
СНСД је у петак 3. септем
бра тачно у подне, на Тргу 
Крајине у Бањој Луци, сим

 боличним лијепљењем пр вога 
плаката, почео изборну кампању.

Предсједник СНСДа и кандидат 
за  предсједника Републике 
Српске Милорад Додик,  и 
предсједник Извршног одбора 
СНСДа и кан дидат за српског 

члана Пред сједништва БиХ 
Небојша Рад мановић,  пред 
в е л и к и м  б р о ј е м  г р а ђ а н а 
залијепили су први изборни 
плакат. 

Плакате су залијепили и кан
дидати за Парламент БиХ, Никола 
Шпирић и Душанка Мајкић, те 
кандидати за Народну скупштину 
Републике Српске, Игор Радоји
чић, Слободан Гаврановић, Нада 
Тешановић и Мирјана Лукач.

 
ДОДИК – ПОБЈЕДА 

ПРИПАДА НАМА

Кандидат СНСДа за пред сјед
ника РС Милорад Додик је рекао 
да „побједа припада нама и да је 
ово само наставак конти нуитета 
побједа СНСДа на свим нивоима, 
а све остало је карикатура“. Он је 
нагласио да Република Српска са 
СНСДом има перманентан 
континуитет развоја и да се он 
наставља и у наредном периоду.

Додик је, говорећи о Дејтон
ском мировном споразуму, 
казао да је он основа “за чију 
досљедну примјену ћемо се 
залагати али нећемо бити ни 
последњи у његовој примјени”.

Додик је истакао да иза СНСДа 
стоје дјела “јер се полити чари 
мјере по томе шта остане иза њих 
а ми смо по томе препознат љиви, 
за разлику од других који само 
причају”.

(наставак на 2. страни)
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Кандидат за члана Пред
сједништва БиХ Небојша 
Радмановић је казао да 

СНСД наставља борбу за ста
билну и развијену Републику 
Српску као и за мир, толеранцију 
и разумијевање у региону. 

 БиХ ће бити заједница равно
правних  ентитета и  народа или 
је неће бити. Нисмо дозволили 
про мјену Устава на штету Репуб
лике Српске а то нећемо дозво
лити ни у наредном периоду.

Странцима смо поручили да 
оду из БиХ, нису нас послушали 
али смо им јасно рекли да њихова 
улога може бити само савје
тодавна а никако наредбодавна. 

СНСД заступа интересе гра
ђана и у Сарајеву артикулише 
са мо њихову вољу, тако је било 
до сада а тако ће бити и убуду
ће.   

ИЗБОРИ 2010.

РАДМАНОВИЋ – БиХ, 
РАВНОПРАВНА 

ЗАЈЕДНИЦА ЕНТИТЕТА

игор Радојичић

НАСТАВЉАМО 
РАЗВОЈ

Потпредсједник СНСДа и 
носилац листе за Народну 
скупштину РС у изборној 
јединици два, Игор Радојичић, 
казао је да СНСД наставља 
континуитет развоја инсти
ту ц и о н а л н е  и  с т а б и л н е 
Ре публике Српске која је 
успостављена у посљедњих 
пет година власти СНСДа.  
Након октобарске побједе 
СНСДа настављамо са даљим 
развојем Републике Српске.

ШПиРиЋ

ОПОЗИЦИЈА, 
“ПОЛИТИЧКА 
АНДРМОЉА”

Потпредсједник СНСДа и 
носилац листе за Парламент 
БИХ за изборну јединицу 
је дан, Никола Шпирић, казао је 
да је побједа СНСДа не спорна, 
јер има јасну визију развоја 
Републике Српске коју су гра
ђани препознали.

Опозиција је обична поли
ти чка „андрмоља“ коју ће гра
ђани послати тамо гдје им је и 
мјесто. Избори се добијају 
подршком грађана, а не у 
страним амбасадама, што је 
случај са опозицијом Репуб
лике Српске, казао је Шпирић.

оШТРа ЛуКа
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СНСД је  3 .септембра  у 
спортској дворани у Приједору 
пред више од 4000 грађана 
одржао предизборни митинг на 
којем је представио кандидата за 
предсједника РС Милорада 
Додика, члана Предсједништва 
БиХ Небојшу Радмановића и 
кандидате за Народну скупштину 
РС и Парламент БиХ.

На скупу су говорили: Мило
рад Додик, Небојша Радмановић, 
Никола Шпирић, Мирко Којић, 
Драго Тадић, Весна Јелача, 
Гордана Дукић, Далибор Павић и 
Саша Бурсаћ.  

СНСД је 3. септембра у 
Ош трој Луци пред више од 
1000 грађана одржао 

предизборни скуп, на којем је 
представио кандидата за пред
сједника Републике Српске 
Ми лорада Додика, кандидата за 
српског члана Предсједништва 
БиХ Небојшу Радмановића, и кан
дидате за Народну скупштину РС 
и Представничко вијеће Парла
ментарне скупштине БиХ.  

ИЗБОРИ 2010.

мирко Којић, носилац 
листе изборне 

јединице један за 
Народну скупштину РС

СНСД 
ГАРАНЦИЈА 

РАЗВОЈА
СНСД је гаранција развоја, 

а за то је потврда Србац који је 
за  10  година  владавине 
СНСДа са 35. мјеста, доспио 
на 16. мјесто развијености.

Никола Шпирић, 
носилац листе за 
Парламент БиХ

ВРИЈЕМЕ ЗА 
ЧИСТЕ РАЧУНЕ

Дошло је вријеме за чисте 
рачуне у БиХ, а да бисмо то 
по стигли треба гласати за 
СНСД, Милорада Додика и 
Не бојшу Радмановића.

Небојша 
Радмановић, 

кандидат за члана 
Предсједништва БиХ

ЗАЈЕДНО, ЗА 
СТАБИЛНУ 

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Заједно ћемо изградити још 

сретнију и бољу Републику 
Српску и Оштру Луку.

милорад Додик, 
кандидат за 

предсједника РС

ТРЕБА НАМ 
ЈЕДИНСТВО

Јединство је наш величанствен 
искорак у будућност и оно је 
ос нов опстанка Републике Српске.

Велике националне идеје 
може да изнесе само велика 
странка као СНСД.

НАЈАВА УБЈЕДЉИВЕ ПОБЈЕДЕ

Љубомир Вулин, 
кандидат за Народну 

скупштину РС 

НЕ СУМЊАМ У 
ПОБЈЕДУ СНСД-а

Увјерен сам да ће СНСД 
убједљиво побиједити и 
наставити развој Републике 
Српске и Оштре Луке.

СНСД Почео КамПању у оШТРој Луци 

ОЧЕКУЈЕ СЕ НАЈВЕЋА ПОБЈЕДА 
СНСД-а

СНСД у ПРијеДоРу

ДогоВоР

ПРијеДоР – јаСНа ПоРуКа
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СНСД је 5. септембра у Челинцу пред више од 
2000 грађана одржао предизборни скуп, на којем је 
представио  изборни програм и кандидате за све 
нивое власти. 

илија Вујичић

СНСД РАВНОМЈЕРНО 
РАЗВИЈАО ЧЕЛИНАЦ
СНСД је у протекле три године равномјерно 

развијао сваки дио општине Челинац.  Од стране 
Владе РС, за развој ове општине уложено је 18 
милиона КМ, урађени су многи пројекти, а 
асфалтирано је дупло више путева него што их је 
до овог периода  било.

У наредном периоду очекујемо и обећавамо 
нове пројекте, а издвојићемо средства за изградњу 

нове основне школе, заобилазницу око Челинца и 
санацију корита ријека Врбање и Јошавке.

Рајко Кузмановић

ГЛАСАЈТЕ ЗА ДОДИКА, 
РАДМАНОВИЋА И СНСД

Као предсједник Републике Српске и ваш 
суграђанин не би требало да будем укључен у 
изборну кампању, али с обзиром на то да сам ваш, 
желим да вам поручим да гласате за Милорада 
Додика, Небојшу Радмановића и све људе СНСДа 
који су на листама, јер су они гаранција опстанка, 
стабилности и развоја Републике Српске. Желим 
да кључеве Републике Српске дам овим људима. 
На крају желим да послије ових избора пјевамо 
пјесму,  која гласи „Република Српска, то је наша 
дика,  гласали смо за Милорада Додика“.   

СНСД је 4. септембра у Кнежеву пред 
више од 3000 грађана одржао предизборни 
митинг, на којем је представио кандидате 
за предсједника РС Милорада Додика, 
члана Предсједништва БиХ Небојшу 
Радмановића, кандидате за Народну 
скупштину РС и Парламент БиХ.

игор Радојичић

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
ТРЕБА СНСД

Вечерас је пред вама побједничка екипа 
СНСДа која је у протекле четири године 
добила све утакмице и која ће то наставити 
и након 3. октобра. Републици Српској 
треба СНСД који ће наставити да је развија 
и стабилизује.

Небојша Радмановић

ХРАБРО СМО БРАНИЛИ 
И БРАНИЋЕМО 

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Ми смо у протекле четири године били 

храбра, снажна, паметна, мала екипа која 
је у Сарајеву бранила и одбранила 
Републику Српску и извојевала све и једну 
побједу. Нисмо пренијели ни једну 
надлежност са Републике Српске на БиХ, а 
нећемо ни у наредне четири године. То 
може само СНСД, и зато нам дајте 
повјерење.

Ми волимо Републику Српску и наш 
циљ  је да она буде јака европска регија, а 
можда и мало више од тога. Нећемо 
дозволити промјену Устава на штету 
Републике Српске јер ви то тако желите.  
Странцима смо рекли да оду, нису нас 
послушали али ми не радимо како они 
кажу, већ слушамо вас.

У наредне четири године ћемо јачати 
Републику Српску, унапређивати сарадњу 
са Србијом и приближавати се Европској 
унији.

милорад Додик

ПОБЈЕДА ЈЕ НАША
Наша снага је наше јединство. Када је год 

било јединства код Срба, тада је перспектива 
била блистава. Треба нам 51 посто ваше 
подршке да бисмо могли да снажно и 
самоувјерено бранимо интересе Републике 
Српске и убрзано је развијамо.  

ИЗБОРИ 2010.

СНСД ЗНА 
КУДА ВОДИ 
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

ПОБЈЕДА НИЈЕ УПИТНА
СНСД је у недјељу 5. септембра у спортској дворани у Котор Варошу, пред више од 1000 

грађана одржао предизборни митинг, на којем је представио кандидате за предсједника 
Републике Српске и члана Предсједништва БиХ, Милорада Додика и Небојшу Радмановића 
и кандидидате за НСРС и Парламент БиХ.

Далибор Вученовић, кандидат за посланика у НСРС

УНАПРИЈЕДИЋЕМО САРАДЊУ 

ЧЕЛИНАЦ УЗ СНСД

СНСД је испунио сва предизборна обећања 
и вратио вјеру у боље сутра. Побољ шана је 
сарадња локалне власти са републичком, а у 

наредном периоду ту  ћемо сарадњу 
унаприједити и на челу са СНСДом и Додиком 
учинити Котор Варош још развијенијим.  

Предизборни митинг СНСД-а          
у Кнежеву

Предизборни митинг СНСД-а у Котор Варошу
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СНСД је 7.  септембра у 
Шибовској код Прњавора одржао 
предзборни скуп пред више од 
2000 грађана,  на  којем је 
представио  изборни програм и 
кандидате за све нивое власти. 
На скупу су говорили: пред
с ј ед н и к  Уд руже њ а  п о љ о 
привредника Републике Српске, 
Владимир Усорац, кандидати за 
НС РС: Александра Далшашо– 
Лепир, Веселко Винчић, Живко 
Станић и Драго Тепић, носилац 
листе за изборне јединице један 
Мирко Којић,  кандидат за 
Парламент БиХ, Драго Калабић, 
те носилац  листе за Парламент 
БиХ, изборне јединице један 
Никола Шпирић и кандидат за 
члана Предсједништва БиХ,  
Небојша Радмановић.

Владимир усорац

ВЛАДА 
ИСПУНИЛА 

СВЕ 
ОБЕЋАНО
Влада Републике Српске је 

исплатила све подстицаје за развој 
пољопривреде и једина је у 
региону која је то учинила. Данас 
је сјеверни дио општине Прњавор 
добио воду и ово је историјски 
дан за ову општину. Ми слободно 
можемо рећи да воду није дао Бог, 
него Додик!  

ИЗБОРИ 2010.

СНСД је у Петрову, 6. септембра, 
одржао предизборни митинг пред 
више од 3000 грађана, на којем је 

представио свој изборни програм и 
кандидате за све нивое власти.

 На скупу су говорили предсједник ОО 
СНСД и начелник општине Петрово, Зоран 
Благојевић, кандидат за посланика у НСРС 
Јово Николић, кандидат за Парламентарну 

скупштину БиХ, Вукадин Благојевић, 
носилац листе за изборну јединицу два за 
Парламент БиХ, Милорад Живковић, 
носилац листе изборне јединице три за 
НСРС, Урош Гостић, носилац листе изборне 
јединице један за Парламент БиХ, Никола 
Шпирић, кандидат за члана Предсједништва 
БиХ, Небојша Радмановић и кандидат за 
предсједника Републике Српске, Милорад 
Додик.

јово Николић

БИЋЕМО ДИО 
ПОБЈЕДНИЧКОГ ТИМА

Грађани Озрена и Петрова своју будућност 
виде с СНСДом. С њим идемо напријед у 
бољу и сретнију будућност. 

Вукадин Благојевић

СНСД БРИНЕ О НАМА
СНСД брине о нама.  Својим пројектима  

обезбјеђује развој Петрова и Озрена. Наша 
политика је одбрана истине и са њом ћемо 
сигурно побиједити.  Ми смо најбоља понуда 
за Републику Српску.

милорад Живковић

ЗАУСТАВИЛИ СМО 
ПОНИЖЕЊА

Обећали смо прије четири године да ћемо 
зауставити понижења Републике Српске и 
учинити је бољим и развијенијим дијелом 
БиХ. То обећање смо и испунили. Наша дјела 
су видљива и свуда су око нас. Треба нам ваша 
подршка да наставимо борбу у Сарајеву за 
интересе Републике Српске.

урош гостић

СНСД ЈЕ НАЈБОЉА 
ПОНУДА

Ваши вечерашњи осмијеси улијевају 
повјерење и вјеру, а вјерујете нам зато што 
смо одржали обећања и зато што смо набољи 
и најјачи.   

СНСД САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ
ПЕТРОВА И ОЗРЕНА

СНСД НЕМА АЛТЕРНАТИВЕСНСД у ПРњаВоРу

ПеТРоВо
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СНСД је 8. септембра у 
спортској дворани у Новом 
Граду пред више од 3000 

грађана одржао предизборни 
митинг, на којем је представио 
кандидате за све нивое власти  и  
изборни програм.

Н а  с ку п у  су  го в о р и л и : 
предс ј едница  ОО СНСД и 
начелница Новог Града, Сњежана 
Раилић, кандидати за НСРС 
изборне јединице један Душко 
Гојић и Бранко Богдановић, 
кандидаткиња за Парламент БиХ, 
Весна Вожни, носилац листе за 

НСРС  изборне јединице један, 
Мирко Којић, носилац листе за 
Парламент БиХ изборне јединице 
два, Никола Шпирић, кандидат за 
члана Предсједништва БиХ, 
Небојша Радмановић и кандидат за 
предсједника Републике Српске, 
Милорад Додик.

Душко гојић

НАСТАВЉАМО 
ДАЉЕ

Ви сте препознали најбоље  а то 
је СНСД. Вјерујем да настав љамо 
заједно даље и 3. октобра. Не 
смијемо скренути са нашег пута 
развоја, јер ми знамо како  у бољи 
и сретнији живот. 

Бранко Богдановић

СНСД ЈЕ МОТОР 
РАЗВОЈА

Влада Републике Српске и 
премијер Додик су испунили 
дато обећање да ће за развој 
Новог  Града  уложити 10 
милиона КМ. Учинили смо 
максималне напоре да од 
запуштене  и  неразвијене 
општине постанемо модерни и 
развијени.

Весна Вожни

МОРАМО 
ПОТВРДИТИ 

НАШУ ПОБЈЕДУ
На локалним изборима 2008. 

године дали сте нам безрезервну 
подршку и ту подршку очекујемо и 
3. октобра. Очекујемо да ћете 
потврдити своју одлуку и да ћемо 
и даље наставити крупним 
корацима напријед.  

СНСД је 9. септембра у Дому 
културе у Хан Пијеску пред 
више од  600  грађана 

одржао предизборни скуп, на 
којем је представио кандидате за 
све нивое власти и програм. На 
скупу су говорили: предсједник 
ОО СНСД Хан Пијеска, Владо 
Остојић, кандидат за НСРС 
Славиша Мировић, носилац листе  
за Парламент БиХ за изборну 
јединицу 3, Лазар Продановић, 
но силац  листе  из  изборну 
јединицу 5 за НСРС Радован 
Вишковић, потпредсједник СНСД, 
Никола Шпирић и кандидат за 
члана Предсједништва, Небојша 
Радмановић.

Славиша мировић

ИМАМО С 
ЧИМЕ ИЗАЋИ 

ПРЕД ВАС
СНСД има са чиме изаћи пред 

грађане, јер смо зауставили 
суноврат и пропадање Хан 
Пијеска захваљујући локалној 
СНСД власти и Влади Републике 
Српске. Асфалтирали смо путеве 
више него што их је изграђено у 
посљедњих 30 година, градили 
смо мостове, расвјету, тротоаре, а 
истим темпом настављамо и након 
наше побједе 3. октобра.

Лазар Продановић

ПОТВРДИТЕ 
ПОБЈЕДУ 2008.

Вјерујем да ћемо 3. октобра 
побиједити и потврдити нашу 
побједу из 2008. године. У 
протеклом периоду заштитили 
смо интересе Републике Српске, 
а то ћемо чинити и убудуће. 
Нећемо дозволити понижења и 
можемо разговарати само као 
партнери. У органима БиХ 
заступаћемо ваше интересе, а не 
властите. Честитам вам нашу 
велику побједу која ће се десити 
3. октобра.

Радован Вишковић
НАША ПОБЈЕДА ЈЕ 
ЗАГАРАНТОВАНА

Све учињено у протеклих пет 
го ди на под руководством власти 
СНСДа гарантује нашу сигурну 
побједу. Ви сте вашим гласовима и 
подршком СНСДу омогућили 
стабилну Владу, а самим тим и ста
билну Републику Српску. Ту исту 
подршку очекујемо и 3. октобра.

СНСД не прихвата подјелу 
Републике Српске на источну и 
западну, јер за нас постоји само 
једна јединствена Република 
Српска. Какав је однос Владе 
Републике Српске према источном 
дијелу говори податак  да је у њега 
уложено више од 300 милона КМ. 
СНСД је одговоран за Републику 
Српску, за то смо увијек спремни и 
у то немојте сумњати.  

ИЗБОРИ 2010.

СНСД  у НоВом гРаДу

ОДБРАНИЛИ 
ИДЕНТИТЕТ

СРПСКЕ

Предизборни скуп 
СНСД-а у Костајници

СНСД ЗНА
СНСД је 8. септембра у 

Костајници пред више стотина 
грађана одржао предизборни 
скуп, на којем је представио 
програм и кандидате за све 
нивое власти.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ЈЕДИНСТВЕНА
СНСД
у ХаН 

ПијеСКу
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СНСД је 9. септембра у 
Власеници на централном 
градском тргу пред више 

од  3 0 0 0  г р а ђ а н а  од р ж а о 

предизборни митинг на којем је 
представио изборни програм и 
кандидате за све новое власти. На 
скупу су говорили: начелник 

Власенице Младен Поповић, кан
дидат за НСРС, Мићо Кра ље вић, 
носилац листе за НСРС из изборне 
јединице 5, Радован Вишковић, 
носилац листе изборне јединице 3, 
за Парламнет БиХ, Лазар Прода
новић, потпредсједници СНСДа,  
Игор Радојичић и Никола Шпирић, 
кандидат за члана Предсједништва, 
Небојша Радмановић и кандидат 
за предсједника Републике Српске, 
Милорад Додик.

мирослав – мићо 
Краљевић

ОЖИВЈЕЛИ СМО 
ВЛАСЕНИЦУ

Прије четири године, Вла
сеница је била запуштена у блату 
и чемеру. Била је општина из које 
су људи одлазили, а данас је то 
сасвим други град . Урадили смо 
много тога, а желим да издвојим 
да смо изградили водовод, асфал
тирали више од 30 километара 
путева, а почели смо градити и 
производне фабрике. Оживјели 
смо опустошену привреду.   

ИЗБОРИ 2010.

БРаТуНац

СРеБРеНица

миЛиЋи

ОДБРАНИЛИ 
ИДЕНТИТЕТ

СРПСКЕ

ВЛАСЕНИЦА УЗ СНСД

ДОДИК И СНСД 
ИСПУНИЛИ СВЕ 

ОБЕЋАНО ЗВОРНИКУ
СНСД је 9. септембра у спортској дворани у Зворнику, пред више 

од 4000 грађана одржао предизборни митинг, на којем је представио  
изборни програм и кандидате за све нивое власти. На скупу су 
говорили: кандидати за НСРС Душица Савић и Обрен Марковић, 
предсједник ОО СНСД Зворник и носилац листе за Парламент БиХ 
из изборне јединице 3, Лазар Продановић, носилац листе из изборне 
јединице 5 за НСРС, Радован Вишковић, потпредсједници СНСДа, 
Игор Радојичић и Никола Шпирић, кандидат за Предсједништво 
БиХ, Небојша Радмановић и кандидат за предсједника Републике 
Српске, Милорад Додик. 



ИЗБОРИ 2010.

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”

ШиПоВо

РиБНиК

ДуеТ – миЛе и маРиНКо РоКВиЋ

мРКоњиЋ гРаДиДе миЛе...

БРаТуНац


