
Највећи аргумент са 
којим СНСД иде пред 
бираче на јесен је 

самоодрживост Републике 
Српске, каже Милорад До 
дик. 

Захваљујући, прије свега, 
успјешној приватизацији 
„Телекома“, омогућили смо 
преживљавање у епицентру 
кризе. Данас на рачунима 
Републике Српске имамо 
више од 300 милиона евра. Та 
средства се чувају за капи
талне ствари, за привреду. За 
три и по године постигли смо 
номинални раст друштвеног 
производа  од три милијарде 
марака. Само прошле године 
имали смо раст индустријске 
производње од 19 одсто. 
Добар дио је остварен за 
хваљујући „Рафинерији“, што 
ће многи рећи, али бисмо и 
без ње имали раст. Завр
шавају се сви планирани про
јекти путева. До јесени ћемо 
завршити и 48 километара 
аутопута. Република Српска 
је данас велико градилиште,  
истиче Додик.

Говорећи о будућности 
БиХ, Додик каже да није 
проблем да БиХ остане у 
неким оквирима. Али, не може 
да буде унитарна и јака 
држава. Може да буде само 

врло, врло лабилна заједница 
двије државе у свом оквиру, 
од којих је једна Република 
Српска. "Зато су и кренули у 
уставне промјене по сваку 
ци јену, само да би обесми

слили Републику Српску. Ја 
им поручујем: нећемо то 
прихватити ни прије ни 
послије избора! Никада!"

(наставак на страни 2)
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(наставак са 1. стране)

Уставни суд РС је фактички одо б
рио одржавање референдума у 
Републици Српској и он је наш 

једини начин да се одбранимо од 
самовоље високог представника и 
доношења закона који су на нашу 
штету. Овдје су многи закони донијети 
преко ноћи, из хира једног човјека, 
често и на сам дан истека његовог 
мандата. Међутим, рок не зависи само 
од нас јер постоји правна процедура 
која га успорава. Послије става Устав
ног суда, треба да донесемо одлуку о 
расписивању референдума, а онда 
Бошњаци поново могу да ставе вето, па 
да цијели случај поново иде на суд. Зато 

датум не можемо да саопштимо сада, 
али можемо да кажемо да ће одлука о 
референдуму бити спроведена 30 дана 
од одлуке Уставног суда. Спровећемо 
референдум тада, па било то и на дан 
избора.

БиХ ТЕШКО ОДРЖИВА

Када је у питању будућност БиХ, 
Додик каже да је она веома тешко 
одржива. Онај ко жели мир овдје, мора 
да размишља о другим механизмима, 
умјесто насилничког одржавања нечега 
што не може да се споји. Као уље и 
вода  џаба их је мијешати. Чим 
престанете да мијешате, они се поново 
разиђу. То је Босна. Не знам како то још 
неко не види. 

ПОКУШАВАЈУ ДА МЕ 
ЕЛИМИНИШУ

Говорећи о покушајима елиминисања 
и уклањања са политичке сцене, Додик 
каже да се "све чини да се за застој у 
европ ским интеграцијама оптуже 
Милорад Додик и СНСД. Одустали су 
од прича како ће ме смијенити, 
ухапсити, затворити... Не зато што то 
више не желе, него што немају доказе 
ни за што што покушавају да ми 
подметну: нема проневјера, нема 
криминала, нема ничег... Сада иду на 
причу о демократији, тражећи је у 
опозиционим структурама. Сваког дана 
су овдје групе страних амбасадора са 
једним јединим циљем: да ослабе 
СНСД, јер знају да га побиједити не 
могу.  Намјера им је да направе 
хетерогену владу, којом је лако мани
пулисати. То би дало крила међунаро д
ној заједници да настави тамо гдје је 
стала када сам ја преузео владу. Али 
остаће  громобран."

ОПОЗИЦИЈА СТАТИСТИЧКА 
ГРЕШКА

Говорећи о амбасадорима који 
покушавају да направе другу структуру 
власти, Додик истиче, да тачно зна који 
амбасадори то раде. "Ми им то у очи и 
кажемо. Нећемо ћутати.  Врло брзо ћемо 
то рећи. Зна се и ко је рекао Младену 
Иванићу да се удаљи од власти јер ће 
заузврат бити поштеђен казне од годину 
и по дана затвора која га је чекала. Прије 
петнаестак дана је ослобођен оптужби и 
већ је поручио да је спреман да призна 
да је у Сребреници почињен геноцид. 
Свеједно, улога опозиционих лидера је 
још на нивоу статистичке грешке. Ми 
ћемо само пројурити кроз ове изборе и 
добити их. Ово је питање опстанка 
Републике Српске и овај народ то зна. 
Није ријеч само о једним изборима."

НЕЋУ СЕ МИЈЕЊАТИ

Додик каже да нема намјеру да 
мијења било шта у својим наступима 
којима иритира Сарајево и један дио 
међународне заједнице. "Моја политика 
је у складу са најважнијим и највред
нијим цивилизацијским начелима. Она 
није уперена ни против кога. Она брани 
уставни поредак и овај народ. Давно сам 
изгубио потребу да се допадам било 
коме."  

ИНТЕРВЈУ

СПРОВЕШЋЕМО РЕФЕРЕНДУМ 
МОЖДА И НА ДАН ИЗБОРА
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Тренинг центар СНСДа је 
средином фебруара теку
ће године по налогу глав

ног менаџера кампање Рајка 
Ва сића, израдио Модел кампа
ње за опште изборе 2010. годи
не. Модел је урађен у форми 
ко рака и има четири фазе, каже 
Милан Тукић.

– Први корак је припрема 
кампање,

– Други планирање кампа
ње,

– Трећи организовање кам
па  ње и 

– Четврти корак извођење 
кампање.

Са првом фазом смо кренули 
и први корак је већ учињен а то 
је обилазак свих шест изборних 
јединица гдје представљамо 
Мо дел кампање нашим општин

ским изборним штабовима, 
начелницима општина, посла
ницима, делегатима и свим 
осталим изабраним функцио
нерима СНСДа.

Милан Тукић каже да су 
фор  мирани општински из борни 
штабови и консти туи сана 
структура кампање, а то је овај 
пут урађено много раније него 
за све претходне изборе. Он 
под сјећа да је  још прошле 
године  одлуком Извршног 
од бора СНСДа проширена 
поли тичка структура странке 
СНСД, тако да је повећан  број 
Мјес них одбора СНСД до броја 
бирач ких мјеста, тако да сада 
СНСД има онолико мјесних 
одбора колико и бирачких 
мјеста. Предсједник мјесног 
одбора је током изборног про

цеса предсједник мјесног 
изборног штаба. Ми сада 
имамо 1650 мјесних одбора и 
исто толико предсједника и то 
је та наша структура кампање и 
главна снага која ће носити 
изборе.

Наша сљедећа активност у 
припреми кампање је обука 
предсједника мјесних изборних 
штабова како би били оспособ
љени за активизам на терену.

ЦИЉ

Наш циљ је 270.000 гласова 
за НСРС и сваки општински 
одбор СНСДа је добио свој 
задатак изражен бројем гласова 
који треба да освоји, а  који ће 
бити придодат укупном броју 

гласова СНСДа. СНСД је вели
ка, највећа, политичка органи
зација у РС и БиХ, са преко 
130.000 чланова, и ми ћемо 
покушати у овој кампањи 
покренути највећи број њих да 
дају свој допринос изборном 
циљу. Математички, то је веома 
једноставно: сваки члан по још 
један глас и изборни циљ је 
испуњен. Међутим, у пракси то 
није баш лако реализовати до 
краја. Тајна сваке изборне 
кампање није да мало људи 
уради пуно, него да пуно људи 
уради помало.

АТМОСФЕРА

Укупна атмосфера уочи ових 
избора је далеко боља него 
2006. године. Прије четири 
године било је пуно еуфорије, а 
то је ирационално понашање, 
док је уочи ових избора при
мјетна смјерност, одговор ност 
али и одлучност, енергија која 
је контролисана али и енту
зијазам, посебно младих члано
ва СНСДа. Данас су општин
ски изборни штабови одлуч
нији и одговорнији према оба
везама и постављеним циље

Милан Тукић, члан Главног одбора СНСД-а 
о Моделу кампање за октобарске опште изборе 

ПОБЈЕДА ЈЕ 
НАША 

ОБАВЕЗА 
ПРЕМА  

ГРАЂАНИМА

АКТИВН ОСТИ

(наставак на 4. страни)
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вима. Очигледна је спремност  
на  ших људи на велики ангаж
ман. Озбиљност је максимална, 
а све то даје за право за опти
мизам у централи СНСДа. Још 
једна велика предност ове 
кампање у односу на кампању 
2006. је што ми данас имамо  
20ак општинских власти више 
и што имамо нових 20.000 
чланова СНСДа.

Одзив на свим скуповима 
које смо до сада организовали 
је фантастичан, сви позвани су 
се одазвали, а сале су биле ма ле 
да приме све заинте ресо ване, 
каже Тукић.

Атмосфера се полако диже а 
заслуга за то је велики број 
мла дих, којих раније није било 
у кампањи а они су главни 
но сиоци активности, јер без 
младих је тешко направити 
атмосферу у кампањи.

У неким срединама има 
појединаца, у нашим редовима, 

који изражавају незадовољство 
и разочарење неким појавама у 
стран ци; кадровским рјешењи
ма,  протекционизмом, влади
ним односом према неким поја
вама у друшву..., али заборав
љају ти моји партијски другови 
да свако мора дати свој допри
нос оздрављењу овог ратом 
разореног друшва. Нема мјеста 
малодушности и апатији, јер 
немамо ми овдје пуно опција 

него да наставимо да гурамо 
СНСД као спас за будућност 
или да се иселимо. Ја волим на 
то кажем да мене нико неће 
истјерати СНСДа, јер ја онда 
немам куд. Нисам ја у овој 
странци зато што ту нема 
проблема или неких појединаца 
који праве проблеме, ја сам у 
СНСДу зато што ту има 
највише добрих и добро
намјерних људи и заједно ћемо 
ријешити и те проблеме. Да 

могу и да је избор шири, ја бих 
изабрао данске социјал демокра
те, али на овом простору је 
СНСД најбољи избор. 

БИЛЕЋА

На пријевременим изборима 
за начелника Билеће изгубила је 
Билећа а СНСД добио, то 
одговорно тврдим и то ће 
вријеме потврдити, истиче 
Тукић и додаје да сматра да је 

то што се десило „божије 
послање“  које нас је упозорило 
да треба да будемо чврсто на 
земљи и озбиљни, и оно је 
дошло у право вријеме. Боље да 
се десило 23. јануара, него 
трећег октобра.

Када се упореде резултати 
избора из 2008. године са овима 
из 2010, очигледан је наш 
напредак и с обзиром на то да 
смо ми у Билећи обављали 
власт нама је битан тренд, а он 
је изражен кроз раст. Напредак 
је и један глас више кад си 
странка на власти а не више од 
900 колико смо ми освојили у 
јануару. Ми смо у Билећи 
по гријешили у процјени по треб
них  гласова  за  поб једу. 
Полазећи од укупног бирачког 
тијела и претпоставке да ће 
излазност бити 50 одсто, ми смо 
за циљ поставили 3.000 гласова 
а остварили 3.170. То говори да 
смо имали лошу процјену, али и 
подршку бирача и добру 
кампању јер смо „пребацили“ 
постављени циљ за 170 гласова. 
Да смо имали бољу процјену, 
сигурно бисмо извршили и тај 
тако постављени циљ. 

МЛАДИ

Једна од наших главних 
снага су млади. Познато је да 
доминантно мјесто на свим 
скуповима СНСДа припада 
младима, чије је присуство 
масовно, што улијева највећи 

(наставак са 3. стране) Пале, сарајевско-романијска регија

Бања Лука, изборна јединица 2
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оптимизам. Познате су ријечи 
предсједника Додика који каже 
„да је било до младих, ми 
бисмо побиједили још 1996“. 
Млади препознају своје мјесто 
у СНСДу и то је један од 
најбољих показатеља да  ова 
странка и овај пројекат имају 
бу дућност. Желим истаћи да 
сваки  општински  одбор 
СНСДа има своју facebook гру
пу која међусобно комуницира 
по много ствари али је основна 
она СНСДова опција која је 
доминантна.  Нико их  из Глав
ног одбора није на то подсти
цао, то је потекло само иниција
тивно од њих, потак нуто „виру
сом СНСДа“. Друже се и раде 
заједно, што и при личи њиховој 
младости.

ТЕМЕ
Нама као политичкој странци 

су неке теме задате и ми нисмо 
сретни због тога али и као 
социјалдемократи се морамо 
одредити о националним пита
њима, који су битни за ово 
друштво. Препознатљиво је кад 
предсједник Додик говори о 
социјалним и економским 
темама колико дјелује сигурно 
и колико се ту добро сналази, 
јер је то његова омиљена тема, 

али о националним питањима 
је децидиран и јасан али нацио
нална питања су нешто што се 
под ра зумијева и што се мора 
рјешавати у државама које су 

настале у рату. Ово је друштво 
изашло из рата у којем се 
ратовало због тих националних 
питања а претходна власт нам 
је оставила те проблеме. Не 
може СНДС и Милорад Додик 
сада изаћи рећи: не, ми смо 
социјалдемократе и ми се 
нећемо бавити међунацио
налним односима, питањима 

положаја Срба у БиХ, ми се 
бавимо новим радним мјестима, 
инвестицијама, ЕУ интегра
цијама, социјалним питањима 
итд. Ми као одговорна поли

тичка организација морамо да 
имамо одговоре и рјешења на 
сва важна питања која притиш
ћу ово друштво и да стварамо 
услове да се ове теме ријеше и 
затворе бар за неко вријеме, 
како бисмо се могли бавити 
„нашим“ темама; економским и 
социјалним. Несретна су дру
штва која имају толико нерије

шених националних питања као 
ми, али то није био наш избор, 
већ смо наслиједили све то. 
Људи су забринути и страхују 
за своју будућност и будућност 

своје дјеце и ми не можемо 
рећи да нас то не занима јер ми 
смо социјалдемократи.

ОПОЗИЦИЈА

Опозиција у Републици 
Српској постоји, али не постоји 
алтернатива власти, то што 
нуди опозиција није само 

против власти него и против 
РС. Нама не представља про
блем то што они критикују нека 
рјешења власти, то је нормално 
у парламентарним демокра
тијама, по принципу: „власт за 
сваки проблем мора наћи рје
ше  ње, а опозиција у сваком рје
шењу мора пронаћи проблем".  
Опози ција нема никакав про
грам који нуди као алтернативу 
нашим рјешењима, већи имају 
само циљ да побиједе СНСД и 
Милорада Додика.

ПОБЈЕДА

Побједа је наш циљ, просто је 
то наша обавеза према грађа
нима РС. СНСД као најјача 
странка у РС не може плани рати 
да изгуби на изборима. Ка ко би 
то било – поставити циљ да 
изгубиш. Знамо ми да ус пјех или 
доћи до циља није дестинација 
гдје ми треба да се одшетамо, 
успјех је планиран пут и ми већ 
сада планирамо све активности 
и предузећемо све неопходне 
радње које ће нас довести до 
постављеног циља.  

Бања Лука, изборна јединица 2

Добој, изборна јединица 3



6 млАдИ СОцИЈАлдЕмОКРАТИ

Када данас правимо про
сјек урађеног, са перио
дом од 2006. године, 

морам рећи да тада није било 
много тога што имамо данас. 
Није било Програма за запош
љавање младих  и субвенцио
нирање предузећа која ће 
запослити младе,  тај  програм  
су осмислили Млади социјал
демократи и  посредством њега 
је запослено више од 400 
младих, каже Никола Баштинац 
и додаје да није било  ни  
из двајања  средстава  за при
прав ничко запошљавање у јав
ним институцијама на годину  
дана, колико је потребно да се 
потом положи државни испит. 

Повећана су средства за 
стипендирање студената како у 
земљи тако и у иностранству, 
што раније није био случај. 
Формирана је  Фондација "Др 
Милан Јелић", која је пројекат 
покојног предсједника али је 
разрађивана заједно са нама. 

Велики  је број општина у 
којима је СНСД на власти и  у 
њима су углавном повећане 
стипендије  за  школовање 
младих, као и њихов број, тј. 
стипендирање је свеобухватније, 
истиче Баштинац. Раније, до 
2006. године, било је могуће да 
један студент прима више сти
пендија а нашим амандманом у 
Народној скупштини РС успо
стављен је централни регистар, 
тако да  то више не може да се 
деси. За пројекте омладинских 
невладиних организација смо 
повећали издвајања са 200.000 
КМ на 1,2 милиона КМ. У 

завршној је фази израдња 
Омладинског тренинг центра на 
Бардачи код Српца. Донијели 
смо и закон о волонтерском 
раду и закон о неформалном 
образовању које ће омогућити 
дошколовавање омладинских 
радника гдје треба дефинисати 
стандарде ко може да ради са 
младима у невладином сектору 
средствима која се издвајају из 
јавних фондова, каже Башти
нац.

МАЛИ А ДРАГИ 
ПРОЈЕКТИ

Има ту још много поједина
чних ситних ствари од којих је 
мени лично  најдража куповина 
аутобуса за ученике основне 
школе из Пелагићева. Водили 
смо такође иницијативу код 
усвајања буџета за ову годину 
да се посланицима смање плате 
како би биле задржане посто
јеће плате запосленима у сред
њем и основном образо вању, 
каже Баштинац.

МЛАДИ, КРЕАТИВНИ 
ДИО СВИХ КАПМАЊА

Негдје у ово вријеме биће 
пуних 10 година од моје прве 
изборне кампање. Млади акти
висти СНСДа су увијек она 
пози тивна енергија, онај кре

атив ни дио свих локалних 
кампања и вјерујем да ће 
предстојећа кампања СНСДа 
њима посебно одговарати. Ми 
морамо на прави, јасан начин 
представити оно што је до сада 
урађено, што је Влада РС 
урадила за младе људе и морамо 
вршити промо цију  новога 
система који заго вара МСД, а то 
је да не треба мла ди људи да 
очекују да ће им неко нешто 
ријешити већ да државне 
институције стварају услове гдје 
ће они моћи да афирмишу себе 
својим радом и активизмом.

Ушли смо у реформу висо ког 
образовања. Дајемо подршку за 
запошљавање младих. Кроз 
систем стипендирања стварамо 
услове за образовање, преко 
Инвестиционоразвојне банке 
услове да се добију кредити а 
преко Министарства за поро
дицу, омладину и спорт да се 
смањи камата. Од младих оче
кујемо да се уз све те услове 
избо ре за себе и дају свој мак
симум за себе и своје породице, 
а самим тим и Републику 
Српску. 

Никола Баштинац, члан Главног одбора СНСД-а и посланик у Народној скупштини РС, 
о активностима МСД-а у протеклом периоду и програму за наредни

МОРАМО         
НА ПРАВИ 
НАЧИН 
представити 
урађено

Априлски Аргументи број 9
Изашли
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АЖС Соколац
Актив жена социјалдемо крата Соколац је 1. априла 2010. 

организовао подјелу па ке та за социјално угрожене породице. У 
пакетима су се налазиле основне животне на мирнице, и јаја за  
васкрш ње празнике. У тој акцији жене су обишле 32 породице са 
подручја цијеле општине Соколац.  

ТУЦИЈАДА
АЖС  Соколац организовао је на тргу испред зграде Општине 

Соколац “Васкршњу туцијаду”, уз пригодан културнозабавни 
програм, у коме су учествовали ученици Драмске секције ОШ 
Соколац, плесне групе и КУД Луча. 

Такмичење је одржано у двије категорије:
– за најљепше јаје (прво, друго и треће мјесто) и
– за најјаче јаје (прво, друго и треће мјесто).
Побједник за категорију “најљепше јаје” је  Михајло Кнежевић, 

а за најјаче јаје  Предраг Копривица.

дОгАђАЈИ

Предсједник ОО МСД Невена Боровчанин, потпредсједник ОО МСД 
Бојан Копривица, предсједник ОО СНСД Мирко Чоловић, секретар ОО 
МСД Јелена Мијатовић, потпредсједник ОО МСД Драган Булајић

СПРОВЕДЕНИ ИЗБОРИ У ОО МСД СОКОЛАЦ

Почела санација објекта будућег Завода за 
форензичку психијатрију 

Завршетак радова 
до јесени

Након дуге парламентарне борбе доносена је одлука да сједиште 
Завода за форензичку психијатрију Републике Српске буде у Сокоцу, 
односно у објекту бивше Војне болнице у Подроманији, који је и 
прије рата грађен за потребе Судске психијатрије. Вриједност ове 
инвестиције је 2.315.000 КМ. 

– Посао је прилично обиман јер укупна површина овог објекта 
износи 7.200 метара квадратних. Планирана је изградња нове 
котловнице, ресторана, уређење простора око објекта и 
реконструкција прилазног пута. Објекат ће бити уређен према 
најновијим стандардима предвиђеним за ову врсту установа, каже 
координатор пројекта Слободан Ећимовић. Вриједност уговорених 
радова је 2.315.000 КМ, а пројект финансира швајцарска влада.  

Почели радови на реконструкцији бивше 
основне  школе у Ћаваринама

  Наставна база за 
студенте шумарства
Половином априла, почели су радови на реконструкцији и 

адаптацији објекта некадашње основне школе у Ћаваринама код 
Сокоца, у коме ће бити наставна база за студенте Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци. На основу споразума који су 
недавно потписали начелник општине Соколац Душан Ковачевић и 
ректор Универзитета у Бањој Луци Станко Станић, већ од наредне 
године, овдје ће се изводити дио наставе за студенте шумарства.

 Сама локација објекта у коме ће бити смјештена наставна база је 
веома повољна, јер у његовој околини постоје идеални услови за 
извођење практичне наставе, што је циљ и сврха постојања ове базе. 
Ми смо у процесу примјене Болоњске декларације, па је и то разлог 
што је дошло до реализације овог пројекта. Овдје ће бити 
организована настава за све године студија, а обично се практична 
настава изводи од половине маја до краја јуна. Осим  за студенте 
шумарског факултета, постојаће могућност организовања практичне 
наставе за ученике основних и средњих школа, студенте других 
факултета, као и организовање стручних семинара и савјетовања  из 
разних области образовних, привредних и других дјелатности.  

МСД и АЖС Пале 
обиљежили Васкрс

ОО МСД Пале и ОО Актива жена су за Васкрс на паљанском 
шеталишту грађанима подијелили 12 шкољки црвених јаја. 
Том приликом је посјећено удружење "Сунце" и донирана јаја 
и колачи за дјецу са поремећајем у развоју.

Слијева надесно трећенаграђено, другонаграђено и првонаграђено 
најљепше јаје



ТАЈм-АУТ

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА
Нада Тешановић
потпредсједница СНСД-а и 

Народне скупштине Републике Српске   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

ГРАДИШКА – ПРОСЛАВА 8. МАРТА

Издавач:
Главни одбор СНСД-а

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”

Опозициони полити
чар се обратио аген
цији за испитивање 
јавног мњења:

Имам утисак да би  
98% грађана ове зем
ље гласало за мене. 

– Да ли бисте хтјели да то про
вјерите?
Два мјесеца касније добио је 
извјештај:
 Господине, анкетирали смо 
10.000 људи и сви припадају оном 
малом проценту од два  одсто   
који су против вас.

ВИЦ

мјесеца

OHR је 
про блем за 
свако 
рјешење.

1.

АФОРИЗАМ

мјесеца

Како се могу 
добити 
упутнице за др 
Грегорија на, др 

Иванића, др 
Лагумџију, др 
Ганића и сличне 
докторе?

Не тражите 
лијека код таквих 
доктора.

МлаДеН ИваНИћ 
 Подржао бих 
Резолуцију о геноциду 
у Сребреници

БХ дани, 
Сарајево – 2. април 2010.

ИЗЈАВА

мјесеца

Како коментаришете разговоре за мирно 
раздружење БиХ?

Боље добар развод, него лош брак.2.
Има ли у OHRу корупције?

То ће утврдити Транспарент  интернешенел и 
Центар цивилних иницијатива.

ЛУДЕ СТРАНКЕ

У свим земљама постоје луде 
странке, да би и будале имале за 
кога гласати.

УСПЈЕШАН, НЕУСПЈЕХ

Ако добијемо визну либера
лизацију, то би био успјех власти, 
а ако не добијемо то би био успјех 
опозиције.

ЕШТОН

Кетрин Ештон прво погледа „60 
минута“ па онда пошаље извјеш
тај о БиХ у УН.

УЛИЦА

Расим Делић је „заслужио“  улицу 
у Сарајеву, а др Ганић је  чека у 
Лондону.

СПОНТАНОСТ

Готово 127 аутобуса из читаве 
ФБиХ је дошло на протесте у 
Сарајево,  „спонтано“.

ОГИ

Радикали су „ојачали“ кад их је 
напустио Огњен Тадић 
– Шта је са СДСом?

ИЗБОРНИ СЛОГАН

Продаћу Републику Српску за 
један евро.

Ваш Младен

НАПОР

Опозиција је све од себе дала, два 
Младена и једног радикала.

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ3.

СОКОЛАЦ – ИЗЛОжБА ВАСКРШњИх ЈАЈА


