
- Република Српска заувијек, БиХ 
док мора. БиХ је држава морања.

- Републици Српској треба 
једин ство на питањима опстанка 
Републике Српске. Јединство је наш 
величанствен искорак у будућност.

- Велике националне идеје може 

да изнесе само велика поли тичка 
странка као СНСД.

- СНСД је сачувао, стабилизовао 
и изграђивао Републику Српску.

- Вратили смо достојанство 
Републици Српској и обезбиједили 
њен развој.

- Моја љубав је увијек била и 
биће Република Српска, поносан 
сам на њу и увијек ћу бранити 
њене виталне интересе.

- СНСД има јасну политику и 
јасне одговоре на све изазове.

- Поштујемо Дејтон али нећемо 

бити посљедњи који ћемо га 
бранити.

- Треба нам више од 50 одсто 
ваше подршке да бисмо могли 
снажно и одговорно да бранимо 
интересе Републике Српске. Наша 
снага је ваша апсолутна подршка 
СНСД-у.

- Озбиљна политика подра зу-
мијева озбиљно политичко опред-
јељење. Избори су мани фестација 
нашег националног једин ства.

- Нико други осим СНСД-а не 
може да носи одговорност.

- Ми смо за мир.  За остварење  
интереса Републике Српске и 
њеног коначног статуса борићемо 
се демократским политичким сред-
ствима. Срби више немају оружја 
да ратују, једино наше оружје је 
ваш глас.

- За Србе је до сада било резер-
висано мјесто криваца и било им 
је забрањено да имају свој нацио-
нални идентитет. Мој рад је 
по свећен афирмацији српског 
на цио налног интереса.

- Република Српска стоји на 
добрим политичким темељима, 
самоодржива је и има своју будућ-
ност и преспективу.   

www.snsd.org

ODGOVOR
Bawa Luka, Septembar 2010.   Godina VIII     Br. 56     BESPLATAN PRIMJERAK

Милорад Додик

СНСД ГРАДИ РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ СА ЈАСНОМ ВИЗИЈОМ

рУЖЕ ЗА ПрЕДСЈЕДНИКА
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 Неважећи 
гласачки листићи:
Листићи су неважећи ако:

маркирана су два или више •	
кандидата (Предсједништво БиХ 
и предсједник РС);
означене су двије или више •	
странака (ПС БиХ и НС РС);
означена су два или више канди-•	
дата унутар листа различитих 
странака (ПС БиХ и НС РС);
гласачки листић је празан – није •	
маркиран нити један кандидат, 
странка или коалиција;
гласачки листић је потписан;•	
на гласачком листићу има •	
исписано било шта друго осим 
намјере бирача;
гласачки листић је толико •	
оштећен да се са сигурношћу не 
може утврдити којем кандидату 
је бирач дао глас.

О б р ат и т е  п а ж њ у  д а  В а ш 
гласачки листић буде важећи и 
донесе глас СНСД-у. 

Небојша 
радмановић

РЕПУБЛИКА 
СРПСКА 

ЗНА СВОЈ 
ПУТ

- Боримо се за стабилну и 
развијену Републику Српску. 
Дигли смо је у цјелини и 
промијенили однос у Сарајеву 
према њој. Заштитили смо  у 
потпуности њене интересе. 

- СНСД се залаже за мир, 
толеранцију и разумијевање у 
региону.

- Република Српска ће бити 
равноправна у БиХ, или БиХ 
неће бити.

- СНСД јасно поручује да 
нема промјене Устава на штету 
Републике Српске. 

- Нема више преноса над-
леж ности са Републике Српске 
на БиХ. 

- Међународној заједници 
смо поручили да иде из БиХ. 
Нису нас послушали, остали су 
овдје ради бројних привилегија 
и властитих интереса али их не 
слушамо, ми слушамо вас који 
сте нам дали повјерење.

- Улога међународне зајед-
нице не може бити наредбо-
давна већ само савјетодавна. 
Ми радимо оно што ви од нас 
тражите и за што сте нам дали 
ваш глас. Наша снага сте ви и 
ми одговарамо само вама.

- Република Српска зна свој 
пут.   

Посао посматрача–контролора на дан избора је 
један од најбитнијих послова у кампањи и на дан 
избора читава организација мора да функционише 
савршено. Посматрачи–контролори су најоданији, 
најискренији, провјерени чланови СНСД-а.

На критична бирачка мјеста, на којима су се у 
претходним изборима дешавали проблеми, 
општински изборни штаб поставља најодлучније 
посматраче–контролоре, који су спремни на 
жестоку борбу са политичким противницима.

Општински изборни штабови треба да фор-
мирају одговарајући број мобилних тимова за 
интервенцију, који ће реаговати у случају озбиљног 
кршења изборних правила.

Посматрачи МОРАЈУ доћи на бирачко мјесто до 
06:00 ујутро и присуствовати припреми бирач ког 
мје ста и пребројавању задужених гласачких листића.

Нити у једном тренутку бирачко мјесто не 
смије остати без наших посматрача.

Реагујте ОДМАХ на сваки покушај крађе и 
манипулације на бирачком мјесту. Покажите 
ОДЛУЧНОСТ, не дозволите да неправилности 
пролазе без Ваше реакције.

Ако предсједник бирачког одбора не жели да 
уважи Вашу примједбу или Вас чак избаци са 
бирачког мјеста, одмах информишите општински 
изборни штаб или свог координатора о томе. 
Морате пронаћи начин да прекинете крађу гласова, 
јер нас  та крађа може коштати посланичког 
мјеста.

Посматрачи на бирачко мјесто ОБАВЕЗНО 
до лазе са копијом бирачког списка на којој су мар-
ки рани наши гласачи, и све вријеме биљеже ко 
гласа.

Два пута у току дана се прави пресјек ко од 
на ших гласача још није изашао на бирачко мјесто, па 
се ти гласачи зову телефоном или возачи иду по њих.

Код пребројавања гласова посматрачи обраћају 

посебну пажњу да чланови бирачког одбора не 
дописују нешто на гласачке листиће и на тај начин 
их чине неважећим.

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО СКЛАПАЊЕ БИЛО 
КАКВИХ ДОГОВОРА СА ЧЛАНОВИМА БИ РАЧ-
КОГ ОДБОРА И ПОСМАТРАЧИМА ДРУ ГИХ 
СТРА НАКА О ДОПИСИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ 
ЛИС ТИЋА – на тај начин само помажемо нашим 
противницима да пређу цензус, а ми ништа не 
добијамо.

Лице које злоупотријеби бирачко право или 
учини изборну превару, подлијеже кривичној 
од говорности и може бити кажњено казном 
затвора и до пет година.

НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРЕБРОЈАВАЊА ГЛА-
СОВА – ОБАВЕЗНО ВРАТИТЕ КОПИЈУ БИРАЧ-
КОГ СПИСКА У ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ 
ШТАБ.

Напомене за посматраче и остале активисте на дан избора:

Како гласати 3. октобра
- За предсједника Републике Српске
Означите квадратић испред имена нашег кандидата 

Милорада Додика
- За српског члана Предсједништва БиХ
Означите квадратић испред имена нашег кандидата Небојше 

Радмановића
- За Народну скупштину Републике Српске

Означите  квадратић 
испред имена странке Савез 
независних социјалде-
мократа – СНСД – Мило-
рад Додик и, ако желите, 
испред имена једног или 
више наших кандидата за 
Народну скупштину Репуб-
лике Српске

- За Представнички дом 
Парламентарне скупштине 
БиХ

Означите  квадратић 
испред имена странке Савез 
не зависних социјалде мо-
кра та – СНСД – Милорад 
Додик и, ако желите, испред 
имена једног или више 
наших кандидата за ПС БиХ
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СНСД је 20. септембра  у спорт-
ској дворани у Требињу пред више 
од 5000 грађана одржао пред-
изборни митинг на којем је пред-
ставио кандидате за све нивое 
власти и изборни програм. На 
скупу су гово рили: предсједник 
ОО СНСД Требиње и кандидат за 
посланика у НСРС, Драган Со -
рајић, канди дат киња за по сланика 
у НСРС, Нада Ђурић, кандидат-
киња за Парламент БиХ, Вера 
Бу лут, носилац листе  из борне 
јединице шест за Народну скуп-
штину РС, Вељко Марић, пот пред-
сједник СНСД-а Никола Шпирић, 
кандидат за члана  Пред сједништва 
БиХ Небојша Радма новић и кан-
дидат за предсједника Републике 
Српске, Милорад Додик.

ИЗБОРИ 2010.

СНСД У 
ТрЕбИњУ СНСД РАЗВИЈА ХЕРЦЕГОВИНУ

ТрЕбИњЕ

ЉУбИњЕ

НЕВЕСИњЕГАЦКО

бИЛЕЋА

Небојша радмановић

НЕЋЕМО ВАС 
ИЗНЕВЈЕРИТИ 

Република Српска тражи рав-
ноправност, а то нам омогућује 
Дејтон за чију примјену се  
до сљедно залажемо. СНСД ми сли о 
свом народу и води ра чуна о 
интересима Републике Српске, тако 
је радио и радиће након вашег 
указаног повјерења 3. октобра.

Вељко Марић

ТРЕБИЊЕ ОДРЕДИЛО 
СВОЈ ПУТ 

Требиње је одавно одредило 
свој пут развоја и изабрало 
СНСД. Вјерујем да ће СНСД 
бити ваш избор 3. октобра.

Милорад Додик

ХЕРЦЕГОВИНА У МОМ СРЦУ
Требиње је српска Атина и по себно мјесто наше одговор но сти и наших 

акција. Херцеговина је у моме срцу, као и цијела Ре публика Српска и нема 
ни каквих подјела на исток и за пад. Нема запада без истока ни истока без 
запада. Иза нас остају дјела, реците нам и покажите шта је остало иза 
СДС-а и ПДП-а осим опљачканих фа брика.

Посебно сам поносан што ми Требиње, духовни и интелек туал ни 
центар Херцеговине, вјерује. Неки други ми овдје не вјерују, али то је 
њихов проблем. У Требиње је уложено 47 милиона КМ и зато желим да и 
послије 3. октобра идемо заједно. 
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СНСД је у суботу 18. септембра 
на градском тргу испред обнов-
љеног Радничког дома у Дрвару 
одржао предизборни митинг, на 
ко јем је представио кандидате  и 
изборни програм. Скуп су зајед-
нички организовали општински 
одбори СНСД-а Дрвара, Петровца, 
Грахова и Гламоча.

На скупу су говорили: предсјед-
ник ОО СНСД Дрвар Драган Пузи-
гаћа, потпредсједници СНСД-а 

Велимир Кунић, Игор Радојичић и 
Никола Шпирић, кандидат за члана 
Предсједништва БиХ Небојша Рад-
мановић и предсједник СНСД-а и 
кан  дидат за предсједника РС Ми -
лорад Додик.

Милорад Додик

ДРВАР ИМА ШАНСУ 
ЈЕДИНО СА СНСД-ом

Дрвар је успјешно мјесто наше 
по ли тике. Овај град је обновљен и 
очигледан је његов напредак. Према 
Дрвару осјећамо љубав и зато је ово 
све могло и да се уради. Импресио-
ни ран сам Дрваром и ово све из гледа 
као сан.

Позивам вас да гласате за СНСД, 
за Вељу Кунића, Пузигаћу и остале 
наше кандидате које ја подржавам. 
Моја подршка је усмјерена првен-
стве но и једино према СНСД-у. Сви 
ваши гласови морају бити окупљени 
око СНСД-а. Срби више немају 
оруж ја да ратују, једино наше оружје 
је глас.

Дрвар је наш и имамо право да га 
чувамо. За нас Србе је било ре зер-

висано да будемо кривци и било нам 
је забрањено да имамо свој нацио-
нал ни идентитет. Мој рад, као и рад 
цијелог СНСД-а, је посвећен афир-
мацији срп ског националног инте-
реса. Ми има мо право да афир ми ше-
мо наше националне интересе и 
националне заједнице као што је 
Дрвар.

Република Српска стоји на 
до брим поли тич ким темељима за  хва-
љујући СНСД-у и ва шој подршци. 
Овдје је све јасно. 

Никола Шпирић

ГЛАСАЈТЕ ЗА 
СНСД

Тешко је замислити шта би 
био Дрвар без љубави Мило рада 
Додика и СНСД-а, и зато му 3. 
октобра дајте повјерење, а не 
неким малим „пиљарским“ 
странкама попут Влатка Зрилића 
који не може помоћи ни сам 
се би а камоли вама. Успио је 
једино да превари Марка Павића 
и никога више.

Гласајте за нови  проспери-
тет ни Дрвар који изграђује 
СНСД.

Драган Пузигаћа

ПОБЈЕДНИК ЈЕ СНСД 
Дрвар није на продају и ми 

настављамо са побједником. 
Побједник 3. октобра је СНСД. 
Ми смо најбољи и најјачи и 
настављамо започето.

Игор радојичић

СТАБИЛНА СРПСКА 
ЗА РАЗВИЈЕН ДРВАР

Стабилна Република Српска је 
битан ослонац за развој и про спе-
ритет Дрвара. СНСД је стаби ли-
зовао и развијао Републику Српску, 
што битно утиче на раз вој Дрвара.

Велимир-Вељо Кунић

РИЈЕЧИ СУ ДЈЕЛА
Ја немам потребе говорити шта 

смо урадили, моје ријечи су моја 
дје ла. У Дрвар је у про тек лом пе -
рио ду уложено 16 мили она КМ, а у 
Петровац, Гламоч и Грахово по 5 
милиона КМ. Др вар је данас са  свим 
други град него што је био јуче. 
Об новили смо симбол Дрвара, Рад-
нички дом, у који смо уложили 3,5 
милиона КМ. Овако ради СНСД.

Позивам вас да нам 3. ок тобра 
дате мандат за седам посла ника у 
кантоналној скупштини како бисмо 
могли да наставимо са развојем и 
изградимо и спортску дворану која 
нам недостаје. Влада Републике 
Српске је из развојног програма 
одобрила 10 милиона КМ за четири 
западно-крајишке општине – Дрвар, 
Петровац, Грахово и Гламоч. Не 
сумњам у вашу подршку.

ДРВАР, МЈЕСТО УСПЈЕШНЕ ПОЛИТИКЕ СНСД-а

Небојша радмановић

ПОНОСАН  НА ДРВАР
Нисам из Дрвара, али сам 

поносан на овај град. Посебно 
сам сретан што овај град развија 
наш и ваш СНСД. Ми смо стран-
ка која је обиљежила протеклу 
деценију, а обиљежиће сигуран 
сам, и наредну.

Ово је била и остала наша 
земља и будите сигурни да вас се 
никада нећемо одрећи. Зато 3. 
октобра за СНСД и нову сретнију 
будућност.
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СНСД је 16. септембра на 
Централном градском тргу у Фочи 
пред више од 5000 грађана одржао 
предизборни митинг, на којем је 
представио кандидате за све нивое 
власти и изборни приограм.

На скупу су говорили: канди-
даткиња за НСРС, Јелена Чанчар, 
носилац листе изборне јединице 6 
за НСРС, Вељко Марић, носилац 
листе изборне јединице 3 за 
Парламент БиХ, Лазар Продановић, 
потпредсједник СНСД-а Никола 
Шпирић, кандидат за члана Пред-
сједништва БиХ, Небојша Радма-
новић и кандидат за предсједника 
Републике Српске, Милорад Додик.

Милорад Додик

РАЗВИЈАЋЕМО 
ФОЧУ

СНСД је развијао, а и у наред ном 
периоду ће развијати Фочу. Фоча 
може бити боља, развијенија и 
успјешнија али ви имате  само један 
проблем, већ знате који. Сматрамо 
да је један од кључних проблема 
овога града изолованост и зато Влада 
Републике Српске гради пут преко 
Чемерна, чија је вриједност 70 
милиона КМ. Тај проблем ни Тито 

није ријешио, без обзира на значај 
тога краја, и значај Сутјеске, а ми то  
рјешавамо. 

Чули сте за најаве из Санџака да 
ће се припојити Сарајеву, а сами зна -
те да то може само преко Фоче. Јав но 
им кажем да то овдје неће проћи.

Само је нама Србима било за -
брањено да говоримо о српској 
националној политици. То више 
нећемо дозволити.

Република Српска је наша земља 
и наше власништво. Сви који је 
прихватају биће прихваћени, а они 
који је не прихватају нема шта да 
траже овдје. БиХ је немогућа земља 
и ако сте за Републику Српску гласај-
те за СНСД, а ако нисте, немојте!

Вељко Марић

ФОЧИ 
ТРЕБА СНСД

Фочи треба боља будућност, 
а она ће то сигурно и бити са 
СНСД-ом. Ја хоћу, могу и знам 
да са СНСД-ом развијам овај 
град и чиним живот њених 
грађана љепшим и сретнијим.

Јелена Чанчар

ВЕЧЕ СНСД-а 
У ФОЧИ

Ваше масовно присуство вечерас 
говори да је ово вече СНСД-а у 
Фочи. Поносна сам на СНСД и што 
сам кандидат највеће и најмоћније 
странке , а поносна сам и на Фочу. С 
по  носом желим рећи да сам кћерка 
борца, просвјетни рад ник, родитељ 
и да припадам по ли тичкој опцији 
која воли Фочу.

Фоча зна шта јој је чинити 3. 
октобра. Фоча ће гласати за СНСД.

СНСД ВОДИ 
ТРНОВО 

НАПРИЈЕД
СНСД је 16. септембра у До му 

културе у Трнову пред ви ше 
стотина грађана одржао  пред-
изборни скуп,  на којем је 
представио изборни програм и 
кандидате за све нивое власти.

На скупу су говорили: канди-
дати за НСРС Јелена Обућина и 
Вељ ко Влашки, носилац листе за 
Парламент БиХ из изборне 
је динице 3, Лазар Продановић, 
но силац листе за НСРС из из -
борне јединице 5, Радован Виш-
ковић, кандидат за члана Пред-
сједништва БиХ, Небојша Рад-
мановић, потредсједник СНСД-а 
Никола Шпирић и кандидат за 
предсједника Републике Српске,  
Милорад Додик.

СНСД  РАЗВИЈА 
КАЛИНОВИК

СНСД је 16. септембра у 
Црквеном дому у Калиновику 
пред више стотина грађана одржао 
предизборни скуп на којем је 
представио изборни програм и 
кандидате за све нивое власти у 
Републици Срп ској и БиХ.

На скупу су говорили: пред-
сједник ОО СНСД  Калиновик и 
кандидат за НСРС, Радомир Сла-
доје, носилац листе изборне једи-
нице 6 за НСРС, Вељко Ма рић, 
кандидат за члана Предсједништва 
БиХ Небојша Радмановић, и 
кандидат за пред сједника Репуб-
лике Српске Милорад Додик.

ФОЧА

КАЛИНОВИК

ФОЧА ЗНА 
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СНСД је 17. септембра у Дому 
културе у Вишеграду пред 1000 
грађана одржао предизборни митинг, 
на којем је представио  кандидате за 
све нивое власти и изборни програм 
странке.

На скупу су говорили: предсјед-
ник ОО СНСД Вишеград, Винко 
Дро ца, кандидат за посланика у 
НСРС, Горан Лончаревић, носилац 
листе из изборне јединице 3 за 
Парламент БиХ, Лазар Продановић, 
носилац листе  изборне јединице 6 
за НСРС, Драго Марић, кандидат за 
члана Предсједништва БиХ, Небојша 
Радмановић и кандидат за пред-
сједника Републике Српске, Милорад 
Додик.

ВИШЕГРАД НА 
СИГУРНОМ 
ПУТУ РАЗВОЈА

Горан Лончаревић

ТЕМЕЉИ ЗА РАЗВОЈ 
СНСД је у протекле двије 

го дине урадио у Вишеграду 
максимално што се могло учи-
нити. Претходна власт нам је 
оставила дугове, пропала пре-
дузећа и врло мало пријатеља. 

Вишеград је данас мјесто у које 
се долази и за њега се може рећи 
да је на сигурном путу развоја који 
води СНСД.

У Вишеград је у протекле 
че тири године уложено 7 ми  лиона 
КМ и он је данас вели ко гра ди-
лиште. Створени су темељи за 
његов развој и зато 3. октобра 
подржите СНСД.

СНСД НАЈБОЉА ПОНУДА ЗА 
ОСМАКЕ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

СНСД је 15. септембра у Дому културе у Осмацима, пред више стотина 
грађана одржао предизборни скуп на којем је представио изборни програм 
и кандидате за све нивое власти.

На скупу су говорили: начелник општине Осмаци, Бранислав Бошко-
вић, кандидат за посланика у НСРС, Мирослав – Мићо Краљевић, носилац 
листе за НСРС из изборне јединице 5, Радован Вишковић, носилац листе 
за Парламент БиХ за изборну јединицу 3, Лазар Продановић и кандидат за 
члана Предсједништва БиХ, Небојша Радмановић.

ВИШЕГрАД

рОГАТИЦА

ЧАЈНИЧЕ

рУДО – ДОЧЕК

НОВО ГОрАЖДЕ
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СНСД је 13. септембра у Пела-
гићеву пред више од 700 грађана 
одржао предизборни скуп, на којем је 
представио предиз борни про грам и 
кандидате за све нивое власти.

На скупу су говорили: кандидат за 
посланика у НСРС, Петар Ми  ћић, 

носилац листе за Парламент БиХ за 
изборну јединицу 2, Мило рад Жив-
ковић, начелник оштине Пелагићево, 
Симо Стакић, кандидат за члана 
Пред сједништва БиХ,  Небојша Рад-
мановић и кандидат за предсједника 
Републике Српске,  Милорад Додик.

ПРЕД ШАМЦОМ ЈЕ ЛАКА ОДЛУКА
СНСД је 13. септембра на Централном градском тргу у Шамцу пред 

више од 3000 грађана одржао предизборни скуп, на којем је представио 
предизборни програм и кандидате за све нивое власти.

На скупу су говорили: начелник општине Шамац, Саво Минић, 
кандидати за посланике у НСРС, Јока Вуковић и Предраг Маринковић, 
носилац листе из изборне јединице 2 за Парламент БиХ, Милорад 
Живковић, кандидат за члана Предсједништва БиХ, Небојша Радмановић 
и кандидат за предсједника Републике Српске, Милорад Додик.

СНСД је 15. септембра на 
Град ском тргу у Лопарама, пред 
око  3000  грађана  одржао 
предизборни митинг, на којем је 
представио изборни програм и 
кандидате за све нивое власти. 

На  скупу  су  говорили: 
предсјед ник ОО СНСД Лопаре 
и кандидат за посланика у 
НСРС, Мићо Ћетковић, носилац 
листе за НСРС у изборној 
јединици 4, Гаврило – Бато 
Бо бар, носилац листе за Парла-
мент БиХ за изборну јединицу 
2, Ми лорад Живковић, пот пред-
сједници СНСД-а, Игор Радоји-
чић и Никола Шпи рић и кан-
дидат за члана Предсјед ништва 
БиХ, Небојша Рад ма новић.

ЛОПАРЕ СЕ ПРИКЉУЧУЈУ СНСД-у

ШАМАЦ

УГЉЕВИК

ДОњИ ЖАбАр ШЕКОВИЋИ

ПЕЛАГИЋЕВО ОПРЕДИЈЕЉЕНО ЗА СНСД
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