАЊА
Сваки семинар који се организује овдје је добродошао. 

Научили смо много о тимском раду, одређивању циљева и 
планирању рада. Посебно бих похвалила организаторе и тренере 
за велики допринос да овај семинар буде  интересантан.

Божана Радановић, Гламоч

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА
Основна идеја коју носим са овог семинара јесте да без тима 

нема успјеха. Важно је направити добру организацију, поставити 
јасне циљеве и успјех неће изостати. Семинар који је протекао у 
опуштеној, али и радној атмосфери, послужио нам је да 
упознамо нове људе и размијенимо искуства са колегама из 
других општина.

ОБУКА  ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ       СНСД  ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ  
СПИСАК УЧЕСНИКА

Ђурђија Шкрбић (Гламоч), Јовица Радоја (Гламоч), Божана 
Радановић (Гламоч), Лазарела Дувњак (Гламоч), Борис Лукајић 
(Гламоч), Алекса Бабић (Гламоч), Далибор Марјановић (Бос. 
Петровац), Милијан Бањац (Бос. Петровац), Марица Вучковић 
(Бос. Петровац), Олгица Давидовић (Бос. Петровац), Жарко 
Стојановић (Бос. Петровац), Весна Батковски (Дрвар), Миодраг 
Давидовић (Сански Мост), Наташа Зељковић (Дрвар), Бранка 
Бајић (Дрвар), Драгана Кецман (Дрвар), Сњежана Кнежевић 
(Дрвар), Милева Ђапа Кувачић (Дрвар), Перо Јакшић (Бос. 
Грахово), Миладин Бајић (Дрвар), Добрила Боснић (Дрвар), 
Мира Радић (Сански Мост), Жељка Прша (Бос. Грахово), 
Мирослав Јаглица (Дрвар), Милорад Глигић (Бос. Грахово), 
Бојан Маринковић (Бос. Грахово), Соња Стевановић (Бос. 
Грахово), Весна Марић (Горажде), Владан Марић (Горажде), 
Биљана Балабан (Дрвар)
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Млади социјал демо
крати су на Тјен
тишту од 19. до 21. 

јуна одржали љетну школу на 
којој је учес твовало више од  
120 младих. Ове године љет
ну школу су по хађали млади  
из изборних јединица један  и  
три.

 Циљ је да ова окупљања 
по стану традиционална и да 
учешће на љетној школи 
постане питање престижа. 
То ком  о во г  љ е т а  б и ћ е 
одржане још двије љетне 
школе за чланове МСДа из 
осталих изборних јединица. 

 Љетна школа је прилика 
да се млади из различитих 
гра дова сретну, упознају, раз
вију нова пријатељства, да се 
забаве, а наравно и уче.

 Подијељени у двије групе, 
учесници су један дан имали 
прилику да развијају тимски 

дух кроз рафтинг Таром и 
Дри ном, а други дан су учес т
вовали на тренингу који се 
бавио темама комуникације и 
тимског рада.

Љетну школу је отворио 
предсједник МСДа Дубравко 
Сувара, а учеснике је поздра
вио извршни секретар СНСД  
Рајко Васић,  који је говорио о 
улози и позицији младих у 
странци.  

Предавање о снази органи
зације је одржао тренер Тре
нинг центра СНСД, Милан 
Тукић. Потом су учеснике 
љет не школе кроз тренинг 
водили нови тренери Тренинг 
центра, којима је ово била и 
прилика да се опробају пред 
младим, захтијевним али и 
изу зетно заинтересованим 
по лазницима љетне школе. 

На Тјентишту од 19.-21. јуна одржана 

ЉЕТНА ШКОЛА МЛАДИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА

Тренери Тренинг центра СНСД - почетак рафтинга
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Млади со цијал демо
крати су донијели 
Про грамску плат

форму под радним називом 
„ДРУШТВО ЗНАЊА“ за 
период 2008–2012. године и 
издали  је као  публикацију. 

Програмска платформа 
по лази  од  визије  да  су 
Ре публика Српска и БиХ – 
друштво слободе, демократије, 
једнакости, социјалне правде, 
међугенерацијске и друге 
солидарности. Друштво у 
којем ће квалитетно образо
вање бити доступно свима и у 
којем ће достојанство поједин
ца бити загарантовано соци
јалним, правним и економским 
механизмима.

Мисија МСД креће од прет
поставке да су они удружење 
слободних  и  друштвено 
одговорних младих људи  који 
своје политичко и друштвено 
дјеловање базирају на сље
дећим вриједностима и прин
ципима:

 Слобода за сваког поје
динца

 Једнакост и равноправ
ност

 Солидарност као темељ 
друштвене интеграције и

 Демократија. 

Програмска платформа 
„ДРУШТВО ЗНАЊА“ 2008–
2012. садржи све теме које 
чи не живот и активности мла
дих људи:

 Активно учешће младих у 
друштву

 Локалну демократију
 Образовање
 Студентски стандард
 Запошљавање
 Науку
 Информационо друштво
 Стамбено збрињавање
 Социјалну политику
 Културу
 Правну државу
 Спорт
 Здравље младих и 
 Заштиту животне средине.

Програмска платформа 
Младих социјалдемократа 

„ДРУШТВО ЗНАЊА“  
за период 2008–2012

"Тимским радом преко ријеке"

"Креација идеалног тима"

В ј е Ж Б е

С Н А Г А   О Р Г А Н И З А Ц И ј е



МИНИСТАР У 
ШВАЈЦАРСКОЈ

Босански министар фи  нан
сија посјети ш вај цар ску 
владу и видје швај царско 
министарство по мор ства, 
те  зачуђен упи  та њиховог 
министра: 
 “Па како то да имате 
помор ско министарство а 
немате мора?”  
Швај     цар  ски министар на то 
од го  вори: 

 “Па исто тако као што 
и ви имате министарство 
финансија а немате 
финансије.”

ТАЈМ АУТ

ТРИ ПИТАЊА - ТРИ ОДГОВОРА

Милко Чолаковић, 
потпредсједик СНСД и начелник општине Рудо

   Шта је Бајден поручио сарајевским политича
рима?

Да неће укинути Републику Српску, срушити згра
ду Владе, смијенити Додика и дати њима буџет РС 
на трошење.

Одговори ако знаш, ако смијеш ...

ГЛУПАН

Глупан који је постао свјестан 
да је глупан, више није 
глупан.

ЗАПИС

Рафију је она његова хо џин 

запис ставила у пиће,  па сад 
размишља њеном главом.

БАНАНА

Нисмо ми банана држава како 
тврде неки мајмуни.

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

Ниједан народ не може 
потпуно пропасти, може 
само дуго патити.

ГЕТЕ

АФОРИЗАМ мјесеца

1.

Безвизни режим за БиХ је извјестан, само је 
питање времена када ће се до њега стићи.

ИЗЈАВА

мјесеца

М О Ј А   К У Ћ А

С Р Б А Ц

АРГУМЕНТИ

ПАЖЉИВО ЧИТАЊЕ

Какви су 
односи 
између 

Сарајева и 
Бањалуке?

Беговско 
џентлменски.

3.

Каква би то била 
„јача држава БиХ“?

Држава грађана у којој би 
Бошњаци били 
најравноправнији.

2.


