
Мислим да је СНСД-a, у 
цјелини урадио све 
ш т о  ј е  о б е ћ а о 

грађанима Републике Српске, 
осим што није могао рачунати на 
велику економску кризу. Дакле, 
ја као члан Предсједништва БиХ, 
као и сви други изабрани 
кадрови СНСД-a, испунили смо 
све обећано у потпуности. Ми 
се у томе разликујемо од свих 
осталих политичких партија, 
каже Небојша Радмановић, 
г о в о р е ћ и  о  и с п у њ е н и м 
предизборним обећањима, и 
додаје да је  циљ СНСД-а, био 
јача и боља Република Српска.  

„Из тога сам и ја извлачио 
закључке у своме раду у 
Предсједништву БиХ. За цијели 
овај период није прошао ниједан 
акт који је био против Републике 
Српске, а таквих   приједлога  
било је много, јер су друга два 
члана Предсједништва у складу 
с а  с во ј и м  п р ед и з б о р н и м 
обећањима те и такве приједлоге 
стављали на дневни ред. У 
много случајева нису одређене 
приједлоге ни стављали на 
дневни ред, јер су знали да ћу ја 
користити  заштиту ентитетских 
интереса.  Укупно четири пута 

сам користио механизам заштите 
е н т и т е т с к и х  и н т е р е с а  у 
Предсједништву БиХ, што је 
Народна скупштина Републике 
Српске потврдила и подржала.   
Толико то  право нису укупно 
користили  сви  чланови 

Предсједништва БиХ из Ре -
публике Српске прије мене, каже 
Радмановић.

Мислим да се читава „екипа“ 
СНСД-а, показала као јако 
квалитетна и способна  да 
покрене овај простор. Посао  

који  у Сарајеву радимо у име 
Републике Српске је јако тежак и 
одговоран и мислим да смо га 
добро и одлично урадили, истиче 
Небојша Радмановић.

(Наставак на странама 2. и 3.)
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(Наставак са 1. стране)

Како видите наредни период 
2010–2014. година  кроз про
грамске смјернице СНСДа и 
Ваше личне ?

Наредни период треба да 
буде наставак овога што смо 
радили у протекле четири 
године. Поштујући Дејтонски 
мировни споразум и мјесто 
Републике Српске у садашњој 
БиХ, морамо наставити даље 
јачати Републику Српску, након 
што смо је у протекле четири 
године  успјешно очували од 
разних насртаја на њу. 

Морамо  подсјетити све да је 
она почетком 2006. године била 
потпуно девастирана и само 
што није била нестала под 
претходном влашћу. Успјели 
смо да обезбиједимо да она има 

свој дејтонски статус и да нам 
нико не може наметати одлуке, 
то је наш концепт. У наредне 
четири године то ће доћи до 
потпуног изражаја. Тај наставак 
посла који је СНСД почео кроз 
Владу Републике Српске и 
институције БиХ  и који ће се 
наставити и у наредне четири 
године значиће, њен даљи 
н а п р е д а к ,  к а о  и  д а љ е 
настављање европског пута, 
пута приближавања Европској 
унији. 

 Европска оријентација и 
даље остаје наш циљ а у оквиру 
ње економско јачање Републике 
Српске и изградња правне 
државе у Републици Српској, 
највише колико је то могуће. Ми  
смо се и до сада залагали за то 
али није било могуће због 
других партнера у БиХ. 

Наш циљ су и добро сусједски 
односи, што смо  показали да 
знамо радити, што потврђују и 
посљедњи догађаји, када су у 
року од осам дана дошла три 
предсједника држава из региона 
у Бања Луку. То показује да су   
Бања Лука и Република Српска 
мјесто које се уважава и слуша 
и ми ћемо такву политику и 
даље наставити. Потпуно је 
јасно да једино екипа СНСД-а 
са бројним квалитетним кад-
ровима може направити кораке 
напријед за Републику Српску.

Активности СНСДа, из 
Вашег угла, оне досадашње и 
ове које  нас очекују ?

Кампања СНСД-а,  фактички 
траје све вријеме и одвија се на  
два начина: кроз унутрашњу 
консолидацију и кроз оства-
ривање власти. СНСД-а, је 

највећа и најмоћнија странка не 
само у Републици Српској, већ 
и у цијелој БиХ и она сваки дан 
има све више чланова,  који су 
сваки дан све боље органи-
зовани, све боље функционише 
од мјесног до Главног одбора  и 
нема никаквих унутрашњих 
проблема и судара, за разлику 
од осталих политичких партија.

С друге стране, СНСД оства-
рује власт и у Републици Срп-
ској, и у БиХ. И кроз оства-
ривање власти се води наша 
кампања. Сви они који су у 
и н с т и т у ц и ј а м а  Б и Х  и з 
Републике Српске, имају јасан 
задатак да обезбиједе функцио-
нисање Устава БиХ, а кроз 
функционисање Устава заштиту 
интереса Републике Српске. 
Мислим да они то  добро раде.  
Други још важнији дио кампање 
јесте рад Владе и Парламента 
Републике Српске, у којем су 
кључни кадрови СНСД-а, који 
развија ју  ова ј  про стор и 
обезбјеђују његов приступ 
развијенијим земљама Европске 
уније. Кроз та два функцио-
нисања грађани могу да схвате 
каква је и колико је СНСД 
значајна странка. Мислим да ће 
бити још јача.

 Ми радимо за све грађане 
Републике Српске, за бољитак 
свих,  а не само оних који су на 
власти. То је наша битна разлика 
у односу на друге политичке 
партије, које су мале и које раде 
за своје врхове, тражећи начин 
како ће  сјести у фотеље. Зато је 
Република Српска под њиховом 
влашћу и била дошла у тако 
тешку ситуацију. Циљ СНСД-а 
је да свима обезбиједимо бољи 
живот, а не само малобројнима, 
и тако ћемо наставити и у 
наредном четворогодишњем 
периоду.

У оквиру тих планова су и 
планови економског развоја 
Републике Српске, очување 
у с т а в н о г,  д р ж а вот во р н о г 
ентитета Републике Српске у 
БиХ, добросусједски односи са 
свим државама у окружењу и 
пут према Европској унији.

ИНТЕРВЈУ

САЧУВАЛИ СМО РС – 
НАСТАВЉАМО ЊЕНО ЈАЧАЊЕ
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Да ли уопште треба комен
т а р и са т и  о п оз и ц и ј у  у 
Републици Српској, за коју не 
знамо ко је предводи, да ли 
Михаљица, Босић, Иванић или 
Чавић ?

Опозиција је у једној кампањи 
која је непримјерена земљама 
Европске уније, искључиво 
критизерска. СНСД кампању 
с п р о вод и  р а д ом ,  у  с в и м 
органима, показујући грађанима 
како смо у стању и да знамо да 
радимо, јер савладавамо свјетску 
економску кризу најбоље у 
региону.   Они држе  критизерску 
кампању не желећи ништа да 
раде, да допринесу, што опози-
ције  у  свим развијенијим 
земљама раде. Опозиција само 
критикује сваки наш поје ди-
начни  потез, не би ли неко од 
њих засјео у неку фотељу. То је  
лоше за Републику Српску.

 Ја се надам да ће након још 
четири године власти СНСД-а, 
када Република Српска буде на 
још вишем нивоу него што је 
сада,  опозиција схватити да је 
могуће бити конструктивна а не 

деструктивна опозиција, и неће 
радити то  што сада ради.

Хипотетичко питање – 
Рејтинг СНСДа, 3. октобра 
навече?

Све анкете и истраживања 
спроведена до сада,  била 
„непријатељска“ или реална 
показују да ће СНСД освојити 
преко 50 одсто гласова за 
парламенте, што значи да ћемо  

моћи са својим коалиционим 
партнерима да правимо власт у 
Републици Српској, и да се без 
нас  неће моћи формирати власт 
у БиХ, као и да ће побиједити за 
обје појединачне функције. 
Мислим да нема никаквога 
разлога да не вјерујемо таквим 
истраживањима, без обзира на 
то да ли су од странаца који 
навијају за опозицију или су од 
професионалних агенција које 
то раде професионално.

Ваша порука грађанима с 
позиције члана Пред сјед
ништва БиХ и предсједника 
Извршног одбора СНСДа.

Лагани излазак из рецесије 
развијених земаља Запада и 
упоређивања са Републиком 
Српском показује да СНСД-ова 
власт може да издржи и овакву 
кризу као што је ова, каква није 
забиљежена у посљедњих 30 
година. Треба вјеровати СНСД-у 
и његовим кадровима који су и у 
овако тешкој ситуацији успјели 
да сачувају све што се могло 

сачувати, а што је гаранција да 
ће и у наредном четво рого-
дишњем периоду направити 
крупне кораке ка укупно бољем 
животу.   

ИНТЕРВЈУ

СНСД ЋЕ ОСВОЈИТИ 
ПРЕКО  50 ОДСТО 

ЧЕЛИНАЦ, мЛИНСКА РИјЕКА, 5. јуН 2010. – “ЦРВЕНА СуБОтА”
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Запошљавање 1500 
високообразованих 
младих. Оснивање 
Развојног фонда за 
западнокрајишке 
општине. СНСД у ФБиХ 
излази самостално на 
изборе.

Извршни одбор СНСД-а је 21. маја на 
сједници у Бањој Луци потврдио  
ранији закључак да је циљ странке 

на наредним општим октобарским 
изборима побједа са више од 50 одсто 
гласова. Предсједник Извршног одбора 
Небојша Радмановић рекао је, саоп-
штавајући закључке, да је Извршни одбор 
потврдио досадашње активности на 
оснивању мјесних одбора СНСД-а и 
формирању општинских изборних 
штабова, те донио одлуку о оснивању 
Савјета кампање. 

Радмановић каже да Савјет кампање коју 
чине предсједник Главног и Извршног 
одбора СНСД-а, Милорад Додик и Небојша 
Радмановић, потпредсједници странке Игор 
Радојичић, Никола Шпирић, Велимир 
Кунић, Нада Тешановић  и предсједник 
Политичког савјета Славко Митровић, 
треба да ураде приједлог критеријума за 

формирање изборних листи о којима ће у 
предвиђеном року одлучити Извршни одбор 
и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

ЦИЉЕВИ

Савјет кампање  треба да  анализира 
циљеве кампање и евентуално да нове 

приједлоге за поједине општинске одборе. 
Радмановић је истакао да је циљ СНСД-а 
да задржи постојеће коалиционе партнере 
ДНС и Социјалистичку партију, а за 
сарадњу са њима је задужен предсједник 
СНСД-а Милорад Додик. 

Извршни одбор је затражио од Владе 
РС да својим програмом запошљавања 

запосли не 500 већ 1500 високообразованих 
младих људи.

Радмановић је казао да је од Владе 
Републике Српске затражено и формирање 
Развојног фонда за западнокрајишке 
општине у ФБиХ, у висини од 10 милиона 
КМ и састанак свих предсједника 
оп штинских одбора СНСД-а ФБиХ са 
предсједником Додиком.

САМОСТАЛНО У ФБИХ

 Извршни одбор је одлучио  да СНСД у 
Федерацији БиХ иде самостално на изборе 
и позвао и друге политичке странке да му 
се прикључе.

Радмановић је рекао да је Извршни 
одбор подржао формирање привременог 
Општинског одбора у Фочи и искључење 
Влатка Зрилића из странке и свих органа 
СНСД-а. 

Извршни одбор СНСД-а на сједници у Бањој Луци основао Савјет кампање и одредио 
циљеве и задатке за предстојеће опште изборе

УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА
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Делегација Савеза независних 
со цијалдемократа била је по -
сљедње недјеље маја у посјети 

Народној Републици Кини, на позив 
Комунистичке партије.

Централни догађај и разлог позива био 
је Кинеско-европски страначки форум чија 
тема је била уоквирена глобалним 
промјенама  и  кине ско-европском 
сарадњом. Позване су европске лијеве, 
демократске и прогресивне странке па је, 
поред СНСД-а, било и других странака са 
подручја бивше Југославије.

Делегацију СНСД-а предводио је пред-
сједник Савеза, Милорад Додик, а у њеном 
саставу били су били извршни секретар 
Рајко Васић, предсједник Политичког 
савјета СНСД-а Славко Митровић и  члан 
Главног одбора АЖС, Жељка Цвијановић.

СНСД је са домаћинима договорио да 
се посјета НР Кини састоји од комби-
нованих активности које би укључиле и 
владине дјелатности и економску сарадњу. 
У том склопу предсједник Владе Милорад 
Додик је у Пекингу разговарао са чел-
ницима највеће кинеске инфраструктурне 
компаније, ЦББЦ, и Кинеске корпорације 
за путеве и мостове. Разговори су вођени у 
два дана и резултирали су чврстим 
договором да делегација корпорације, која 

већ има сједиште и у Београду, посјети 
Републику Српску и упозна се са 
могућностима градње и плановима 
Републике Српске на овом подручју.

Економски и владини разговори су 
настављени и у Шенџену, новом при-
вредном чуду Кине, које је никло уз Хонг 
Конг. Са компанијом Санлајт потписан је 
протокол о разматрању могућности 

изградње једне фабрике у Републици 
Српској. Разговори су завршени у Макау, 
који је, као и Хонг Конг, доскора био 
колонијално средиште а сада је саставни 
дио Кине. Теме у Макау су биле улагање у 
требињско залеђе у оквиру туристичко- 
-забавних инвестиција.

Европске странке су имале могућност 
да сагледају Кину у свом њеном 
економском и политичком свјетлу. Замјерке 

које су се понављале као спајалице за 
западну варијанту људских права и 
слобода, нису могле умањити чињеницу да 
је то данас политички и економски 
најстабилнија земља на свијету. 

Додик  у Кини
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Често се под кампањом 
погрешно сматра само 
посљедњих мјесец дана 

прије дана избора, када је 
кампања највидљивија, при-

сутна у медијима и када су сви 
актери максимално ангажовани. 
Међутим,  да  би тај  дио 
ка м п а њ е  б и о  у с п ј е ш а н , 
потребно је много напорног 

рада. По усвојеном Моделу 
кампање за опште изборе 2010. 
године, основни задатак за 
читаву изборну структуру 
СНСД-а у овом тренутку је 
иден тифика ција бирача. Ако се 
успјешно уради  иденти-
фикација бирача, у каснијим 
фазама кампање ће се олакшати 
рад активиста, штедећи ос -
новне ресурсе – људе, ври јеме 
и новац.

Тренинг центар СНСД-а је 
један дио припрема већ урадио 
низом савјетовања за оп -

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР СНСД-а 
– ИДЕНТИФИКАЦИЈА БИРАЧА, 

ОБУКА МЈЕСНИХ ОДБОРА
ПРИјЕДОР

ДЕРВЕНтА

КНЕЖЕВО
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У Тренинг центру Репуб-
лике Српске на Бардачи 
од 28. до 30. маја  одр-

жан  ј е  радни  с аст анак 
координатора  Младих со -
цијалдемократа при оп -
штинским изборним шта бо-
вима. На састанку су учес-
ници још једном упознати са 
Моделом кампање који се 

примјењује за опште изборе 
2010. године. Посебно се рас-
прављало о могућим актив-

ностима МСД-а у кампањи. 
Најбоље идеје до којих се 
дошло на овом састанку у виду 

документа биће упућене свим 
општин ским организацијама 
Младих социјалдемократа и 

требало би да представљају 
смјернице за дјеловање МСД-а 
током кампање. 

МСД 
-кординатори 
у Бардачи

штинске изборне штабове, 
то ком којих је представљен 
Модел кампање којег треба да 
се придржава чи тава изборна 
структура. На кон општинских 
изборних штабова, обука је 
спуштена на сљедећи орга-
низациони ниво – мјесне 
изборне штабове. Мјесни 
одбори, односно у пе риоду 
кампање мје сни из  борни 
ш т а б о в и ,  п р е д с т а в љ а ј у 
основну ћелију организације, и 
зато је одлучено да се њиховој 
обуци посвети посебна пажња 
и да сви мјесни изборни 
штабови, као и мјесни одбори 
МСД-а и АЖС-а прођу кроз 
обуку за идентификацију 
бирача.

Овакав задатак представља 
велики изазов, јер изборна 
структура СНСД-а броји преко 
1650 мјесних изборних шта-
бова, више од 400 мјесних 
од бора Младих социјал демо-
крата и преко 700 мјесних 
од бора Актива жена социјал-
демократа. Обуку оволиког 
броја активиста не би било 
могуће извести без тренера 
Тренинг центра СНСД-а. 
Развијен је јединствен план 
обуке да се избјегне било каква 
импро ви зација ,  написане 
прецизне инструкције  за 
активисте и при премљени 
формулари за при купљање 
података. Поред тога, Тренинг 
центар СНСД-а је на правио и 
краћи едукативни филм који на 
занимљив начин приказује 
реалне ситуације у којима се 
активисти могу наћи на терену 
приликом иден тифи кације 
бирача.

Ову обуку је у периоду крај 
маја и почетак јуна извело 
укуп но 11 парова тренера. 
Обиђене су све општине, па и 
оне нај мање, у којима су раније 
овакви скупови били права 
ријеткост. Реакције полазника 
обуке су позитивне, и постоји 
воља да се овакав модел кам-
пање проведе у потпуности. У 
сваком случају, СНСД пред-
стојеће изборе спремно до -
чекује са јасно постављеним 
циљем, остваре њем апсолутне 
побједе. Знача јан допринос 
остварењу плани раног циља ће 
свакако дати и Тренинг центар 
СНСД-а обуком за комплетну 
изборну струк туру. 



ТаЈМ-аУТ

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА
мирјана Лукач

Предсједница Актива жена социјалдемократа, 
Бања Лука

   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

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”

ВОЂА 
ОПОЗИЦИЈЕ

Разговарају три 
морска пса о 
томе  ко је шта 
појео.

Први: „Ја сам појео Чеха, 
сама кост и кожа, замало да 
се удавим“.
Други: “Ја Нијемца, мастан, 
скочио ми холестерол замало 
инфаркт да добијем“. 
На то ће трећи: „Не знате ви 
шта је мука, ја сам појео 
Ми хаљицу, глава му шупља, 
три дана нисам могао заро-
нити“.

ВИ
Ц

мјесеца

ПРОТЕКТОРАТ 

Оволики неуспјеси ОHR-а 
па, то још никоме није 
успјело!

АФ
ОР
ИЗ
АМ

мјесеца

Хоће ли Рафи 
бити заједнички 
кандидат 
уједињене 
опозиције?

Неће, побјеже 
Рафи из БиХ к’о 
мачак из туђег 
подрума.

ОПОЗИЦИЈА

Уједињена опозиција је сложна као 
брачни троугао.

Светозар Граховац, „АВ“ – Бањалука, 
01.06.2010.

ИЗ
ЈАВ
А

мјесеца

Како су нас заступали 
Силајџић и Инцко, пред 
Савјетом безбједности УН-а?
Мултиетничком 
унитаризацијом против 
Републике Српске.

2.

ШУМАР

Чекић шумара Иванића:  
ШК (шумару кокош).

ПЕДИ

Радосна вијест за козе на Бал-
кану:
Долази Педи у дубоким чиз мама.

САКУПЉАЧ

Иванић ће највише гласова 

добити у Сребреници – декла-
рацијом.

ЕКГ

Пита доктор баку:
Бако, јеси ли ти за ЕКГ?- 
Не, ја сам за СНСД.- 

КИВИ

Зашто Крсмановића зову ки  ви?
Зато што је споља длакав, а 
изнутра зелен.

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

3.

ЧЕЛИНАЦ, мЛИНСКА РИјЕКА, “ЦРВЕНА СуБОтА”

5. јуН 2010. ГОДИНЕ

1. Можемо ли у Европску унију преко Истанбула?

Може, уз дужи пут. Треба обићи глобус.


