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Милан Љепојевић

ФОРМУЛА УСПЈЕХА
Дуго сам размишљао о "формули" успјеха Милорада Миле
Додика. Сада, након осам заједничких кампања, колико пратим
предсједника СНСД-а, могу слободно рећи да је ослонац, стајна
тачка или основа свих успјеха Миле Додика - ИСТИНА.
Славни Архимед је рекао: "Дајте ми ослонац, полугом ћу
помјерити планету Земљу." Основни или главни ослонац, не само
изборних кампања већ свих изјава и свакодневних активности
Милорада Додика је искреност и реалан приступ друштвеним
процесима, догађајима и личностима.
Грађани Републике Српске, БиХ па и региона то препознају.
Сам предсједник каже, тачније речено, понавља да је народ најбољи
судија. Народ се може завести и обманути, али само накратко,
гледајући историјски период трајања. Свачији рад буде награђен
повјерењем и подршком, а нерад кажњен неповјерењем и
отказивањем подршке.
Милорад Додик је вољом грађана Републике Српске пуних
14 година предсједник Републике Српске и Владе. Континуитет или
трајање су најбољи одговор да ли је нешто вриједно или није.
Овоме треба додати да је предсједник био посланик Народне
скупштине БиХ од првих вишестраначких избора и посланик првог
сазива Народне скупштине Републике Српске, која је прогласила
Републику Српску 1992. године.
ПОРЕЂЕЊЕ
Било ми је врло интересантно пратити посљедњу изборну
кампању за локалне изборе 2016. године, јер сам се веома добро
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сјећао његове кампање за опште изборе 2014. године. Та кампања
била је врхунска и након ње сам се питао може ли Миле Додик боље.
Знајући га, његову личну вриједност, на првом мјесту људске и
моралне квалитете, све сам оставио отвореним и то у предговору
књиге "Слободна Српска" и написао.
Моја емпиријска или, тачније речено, породична анализа ме
научила да нема врхунских, планетарних успјеха без добрих људских
квалитета и особина. Једноставно речено, лош карактер, лош човјек
не може бити врхунски успјешан ни у једном послу. Само добар
човјек који има сјајне људске квалитете и моралне вриједности може
имати ширину и бити врхунски успјешан у свом послу.
Мој дјед је говорио да карактер и карактерне особине човјека
мораш препознати по ходу.
Најједноставније речено, врхунски доктори медицине су на
првоме мјесту добри људи. Такав је случај и са свим осталим
занимањима: инжењерима, економистима, правницима, зубарима,
зидарима, столарима, тесарима и другим професијама и
занимањима.
Без јаке карактерне црте се може бити добар у свакој
професији, али бити врхунски успјешан може бити само добар
човјек, који поштује највредније моралне људске вриједности.
Човјек који поштује мајку, оца, брата, сестру, дјецу, унучад, кумове,
пријатеље је комплетна и задовољна личност, способна да постиже
врхунске резултате у области у којој ради и дјелује.
Милорад Додик то потврђује у политици.
ОСОБИНЕ
Истина и континуитет трајања су прве препознатљиве
особине предсједника Додика, премијера Додика, посланика
Додика... а све остале су и те како битне за његов успјех.
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УПОРНОСТ, ИСТРАЈНОСТ и ИЗДРЖЉИВОСТ су
предсједникове особине које фасцинирају.
Способност да стигне свагдје је квалитет који му признају они
који га воле, поштују и цијене, али и они који не гледају
благонаклоно на њега. Много је маратонски садржајних дана у
Додиковом животу. Навешћемо 23. септембар 2016. године, дан
након сусрета са предсједником Русије Владимиром Путином у
Москви. Тада је ујутро у девет сати био на московском Црвеном
тргу, а у неколико минута до 17 часова на митингу СНСД-а у
Новом Граду те потом у Бањалуци, Новој Тополи (Градишка) и
Прњавору.
Мало је таквих предсједника који су способни да у једном
дану пређу неколико хиљада километара авионом, хеликоптером и
аутомобилом и говоре на четири скупа пред више хиљада људи.
Овдје се ради о психофизичкој и менталној издржљивости. Треба
поднијети путовања и бити концентрисан за држање говора, давање
изјава за јавне медије и издржати личне контакте и сусрете са
многим сарадницима и грађанима, симпатизерима, али и противницима.
СИСТЕМАТИЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ
Додик је човјек који ништа не препушта случају. Он не
дозвољава да догађаји управљају њим. Креира дешавања и иницира
догађаје по свом сценарију. Максимална цјелодневна информисаност
и лична едукација га чине спремним за све изазове који су свакодневно
пред њим. Све дневне чињенице које добије, без обзира на то како
биле "набацане", микроскопски прецизно анализира и експресно,
компјутерски слаже у једну фину прегледну форму.
Иако можда понекад дјелује да је "дијете среће" и импровизатор, у основи је веома систематичан, истрајан и прецизан.
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Свјестан је да ништа неће само да се заврши, добро зна да све треба
иницирати и беспријекорно реализовати. Сваки посао захтијева
максималну припрему и прецизност.
Да би био студиозан и квалитетан у доношењу одлука и
њиховој реализацији, неопходно је одређивање приоритета. Много
је личности, догађаја и дешавања, а времена недовољно. Вријеме
којим располаже је ограничено и због тога је одређивање
приоритета битно. Критерији за одређивање приоритета су општи
значај и важност.
Када сам прошле године, 9. маја 2016. године, у Лакташима
разговарао са једним тамошњим успјешним привредником, рекао
ми је за Милу, кога зна цијели живот, да је у доношењу исправних
одлука недостижан у Републици Српској, БиХ и региону. "Ствар је
за Милу ријешена у његову корист само ако има довољно времена да
дође до тачних чињеница и аргумената. Тада доноси исправну
одлуку којом класичним нокаутом обара своје противнике. Он
увијек вуче праве потезе", закључио је.
ИНДИВИДУАЛНОСТ
Посљедња кампања је по много чему посебна. Треба истаћи да
је, с обзиром на то да се радило о локалним изборима, предсједник
посјетио све општине и општинске одборе СНСД-а и њихове
предизборне трибине. За разлику од претходних година, овај пут је
углавном долазио сам.
На општинским страначким трибинама је послије интонирања химни Србије и Републике Српске говорио углавном носилац
одборничке листе, кандидат за начелника општине и предсједник
Додик. Ниједна трибина није трајала дуже од сат времена. Поруке
су биле јасне и концизне.
СНСД-ови скупови били су страначки, али су говори
Милорада Додика били државнички. Вјерујем да ће остати
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препознатљиве Додикове поруке у којима је објашњавао да као
предсједник Републике Српске и раније премијер током многих
неугодних и тешких преговора никада пред собом није видио силу
која је била усмјерена против Републике Српске без обзира на то
колико била велика и јака та држава. "Пред собом сам увијек само
имао свете циљеве које браним - Републику Српску и српски народ,
нашу православну вјеру, наше крсне славе, наше писмо, наш језик и
нашу културу."
ХАРИЗМА
Није лако бити предсједник. Треба смоћи снаге и бити у
континуитету спреман на све изазове који се из часа у час, из дан у
дан, из мјесеца у мјесец, из године у годину, постављају пред
предсједника једне друштвене заједнице каква је Република Српска.
Руска народна пословица каже: "Да је свако задовољан својим
знањем, а да нико није задовољан својим имањем." Тешко је у таквом
контексту друштвених односа истрајати у својој визији развоја.
Додик очигледно успијева. Колико је то тешко, најбоље зна он
лично.
Каже се да ништа не успијева као успјех. Постоје особе које су
рођењем предодређене да буду успјешне вође и лидери. Харизму
лидера није лако створити, а још је теже ту харизму носити. Изгледа
да Додик с лакоћом све то подноси.
Током кампање, коју је посјетило више стотина хиљада људи
којима се обраћао, руковао се са десетинама хиљада, фотографисао
се безброј пута и шта све не. Некада гледајући свакодневни живот
обичног човјека, све то не прија ни у кругу породице и својих
најближих. Предсједник то све издржи.
Слушао сам 2015. године једног посланика Народне скупштине Републике Српске из СДС-а који је у својој изборној
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јединици освојио велики број личних гласова када је рекао: "Када
сам освојио оволико гласова поред онаквог Босића, шта мислите
колико бих освојио да сам имао за лидера Милорада Додика."
Додик је несумњиви лидер и вођа са харизмом која плијени.
Ја, који сваки дан у кампањи слушам његове говоре по три-четири
пута, не могу рећи да су ми иједног тренутка били досадни.
Парадокс је да ја, наравно, знам шта ће он у 90 одсто случајева рећи,
али је то увијек речено на други начин и другачијим редослиједом
него претходни пут. Интересантно је да никада ништа не заборави.
Малтене сваки његов говор открије нешто ново и то је сигурно једна
од тајни зашто скуп није успио ако није било предсједника. То је
способност предсједника са визијом која осваја.
Када бих могао оцјењивати његове говоре академским
оцјенама, ређале би се само деветке и десетке. Интересантно је да му
је једнака мотивација када говори у малим Осмацима и великом
Зворнику. Једнако прича пред неколико стотина људи као и пред
више хиљада.
Говори у књизи пренесени су спонтано, оригинални су,
надахнути, непосредни и онакви како је предсједник стварно
говорио. Није било никаквог "пеглања" и шминкања, јер су на
страначком сајту од тренутка када је предсједник говорио.
На крају, не желим рећи да је наступе и говоре Милорада
Додика немогуће анализирати, напротив, то је релативно лако. Али
свакоме бих ипак препоручио да те говоре прво саслуша и прочита,
а тек потом анализира. То је један од разлога зашто се појављује ова
трећа по реду књига говора Милорада Додика.
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ИНФОРМАЦИОНО-ИЗДАВАЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР
У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ
Данас многи сматрају исход Маратонске битке, судбоносним
не само за Грчку историју већ и за историју Европе. Интересантно
је што такав исход није могао да заустави персијске походе на Грчку,
али је значајно преокренуо однос снага у корист грчких полиса и
доказао да Грци могу да пруже отпор даљој експанзији моћног
Персијског царства. Трчање на дуге стазе, познатије као Маратон
узело је заправо своје име од истоимене битке гдје је према легенди
Атињанин Фидипид отрчао из Маратона у Атину како би најавио
побједу Атињанима.
(wikipedia.org)
Кроз читаву историју била је важна брзина информације, па
се тако и данас на многим техничким факултетима изучава предмет
који се зове Статистичке теорије телекомуникације и теорије
информације или слично. Друштвене науке то наравно примјењују.
Тако је и нама у Изборној кампањи 2016. било најважније
како што прије јавности доставити квалитетну информацију.
Почев од Изборне кампање 2006. па до данас користили смо
модерне информационе технологије за свој успјешан и организован
рад. Циљ нам је био да у што краћем времену послије одржаног митинга, на нашој интернет страници snsd.org објавимо текст, фотографије и комплетан видео снимак.
Информационе технологије пружале су нам неограничене
могућности у праћењу изборне кампање. Због рада на терену битна
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нам је мобилност. Користећи бежичне технологије уз неколико уређаја као што су лаптоп и паметни телефон сав посао могли смо обављати из било ког дијела земље, у било ком тренутку. Аутомобил
нам је био покретна канцеларија. Осим све већег броја приступачних јефтиних уређаја који омогућавају рад у покрету, битна је и логистичка подршка телеком оператера.
Уређаји који чине покретну канцеларију су паметни телефони, који у себи имају проширене функције осим оних за телефонирање, као што је сређивање датотека и докумената, затим
пријеносни PC-ијеви, дигитални фотоапарати, дигиталне видео камере.
Пратећи интернет странице других политичких партија
током кампање, како коалиционих, тако и ткзв. СзП-а могло се процијенити да су све заједно објављивале једва једну трећину садржаја
у поређењу са snsd.org. Брзина објављених информација је такође
била на нашој страни. Број прегледа објављених садржаја из читавог
свијета показао је да смо успјели допријети до цјелокупне свјетске
јавности. Једнако тако је било и са присуством на twitter-у i facebook-у.
Због тога смо се шалили да смо успјели постати бржи од
Спутника, руске новинске агенције (sputniknews.com). Данас
многи, посебно на западу завиде на успјешности Спутнику и RTrussia today, глобалној вишејезичној телевизијској станици (rt.com).
Ми не завидимо, ми само учимо и примјењујемо. Због тога
смо у овоме што чинимо били најбољи, а СНСД је бриљантно побиједио на Локалним изборима 2016.
Ова књига је документ још једне побједе.
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БРИЉАНТНА ПОБЈЕДА СНСД-а
СНСД је, какве ли симболике, у свој побједнички поход на
локалним изборима 2016. године кренуо из Сребренице.
Стратешки мудро, а опет емотивно и надахнуто, започето је
трасирање пута ка историјској побједи. Већ тада је било јасно која
је формула успјеха. Саборно, окупљени око најбољег што Срби са
ове стране Дрине у данашњем тренутку имају. Са заједничким
кандидатом; младим, поштеним, честитим, енергичним, хуманим.
Јединствено против изборних крађа, фиктивних боравишних
пријава, инжењеринга и манипулација. Храбро, јасно поручујући
свом народу, ко ће искрено стати у заштиту његовог националног
интереса, а опет са јасном визијом и циљем како у овим тешким
тренуцима остати и опстати, кренути у развој и економски
просперитет.
Наравно, уједињени и сложни, предвођени лидером који
бодри, надахњује, даје полет, енергију и самопоуздање. Са човјеком
који је спреман помоћи, повести, улити искрену наду,
бескомпромисно се борити, пословати и преговарати, који зна
пронаћи заједничку нит са обичним човјеком, радником, сељаком,
студентом, предузетником, али и са највећим свјетским ауторитетима, умјетницима, привредницима, духовницима и државницима.
На путу дужем од осам хиљада километара, за непун мјесец
додирнут је сваки педаљ Републике Српске. У све и једној општини
и граду, мјесној заједници, селу и засеоку понудили смо искрено
најбоље што имамо, а народ је знао коме указати повјерење.
Резултат није изостао. СНСД је добио начелнике у 34
општине у Републици Српској. Са коалиционом партнерима
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укупно 44! СНСД је забиљежио побједу и у двије општине у ФБиХ
(Дрвар и Гламоч). СДС је са тзв. Савезом за промјене доживио
дебакл. Релативно добар резултат који је постигнут на локалним
изборима 2012. године распршен је као мјехур од сапунице.
Недосљедну, безидејну, анемичну и неискрену политику СДС-а и
сателита бирачи су казнили и исти су потпуно демолирани од
стране увјерљивог и снажног СНСД-а предвођеног бриљантним
лидером, Милорадом Додиком!
СНСД, заједно са ДНС-ом, СП-ом и другим партнерима
"укњижио је" укупно 365.614 гласова, а самостално 202.503 гласа.
То је историјски успјех, а СНСД је први пут на локалним изборима
освојио преко 200.000 гласова. Освојено је и 386 одборничких
мандата у Републици Српској и четири мандата у Брчко дистрикту.
Побједа је потврђена у Лакташима, Мркоњић Граду, Бањалуци,
Дервенти, Модричи, Зворнику, Милићима, Источном Сарајеву,
Билећи... Скоро све општине и градови које су СДС и тзв. СзП.
"преузели" на локалним изборима 2012. године враћени су под
окриље СНСД-а. Очигледно је да њихова политичка авантура на
локалу није успјела, а да су посљедице то што је економски,
културни, социјални и сваки други просперитет ових локалних
заједница био заустављен у претходном четворогодишњем циклусу.
Посебно их је заболио губитак Градишке, Српца, Прњавора,
Козарске Дубице, Власенице, Вишеграда, а о Требињу да и не
говоримо.
Први пут у својој постдејтонској историји, СДС је изгубио
власт у Невесињу и Љубињу, а изузетно тешко је примљен губитак
власти на Палама, све доскора "задњој линији одбране" СДС-а.
1
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Тзв. опозиција воли себе тако називати, иако су у том тренутку имали у власти
више општина од СНСД-а, а на нивоу БиХ су у власти од 2014. године са СДА,
СББ-ом, ХДЗ-ом и другима и поред чињенице да имају мањи број посланика у
ПДПСБиХ од СНСД-а.

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Недуго затим, СДС-ова губитничка политика је кулминирала и
подношењем неопозиве оставке њиховог лидера и лидера тзв.
опозиције1, Младена Босића.
Претходни локални избори су обиловали и изузетно
некоректном и врло приземном медијском хајком којој је била
намјера дискредитовати сам политички врх СНСД-а. Политички
супарници окупљени око тзв. СзП-а су свој предизборни концепт
искључиво базирали на блаћењу, конструкцијама и инсинуацијама,
гдје нису били поштеђени ни чланови породица најугледнијих људи
унутар СНСД-а, а посебно предсједника Додика. Паралелно с тим,
а у врло сложеним околностима по Републику Српску, те појавом
нарастајућег исламског екстремизма, па чак и извођењем
терористичких операција које су довеле и до људских жртава,
рефлектовао се и врло пристрасан и необјективан став појединих
међународних представника и институција присутних у БиХ, али и
ван ње, отворено су подржавале политички блок предвођен СДСом и тзв. СзП-ом.
СНСД је и поред тога своје политичке противнике потукао
до ногу и након 10 година непрекидне владавине на републичком
нивоу показао да гласачи у Републици Српској, и када је локални
ниво власти у питању, у врло сложеним политичком амбијенту
доносе исправну одлуку.
СНСД је бриљантном побједом на локалним изборима 2016.
године на најбољи могући начин припремио терен за побједу на
наредним, парламентарним изборима у БиХ 2018. године, који ће,
по свему судећи, имати одлучујући значај за будућност Републике
Српске!
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СРЕБРЕНИЦА
02.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ ДРЖАВА СРПСКОГ
НАРОДА И ОНИХ КОЈИ ОВДЈЕ ЖИВЕ

Добро вече, браћо и сестре. Хвала вам, а сад ме пустите да
нешто кажем. Може? Добро.
Нисмо случајно први дан изборне кампање овдје, и ово
сигурно није дан када завршавамо са промовисањем нашег
програма и кандидата. Доћи ћемо сигурно овдје у Сребреницу
током изборне кампање. Желим да подржимо Младена. Оно што
смо могли да чујемо овдје од њега и што знамо сами, апсолутно је да
треба да станемо иза његове кандидатуре, јер она значи једну нову
димензију развоја, једну нову димензију живота.
Оно што смо до сада имали је стално настојање локалне
власти да се конфронтира са Бањалуком на релацијама које су биле
дефинисане у Сарајеву, и стална сатанизација Срба, и стално гурање
у кривицу, тако да је било оправдано да праве путеве по
муслиманским селима, а по српским ни да праве водовод, ни да
праве куће кроз програме обнове. Када данас све сагледамо и
вратимо се назад, а ви сте најбољи свједоци тога колико је
донаторских средстава ушло овдје, овај град би морао да изгледа као
веома, веома богат и сређен. Али овдје изгледа да се десило да је
локална власт са овим међународним криминалцима покрала те
паре, а приписали су да су дали овдје.
Ми се нећемо ни заснивати на неким даровима које ће нам
неко други дати. Оно што хоћу да кажем вечерас, и зашто сам и
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дошао овдје, је то да ће побједом Младена Влада Републике Српске
и Република Српска утврдити законску обавезу посебне законске
партије за Сребреницу.
ПОСЕБАН СТАТУС
Нисмо могли то да урадимо са овом влашћу, јер напросто
нисмо имали сараднике, нисмо имали комуникацију. А онда је тај,
како се зове, Ћамилић или нешто тако замислио да је он нека велика
лига, да је он неки велики политичар. А у суштини, мислим да је он
дошао овдје да на патњама ових свих људи, и Срба и Бошњака,
заради себи неко пристојно позиционирање негдје далеко.
Видјећете, чим изгуби изборе, за неколико мјесеци неће бити ту.
Толико он воли Сребреницу. У сваком случају, треба му то
омогућити, ја се залажем да се управо то и деси. Од Младена
очекујем да буде и према Бошњацима правичан и равноправан, да
сваком човјеку коме буде потребна помоћ овдје и помогне. Зато и
очекујем и од Бошњака да подрже Младена. Немогуће је од Срба
очекивати да подрже Ћамила Дураковића, који је показао своје
право лице.
Прије, када сам био овдје у Сребреници, чуо сам да постоји
проблем завршетка наше православне цркве. И чуо сам тада од
људи, вас овдје, да је то искључиво хир Ћамила Дураковића који,
замислите, каже сљедеће: "Не ваља поп." Он би бирао наше попове,
замислите. Ко је он да одлучује ко ће код нас бити свештеник, то се
зна како се ради, постоје владике, постоји патријарх, постоји школа.
А он би ушао још и у то, мало се заиграо. Али мислим да смо сада,
пошто желим да поздравим свештенике наше цркве, и да кажем да
ћемо завршити цркву овдје, на понос свих нас.
Мени није пало на памет да, као Ћамил, бирам имаме по
Републици Српској. Тако да је то промашена политика. Ми морамо
да уважавамо овдје једни друге, на пуни начин. Знате, црква је
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старија од много чега другог, и од мене и од Ћамила. Ћамил нема
шта да се петља, има да подржи. Као што је и Република Српска
помагала обнављање исламских вјерских објеката. Немогуће је да
се то на тај начин третира. Значи, он хоће да има попа који је СДА,
отприлике, што је немогуће. И то је његова порука. Ја сам једино
запамтио то када сам овдје био задњи пут.
Иначе, долазио сам раније када смо причали о томе шта су
овдје проблеми, радило се о неким пројектима. Овај пут за Јадар
изграђен је искључиво средствима Републике Српске. Али оно што
хоћемо да урадимо сада и за шта смо дали налог је то да се у свим
српским селима, која су толико година запостављена, у којима нема
могућности доласка ни прилаза, ураде што је могуће прије путеви.
ПРАВДА
Сребреница мора да обезбиједи услове за живот свих. Не
смије овдје да буде, а то ни Младен неће, а нити ми радимо, оних
подмуклих или скривених намјера. Ако му не наспете пут, то је
начин да га истјерате одавде. Ми хоћемо оне који живе овдје да
подржимо. Хоћемо овдје и другу врсту истине, дуго је овдје прича
била и Младен је то најбоље рекао, да се све концентрисало на причу
о гробљима и другом. А шта је са српским гробљима? Шта је са
српским жртвама?
Да ли локална власт која треба да презентује једну општину,
треба да буде селективна? Ја не очекујем, и не треба да буде да ми,
као Срби, као частан народ, и нови начелник каже није се то десило,
треба поштовати страдање и бол Бошњака. Као што ми очекујемо да
и они поштују наше страдање и нашу бол. На тај начин можемо да
градимо мир. А не да фаворизујемо и увеличавамо, а онда да друге
минимизирамо. Неће Младен, како су то покушавали рећи, бити
тај који ће се супротставити обиљежавању у Поточарима. Поточари
су напросто чињеница. Али то није прича коју покушава да направи,
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овај, како се зове, Ћамил. Код мене нема таквих имена у крају па ми
треба да се концентришем.
СТАБИЛНОСТ
Дакле, овој политици је примарно да обезбиједи стабилност
и мир. Ја сам увјерен да ћемо то постићи са Младеном. Захвалан сам
Српској демократској странци и ПДП-у, ДНС-у и Социјалистичкој партији, који су овдје имали довољно разумијевања да све
своје разлике одбаце на страну и обједине се око једне ствари, а то
је нови начелник. Наравно, као политичке партије имаћемо листе за
одборнике. СНСД нуди своју листу. Младен ће бити и на
промоцији СДС-а и ПДП-а, и свих политичких партија овдје. И
они ће имати своје листе, то је друга димензија. Али овдје нас чини
јединственим Младен. Кључна побједа овдје је Младенова побједа.
Ако Младен добије изборе и постане начелник, може да
рачуна, а ја вам то обећавам, потпуну подршку Владе Републике
Српске, и обезбиједићу да Сребреница буде подржана додатно од
Србије. Ако којим случајем побиједи овај Ћамил, мени само
преостаје да чекам сљедеће четири године, а то онда неће ваљати за
вас.
Значи, неће Срби бити овдје кажњени. У сваком случају
желим да потенцирам значај политичке разлике у погледу избора
које смо имали до сада и онога што ћемо имати сад. Немојте
оклијевати, видите да Бошњаци путем Бакира Изетбеговића иду на
суштину онога што су замислили и не одустају од тога, да
девастирају и девалвирају Републику Српску.
Зар је неко мислио, па и сам Бакир, да ће Уставни суд БиХ, у
коме сједе његова дојучерашња два потпредсједника и три странца,
да нам укине Дан Републике и да ће Срби рећи ОК, у реду. Наравно
да није и неће никад бити у реду! Зато ћемо спровести референдум,
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без обзира на ове странце који покушавају да нам причају причу о
обавезности, доста је и њих било! Доста је и њих, ствари треба
пребацивати на оно гдје су паре које сте приказали овдје да сте
потрошили. Причају о милијардама, како се то не види? Ово би
требало да буде највећа заједница на свијету да је овдје уложено
милијарду. А причају о милијарди. Гдје је? Па покрали. А онда
причају овдје нама неку своју причу.
МАНИПУЛАЦИЈЕ
Нећу ја да гарантујем, али ми је један озбиљан муслиман из
Сарајева рекао да је спреман да ми у Сарајеву покаже гдје је кућа
Ћамила Дураковића. Све и један њихов начелник, гдје је? Отишао,
ено га сад у Сарајеву. Један је у Тузли, и тако даље. Они овдје дођу,
похарају, покраду и оду. Младен овдје, као што видите, остаје, дечко
је овдје опредијељен да живи. Рођен је ту, живи овдје као и цијела
породица. То морају да схвате и Бошњаци. Њима шаљемо поруку,
коју морају да разумију. Морате са нама, овдје на простору
Републике Српске, да градите заједнички живот. Каните се
Сарајева, каните се њихове приче. Муслимане у Републици Српској
само из Сарајева повлаче кад дође јул.
Престаните лаковјерно ићи ка томе шта говоре сарајевски
политички кругови, у настојању да направите дестабилизацију у
Републици Српској. Нећете то успјети. Република Српска има
потпуну стабилност. Њене институције функционишу. Босна и
Херцеговина је предвиђена да буде заједничка држава свих нас.
Односно два ентитета. То никада неће бити само бошњачка држава.
Можете да је сањате, да јој говорите шта хоћете, можете да кажете да
их је убијено милијарду, могу да раде шта хоће, лажу. Не могу и неће
никада добити БиХ. БиХ је заједничка земља, Република Српска је
држава српског народа и оних који овдје живе.
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РЕФЕРЕНДУМ
Зато вас молим да изађете на овај референдум. Ништа љепше
за Србе нема него да нешто бране. Ево, бранимо референдум.
Немојте заборавити изаћи 25. и да кажемо: "Ко вас шиша."
Замислите, смета им 9. јануар као дан, то је исто као да је овдје
неко рекао нисте рођени тад и тад. Сад ја нисам рођен 12. марта. Па
онда вам не ваља ни лична карта, ни пасош, не ваља ни основна
диплома, ни власништво над кућом, не ваља вам ништа. Све мора да
мијењам, јер нисам ја тај.
Хоће да нам узму девети и да кажу све ово што је било послије
ништа не важи, јер деветог нисте ни рођени. Па ваљда ми знамо кад
смо рођени. Ја сам био на тој скупштини на Палама кад смо
донијели ту одлуку. Био сам млад. Сад, не знам да ли сам био
згоднији, али углавном био сам тамо. И знам како смо одлучивали
и знам да је донесена одлука о формирању Републике Српске.
Ја сам свједок те одлуке и многи други. И не може нико то да
нам ускрати. Какви Бакирови судови у Сарајеву. Доста смо ми
трпјели као нација и народ пет година ону причу "кадија те тужи
кадија ти суди", па да опет насједнемо на то. Наравно да нећемо
насјести. И зато је важно изаћи. Након 25. изаћи ћемо другог
октобра, што је веома важно.
ГЛАСАЊЕ
Срби све своје политичке побједе искључиво могу остварити
само гласањем. Нећемо да радимо ништа што је насиље, ми хоћемо
само да гласамо. Оно што је признато другим народима, желимо да
буде признато и нама. Наше оружје нису топови и пушке, наше
оружје су оловке на изборима и референдумима. И то ће бити наша
побједа. А ово што Бакир Изетбеговић нешто пријети, то је празна
пушка, код нас се то зове праћка.
29

Милорад Додик

Замислите, ја му кажем, мене не занима насиље, ја хоћу мир,
али ако нешто погледаш, видјећеш како се знамо бранити. Нисмо
ми ти који се бојимо, нисмо ми ти који се препадну једнога Бакира
Изетбеговића. Ја мислим да се они могу више препасти мене него ја
њих. Али није овдје срж у препадању, не треба овдје нико никог да
се боји. Зашто ми немамо права као други што имају?
ПРАВО
Како је могуће да Бошњаци сматрају да је сасвим логично да
славе 1. март као дан БиХ, иако сви Срби кажу да то није. Знате да
на референдум, сјећате се, нису Срби изашли, а они то славе,
окупљају се тамо по Сарајеву. Срби кажу то није наш дан, а они га
и даље прослављају. А нама овдје кажу не можете да славите 9.
јануар. Шта ви то хоћете да нам кажете, да смо ми мање вриједни?
Да сте ви ти који ћете нам то одредити? Е па нећете! То што вас
подржава америчка амбасада, којој ви сваки дан трчите тамо и
јаучете и што сте запослили пола Сарајева у америчку амбасаду да
пишу извјештаје који вама одговарају, то не значи да можете да
погазите наше свете циљеве које смо ми себи овдје поставили.
Један велики српски војсковођа је давно рекао: "Као
војсковођа и као вођа народа, не могу да одредим своје поступање
према сили која пријети, него према светим циљевима, светим
стварима које браним иза себе." Тако и ово овдје. Ми мора да
бранимо оно што бранимо. А бранимо наше право на наш
идентитет, нашу вјеру, нашу културу, на нашу крсну славу, нашу
цркву и све оно што јесте Република Српска.
Не желим да се овдје нико осјећа лоше. Ми смо поносни на
другог и другачијег у Републици Српској, који ће отићи и рећи да
му је овдје добро. Желим такве и Бошњаке и Хрвате и сваку другу
нацију која ће рећи да им је овдје добро. Ја хоћу то у Републици
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Српској. Али нећу да прихватим Републику Српску у којој ће бити
понижен српски народ. У којој ће бити Сребреница која каже да не
обиљежава Дан Републике Српске. Или овај који, као, каже да он
неће дати да се овдје организује референдум, ко је он да то каже?
Биће, наравно да ће бити. Организоваћемо ми то из Бањалуке.
ЗАБЛУДА
Не можете очекивати, господо, да на тај начин водите
политику помирења. Срби и Бошњаци су се историјски разишли.
Ми не можемо да бранимо и градимо онај суживот који је
комунистичка идеологија бивше Југославије градила и гурала нас у
заједништво. Очигледно је да је то питање братства и јединства била
лоша проука која нас је само довела у заблуду. Иначе, хоћу да вам
кажем да сам потпуно увјерен да су југословенске идеје и Југославија
као државна организација највећа историјска заблуда српског
народа на овим просторима, у посљедњем историјском периоду.
Срби су ти који су и у Првом и у Другом свјетском рату
доносили слободу другим народима. Муслимани су отишли у
партизане тек 1944, кад се знало ко ће побиједити, 1942. и 1943.
године били су "хрватска младеж". Комунистички режим је након
рата неколико њих промовисао у партизане, само да би рекли да су
и муслимани били тамо, иако никог није било у партизанима. Срби
су и Хрватску и Словенију ослободили, и донијели слободу свим
другим народима.
Хтјели су да живе у Југославији, нудећи да то буде заједничко за
све. А они други су мислили да је само оно што је српско заједничко за
све, а оно што је њихово да је само њихово. Зато је и дошло до распада
Југославије, у којој су Срби били побијени. 500.000 Срба је побијено
у Јасеновцу за вријеме Другог свјетског рата од стране Независне
државе Хрватске, а онда је комунистички режим рекао да су то жртве
фашизма, нису Срби, него жртве фашизма.
31

Милорад Додик

Онда смо живјели у заблудама. А сад Србима гурају причу о
геноциду. Срби су побијени на најмање 10 мјеста више него што су
они, муслимани. Побијени су гдје су год стигли. Нису Срби били
случајно затечени у Јасеновцу, него су били циљано убијани у
Јасеновцу. То је прича која није испричана и коју сваки Србин мора
да зна, и овај овдје и онај тамо, и било гдје. То су за нас истине. За
Бошњаке постоји истина о томе да су они народ који тражи свој
идентитет. До 1993. године они су били муслимани, а онда су 93.
године сами себе прогласили Бошњацима, и на тај начин желе да
изразе свој идентитет везано за народ, а то је да имају своје писмо,
да имају свој језик, а то негдје иде негдје не иде. Не можете на силу
да добијете идентитет. Он се гради вијековима. Срби су свој
идентитет изградили управо у националној борби за опстанком у
вријеме Отоманске империје.
А за муслимане на овом простору или данашње Бошњаке, ако
је ишта у историјском смислу проблематично, то је што су
прелазили из једне вјере у другу штитећи одређене позиције. Ако
ћемо ићи толико далеко, онда можемо да причамо, и то говорим из
само једног разлога. Немојте нам ви наметати своју историју.
Срби имају своју историју, свој језик, имају своје државе.
Имају Србију коју воле, имају Републику Српску као државу, и ми
хоћемо да то остане. Ту смо у БиХ, и хоћемо Дејтонски споразум,
али ако хоћете да нам укидате Дејтонски споразум, ми за такву БиХ
нисмо. Ми хоћемо да будемо као Република Српска, а онда може
БиХ. Ако нисмо, не треба нам БиХ. Немојте да се љутите. И ви нама
исто кажете да смо свашта нешто. Према томе, дајте да једном
сједнемо, да видимо да ово смиримо. Ја сам за то да ово смиримо.
Али немојте очекивати да има смирења на понижењу. Не, неће се
смирити. Ја сам поносан Србин, који представља овај народ и ову
Републику.
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ИЗБОР
Молим вас, изађите 2. октобра примарно, а референдум смо
већ апсолвирали. И могу на неки начин већ прогласити побједу, јер
видим како народ реагује. Али овдје вам је потребан он, потребан
вам је Младен, момак кога сам упознао прије два-три мјесеца.
Видим у њему перспективу. Мјеста која траже развој морају увијек
да се обједине око неке нове вриједности.
Ћамил и ова њихова прича је већ испричана, они немају
ништа ново да кажу. Они ће само наставити и даље да се
конфронтирају и дијеле овдје, а ми хоћемо Младена, који ће дати
овдје енергију. Донијећемо одлуку да више новца од шума, руда и
од концесија које се добију овдје остану у овом граду. То је начин на
који ми морамо да идемо даље. Са Ћамилом Дураковићем нећете
добити ништа. Зато је Младен мој избор и моја подршка. Драго ми
је да су све политичке партије српског предзнака овдје иза
Младенове кандидатуре.
Желим да вас на крају све поздравим и да вам кажем да олако
не одустајете. Политика и политичари су згађени путем разних
пројеката који се на овим просторима шире. Све државе теже да
имају велике лидере, јаке структуре и јаке институције. Само овдје
се увијек гаје негативни односи према лидерима, према људима који
руководе. Мора се имати повјерења према онима које бира народ. У
институције треба да се има повјерење. Младен је потребан зато
што то повјерење може изнијети. Ми можемо Сребреницу да
представимо у ономе што она јесте и ономе што она треба да буде.
Зато сам увјерен, и већ сам обећао, да ћу поред свих мјеста у
Републици Српској, а СНСД ће, да се не љуте наши партнери,
побиједити у 60% општина, након наше побједе доћи овдје у
Сребреницу.
Хвала вам!
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ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК ЈЕ
МЕЂУНАРОДНИ КРИМИНАЛАЦ
КОЈИ КРШИ ДЕЈТОН

Добар дан.
Хвала вам на данашњем окупљању. Морам да кажем да сам
дошао овдје у Осмаке да подржим Зорана за начелника. Пошто
овдје има и оних којима се то и не свиђа, пошто има и оних који су
дошли да слушају шта ми говоримо, ево, рећи ћу да имам пуно
повјерење, да је он пуно дао за ову општину и да је спреман да
пружи да се ријеше сви проблеми које ова општина има, а које
никада сами не би ријешили.
Подржавам ову листу вриједних, марљивих радника и
поштених људи, приватних предузетника, јер су они одлучили да
учине нешто у овом мјесту. Оно што је Зоран овдје дао, ја стојим
иза тога. Као што сам први пут кад сам овдје дошао макадамским
путем, до магистралног пута, и док није неко рекао да то треба,
урадили смо то, асфалтирали, а сада вам кажем да ћу, заједно са
Зораном, у првој години почети изградњу тог дијела пута у ширини
од шест метара, и да ћемо овај сам центар на неки начин преуредити
и уредити.
Изгуби ли Зоран, чекаћете још четири године. Односно,
чекаћете док он не буде. Кад буде он, биће. Ето, сад ће неко рећи да
пријетим, не пријетим, али, ето, имам право на вољу. Дакле, имам
право на вољу, а моја воља јесте да подржим ове горе добре људе, и
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ја их подржавам, и ми смо овдје много уложили. Сада, када сам
долазио, гледам зграду општине, коју сам ја отварао када сам
долазио, и многи се тога сјећају, сада ме некако заболи срце кад
видим да овај не може да одржи степенице које су пропале. Они не
могу да окрече оно што смо ми направили. А то није скупо.
Наравно да сам увјерен да је најбоља конекција мањих
општина са вишим органима власти, јер то даје шансу да се нешто
уради. То ви мора да разумијете. Ви морате да убиједите своје
суграђане овдје да је то најбољи начин. Ја немам намјеру нити шта
посебно да обећавам, нити шта да пријетим, али вјерујте да то
рационално видим. Подршка за подршку.
Нема подршке, има подршке. Шта је ту ненормално? Свугдје
у животу је тако. Ево Зворника, уби ме овај Зоран, сваки дан је у
Бањалуци. Ево јутрос је био у Бањалуци гањајући мене, па чуо да
сам овдје, сад стигао из Бањалуке. Не можеш да живиш од њих. Гдје
се ја год окренем, он! Али зато, ево, погледајте Зворник, је ли вам
морам објашњавати да је Зворник направио готово други град? То
ви знате боље него ја. И да је сређен инфраструктурно, да смо
учинили све, зато што смо радили заједно, зато што смо били тим.
ПРОБЛЕМ
Нећу ја ништа рећи о овом вашем начелнику, само ћу рећи да
га не знам. И то је ваш проблем, није мој. Можда сам га и видио,
али не знам да је он. А он би требало мене да зна, ипак ја могу да
донесем одлуке тамо у Влади и на многим другим мјестима, и да
усмјерим средства. Није мој задатак да ја пратим и пазим неког, него
је проблем то што ја нисам добио ниједан захтјев шта треба. Ја
уопште нисам знао шта овдје треба. Свих ових пет-шест година кад
сте ви одлучили да се играте демократије и памети, ево шта сте
добили. Је ли има нешто да је овдје урађено, да сте добили за ових
шест година? Памтите ли ишта? Има ли ишта?
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Има оно што одржава власт, одржавају се јавне функције које
одржава Влада – образовање, здравство, полиција... Е сад, ви хоћете
да будете мимо свијета и мимо Владе, па будите, шта вам ја могу?
Нећу ја вас овдје преусмјеравати, можда је мени и лакше без вас.
Али нисам сигуран да је вама лакше без мене. Према томе, ви сте ти
који одлучујете. Ја у вашу памет нећу да улазим.
Ја сам дошао да вам кажем да оно што Драган ради, да ја
стојим иза тога, и да сам спреман са овом листом дивних људи коју
сте овдје видјели, да формирам једну екипу да има могућност према
Влади, да оно што је речено урадимо и да свима вама буде овдје
боље. Ако смо могли у то вријеме уложити шест милиона, можемо
и сада пет. И то не би требало да буде проблем. Ја могу то да кажем.
А неко ће рећи: "Па нису то твоје паре". Да, нису моје паре, али ја
одлучујем о њима, и то је веома важно.
ОПАСНОСТ
Налазимо се у доста деликатном времену. Није једноставно.
Али кад је овдје било једноставно? Кад је било лако? Мислим да је,
без обзира на све, веома важно разумјети да се Република Српска у
политичком смислу није удаљила од опасности које је имала прије.
Можемо рећи да је ово софистицираније и горе, јер у рову бар знате
са које стране нападају па се браните. Када вам сваки дан доносе
неке иницијативе да мијењају ваш статус, одузимају надлежности.
Узму вам неколико Срба и одведу их горе у Сарајево, као што
су ови из Савеза за промјене, који се отисну потпуној издаји свега
и свачега, и видимо да су тиме охрабрили Бакира Изетбеговића чак
и до тога да се толико храбрим осјећа да мијења и наш закон о
оснивању Републике Српске, који није био споран 23 године, а ево
сад одједном јесте.
И онда чујете ове из Савеза за промјене који нападају Додика
због тога, а не чињеницу да је Бакир Изетбеговић тражио од
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Уставног суда гдје сједе његови бивши потпредсједници, муслимани,
и странци, да донесу такву одлуку. Наравно, ја сам одлучио да за све
будем крив. Али ово што раде, да немају куражи ни карактера да се
супротставите у Сарајеву. Док је СНСД био у Сарајеву, није могло
ништа да прође.
МОЋ
Ми смо најмоћнија прича у БиХ. Република Српска је била
број један. Потисла је међународну заједницу, потисла бошњачки
фактор, били смо у позицији да оно што ми кажемо може, а оно што
ми кажемо да не може, није ни ишло. Данас то више није тако, данас
је Република Српска због издајничке политике Савеза за промјене
Босића и осталих доведена у позицију да није ни пета него питај
бога на ком мјесту. И увијек су странци најлакше користили и
злоупотребљавали наше сукобе.
Шта је политика Савеза за промјене? Шта? Има ли ишта да су
направили? Двије године су галамили "Додик је лопов,
криминалац..." Како то да им двије године треба да затворе једног
обичног криминалца? Што ме нису затворили? Гдје су аргументи за
то? Зашто увијек кад дођу избори само о томе причају? Да имају
аргументе, мислите ли да бих ја био овдје? Сви из Савеза за
промјене једва чекају муслимане и да затворе Милорада Додика, и
то им је важније него не знам ни ја шта, и то исто чека међународна
заједница па ништа не могу да нађу. Јер нема... Ја нисам тај. Али ће
они увијек доћи овдје и причати о томе, гдје су докази? Не можете
само причати о томе.
ЗАМЈЕНА
Прије него што су ухватили Караџића док је још био на
слободи питају муслимане шта би урадили кад би ухватили
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Караџића, казали су: "Мијењали би га за Додика." Тиме су послали
своју поруку. Данас, ја мислим да Караџићу српски народ не одаје
оно поштовање које иначе треба. Немогуће је да су сви наши
злочинци, лопови, криминалци, а да са друге стране један Насер
Орић, освједочени убица, не одговара на суду. То је немогуће.
Хоћете да живите у тој неправди? Можда ви хоћете, или вам је свега
доста, па више нећете о томе да причате. Или бисте хтјели да та
правда буде правда, а не да буде неправда.
Република Српска није имала могућности нити је хтјела да
брани оне који су чинили злочине у име ње. Они су масовно
осуђени, и готово се нико више ни не тражи. А ко је осуђен од
стране бошњачких официра који су довели муџахедине овдје који су
сјекли српске главе, који су у Сребреници, Залазју и осталим
мјестима побили Србе, у Кравицама на Бадње вече? И много чега
другог што нас боли. Гдје су ти криминалци, лопови и убице? Зашто
мислите да ми треба о томе да ћутимо, и не кажете да имамо право
о томе да говоримо? И зашто кажете, ако већ дође до тога, да смо ми
националисти?
ДИЛЕМА
Можда хоће да кажу да не можемо да будемо Срби и да
немамо право да имамо своју Републику Српску? Ето видите, те
глобалне политичке ствари морамо да износимо снагом наше
политичке воље. Политичку вољу, да бисте имали, морате имати
политички карактер. Ако немате политички карактер, онда сте нека
друга политичка прича. Да не говорим како то народ карактерише.
У сваком случају није могуће очекивати да Република Српска
ућути на захтјев Бакира да се укине Дан Републике, 9. јануар, и да ми
кажемо: "Па добро, шта сад да радимо?" Је ли неко очекује да је то
могуће? Е ја не очекујем, ја нећу! Ја не могу! Ево, ако треба, бићу до
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25. септембра предсједник, послије тога и не морам, али нећу да
одустанем, нећу да пристанем!
НАСИЉЕ
А онда странци кажу да морамо да поштујемо, шта да поштујем?
Ваше насиље, ваш лоповлук? Највећи криминалац на овом простору у
Босни и Херцеговини је високи представник. Највећи међународни
криминалац, који је кршио Дејтонски мировни међународни споразум,
а покривале су га велике силе и мислиле, кад то покрију, да је то готово.
Није готово. Није готово и нећемо да прихватимо ваш криминал.
Поштујемо Дејтонски споразум и хоћемо да овдје живимо, може и у
Босни и Херцеговини, али не можете више да нам узимате наша права.
И то је наш одговор и наш одговор је и сљедећи: Ако нам наставите
узимати наша права, побунићемо се.
Излазићемо на политичке процесе: протесте и референдуме, и
донијети своје одлуке. Зашто вас то толико боли? Када кажемо да ћемо
ићи на референдум о било чему, зашто вас то толико боли? Хоћете да
ћутите? Па ћутите, ћутали сте 500 година, ја нећу да ћутим! Ја хоћу да
се побуним, јер је то неправда према народу који ја представљам. И зато
хоћу да вам кажем, нема потребе ни за каквим страхом, немате ви
потребе ни зашта да се бринете, што се тиче политичких процеса. Ваше
је да подржавате политике које јачају Републику Српску. А за
референдум који ће се одржати 25. треба да изађете и подржите да је
Дан Републике 9. јануар! То је све оно што треба да урадите.
Шта мислите да неком од вас дођу и кажу ниси рођен кад си
рођен... Ево, ја сам рођен 12. марта, и сад мени неко каже ниси рођен
12. марта, него си рођен у септембру. Значи нема ме. Немам личну
карту, немам здравствено осигурање, немам диплому, значи лажно сам
се представљао све ово вријеме овог живота, 57 година. Тако је исто и
са Републиком. Неко је озбиљно смислио да нам укине дан рођења, па
нисте ви ни рођени, нисте ни постојали, и нелегални сте, ви сте
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смутљивци, криминалци, и не заслужујете ништа друго него да будете
потлачени. Ето, ако хоћете то да будете, ви будите, ја то нећу. Ја, док сам
овдје, ја ћу лајати и галамити и нећу дати на Србе, и нећу дати на
Републику Српску.
ПОТРЕБЕ
Мислим да овдје не треба много. То је пар ових ствари комуналне
инфраструктуре и да покушамо анимирати неког ко би овдје могао
инвестирати, запослити грађане. Мада ја мислим да једна политика
стимуланса за подршку властитој пољопривредној производњи може
да буде значајније рјешење. Да људи који се баве тиме знају и да виде
сигурност у томе. Ја од тога не бјежим, ја сам дијете са села, мој отац је
земљорадник и све што је стекао, стекао је од земље. Ја знам шта значи
пољопривреда и знам све пољопривредне послове да радим. Знам да
возим трактор, па су ме звали тракториста. Нема шта нису радили од
мене.
Ја сам поносан на то што знам радити готово све и један сеоски
посао. И данас одем понекад код свог оца, који, кад сам био
предсједник Владе, зове и каже да је хитно, ја мислио нешто му се
десило, а он каже: "Шта радиш?" Рекох: "Ево, имам сједницу Владе."
Каже он: "Пусти сједницу Владе, дођи да купимо кромпир." Њему је
важан кромпир. Хоћу да кажем да сам ја неко ко зна и да сам поносан
на то, нисам ја салонски човјек, ја сам човјек који и данас живи на селу.
И данас знам шта значи март мјесец у селу. И шта значи први новац у
марту, априлу, мају и шта значи кад продајете стоку... Знам то све. Када
купујете да бисте могли посијати, све ја то знам. Али оно што морамо
да одржимо, морамо да одржимо нашу заједницу. Наше вриједности.
Ако сада прођу са причом Бакира Изетбеговића о укидању Дана
Републике, слушајте ме добро, и ови који не аплаудирају само слушају,
само да вам кажем да ће за годину дана тражити да нам укину назив
Република Српска и да се другачије зове. Хоћете поднијети то? Или
ћемо ићи 25. септембра и рећи: "Пробајте поново – нема пролаза!"
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СВЕТИ ЦИЉЕВИ
Ма, може да буде сила каква хоће... Велике су наше војсковође, а
историја је показала на које су начине све они дјеловали. Један од њих
је давно рекао, присиљен да се бори, да ће тешко добити, али је рекао
сљедеће: "Није моје да одлучујем према томе каква се сила налази преда
мном, него је моје да одлучујем према томе колико су свети циљеви које
ја браним, и да станем иза тога." Тако је и данас.
Немојте сад да говорим како је ово брањено и колико је за нашу
Републику Српску људи дато. Колико је бораца и команданата српске
војске који су ово овдје бранили, суочени са даноноћним нападима и
несигурношћу да ли ће се успјети. И одбранили су, а сад треба то да
дамо? Е, не може. Ја то нећу. Ја не дам и могу да не дам. И могу да ми
кажу шта год хоће. Могу да кажу и да Република Српска није таква, и
да не води такву политику ми бисмо живјели... Лажу, лажу!
ЧУВАЊЕ РЕСУРСА
Ево, Хрватска је ушла у Европску унију, па живе ли боље од нас?
Пређите само границу па видите. Па има ли ишта? Шта је боље? По
чему је боље? Ми сметамо, не због политике коју водимо, него сметамо
зато што смо рекли - не дам да продамо хидроелектране и
термоелектране Републике Српске, да нам дође странац овдје и
поскупи струју 50%. Не дам. Они кажу, пустите њега, он само брани
себе. Шта брани себе? Истог тренутка кад продају "Електропривреду",
повећаће нам цијену струје 60 одсто. Морамо разумјети ово гдје се
налазимо и чиме располажемо.
Ја, право да вам кажем, живим свих ових година као политичар,
на подршци свих оних људи који хоће да ме подрже. Никада никог
нисам молио нити то тражио. Мој политички живот се заснива на раду
који траје дневно најмање 12 сати. Сваки дан, то сви знају. И кад немам
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шта да радим, ја нађем шта да радим. И ја не одустајем. И зато смо
успјели да сачувамо Републику Српску на овом нивоу, коју многи
нападају и кажу не ваља ово не ваља оно...
РАД
Шта не ваља? Ево, ви сте на граници са Србијом. Је ли у Србији
плата просвјетног радника мања него у Републици Српској? Је ли тако?
Има ли неко овдје да то зна? Је ли плата полицајца мања? Је ли плата
здравственог радника мања? Шта хоћете од мене? Је ли се исплаћују
плате и пензије? У чему је проблем? Шта хоће неко, да ми некоме дамо
10.000 марака мјесечно у џеп? Немамо.
Морамо бити свјесни да заједно радимо, да имамо повјерења у
оно што је Република Српска. Морате имати повјерења у власт. Ево,
сад кад сам долазио, био сам у овом вашем кафићу, питам, гдје вам је
начелник, има ли га? Кажу, дође овдје из Зворника, буде два сата, има
тамо неку приватну шпедицију, тамо ради, овдје дође... Нема од
општине ништа. Само ви уживајте с њим. Тако би пропала и Република
Српска да ја радим два сата дневно. И пропала би и домаћинства и
фирме, и све.
Нема посла од два сата. Морате данас да радите 10 сати да бисте
само преживјели. А онда опет говоре... ааа не ваља... а шта вам ваља?
Запад? Па многе земље у које смо ми били загледани и за које смо
говорили како су успјешне данас не приходују. Је ли тако? Па нам
говоре о Европи. Шта је Европа? Ушла је Хрватска, ушла је Словенија...
Што у Грчкој не живе тако сјајно, зашто је Италија у кризи? Зашто је
Шпанија у кризи? Зашто је Португал у кризи?
Штампају, браћо и сестре, 60 милијарди евра мјесечно без
покрића, и убризгавају у платни промет само да би очували Европу. А
нама овдје не дају ништа. Ми немамо ни монетарну политику. Многи
од вас нису ни чули шта је то. Ми имамо конвертибилну марку која се
42

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

штампа на бази евра. Ми имамо више евра него што имамо
конвертибилних марака. Ма нама не дају ни оно што ми имамо. Држе
нас као таоце, да могу да управљају нама. Наравно да је Америка моћна
и велика, нико о томе не говори. И није ни паметно с њима се доводити
у позицију сукоба. Али ви видите кад неке ствари не могу.
БУДУЋНОСТ
Имате БиХ у којој не може да живи нико. Управљате њоме, а не
можете ни ви да с њом управљате. Па људи моји, да ли је рјешење да сви
ми у Републици Српској кажемо „ево, Сарајево је у праву, ево вам паре,
ево вам све"? Зашто смо се онда дијелили? Нема те приче. Читав свијет
је пао на тој причи. Нећу да будем у заблуди, нећу вама да шаљем заблуду.
Није тачно. Меркелова је рекла да је пропао концепт мултиетничности
и мултикултурализма. Рекла. То је рекао и британски премијер
Камерон кад је био предсједник Владе Велике Британије. Је ли
Британија изашла из Европске уније, а нама стално гурају. И ми дођемо
до Европске уније, а Европска унија пропала. Шта ћемо онда? Значи,
моја одговорност је да о томе мислим. То што су они навикли да се о
томе не говори, то не значи да ја треба да ћутим.
Дакле, да не дужим... ко је шта схватио, схватио је, ко није... нека
гледа дневник. Дошао сам овдје да подржим вас, прије свега вас. Јер ја
вама желим добро. Има вас овдје који мени не желе добро, али мене
баш боли брига. Али ја вама желим добро, чак и онима који се из неког
разлога никада нису са мном срели, нит знају шта ја радим, а говоре:
"А онај Додик... е!"
Ја сам за то да свима овдје буде добро. Ја сам дошао да вам кажем
да може да буде боље, са овим новим нашим начелником и овом екипом
људи. Дајте им шансу, дали сте и себи шансу, а мени сте ставили обавезу
да све оно што сам рекао овдје и урадим.
Живи и здрави били.
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УГЉЕВИК
03.09.2016.

БиХ ЈЕ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ
ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Хвала, хвала. Вруће је овдје, је л' да? Биће и другог.
Долазим увијек ту, увијек ми је драго што дођем у ово мјесто
и увијек ми је жао што није боље. Некада је то до мене, али је и у
значајном дијелу и до вас који живите овдје, наравно. Жао ми је што
се нисмо разумјели на локалном нивоу, јер је ово мјесто могло да
изгледа далеко боље. Могло је далеко боље да искористи и
акумулира ту моћ која се зове републичка власт, која је већ десет
година у рукама СНСД-а и коалиционих партнера.
Ви сте се, онај већински дио, као нешто инатили са нама, а ми
нисмо били никада тако лоши да вам се светимо. Да смо хтјели,
могли смо вам свашта урадити. А знате како ја видим како неко није
наш? Ко не аплаудира, наравно. Видим ја сваког. Угљевик јесте
важан и мислим да смо овдје промашили неке ствари. Промашили
смо ситуацију да се рента плаћа локалној заједници, да би могла да
ствара услове одрживог живота, послије Термолектране која то
одваја. А то значи да тај новац треба да буде употријебљен за нова
радна мјеста у другим дјелатностима. Јер знате да је све временски
ограничено, и да Термолектрана има технолошки свој вијек, и то је
много важно. И да локална заједница добија свој новац, а шта су
они овдје урадили? Поспу као неки пут, киша наиђе и однесе тај
пут, они опет то наспу, киша то однесе поново и све оде дођавола и
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нигдје ништа нема. Оно јесте кад одете негдје друго изгледа фино.
И ви који радите у Термоелектрани, немојте скроз да се опустите.
Рећи ћу сљедеће, на нивоу Републике Српске је власт
коалиционих партнера СНСД-а, ДНС-а и СП-а. Расподјела је
успостављена на сљедећи начин: 65% власти на свим нивоима
припада СНСД-у, 20% има ДНС и оно остало СП. Има као неких
који, кад су чули да је актуелни директор из СНСД-а, прелазе у
другу партију и мисле да ће тако као нешто проћи... Ја им кажем,
као прво, кад ухватим таквог, избацићу га из Термоелектране. Друга
ствар, желим да кажем да актуелни директор има моју подршку. Он
је солидан и пристојан човјек. Али рећи ћу сљедеће, ако не побједи
наш начелник, будите сигурни да ни он, ни ови наши више неће
бити директори.
Немогуће је да долазимо овдје, излазимо на изборе, а онда
нам директори кажу "Ех, шта да радимо", е сад ја вас питам шта ћете
ви радити. Не пријетим никоме, а знам да ће ови други отићи код
оних својих и рећи Додик опет нешто пријети. Али то је напросто
тако, хоћеш да будеш директор – побиједи! Нећеш? Па нећу ти ја
стално доносити побједе.
Ова дивна одборничка листа овдје, слушао сам имена и
занимања, и мислим да је прави репрезентант онога што нам треба
овдје, мислим да можемо да направимо једну добру структуру и да
направимо нови квалитет у граду. Може. Немојте мислити да не
може.
РАЗВОЈ
Све што имамо данас овдје у Угљевику, са становишта
Термоелектране, морамо да мислимо на нове генерације, морамо
да мислимо на нерођену дјецу овдје, да имају од чега да живе. Не
можемо дозволити да не развијамо Угљевик.
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Ја сам увјерен да они који су информисани знају да је дошло
до колапса електричне енергије на глобалном плану и да су цијене
срозане на ниже, што је онемогућило инвестирање и довело до
неког застоја. Али сам увјерен да ћемо ми овдје развити и
Термоелектрану 2...3, и ову реконструисати. И сами знате да се власт
Влада Републике Српске заједно са ТЕ и Електропривредом
задужила 90 милиона да би ријешила проблем сумпоровања, да не
би дошли у ситуацију за шест мјесеци да Европа каже затварај ТЕ.
Ми смо морали да уђемо у то што није мали новац, 96
милиона долара, али то говори о нашем опредјељењу да направимо
овдје одрживо предузеће које неће имати проблема. Треба нам овдје
искорак локалне власти и зато сам дошао овдје да подржим Дику,
кога ви знате боље него ја. И готово никакве разлике да нема, он је
наш заједнички кандидат, то што је он из ДНС-а, а ми из СНСД-а
јесте наша ширина и гласача који гласају за нас, ми смо велика
политичка партија, ми смо државотворна политичка партија. Ми
нисмо мала структура која се шићарџијски понаша, која осваја један
или два мандата да би запослили стрине или бабу у локалној
администрацији, него ми имамо државну одговорност и ова партија
је због тога и снажна.
СНСД неће одустати од наше политике. Ми се не бавимо
странчарењем. Ми смо политичка партија и бавимо се политиком.
Наше политике су познате и у Републици Српској и у БиХ, а и у
регионалном смислу. СНСД и коалиција са ДНС-ом и СП-ом је
најтрајнија коалиција на Балкану. Прођите све од Словеније до
Македоније и видјећете да нигдје нема коалиције која траје 20
година. С мање или више успјеха, углавном смо успијевали на
републичком нивоу.
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КОАЛИЦИЈА
Да смо прошли пут имали коалицију, не бисмо изгубили, наш
кандидат који овдје сједи изгубио је за 200 гласова, ако се добро
сјећам... Је ли тако било? А толико су нам одмогли социјалисти, који
тада нису хтјели бити са нама. Сада смо сви ту, сада хоћемо
јединство. Не интересују ме разлике између вас, ово је, људи, за вас,
није за мене. Ја могу овдје доћи или не доћи и разговарати са вама
на ову тему, али сам увјерен да нам је потребно једно заједничко
окупљање, да ријешимо ту дворану, да ријешимо проблем
раширивања града, да ријешимо проблем неких других и нових
послова.
Немогуће је да Термоелектрана, која прави толико посла, и
рудник, не могу да развију неке друге дјелатности које могу да запосле
100-200 људи. То је немогуће. То се мора десити. Али зато мора да
постоји општина која ће рећи, ево вам џабе земља, па да оду са другима
из коалиције кад одлуче да тако раде, онда ће лако наћи људе из
Термолектране да кажу – идемо на неки ремонт, идемо на неку дораду,
идемо на нешто. Овако не иде се ни на шта. Људи који сједе у ТЕ сједе,
неки ће за пет или 10 година отићи у пензију и то је можда довољно да
обични људи мисле на тај начин... али ја... и ми који водимо ово друштво
морамо да знамо шта ће бити овдје и за 20 година и хоће ли ту бити
смисла или неће бити смисла и хоће ли оно дијете што га онај момак
доље држи имати перспективу или неће имати перспективу. Или ова
дјевојчица што тек треба да заврши школу. Нисмо ваљда толико
себични да мислимо само о себи и о свом комодитету? Него морамо
да мислимо и о тим стварима.
ПОДРШКА
Дошао сам овдје да вам кажем да подржавам нашег
заједничког кандидата, Дику Цвјетиновића. И наравно да сам свим
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могућим везама провјерио о коме се ради и могао је он овдје сједити
колико год хоће, да немам позитивно мишљење о њему, не бих
проговорио ни ријечи о њему. Испитао сам ја о њему и одакле је и
ко је и ко му је мама и тата и све знам. И онда могу да кажем да
стојим иза овог избора, а ви ми помозите да постигнемо једно
кретање.
Дакле, одговорност за велике политичке процесе увијек лежи
на људима који их воде. Ја знам да су многи странци кроз медије
овдје згадили политику. Али нема ниједне дјелатности која води
државу и друштва без политике. Није ни Њемачка одустала од
велике политике, ни од великих лидера... Није одустала ни Русија,
ни Кина, ни Норвешка, ни било која успјешна земља на свијету... А
нама се овдје сервира да су лопови политичари, криминалци,
покрадоше, не ваљају ништа, да би само омекшали снагу друштва у
цјелини. Већина то прихвата, као једно стање свијести у коме је
најлакше тако нешто прихватити. А ја мислим да ми морамо да се
боримо, нисмо ми све завршили кад смо створили Републику
Српску. Многе ствари у животу је лакше стећи него их очувати. И
ви то знате, и не требам вам ја о томе причати.
Тако и Републику Српску, ако изгубимо Републику и оно што
је њена суштина, ми губимо наш начин живота. А наш начин живота
је наша вјера, наше писмо, наша крсна слава. То је наш начин
живота. Ако немамо свијест о томе и ако нисмо способни да се
удружимо и окупимо, иначе смо лак плијен за све. Зато се морамо
окупити, зато није политика, ето тако...
Знате, овдје је вруће, куд сам баш дошао овдје... А могао сам
Додика да слушам и на телевизији, је ли тако? Јесте, али код куће на
телевизији не бисте могли видјети да сам овако згодан.
ПОШТОВАЊЕ
Дакле, мора се нешто и дати. Сваки однос међу људима мора
да има поштовање. И у породици, и у друштву и у предузећу. Ако
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међу људима постоји љубав, ње нема ако нема поштовања. Неће
емоција помоћи. Људи су свјесна бића. И мора увијек постојати
неко ко то води и многи од вас су учили и знају да још од првобитне
заједнице и када се човјек одусправљао да ли од неке друге звијери
или од мајмуна, није ни важно, постао је различит по томе што је
имао вође. Вођа је тај који је вукао и ишао напријед. И тада се
стварала политика, само што је данас модификовано. Данас је јако
важно да нација, друштво и народ имају јаке институције. И јаке
људе.
Не говорим ја то о највишим нивоима. Лидер је и онај у
локалној заједници који може да окупи људе, да их анимира и
подстакне да се окупе у заједничку енергију која може дати резултат,
начелник и свако други и у ТЕ, па и ја на нивоу Републике.
За Републику Српску данас у политичком смислу, ништа није
ни теже ни лакше него што смо живјели свих ових година.
Одмјеравати политику према изазовима које ми имамо у Републици
Српској није лако, никада није било лако. Сјећате се још приче о
реформи полиције, када смо морали да је спашавамо као начин
нашег опстанка. Знали смо и тада, неки су сматрали да је ствар
завршена, ја сам, наравно, знао и тада да није завршена.
ДРСКОСТ
Стално покушавају да синергијом странаца и муслимана из
политичког Сарајева, и наших лаковјерних људи, који мисле да је
фотеља у Сарајеву све што им треба у животу... дођу у позицију да
нам путем Уставног суда БиХ (гдје сједе три странца и два
муслимана прегласају два Србина и два Хрвата) кажу да треба
укинути Дан Републике Српске, 9. јануар.
Класично говорећи, када неком укинете Дан Републике... ево,
дан мог рођења је 12. март, и сад неко то каже да ја нисам рођен
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тада... Значи, не важи моја лична карта, моја возачка, моја диплома
на факултету, не важи моја радна књижица, не важи ништа моје... Ја
нисам тај! Ја сам онда преварант који је напросто преварио и кад је
рођен. Е, тако вам је и са државом и зато ово није безазлено.
Онај који мисли да је безазлено, не заслужује да се с њим
разговара на ту тему. Није безазлено још из једног разлога, зато што
је сљедеће, ако ово попустимо, ускоро ће доћи и рећи да назив
Република Српска вријеђа муслимане. И онда ће истим овим
системом отићи на Уставни суд и рећи укините назив Република
Српска. Јесте ли спремни да се укине назив Република Српска? Па,
кажите да знам шта да радим.
Зато морамо изаћи на референдум, не треба то Милораду
Додику. Милорад је 14 година предсједник Владе или Републике, и
то у немогућим условима, оспораван, хваљен, вољен, али и човјек
којег неки мрзе сад. Ја сам увијек носио одговорност за овај народ,
и шта сам год радио, знао сам шта смијем и шта хоћу да урадим. Мој
политички мотив није да останем на власти. Мој политички мотив
је, кад не будем на власти и кад прођем Угљевиком, да људи кажу:
"Поштовање, господине Додик“, а не да пљују за мном. Зато је мени
лако. Ја своје одлуке доносим унапријед.
СРБИЈА
Србија је једна важна прича српског народа. То је наша
матица. Ми Србију волимо и поштујемо. Ја не волим Босну, и они
се љуте кад ја то кажем. Сад, кад је била Олимпијада, сваку ноћ сам
до зоре чекао да гледам Србију, јер нисам ни знао учествује ли Босна
на Олимпијади. И то је нормално. Ја им не браним да они за то
нешто навијају, али колико видим, немају за шта ни навијати.
Кад сам играо кошарку и маштао о томе да будем велики
играч, тада кад дођеш до друге лиге, ти си мајстор, је ли тако? Е сад,
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сарајевска Босна је била појам, ево ови старији људи то знају. А мој
клуб је и даље био сеоски и онда сам ја одлучио да буду јачи од Босне
и, ево, стално их побјеђујемо. Једном смо их чак сатрали са 50
кошева разлике. Дакле, то мало о оном људском односу према томе,
а у политичком смислу, наш једини начин да остане наш живот овдје
је Република Српска.
ОПАСНОСТ
Наша највећа опасност за Републику Српску је БиХ и
странци који се овдје вјежбају и говоре нам како треба да радимо и
живимо. Кључни моменат је како ћемо се изборити за наша права.
Зато они стално причају како Додик покушава референдумом ово
или оно, то само наивни могу да вјерују, понекад им и оне креативне
будале помогну... Али у суштини, референдум је ствар која ће овдје
ријешити једну ствар коју Срби као нација не могу да рјешавају у
глобалном сукобу, него ће то ријешити путем гласања и одлуке.
Ја гурам да се то тако деси. Зато пјени онај Бакир
Изетбеговић... Није проблем само овај, него ћемо и осамнаесте
расписати онај. Је ли тако? Зато он не да референдум. И ево,
позивам вас на крају, да вас не бих више убјеђивао око тога, да 25.
изађете на референдум. Биће ту оних који неће доћи, забраниће они
нешто из Сарајева нама, али то не значи ништа. Дакле, 25. је
референдум, а онда 2. избори! Немојте да схватите да сте завршили
ствар.
Наша највећа борбена снага је излазак на изборе! Схватите
то. Он би могао боље да живи него са функцијом начелника, нисам
хтио да га питам то... Али, вјерујем да човјек има одговорност према
заједници, знам да је дошао из иностранства и знам да овдје ради
свој посао. Биће изазова који ће бити тешки иако имате подршку.
Требате разумјети да човјек хоће и то је важно. Да он хоће да своје
вријеме, своје капацитете и своју енергију употријеби за добробит
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ове заједнице. Ми ћемо најлакше себи помоћи када дамо избор и
подстицај за рад. А он је искључиво у оквиру ове приче, ових жена
и мушкараца овдје и начелника и других људи које ћемо овдје
изабрати. Морамо да се крећемо ка томе.
Завршио сам политичке науке у Београду, вечерас када дођем
кући, у мојој соби ме чека четири-пет књига, романа, од политике,
па чак и неких пјесама које читам упоредо. Неке су на двадесетој
страни, неке на 150, неке на 200, неке на 70... Вјежбам мозак тако
што узмем књигу, било коју, и мораш да се сјетиш шта је прије тога
било. Тако сам и научио много ствари.
Рећи ћу на крају двије ствари. Научио сам, а то многи могу да
прочитају, само не памте, да је на вечери прије косовског боја цар
Лазар објашњавао шта га чека сутра, и рекао је сљедеће: Не смијемо
да сутрашњи дан и битку која ће се десити гледамо према сили која
нам пријети, јер је она велика и сигурно не бисмо ушли у тај сукоб,
наша одлука мора да буде мотивисана величином онога што
бранимо. Тако је и данас. И још једну ствар, која важи за сваког од
нас, када је Ајнштајн дао један од својих посљедњих интервјуа у
животу, новинар га је питао како је успио то све, да да цивилизацији
тај огроман допринос, он је рекао сљедеће: "Свашта ми је падало на
памет, чак сам се у једном тренутку ухватио глупости и мислио да
имам већи обим мозга него други, наравно да то није тачно, и сада
кад сам све то прошао, било је важно што сам имао карактер и што
нисам одустајао."
Тако је у животу, морате имати карактер и морате знати шта
радите. Не смијете се бојати и равнати према величини. Када сам
био у Америци и када су ми дали папир да потпишем: прво, да се
промијени назив Република Српска, друго, да се бира један
предсједник БиХ, то значи увијек муслиман, и треће, да прихватим
да предам полицију, а ја сам рекао да не могу. Тада ми је рекао онај
Бернс, да је то од највишег националног интереса за Америку,
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старији знају ко је тај, то је био трећи човјек америчке
администрације. Значи, усред Вашингтона, у Стејт департменту, и
он ми каже да се то мора урадити. Ја кажем да нећу, а он ће мени: "А
шта ти хоћеш?" Ја рекох: "Хоћу да идем кући."
Уколико то не урадите, будите сигурни да ћете ваша породица
и ви лично осјетити снагу САД. У Вашингтону, Милорад Додик са
Американцима, плус Силајџић. Сам. Није то она прича партизанска
десет Нијемаца на једног. То је стварно било тако. И ја му кажем
како ћу све то што је пријетио пренијети медијима и он је мене,
наравно, покушао убиједити да ја то не кажем. Лако је направити
проблем, лако сам могао да потпишем, па да изгубимо име, да
изгубимо све...
Знате зашто је важно да не буде један предсједник? Зато што
би предсједник могао да позове другу државу у војну помоћ.
Замислите кога би Бакир Изетбеговић позвао овдје. И зато не може
један и зато никада неће бити један. И зато ће остати тројица, док
смо ми у њој.
Желим да вас поздравим и да вам захвалим, надам се да сам
вам био занимљив. Али исто тако да сте ме озбиљно схватили.
Посебно ови директори ТЕ.
Хвала вам свима.
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ЛОПАРЕ
03.09.2016.

ОВДЈЕ СЕ НАРОД ПИТА

Прије него што вам било шта кажем, рећи ћу сљедеће: Да сам
умјесто вас, отишао бих кући, чекао 2. октобар и гласао за Саву.
Њега знам годинама и сарађујемо на многим питањима, и знам
колико воли Лопаре, и шта жели за њих да уради. Увијек ме пита:
"Предсједниче, ако ми добијемо тамо власт, хоћете нас подржати?"
Ја нећу њему гледати у очи – гледаћу вама и кажем: Хоћу!
Сљедеће, Влада Републике Српске и ја ћемо покушати да
стигнемо све оно што треба да урадимо овдје на овом дивном мјесту
Мајевице, мјесту добрих људи, радника. Ја то знам.
Овог вашег начелника знам онако. Нисам га упознао као
неког ко је покушао нешто да уради. Замислите, у једном тренутку
је чак хтио да се као са мном нешто такмичи. Замислите, он са мном.
Али то није мени сметало, сметало је вама, јер вас је зауставило.
Није вам дало оно што треба, знам да има доста идеја које
можемо да завршимо. Али да бисмо могли да их завршимо, морамо
да направимо синергију, а синергија је само могућа када овдје буду
људи који су исте политичке опције као што су на нивоу Републике
Српске.
Ми нисмо запоставили Лопаре. Многе пројекте смо овдје
провели као Влада Републике Српске, и ви то знате. Никада се
нисмо окренули. Ако се ко окренуо на локалним изборима, онда сте
ви из Лопара и они други који нису овдје, против нас. Ако је њима
добро, нека гласају за оног, а ја вјерујем да није. Није, јер стоји овдје
доста проблема који се морају ријешити.
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У рукама Владе је моћ, а улога начелника јесте да има добре
односе са Владом, а не да се фолира и позира, него да ради, да сваки
дан тражи. Кад чује да је Милорад Додик у Бијељини, да ме као
Саво, да ја не могу доћи у Бијељину да он нешто не тражи за Лопаре.
ЈЕДИНСТВО
Данас смо овдје окупљени и мислимо да никада није било
овакво окупљање политичких партија око јединственог кандидата.
Знате, било је размишљања и других политичких партија да дају
кандидате, и постојала је спремност да се то прихвати, а онда смо на
крају дошли и сви су овдје ваши локални људи рекли да је то Саво.
И мени је част што могу да стојим иза оваквог кандидата. И да могу
да стојим иза ове листе људи, након десетог имена, ја сам питао има
ли овдје ико са средњом школом, све су факултетски образовани
мушкарци, жене, људи који су се опредијелили да овој заједници
овдје подаре своје вријеме и који кажу да желе да предложе своје
планове да би овдје могли заједно са Владом, начелником, да овдје
помогнемо свима, а не себи.
Политика је озбиљна друштвена дјелатност. Политиком се
баве у друштвеној заједници откад она постоји. Откад је човјек
проходао и постао друштвено биће постојале су увијек вође и
политике које су они одређивали. Ако је политика успјешна, онда је
успјешна и заједница. Ако политика није успјешна, онда је заједница
лоша и историја је пуна примјера и једног и другог. Ви сте, наравно,
примјер неуспјеха. Неуспјеха креирања политике која може да
привуче друге, да натјера Милорада Додика, Жељку Цвијановић,
министре у Влади да воле Лопаре, а не да гледају само како ће
заобићи Лопаре. У томе се заснива политика. И то нагуравање људи
из локалних заједница са властима Републике Српске само је
штетило вама овдје. Могли смо да учинимо много, али нисмо.
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ПОЛИТИКА
Политика, и поред тога што се покушава згадити људима и
рећи да је то за некога другог, веома је важна дјелатност. И ако
немате важне локалне лидере, политичаре, немате ни развоја.
Присјетите се неког развоја овога града, ове општине, ако је
имала неког јаког политичара, човјека, онда ту долазе и фабрике и
путеви и много чега другог. Зар није тако? А ја вама кажем, што се
мене тиче, и нас у власти Републике Српске, ваш најјачи човјек данас
и најпрепознатљивији човјек, што се нас тиче, је Саво. Бирајући
њега, бирате неку нову шансу за себе.
СНСД је политичка партија која се бави политиком. Ми се не
бавимо странчарењем, нас не занима одборничко и посланичко
мјесто да бисмо трговали и да бисмо запошљавали бабе, стричеве и
остале тетке. Нас политика занима, зато што смо одговорна
политичка структура, која се ставила у функцију одбране Републике
Српске. И та одбрана никада није престала. Можда ју је било лакше
одбранити у рововима него што је данас. Сваким даном у насртајима
да промијене структуру да промијене надлежности, да нас
окупирају процесима и да једног дана схватимо да је све прије тога
било бесмислено, а да је Република Српска празна љуштура.
Данас се више мора не спавати, него у неким другим
ситуацијама. И данас су поново кренули са причом да темеље
Републике доведу у питање. То су, имајући у виду констелацију у
Сарајеву, гдје сједе представници тзв. Савеза за промјене, огрезли у
издаји и подаништву Бакиру Изетбеговићу. Бакир је охрабрен да
удари на оно што је нама најважније, а то је Република Српска и њен
дан рођења.
Ћутали су, нису ништа рекли! А Бакир говори преко
Уставног суда како не постоји 9. него неки други. То би било исто
као када би мени, који сам рођен 12. марта, рекли да нисам рођен
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12. Не би важила моја лична карта, не би важио мој родни лист, не
би важила моја диплома. Тако вам је и са државом, ако она нема
своје рођење, ако нема свој родни лист, онда је она случајна ствар.
Ништа није случајно. Зато се мора бранити. Ако је ко показао да то
брани, онда је то показао Саво и многи овдје. И Лопаре не заслужују
ову причу.
ИЗДАЈА
СДС је групашка политичка партија огрезла у издаји. Босић
и остали се баве тиме како се додворити Бакиру Изетбеговићу и
нападати Милорада Додика и Републику Српску. Ћутао је 20 дана
о референдуму. Ћутао и дошао и напао Бањалуку и Милорада
Додика. Није проговорио ни ријечи о Бакиру Изетбеговићу.
Требају му муслимани да гласају за СДС, ето до чега је дошао СДС,
да за њега гласају муслимани да би били на власти. Зато се с њима и
не сукобљава.
Ових дана они који прате предано медије могу да виде да су
отишли чак толико далеко, да су се сагласили са муслиманима Алије
Изетбеговића, људима који су били ратни АИД, то је организација
која је креирала муџахедине и многе ствари овдје, они данас су
успоставили шпијунску мрежу против Србије, и то су пристали
Срби који су отишли одавде у Сарајево. Шта су друго него
издајници? Шта су друго? Одговор на то мора да буде јасан.
Ми смо, СНСД, док је био тамо Небојша Радмановић,
Шпирић, Живковић и остали, кад су год ударили на Републику
Српску, рекли: "Ми пакујемо своје и идемо за Бањалуку." Што нама
то нису радили? Сјећате се кад је Лајчак хтио да промијени
парламентарни начин гласања, када смо рекли: "Довиђења, нема
Босне, је***а вас она." А они ћуте, њима је то у реду. Они се баве
политиком, они сједе, они мисле да ће се неко договорити. Не,
морате да имате јасан став. Зато је разлика између нас који се бавимо
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политиком и њих који се баве издајом у томе, што имамо јасан став
и не могу да нас питају за оно што не смију да питају.
Не смијете нас питати за Републику Српску, то је наша
светиња и не дамо 9. јануар! Зашто бисмо ми пустили? Сљедеће
године када бисмо то пропустили, тражили би да промијенимо
назив Република Српска. Јесте ли спремни да то прихватите? Нисте.
Онда изађите 25. на референдум и гласајте за то да 9. јануар
обиљежавамо, не само као Дан Републике, него као Дан наше
државе! Република Српска је држава.
Неће ме ућуткати, неће ме нико од ових странаца ућуткати.
Зато што сам у праву, зато што знам да сам у праву. И ником не
желим лоше, ни муслиманима ни Хрватима. И међу њима има
озбиљан број добрих и поштених људи. Ја их знам и то није проблем.
И ја их све поздрављам, али ја овдје говорим о политици. Ја говорим
овдје о политици Бакира и његовог оца Алије Изетбеговића, који је
кроз своју Исламску декларацију хтио да нам наметне овдје
исламску државу. Ја сам против исламске државе. Ја сам за то да
Република Српска буде добра за све, и поносан сам на то кад
сретнем Бошњака или Хрвата који ми каже да му је добро у
Републици Српској. Тада сам поносан.
Ту Републику Српску хоћемо, а не Републику Српску којом
ће се управљати из Сарајева. Са њихових сећија, трачарења,
њихових оговарања, са њихових конекција са различитим круговима
исламског свијета, који су нам овдје у Босну довели терористе,
преко 500 људи ратници су исламске државе. И они се враћају сад
овдје.
Ја сам дошао вама да кажем да је Република Српска сигурана.
Ја сам дошао да кажем да Република Српака нема намјеру, ово што
говори Бакир Изетбеговић, или прави неке планове, немамо ми
намјеру и нећемо ми да ратујемо. Али нешто да кажем Бакиру –
сероњи, бранићемо се! Бранићемо се и да знаш да можемо да се
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бранимо! Немој пробавати, нема ни потребе. Ми не желимо
Бошњацима ништа лоше, имају оно што имају. Они узалудно у
илузији очекују да је ово Босна, ово није Босна. Ово је Република
Српска. Ми смо у Босни само зато што морамо, не зато што хоћемо.
Наша држава је Република Српска, а наша матица је Србија. И ми
волимо њу и навијамо за Србију. Ја немам појма је ли Босна
учествовала на Олимпијади, али знам ко је од Срба играо на
Олимпијади. И нисам спавао ноћима и гледао и кошарку и одбојку
и све остало. Босна нема никакву репрезентацију. И не може да
извуче моја осјећања за то. Има тамо наших момака и цура који
играју, и ја могу да мислим како је њима тешко. Али их је неко
натјерао да то раде. Али нећемо сад о томе.
СИГУРНОСТ
Овде постоји сигурност, наша полиција је једна од најбоље
организованих полиција. Молим вас, поштујте полицију. Има и
тамо понеке фукаре, али доћи ћемо и до њих. Али више нису они ти
који управљају полицијом. Полицијом управљају други људи,
патриоте. Највећи патриота међу њима је министар Лукач, који је
рањен седам пута као командант специјалне јединице. Тај не издаје,
тај не да. Тај је спреман и тај је Србин.
Поштујемо Бошњаке и Хрвате, не мислимо им ништа лоше.
И ви морате да се научите да слушате нас, мене. Морате слушати,
вољели ме или не вољели, морате слушати. А ја кажем, сваком
човјеку овдје посебно, наше побједе су побједе на изборима и
гласању. Нама не треба више никакво оружје, ни пушке, ни топови,
нама треба да смо окупљени. И кад вас зовнемо да изађете на
изборе, да изађете на гласање, и да гласате за оно што се каже. Зато
ћете 25. изаћи на референдум, јер треба нам снага. Треба снага
Милораду Додику и свим политичарима патриотама у Републици
Српској, да можемо да кажемо "народ је гласао"!
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Овдје се народ пита! Овдје се не пита Инцко, овдје се не пита
Бакир, овдје се не пита амерички амбасадор или британски. Овдје
се питамо ми. Странци су јаки онолико колико им ми пружимо да
буду важни. Што се мене тиче, наравно да морамо бити дио свијета,
али им кажем да неће управљати нама. Док ја сједим овдје, нећете
управљати нама. А онда Босић каже, ризикује се изолација. Која
изолација? Кад нисмо били изоловани, господине Босићу? Када
смо то били фаворизовани? Када нас то нису хтјели преварити?
Реци ми само једном и одмах ћу ти рећи да си у праву. Не може да
нађе ни један примјер.
Поштуј себе. Ево чули смо ове патриотске пјесме, позната је
прича из давнина, око које се морамо окупити, пред сам Косовски
бој, Лазар је рекао, објашњавајући зашто се сутра ратује: "Није моје
да гледам силу која је испред мене, него да се равнам према
светињама које браним." Тако је и данас, бранимо српске светиње,
наш начин живота, наш језик, наше писмо, бранимо нашу вјеру,
бранимо нашу крсну славу, увјерени да никоме не сметају. И не
бранимо никоме ни вјеру, и ништа живо. Али немојте нама да
браните нашу крсну славу! Зато је важно окупити се, и зато је важно
да будемо јединствени. Јака држава је јединствена држава, није данас
само снага оружја најважнија снага. Снага воље је најважнија снага.
Снага јединства је најважнија снага. А јединство ћемо успоставити
овдје у Републици Српској ако Саво овдје у Лопарама, са људима из
СНСД-а настави да води народ у одбрани базичне ствари
Републике Српске и да покушају да је развију. То је јединство и
снага, и ови дивни људи овдје, мушкарци и жене.
Желим вам све најбоље. Ако неко мисли да је могао да чује
све ово на телевизији, ја ћу вам рећи сљедеће, не бисте могли да
видите како сам згодан да нисте дошли. Ако неко није довољно чуо,
нека гледа телевизију. Шта да вам радим? А оно што треба да
урадите је 25, молим вас, хоћу одавде вијест да сте изашли. Немојте,
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ако забрани онај Инцко, пустите то крају, нема значаја. 25. ће бити
мјеста гдје ћете гласати, а 2. у истом броју и још више, изађите и
гласајте за Саву. И мене чекајте овдје, у првом мјесецу након избора
доћи ћу овдје да са вама сједнем и немој ко да дође ко није вечерас
овдје, да се договоримо шта да радимо у наредне четири године.
Живјели и здрави били.
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БАЊАЛУКА
ПАРК "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"
04.09.2016.

ГЛАСАЈТЕ ЗА СНСД И ИГОРА

Добро вече.
Слушајући презентацију вечерас, да сам на вашем мјесту, ја
бих урадио сљедеће: 25. изашао на референдум и потврдио да је 9.
јануар Дан Републике, а 2. изашао и гласао за Игора Радојичића и
све дане провео мирно код куће.
Сада слушам Игора кад каже да треба подршка народа.
Наравно да треба подршка народа, али ја сам дошао да вам дам
подршку, јер ће требати и моја подршка. Требаће подршка овим
дивним људима. Ја кажем да је то најбољи избор овог града. То ми
очекујемо од Бањалуке.
Ми нисмо ни препотентни ни умишљени. Ми смо у овом
граду радили годинама и деценијама, да овај град има смисла и да
овај град није паланка него да је средњоевропски град. Имамо
одличну основу да ова екипа, Игор са мном, Жељком и осталима
направи нови искорак. Да учини нову димензију и да да оно што
ви сви заслужујете.
Неке послове нисмо стигли урадити из низа неких разлога,
који су некима познати, неки разумију, неки неће, а ја ћу рећи да
знам када је Бањалука била потпуно заобиђена. СНСД, односно
ми, када смо дошли у Владу, рекли смо – главни град Републике
Српске је Бањалука! Пренијели смо сједиште овдје, учинили да овај
град данас има више запослених, другачије структурираних, него
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што је имао прије рата. Није то учињено против других, то је
учињено јер је било природно. Све друго би било натегнуто и не би
имало смисла.
Само Бањалука може да буде главни град нас Срба, Републике
Српске, и свих људи који хоће овдје да живе. Немојте да заборавите
да сте главни град. Бањалука то никада није била. Увијек је била
мјесто гдје су долазили многи и правили своје тек пролазне
каријере. Бањалука се данас са поносом изговара. Поносан сам и ја
на Бањалуку и све вас. Када одем негдје у свијет и када ми кажу како
су били у том лијепом граду и како су изненађени како је све чисто
и уредно.
Ја ћу вам рећи да ви не примјећујете једну битну ствар да сте
безбједни, што је веома важно. Прије извјесног времена овдје су
били неки други, главни фрајери у овом граду који су застрашивали
свакога. Данас у Бањалуци, ја вам гарантујем, нема ниједне
организоване криминалне групе. Данас у граду можда има
појединаца насилника, криминалаца, као свагдје, али данас
Бањалука има јаке службе безбједности, има министра Лукача, који
нема оклијевања да се обрачуна са онима који ће угрозити нашу
безбједност. И дошао сам да вам кажем да будете сигурни у
стабилност и безбједност овог града.
ШЕВА
А прије нас, овај град је био познат по јавној кући која се звала
"Шева", је ли тако? Е, та јавна кућа данас подржава Игоровог
противкандидата. Хоћете ли поново то? Слушам, каже, "запослићу
сваке године 1.000 људи" – па био си предсједник, што ниси
запослио онда. Коме сад мажеш очи? Шта овај град није имао, на
шта сте се олако навикли? Нисте имали ни источни ни западни
транзит. Био је кркљанац на улазу и излазу из овог града. Нисте
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имали много ствари. Није било воде у овом граду. Данас је то
ријешено, сигурно је снабдијевање.
Комуникацијски систем овог града мора бити још побољшан.
Године смо употријебили да урадимо многе пројекте како би овај
град добио квалитетне здравствене институције. У Клинички
центар у овом тренутку се улаже 200 милиона марака да би он био
један од најбољих и најсређенијих. И то ће бити за годину и по дана.
Ко не вјерује, нека оде горе и види.
Овај град прије СНСД-а имао је упаљену тек понеку уличну
свјетиљку. Данас, кад долазим однекуд авионом или хеликоптером,
већ негдје иза Сарајева препознајем Бањалуку. То стварно није
смијешно, ја вам озбиљно кажем. Сија... а то је само да би град био
бољи, био љепши.
Учинили смо да град који је препознат по Универзитету,
настави улагања у Универзитет. Данас хоћемо још бољи
Универзитет, хоћемо боље професоре. Тражимо боље знање, хоћемо
боље студенте који излазе са овог Универзитета, да могу да носе
конкуренцију са другим универзитетима. Нећу Универзитет који је
на четири хиљаде и неком мјесту. Који ће нам ђаво? Хоћемо
Универзитет који може да парира најбољима у региону. То ћемо
урадити.
Игор је изнио свој програм овдје, а ја ћу рећи да стојим иза
тога. Стоји Влада, ево, сад кад сам пошао овдје, каже Жељка: "Немој
рећи да ја не стојим." А сад, кад би се зезали, могли бисмо почети
овако... Шта бисте ви добили када би неко други био
градоначелник? Не дај Боже! Он мисли да се може тући са мном, е
са мном! И губио би вријеме и енергију овај град и отишао у
проблеме. Зато је потребно да разумијете, политика није тако
неозбиљна ствар као што је неко приказује.
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ВЕЛИКА СТРАНКА
СНСД није политичка партија која се бави странчарењем, ми
се бавимо политикама. Успјешне политике за једну нацију и један
народ говоре о успјешности тог народа. Неуспјешна политика води
у неуспјешан народ, и у тежак, безизлазан живот.
Зато је потребно да се окупимо око политике која је већ
препозната. Политике која у себи има проницљивост, политике која
има издржљивост, која хоће да уради нешто, која не одустаје. Која се
не боји. Која се не боји Инцка, која се не боји Бакира Изетбеговића.
Ја сам са Игором сједио у Бутмиру, када смо рјешавали питања
промјена, када су изнад наших глава, моје и његове, стајали
наоружани НАТО војници. Па смо рекли – не може! Па није могло.
Данас смо дошли овдје да кажемо да може, још више!
Имамо енергије. Данас сам дао интервју једном београдском
листу... Пошто има овдје ових ваших суграђана који су као нешто
паметни, сад они, као, неће у политику већ је препуштају неким
другима. Питају ме, када ћу ја у политичку пензију. Знате шта сам
рекао? За 30 година.
Хоћу да говорим о енергији, хоћу да говорим о поштовању.
Ми у СНСД-у се поштујемо. Ово кад је Срђан говорио о Игору
како је мало тврдоглав, знам ја то. Али оно што је важно, тврдоглав
је тамо гдје треба да проведе своје идеје. И ја то поштујем. Ја то хоћу.
Ја хоћу да људи проводе своје политике, а не да само као неке
уцвиљене стрине плачу над својом судбином, како ово не може –
како му је неко крив и тако даље. Ја, да сам плакао, нигдје не бих
стигао.
Мени кажу, како ти то тако реторички... могао би мало
љепше... Сад да кажем, ако се неко двоуми ко је дошао на овај
митинг овдје и помисли да је могао да ме гледа на телевизији, али не
бисте могли да овако уживо видите како сам згодан. Је ли тако?
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ИДЕЈЕ
Имамо идеје за Бањалуку. Овај град треба да води СНСД,
овај град ће да води Игор Радојичић. Овај град водим ја. Овај град
воде сви они који му желе добро. Хоћу да овај град буде још љепши.
Хоћу да овај град буде безбједан. Хоћу да свако наше дијете
буде безбједно. Хоћу да наша младост ужива у младости, а не да
овим улицама кола насиље. Хоћу да наставимо да градимо оно што
смо почели.
Овај град је био комуникацијски затворен, сада је већ отворен
ауто-путем према Градишци. Овај град ће овог мјесеца, је ли десети?
Једанаести? Видиш колика је разлика... добити, и бити ближи
поново унутрашњости. Тада отварамо дионицу ауто-пута од Добоја
ка Прњавору, а идуће године комплетан ауто-пут Добој - Бањалука.
Овај град мора да зна да је у плановима Владе Републике Српске и
институција Републике Српске. Вјерујем, пошто ћу у новембру бити
у Кини, са најважнијим људима, да договоримо средства да
изградимо ауто-пут од Бањалуке према Млиништима.
Овај град не смије да буде затворен, овај град мора да буде
отворен. Ако је неко незадовољан чињеницом да је овдје изграђено
више станова у колективном становању него што је Бањалука имала
прије, онда му ми не можемо помоћи.
Ја се држим оне народне: будали говорио – не говорио, не
вриједи. Паметном не говори, он је сам паметан. Али овдје може да
се упреди много ствари. Овај град са својим улицама и са својим
зеленилом, препознат је, треба само да га још моделирамо да буде
још бољи.
Град не чини ни улица, ни зеленило, ни ова зграда, град чине
људи. Имамо ли душе? Ако имамо душе, онда је Игор Радојчић
градоначелник! И ова листа ових људи, дајте нам 16 људи одавде.
Не треба ми 20, треба ми 16. Треба Игору. Дајте да радимо, да се не
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бавимо тиме ко ће од неке мале политичке партије гањати Игора
Радојичића да му запосли бабу или стрину, да би он нешто гласао.
Требају нам опредијељени, свјесни људи, који гласају зато што знају
да је то добар пројекат. Као што је докторица овдје рекла, дајте да се
покренемо и да нешто учинимо, а не само да тражимо оно што не
ваља.
РАДНА МЈЕСТА
Знамо ми да има проблема... Волио бих да има више радних
мјеста. Вољели бисмо да има више да се ради. Али овај град не може
ни на то да приговори. Наравно да треба више радних мјеста, и
више послова. То овај град може да обезбиједи. Овај град мора да
буде политички стабилан, мора да има стабилност.
Бањалука има предност смјештаја институција Републике
Српске: Владе, парламента, предсједника Републике. Мора и зна то
да искористи Игор Радојичић, јер он нема чега да се боји. Он има
искуство те врсте.
Гласајте за Игора. Нисмо случајно, замислите један парадокс,
"извлаче" нас на ком смо мјесту на гласачком листићу, и усред
Сарајева извуку да смо број један.
Не брините се за Републику Српску, пустите ове спекулације.
Ја знам какво је стање, снажна је Република Српска. Хоће да укину
важне институције и, наравно, важне лидере. Све озбиљне нације
теже да имају озбиљне лидере, а нама стално овдје подмећу причу
лопови, криминалци, ово или оно. Зашто онда велики народи теже
ка лидерима? Нема државе без лидера. Мора да се поведе. Игор
може да поведе овај град, а ја ћу га дочекати у Републици Српској и
помоћи ћу да иде што брже.
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СТАБИЛНОСТ
Република Српска је у политичком смислу стабилна. Оно што
мене руководи као човјека који доноси одлуке сваки дан, је како се
опредијелити према стварима... Било је много опасних ствари и за
мене лично и за саму Републику. Понекад се упитам да ли има више
потребе објашњавати од онога што смо учинили?
Открићу вам једну тајну. Научио сам то давно од великих
људи који су говорили да, када су доносили тешке одлуке, када су
ишли у ратове, онда су рекли – није моје да гледам која се сила
налази испред мене, него је моје да знам који свети циљ браним иза
себе. И увијек сам се тако односио...
На крају још нешто, ово је озбиљан тренутак. Бањалука са
Игором иде у дугогодишњу стабилност и развој. Бањалука са
другима иде у нестабилност, не дозволите нестабилност. Не
дозволите да Сарајево преузме Бањалуку. Не дозволите. Једини
начин да се то не деси је Игор и 16 ових овдје људи, наравно, и ја и
Влада Републике Српске. Бањалука је град који не мрзи. Бањалука је
град који је поносан на сваког другачијег, који овдје каже да му је
добро. Ја сам поносан на сваког Хрвата, Бошњака који каже да му је
у Републици Српској добро.
Ми не радимо ништа против других људи, и оно што упорно
радимо је да бранимо наш начин живота, наш језик, наше писмо,
нашу вјеру, нашу крсну славу. То бранимо. И знамо како то бранимо,
и досад смо одбранили, и нема начина на који би то могло бити
угрожено.
Питају ме шта ћу радити кад ми истекне мандат, хоћете да вам
кажем? Рећи ћу вам кад не буде новинара... Идемо даље, идемо у
побједе. СНСД заслужује да овдје побиједи и захваљује свима вама
који сте у недељу, ево, у шест сати дошли да будете дио једне огромне
породице људи, да будете једна синергија, да будете једна енергија и
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да будете једно заједништво. Читава људска заједница откад постоји
тражи заједништву. Ми смо посебни, посебни по томе што у нашој
енергији нема мржње и зато гласајте за Игора и ову листу људи овдје.
Живјели и здрави били.
Морам се поправити.
Каже ми Игор: "Јеси ти чуо за Црногорце?" Рекох јесам, добри
људи. Ми смо заједно, ја и Игор, СНСД, и све наше побједе до сада
су биле заједничке побједе. И ово је наша заједничка побједа.
Живи и здрави били.
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БИЈЕЉИНА
Сала "Филип Вишњић", 05.09.2016.
СНСД ЈЕ НАРОДНИ ИЗБОР

Добро вече, браћо и сестре.
Када сам слушао малоприје колико нас има, желим рећи не
одустајем ја од вас, без обзира на то колико пута Бијељина није
гласала за нас. Мислим да је сад дошао тај тренутак....
Ја мислим да за све ове године и изборе иза нас, ови мешетари
овдје на власти су нас покрали и ти резултати никада нису били
реални. Док смо ми правили обилазнице из Владе Републике
Српске, док смо правили болницу, док смо радили многе друге
капиталне ствари, они су се бавили нечасним радњама.
Само смо ми овдје имали одговорност која је превазилазила
неколико пута градски буџет... То је зато што имам повјерење у вас,
у моје драге људе из СНСД-а које никада нисам хтио да оставим и
никада нисам хтио да их казним. Зато сам ја овдје вечерас пуног
увјерења да сам на правој страни, на оној која добија. То је добро за
Бијељину, не због мене, него због вас овдје. Бијељина је важно мјесто
Републике Српске, и важно мјесто наше државе, наше нације.
Бијељина хоће да изгледа боље и другачије. Зато смо се
окупили да правимо нову и бољу Бијељину и зато смо дали подршку
господину Максимовићу, за градоначелника, у увјерењу да ће
добити ове изборе. Зато вас молим, немој ко да калкулише пошто
ови овдје са друге стране знају да слажу, дакле, ниједне резерве
немам што се тиче подршке господину Максимовићу, и увјерен сам
да након избора и његове побједе можемо да кренемо послове који
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ће бити историјски важни за овај град. То је, прије свега, изградња
дионице ауто-пута на граници са Србијом преко Бијељине даље
горе до Брчког.
Увијек је питање сваког мјеста и његовог развоја питање
комуникација, повезаности, и Бијељина никада не смије бити мјесто
у којем ће се људи само окретати, то мора да буде мјесто транзита,
идеја, и других роба, таква Бијељина, отворена, може да буде са
комуникацијама какав је ауто-пут.
ЦИНИЗАМ
Овдје има перспективе. Овдје ресурси нису употријебљени
на прави начин. А оно што носим као своје увјерење, ради се о вама
добрим људима. Помало сте цинични, цинични сте увијек према
својима најближим политичким саборцима. Спремни сте да овдје
својима и међу нама више замјерите него овим другима. Па чак и на
изборима да се окренете од неких нас, само зато што сте помислили
или мислите да сте у праву и да нешто није уреду.
Овдје се тражи да будемо заједно. Овдје се тражи да
покажемо снагу и да се вратимо на политичку сцену. Овдје се тражи
да изаберете од ових дивних жена и мушкараца на овој одборничкој
листи који ће доћи пуни одговорности, према вама прије свега да
поведу овај град, далеко од онога што је само приватни аранжман.
СНСД није странка за странчарење, то је партија која се бави
политиком, наша политика је препознатљива, нас не интересују
одборничка мјеста, да би одборници запошљавали своје бабе и
стрине и на сваки други начин условљавали читав један град и његов
развој. Нас интересују они који у себи имају довољно карактера,
потенцијала, да могу да буду у функцији општег добра, опште идеје,
општег напретка, а не само да гледају своје. То је оно што ја хоћу од
њих, а и ви.
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Није лако оволико година бити у власти на нивоу Републике,
али морам признати да је фрустрирајуће њима на нивоу Републике
Српске толике године бити опозиција.
Носим увјерење да нас никада овдје нису побиједили. Али то
је опет до нас. Дозволили смо да будемо покрадени и ми морамо
сада више него икада радити на томе да то спријечимо.
Народ је глас поштења, народни глас говори о нама. СНСД
никада нигдје није крао изборе. СНСД никада није намјештао
изборе. Данас смо велика породица. Данас смо партија која је
препознатљива, која је снажна остала, која је прошла један тежак
период општих избора, када су сви политички противници били
усмјерени против Републике Српске и СНСД-а у нади да ће доћи
ови из тзв. Савеза за промјене који су за БиХ, а не за Републику
Српску. Ми смо побиједили. Нисмо изгубили снагу, нисмо
изгубили борбу за Републику Српску и њене институције
Ја хоћу све и једну побједу. Хоћу да знам и увјерен сам да је то
побједа свих нас. Важно је да смо направили договор. Ово јесу
локални избори, али по политичком значају су општи. У Републици
Српској, која излази на изборе... на свим мјестима, један ће концепт
морати да падне, ми који смо за Републику Српску или тзв. Савез за
промјене који је пробосански оријентисан.
РАСТ
СНСД са својим коалиционим партнерима на различитим
нивоима расте по снази, а СДС пада. То говори о њиховом
стагнирању, једино рачунају на крађу, јер имају механизме на који
начин ће украсти, отети, купити и потплатити. Морате се побунити
против тога, овдје не смије да прође таква врста приче. Морате да
мијењате слику о себи тако што нећете дозволити да вас покраду.
Морате да будете људи који имају свој став и да се борите за свој
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став. Нико нема право да каже, мене се то не тиче, ја нисам на листи.
Сви смо овдје на листи, прије или послије.
Политика као дјелатност је поприлично згађена код народа,
и због општих прилика, али и због нас самих. Многи сада ходају и
купују по неколико стотина гласова да би добили мандат...
Мора ова Бијељина коначно да проговори на прави начин.
370 милиона марака од Владе Републике Српске, СНСД-а заједно
са коалиционим партнерима, убачено је у овај град. То је била наша
одговорност према вама. Не тражимо ми никакву захвалност за то,
ми само тражимо да не заборавите, да погледате сад шта су они
урадили, је ли има ишта да се похвалите што су они урадили и да
стоји иза њих?
А политичари се увијек мјере по томе шта оставе иза себе.
Треба да се окренеш и видиш шта си то урадио у овом граду. Иза
нас у читавој Републици Српској стоје огромни капитални објекти,
важни за овај народ.
Република Српска је изгубила многе своје надлежности због
издајничке политике СДС-а и ПДП-а.
Ја сам дошао овдје да говорим о Републици Српској и њеној
будућности и развоју. Ја подржавам доктора Максимовића, јер он
овдје у Бијељини може покренути развој и бољи живот грађана.
Нама је јасно да политика коју воде Босић, Тадић и други из
СДС-а, Мирко Шаровић, Мектић и остали у Сарајеву је
издајничка, губитничка за српски народ и Републику Српску. Они
су довели до тога да нам Бакир Изетбеговић укине Дан Републике,
а Босић напада Републику Српску и њено руководство. Ниједну
ријеч није проговорио за Бакира Изетбеговића, је ли има игдје,
пратите ли ви то, је ли то у реду, ако то прође, идуће године доћи ће
нам три странца и два Бошњака, укинуће назив Република Српска,
је ли хоћете то, нећете наравно. Зато сада морамо 25. да изађемо,
можда ће они то забранити, али вама нико не може да брани да
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изађете. Нико не може, а ја мислим да је то народ сконтао, народ је
глас, народ је право, народ одлучује. Никакви судови, никако они
које желе и само мисле како ће нам бити горе. Изађите, гласајте,
дошао сам да видим има ли какав гласачки листић, има, и ја
заокружио. Је ли вам неко нешто може, покажимо да смо једно,
покажимо да нам не могу узети Дан Републике.
РОЂЕНДАН
Република Српска је рођена 9. јануара, Република Српска не
мисли да се рађа поново. Република Српска остаје у љубави, јер је
народ поштује и воли, као што је одлучио да се бори за њу, и данас
ће на други начин то учинити гласањем, а онда седам дана послије,
да не би било случајно, опет изаћи и рећи шта мислимо о актуелним
политичарима.
СНСД је партија која ће остати крај народа и уз народ. Ми
смо народни избор. Наша моћ искључиво се заснива на вашој вољи,
искључиви принцип је народни интерес. Огромна је сила која је
навалила на СНСД и на нас лично, да покаже како су народ и
СНСД безуспјешни. Није прошла, није могла, јер није била
истинита, а СНСД није одустајао од борбе за национална права и
народ.
СНСД брани и хоће да подигне Српску у којој ће се и
Бошњак и Хрват и сваки други и другачији осјећати добро и срећно.
Ми хоћемо да и Бошњак и Хрват каже да воли Републику Српску.
Сматрам то побједом цијелог српског народа, а ја припадам овом
народу, српском народу. Ја сам овдје да браним вољу овог народа, ја
сам овдје да говорим испред овог народа, ја сам овдје да браним наш
национални интегритет, да браним наше писмо, наш језик, да
браним нашу вјеру, да браним нашу крсну славу, јер је наша крсна
слава наш начин живота.
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Немојте нам говорити да имате добре намјере према нама.
Нема добре намјере Бакир Изетбеговић. Дан Републике неће, не
може бити укинут.
Морамо понекад стати. Ужурбани послови, животи, понекад
се не окренемо и не видимо, не видимо другога како је њему, да ли
му је тешко, да ли му можда треба осмијех, или добра ријеч, понекад
морамо стати. Морамо бити људи, морамо се као људи окупити и
знати уколико нисмо окупљени да смо као појединци нико. Зато
постоје политичке партије да окупе људе да могу да направе једну
конекцију и енергију и да направе снагу. Та снага има енергију, а кад
имате енергију, онда можете да правите развој, ако нема развоја,
онда пропадате. Треба се окупити и имати људе, а ја сам увјерен да
ови људи овдје које предводи господин Ћорић имају енергију, имају
своје дипломе, имају своје животе, имају своја остварења, они желе
заједно да помогну ову заједницу. И господин Максимовић је могао
да сједи у удобној директорској фотељи, али се одлучио да ради за
развој Бијељине.
Одлазим у Бањалуку вечерас са увјерењем да су се на овом
мјесту окупили добри људи и они који су забринути, али исто тако
нису препаднути, и они који знају и вјерују. Желим да вас увијек
изнова подржим. Ја сам ваш избор и ви сте мој избор, јер ја остајем
овдје да живим са вама. Молим вас, не одустајте, окупите се и
донесите побједу....
Живи и здрави били.
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КОТОР ВАРОШ
07.09.2016.

ИЗАЂИТЕ НА РЕФЕРЕНДУМ И
ГЛАСАЈТЕ ЗА СВОЈУ БУДУЋНОСТ

Добро вече и хвала што сте овдје.
Увјерен сам да имам образ у овом граду, у овој општини, међу
вама да се појавим и да кажем да смо заједно радили многе пројекте,
заједно од почетка. Када је Котор Варош изгледао готово сабласно,
имали смо идеју и енергију да кренемо да направимо много ствари
које данас представљају и стављају га у функцију, једног од оних који
имају најсвјетлију будућност.
Урадили смо све што смо требали, од инфраструктуре до
запошљавања. Поносан сам чињеницом да је Котор Варош данас
општина у којој се отварају нова радна мјеста. Обавијештен сам да
ћемо овдје ускоро положити камен темељац за нови објеката, који
ће запослити 400 људи. Из Котор Вароша све мање људи иде у друге
општине, а у Котор Варош из других општина долази много људи.
То говори да смо успјели.
Када занемаримо мале шићаре, свађе, сујете, инате и
способност да увијек сами себе зауставимо, као што је то учинила
ваша општина са неодговорним појединцима који су им припадали,
да направе коалиције само за личне и друге позиције, Котор Варош
је очигледно стао.
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УСПЈЕХ
Поруку оптимизма коју смо посљедњих година имали нећемо
престати да шаљемо. Нисмо престали да подржавамо општину,
нисмо престали да подржавамо вас овдје. Дошао сам овдје да кажем
да стојим иза Горана и његове кандидатуре за начелника. Дошао сам
да кажем да стојим иза ове одборничке листе и да вас замолим да
другог изађете, гласате и покушате што је могуће више људи
анимирати, јер само стабилна структура општине може да пружи
развој.
Немојте се играти са стеченим. Пустите шићаре који су
спремни да због малога свог ината или мале користи упропасте
опште добро. Котор Варош мора да иде стазом која је овдје
утемељена и која је показала да је најбоља.
Наравно да ја знам да општина има проблема, има људи
којима треба помоћ, али оно што разликује Котор Варош од многих
других општина у окружењу је то што овдје има посла, што овдје
има људи који су спремни да раде и друге да запошљавају. Ви сте
најбоља структура која је у привредном смислу направила заиста
огроман преокрет. Тај преокрет је урадио СНСД, јер је имао
способност да анимира те људе да их охрабри да баш овдје у вашем
мјесту инвестирају и отворе нова радна мјеста.
ИНТРИГЕ
Захвалан сам досадашњем начелнику за све што је урађено.
Морам да кажем, овдје су наши људи, наши симпатизери, мада знам
да има и оних других, који су дошли да слушају шта ми овдје
говоримо, али морам и да се извиним, да једна група наших
одборника није довољно била конзистентна и да ја никад нисам
разумио шта они хоће од свега да учине. Они су додатно направили
нама проблем. Сада су у неким другим политичким партијама.
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СНСД није партија која се бави странчарењем и гањањем
само појединачних интереса. Ми смо партија која има политику
развоја и то најбоље можемо да покажемо овдје, у вашој општини,
у вашем мјесту.
СНСД никада није желио да види, и то је порука свима,
одборнике који ће доћи, узети позицију и условити политику
развоја једне општине. Да ли ће запослити маму, тату, стрину, бабу
и остало што су неки тражили и сматрали да је то суштина
политике. За нас је политика снага борбе и сваки дан да буде бољи.
ИЗАЗОВ
Кад сам изложен многим изазовима у политици, размишљам
шта учинити. Увијек сам водио рачуна да ствари учиним бољима
него што оне јесу. Али дођете у позицију да некада морате да
одлучујете из неких разлога који су везани за достојанство народа,
нације, земље, родног краја.
Када сам морао доносити одлуке, увијек сам се мотивисао, а
то сам научио од наших врсних војсковођа, историјских личности,
увијек сам се мотивисао, не силом која стоји испред мене, таман она
била и Америка или неки други политички важан фактор, него
оним што браним, вриједности које браним. Увијек сам бранио
вриједност која се зове Република Српска.
Свјестан сам да представљам народ, који доминантно живи у
Републици Српској. Ја сам задужен да представљам тај народ и
осигурам, прије свега, афирмацију његовог идентитета и
политичких права, који подразумијевају борбу за језик, писмо, за
право да одлучују о себи, што је веома важно.
Борити се за право да одлучујете о себи је врхунско право
сваког човјека и сваког појединца и сваког народа. Ви морате да
одлучујете о себи, не други да одлучују о вама. Увијек смо бранили
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другог и другачијег, али и себе и своје писмо и језик, своју крсну
славу, и били спремни да прихватимо свакога ко је нама Србима ту
комшија и прихвата наш начин живота.
Срби нису народ који минимизира друге или их притишће.
Срби су народ који је кроз историју доносио слободу другим
народима, давао им републике у бившој Југославији. Они су касније
окренули леђа Србима, јер су сматрали да Југославија припада
свима.
Југословенска национална идеја која се суновратила прије 20
и нешто година је највећа политичка грешка српског националног
корпуса у задња два вијека. Срби су народ који је носио
антифашистичку борбу, ослободио и створио Југославију, на новим
принципима, створио републике, које су касније постале државе.
То је иза нас. Са другима смо рашчистили неке рачуне, али
имамо нејасну историју. Са Хрватима смо рашчистили, немамо
много изазова, мада је највећи проблем у бившој Југославији био на
релацији Хрвата и Срба. Данас Хрвати имају своју државу, која се
зове Хрватска. Ми Срби имамо Србију и Републику Српску.
ИЗДАЈА
Ми можемо овдје да живимо, и сматрамо да са Хрватима
треба да афирмишемо политичке интересе на нивоу БиХ, који се
противе унитаризацији БиХ, против мајоризације било којег
народа. То није никакав савез против трећег, али ми не кажемо да
прихватимо унитарну БиХ и не можемо да прихватимо политику
СДА, не можемо да прихватимо мешатере из тзв. међународне
заједнице. Ми хоћемо да имамо и бранимо права које имамо, а то је
Република Српска.
Ево Шпирића, а ви знате, мало ћу вас подсјетити, све до прије
двије године, када је СНСД имао своје људе на нивоу БиХ, нису се
могле дешавати ствари које се данас дешавају.
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Онда је неко смислио преварантску причу које се зове Савез
за промјене, а он је у суштини савез за преваре, издајничка
политика. То је издаја српских националних интереса,
дестабилизација снаге Републике Српске. До прије двије године
Република Српска је била најважнији политички фактор у БиХ. Без
Републике Српске и њене сагласности није могло ништа да се
догоди у БиХ и да се креће. Нисмо заустављали БиХ, али нисмо јој
дали она права која јој не припадају.
Али су зато Босић, СДС, ПДП и други, отишли и
представили се као поданици политике Бакира Изетбеговића.
Након тога добијете да нам укину Дан Републике. Морате да
схватите да је Дан Републике важан. То је као кад би вама
појединцима, мени, који сам рођен 12. марта, укинули дан кад сам
рођен. Након тога све што сам учинио у животу, ништа не вриједи,
ни лична карта, ни родни лист, ни диплома и много чега другог.
Тако је и са Републиком.
Неко је вјешто смислио да се рођендан Републике укине
путем Уставног суда, који има три странца и два Бошњака, који могу
да прегласају два Србина и два Хрвата. Донесу одлуку да 9. јануар
треба прилагодити, јер он, наводно, вријеђа некога.
Ви знате да Бошњаци форсирају да Дан државности БиХ буде
1. март. Нико од Срба и већине Хрвата не прихвата тај датум. Њима
то, наравно, не смета. Зато су жељели да крену у један процес
урушавања идентитета Републике, тако што ће 9. јануар довести у
питање. Ако им ово прође, идуће године очекујте да ће донијети
одлуку којом се укида назив Република Српска. Идуће године
очекујте да ће нудити још гора рјешења.
Зато је важно 25. изаћи не референдум. Бранили или не
бранили, биће организовано институционално одржавање
референдума. На тај референдум треба да изађете. Окупимо се. А
након седам дана, дођите на биралишта и гласајте за своју будућност.
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Ја стојим иза Горана и ове листе људи. Ја сам спреман да овдје са вама
радим. Ја сам спреман да Влада Републике Српске направи овдје
посебан програм са новим људима и да видимо шта да урадимо у
наредне, три-четири године, било када, само да кренемо и идемо
даље. Котор Варош не смије стати.
ПАДАЊЕ
Ако стане, то вам је исто као кад возите бицикл, док окрећете,
крећете се, немате проблема, али ако станете и нисте вјешти да
сјашете, пашћете на нос. Тако вам је и са општином. Ако општина
која се кретала и ишла напријед стане, немојте да паднете на нос.
Зато да не бисте добили ожиљке и да се не бисте кајали, гласајте за
Горана и ову одборничку листу коју видите.
Разна булумента се окупила око тога да направе као неке друге
изборе. Погледајте ко је са друге стране. Да ли је могуће да та нека
нова структура која дође у сукобу са властима Републике Српске и
са нама може нешто да учини у Котор Варошу?! Је ли то логично?!
Је ли то хоћете?!
Ја сам одлучио тек за 30 година да идем у политичку пензију
и питаћу се још многу пута овдје. Не пријетим никоме. Општина
може и треба да има сва права, али ми се вашом вољом питамо. Оно
што су Лакташи били прије 10 година, мисаона именица, данас сте
то ви што се тиче Лакташа.
ИЗБОР
Тачно знам шта говорим. Упозоравам вас, дајте шансу да
заједно идемо даље. Само ако идемо даље са Гораном и СНСД-ом,
можемо да учинимо боље.
Ако буде другачије, шта ћете?! Имаћете проблем са стајањем.
Тешко је стајати. Лакше се кретати. Ја вас молим да анимирате своје
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људе. Немојте политику гледати као нешто што дајете неком, овим
дивним женама и мушкарцима. Многи од њих су остварени у својим
струкама. Многи су ту искључиво из разлога што можда не желе да
гледају, него желе да помогну. Изаберите и дајте им глас. Додуше,
можда ће боље проћи у животу ако их не изаберете.
Горан се понудио са енергијом која је и мене разбудила. Он
каже: "Ја хоћу да живим овдје! Ја хоћу да останем овдје. Ја хоћу овдје
да покажем да има шансе." Ја кажем да је он наш избор. Желим вам
свима све најбоље, вама лично, вашим породицама, вашој општини.
Нема сретне породице ако нема сретне заједнице. Немојте се
заносити да неко може да буде довољно сретан, успјешан и богат
ако је окружење сиромашно. Само богата средина прави богате
појединце. Котор Варош је на добром путу са СНСД-ом. Немојте
изгубити кретање. Немојте стати. Зато гласајте за Горана и ову листу
људи.
Живи и здрави били!
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ЧЕЛИНАЦ
07.09.2016.

ЈАК ЧЕЛИНАЦ,
ЈАКА РЕПУБЛИКА СРПСКА

Хвала вам. Увјерен сам да нисте имали боље мјесто него да
проведете ово вече овдје. Наша прича је лијепа прича. Наша прича
је за многе који су маштали отприје 10 година да се нешто овдје
учини као бајка. Слушајући Зељковића шта је овдје урађено и шта
планирамо још овдје да урадимо, говори о људима који имају
одговорност прије свега, који припадају овом мјесту, овом народу,
овом Челинцу, жељи да у овом мјесту буде сваки дан што је могуће
боље.
Ови људи овдје из СНСД-а су мој понос, људи који су
остварени у својим струкама, они који желе да помогну да Челинац
добије нови искорак, да га лансирамо, тамо гдје постоји
претпоставка за то. Не смијете стати, зато ви не смијете
погријешити. Зељковић је несумњиво ваш избор за начелника.
Немојте ви који овдје не аплаудирате, а дошли сте да чујете
шта говоримо, да вас преузме ваш цинизам. Морате да видите шта
је шанса овог мјеста. Шта даје шансу, а шта је губитак. СНСД је
овдје пуно добрих ствари урадио. Све ове објекте урадили смо с
вама, од основне школе и ове дворане. И увијек је било нешто ново.
И свјестан сам солидарности за вријеме огромних поплава. Био сам
са вама тих дана када су огромне поплаве учиниле готово
безизлазним ово мјесто.
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Можда неки мисле да је вријеме отићи одавде, али за само
неколико мјесеци успјели смо све то да санирамо, а ваучере које смо
пласирали били су резултат наших најозбиљнијих разговора у
оквиру СНСД-а и жеље да се помогне људима. И ми смо увјерени
да смо тим људима помогли. Нисмо успјели да санирамо све, али
смо показали да је општина и републичка власт, предвођена
СНСД-ом, одговорна власт, она која има у себи и идеју и жељу и
снагу да реализује оно што је потребно Челинцу.
Челинац данас изгледа другачије, само они који не желе да
виде то и не виде. И они који су у цинизму из незадовољства собом
то не виде. Нова школа и све то што је урађено овдје несумњиво
говори о способности ове екипе људи. И то се не мијења. Мала
мјеста су једнако трагична увијек када промаше са избором својих
првих људи. И када ту још додате локалне свађе које су подржавала
мала мјеста, а ја могу о томе да причам јер знам, ја сам из Лакташа,
и знам да прије мог доласка моје екипе, Лакташи су били једна
обична селендра у којој су се само свађале екипе, па узимале године
живота и бескрајне могућности људима који живе у Лакташима. А
онда је дошла компактна екипа људи и ми смо за неколико година
Лакташе препородили.
ОДГОВОРАН ГЛАС
Тако је и овдје. Без обзира на чињеницу да сте ви носиоци
једне важне ствари јер имате глас, ваш глас овај пут мора да буде
одговоран. И ваш глас мора да буде за ове дивне људе овдје, ове
дивне жене и мушкарце, и за новог-старог начелника је глас
захвалности за оно шта је урађено, а није било лако.
Тешка су времена у којима ми све ово радимо, времена у
којима бдијемо над народом. И рјешавамо народне проблеме. У
условима када смо притиснути и са истока и запада, што кажу, и са
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сјевера и југа. И када многи нису жељели да виде Републику Српску
и када су мислили да је готова, да је на издисају, и да је вријеме да
почне да се слави, 2006. године смо узели одговорност за Републику,
одбили реформу полиције, одбили уставне промјене, одбили све
што је значило деградацију нашег права и централизацију БиХ.
То је било могуће зато што смо ја и СНСД добили снажну
подршку народа. И то је доказ да има шансе. Јединство народа и
руководства побјеђује, али оног руководства које има карактер.
Оног руководства које има политику. СНСД је политичка партија
која има стратешке политике на свим нивоима у којима влада и
одлучује. Ми нисмо странка која се бави странчарењем да би се
увукао један одборник који ће продати свој глас за посао своје бабе
или стрине, или маме и тате...
Овдје су људи који хоће да буду дио глобалног политичког
рјешења које се зове јак Челинац и јака Република Српска. И они су
из тог увјерења овдје, њих друго ништа не занима. Они су прошли
многе битке СНСД-а и учествовали у све и једном пројекту
СНСД-а и овог руководства. Не би Зељковић могао без креације и
подршке, не би могао без подршке коју смо му ми давали. И у
условима кад можда и нисмо знали како ћемо помоћи никада нисмо
рекли да не можемо. Увијек смо рекли да може.
ЗАДОВОЉНИ ЉУДИ
Ја хоћу да видим овдје задовољне људе. Али ви мора да
схватите да се брзина нашег развоја искључиво веже за наше
могућности. Ми смо показали да у готово немогућим условима
можемо да дамо добре резултате.
Сад сам био у Котор Варошу, подржите и тамо ако имате
родбину Горана као кандидате за начелника. Котор Варош, који је
развио толико радних мјеста, Котор Варош који сад има више
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радних мјеста него што је имао прије рата. Прије двије године упали
су у политичку кризу и стагнирају. Упадне ли Челинац у политичку
кризу, вратиће се на оно мјесто гдје је био прије 10 година. Немојте
то себи да чините, морају ови људи овдје добити довољно политичке
подршке да буду одговорни. Ја ћу од њих тражити одговорност. И од
Зељковића и од ових људи, одговорност коју су вама дали. Тако се
може ићи напријед, уколико се локални парламент подијели са 10
политичких партија, нема развоја... иду свађе, подјеле, подметања,
неморал...
Урадите оно што је потребно да покажете да сте заједно, једна
здрава општина, а то је да се окупите око СНСД-а, треба нам овдје
14 одборника. Дајте нам 14 одборника. А онда ћу ја доћи и довести
овдје читаву Владу Републике Српске и све важне директоре,
сједићемо читава два дана овдје и питаћемо шта вам треба.
Асфалтираћемо ове ствари које треба, урадићемо, јер знамо да
урадимо.
Рекао је Зељковић, колико сте асфалтирали, стотине
километара. И ја сам ходао по вашим селима више не знам ни гдје
сам био, прије 10 година, када смо асфалтирали путеве. И бићу опет
овдје, бићу стално са вама. Ја сам дио вас, ми смо дио вас, овај
СНСД је дио вас. Овај СНСД је народна партија, овај СНСД
живи народни живот. Овај СНСД није партија коју други
приказују. Овај СНСД је патриотска, одговорна, народна партија.
Ово није СДС издајничког капацитета да превари народ, и послије
избора окрене се одмах и ради другачије и прави коалиције са
Бакиром Изетбеговићем. Ми нисмо у коалицијама са Бакиром
Изетбеговићем.
Ми никада нисмо били у коалицијама са СДА. Ми смо
морали да идемо у Сарајево да будемо дио структура, али никада
нисмо били у коалицијама са СДА. А поготово нисмо били
поданици. Данас видимо подаништво. Док је СНСД контролисао
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институције на нивоу БиХ, Република Српска је била несумњиво
најважнији фактор. Присјетите се времена када нису могли да ураде
ништа ако нису питали мене, СНСД, Републику Српску. А данас су
отишли тамо бајни неки из Савеза за промјене, и заиста су учинили
промјену, само на горе. Промјена је и на горе, и кад падаш, и пад је
лет. Није лет само уздизање него и падање. А ми смо пали.
Данас је Република Српска доведена у позицију да јој поново
свашта раде. Па су јој одузели Дан Републике, као што видите, а кад
покушавамо да кажемо – е нећете нам то урадити, и то нам је јако
важно, ми чујемо СДС који се не бори против Бакира
Изетбеговића да то проведе, него се они боре против Републике
Српске и Додика. Мора понекад да се баце све политичке разлике
и да се ухвати једно питање које је суштински важно за народ и оно
буде ријешено. Тако и ово данас.
РЕФЕРЕНДУМ
Морамо изаћи 25. на референдум. Ако га забрани неко из
Сарајева, то ништа не значи. Сав легитимитет и све право се вуче из
воље народа, и то је тако од када је постала цивилизација и тако ће
бити и овдје. Никакав Уставни суд није јачи од воље народа. Народ
је воља, народ је снага. И зато њима смета јер се зна шта је та снага.
А овај народ је научио, а ја сам из многих историјских књига
прочитао и научио, и увијек када сам био у прилици да доносим
тешке одлуке, које су претендовале да не буду разумљиве код вас,
обичног свијета, морао сам наравно да нађем разлоге својих
понашања. И онда сам код неких старих војсковођа, и цара Лазара,
кад је, још док је објашњавао Косовски бој, рекао: "Није моје да
гледам каква је сила испред мене, колико је јака, и да ли ћу изгубити
ту битку, моја мотивација за битку су свети циљеви које браним иза
себе."
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Тако је и код мене, а и код вас, морамо да бранимо оно што
имамо, не будемо ли се бранили, не будемо ли бранили наш начин
живота, наше национално окупљање, не будемо ли бранили право
других и другачијих да живе сретно у овој Републици, други ће
преузети да одлучују у име нас. Никада не смијемо дозволити да
други доносе одлуке у име нас. Кључно питање је да ми доносимо
одлуке. Наше одлуке говоре о нама.
Не смијемо се довести у позицију да се бавимо собом.
Морамо се удаљити од онога што је наш народ рекао да је највећа
клетва: "Дабогда се сам собом забавио." Ми не смијемо као народ да
се бавимо собом.
Овај народ мора да има јасно манифестовану вољу по сваком
питању. Ако пропустимо ову причу о 9. јануару, очекујте да ће ти
исти из Сарајева донијети одлуку да се укине назив Република
Српска. Јесте ли за то спремни? Онда сад морамо да идемо у борбу,
сад морамо да изађемо на референдум. И сада морамо да кажемо
шта је наша воља. И да је она непоколебљива и да са њом нема
играња. И да она не трпи никакво колебање.
Успјех је да имате успјешну заједницу. Нема сретног
појединца у несретном окружењу. Само развијено мјесто може да
има срећне и богате људе. То је давно свијет научио. Зато треба да се
окупимо.
РУШЕЊЕ
Ово што ови покушавају да ураде, да дезинтегришу
Републику Српску по разним стварима, да јој убију
институционалну снагу, да јој убију вођство. Ја сам дошао овдје пред
вас и стојим чиста образа овдје пред вама. А могли сте слушати о
мени свашта од разних мешетара, спекуланата, квазиновинара,
измишљотине разног типа. Шта је од тога доказано? Ништа.
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Радило се о томе да се сруши вођство, институција. Да се
направи послушничка структура, људи поданици. Довести у
Републику Српску поданике и онда рачунајте да је нема. Не за
годину дана, ма шест мјесеци и нема Републике. Сви планови за
њено нестајање постоје... Зато морају ови људи, ове жене и
мушкарци да добију вашу подршку. Размислите добро и видјећете
да је то најбоље за вас, и не дозволите другом који вечерас није овдје
да за вас гласа. Само окупљени можемо да кажемо – е сад рачунамо
на сигурно. Можемо да рачунамо сигурно да се крећемо.
Челинац не смије стати, не смије да престане да се креће.
Челинац мора да развија своје капацитете, то вам је исто као кад
возите бицикл па нисте вјешти да сјашете, кад престанете да
окрећете, падате на нос. Тако вам је и са народом. Ако не вози право,
и не окреће стално, ако се заустави, може да оде у амбис. Овдје
нимало није небитан ваш глас. И наша одговорност за ваш глас. А
наша одговорност је показана кроз све ове пројекте које смо овдје
урадили. И наша одговорност према вашем гласу ће се показати и
према ономе што намјеравамо да урадимо.
И пошто Зељковић стално иза мене виче "мост, мост, мост",
он сања тај мост, ја ћу само рећи да јесмо разговарали и јесмо се
договорили, али ја нисам мислио да ће он то вечерас рећи овдје.
Али то сад улази у вјештине. Наравно да то треба да урадимо. И
урадићемо. Важно је да имамо пројекте и да имамо вољу и да имамо
ових његових 300.000. Каже, имамо 300.000, фали милион... Чуј то?
А што ти није фалило 300.000, а да имаш милион? Али добро...
Желим вам све најбоље, свима вама. Понесите радост
припадања једној заједници која се зове СНСД, која се зове
Челинац, која се зове Република Српска. Будите дио колективне
свијести о нашој снази и нашој потреби да будемо заједно. Бранимо
оно што је наш начин живота, јер ако буду други управљали са нама,
наш начин живота биће изгубљен.
Живи и здрави били.
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РУДО
08.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ СИНОНИМ
НАШЕ СЛОБОДЕ

Добар дан свима!
Волим овдје да дођем, а признајем да сам прије долазио
радоснији, јер сам наилазио на сараднике, који су овдје заједно са
нама, као што то каже Милко, нудили рјешења за многа питања.
Сада то није тако, али то је опет избор вас овдје. Начин на који сте
бирали у прошлим временима најбоље знате ви као и да ли је то
правилно или није правилно, колико је исправно или колико није
исправно.
Ја сам дошао овдје да подржим ову листу лијепих жена и
мушкараца и да подржим нашег заједничког кандидата ДНССНСД-СП. Вјерујем да је то добра понуда за Рудо и да Рудо на тај
начин може да ријеши једно од основних претпоставки, а то је
пролазност код различитих нивоа власти, код Владе Републике
Српске за многе пројекте, а не да буде изоловано и затворено као
што је сада.
Ја немам појма је ли овај начелник икада дошао да нешто
тражи у Владу. Може он да говори шта хоће. Да није било оног
нашег доласка овдје у Рудо са инвеститором који ће градити
хидроелектрану и који је реконструисао овај хотел, који је био у
безнадежном стању, ви то знате боље него ја, вјероватно га за ове
четири године не бих ни видио. Тада сам га видио и никад више. То
опет иде по вама.
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Ви сте они који трпите и који уживате у оном што може да
буде добро рјешење. Вјерујем да ова листа СНСД-а, у вашој
општини и начелник, у једној конекцији са нама могу да ријеше
многа питања.
Као што видите, овдје на овој нашој листи је значајан број
њих који нису запослени. То одражава стање овог града и ове
општине. Незапосленост је доминантна широм региона, није то
наша специфичност, али нам се чини да је у овом граду далеко више.
Док је Милко био начелник, сјећам се да смо често долазили.
Влада је овдје имала неке фирме, покушавала је много тога да уради,
да нешто покренемо, урадимо, осјећала се једна атмосфера и
динамика и осјећало се боље стање. Данас ми дјелујете мало
утучени, изгубљени, без перспективе. Тада сте ми дјеловали
радосни, јер сте вјеровали у оно што смо радили.
Мислим да смо учинили много. Милко је рекао колико је то
милиона марака дато. Онда сте ви одлучили да имате друге људе или
неки од вас или већина овдје. Други људи су урадили то што су
урадили, односно нису урадили ништа. То иде на терет свих вас, а
што се мене тиче, ја сам спреман да помогнем Рудом, као мјесту и
општини.
Молим вас да покушате анимирати људе због ваше добробити
и да то буде подршка овој листи и нашем кандидату за начелника.
Човјека знам још из првог сазива Народне скупштине. Ја и он смо
били посланици, били смо што се данас зове ствараоци Републике
Српске, у политичком смислу, мада је Републику Српску створио
народ.
БОРБА
Борба за Републику Српску никад није престала и не стаје ни
данас. И данас смо у многим проблемима, које је наметнуло
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окружење. БиХ као земља, која је наметнута нама, а била
фаворизована због Бошњака који овдје хоће да направе јединствену
земљу, само за њих, по њиховој мјери, изложила нас је годинама
уназад многим тешким одлукама, које смо доносили.
Када сам 2006. године дошао на мјесто предсједника Владе,
прекинули смо реформу полиције и зауставили пренос
надлежности на ниво Сарајева. Од тада па све до 2014. ништа више
није пренесено у Сарајево.
Али прије двије године, када су горе отишли неки други људи
који су у име неког патриотизма и неке лажљиве приче о промјенама
засјели у Сарајево и чинили оно што од њих очекује Бакир
Изетбеговић и међународна заједница, ствари су се промијениле.
Направили су пропусну причу и дошли смо до тога да
охрабрени једном таквом атмосфером горе на нивоу Сарајева, имате
ситуацију да је Бакир Изетбеговић тражио, а Уставни суд укинуо
Дан Републике 9. јануар. То знате, свјесни сте тога.
Укинут је Дан Републике зато што су били сигурни
муслимани у Сарајеву и међународна заједница да Срби у Сарајеву
неће реаговати и нису реаговали. СНСД у ранијим ситуацијама је
био спреман да напросто укине државу ако нешто није у складу с
оним што Република Српска хоће. Ови нису. Ови пропуштају све.
ОДЛУКА
Било како било, дошли смо до тога да ћемо 25. овог мјесеца
изаћи на референдум. Ја вас молим да изађете на референдум и да
још једном потврдите своју оданост Републици. То није само прича
о Дану Републике, већ је прича о Републици у цјелини.
Уколико им прођу ова мешетарења о укидању Дана
Републике, онда очекујте да ће идуће године укинути и назив
Републике Српске. Као што видите, већ су почели са фантомским
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судовима, да доносе одлуку да нам одузимају имовину и касарне.
Ако ово не зауставимо, за пет-десет година ће нам узети и шуме и
путеве и сва јавна добра и уписати у власништво Сарајева. То
напросто морамо да прекинемо сада.
Ми 25. гласамо за будућност. Није то никакав инат, није то
никакав револт. Ми нисмо хтјели да у било каквом сукобу градимо
Републику, али она је стално оспоравана. Кад год смо покушали и
мислили да смо је стабилизовали, добили смо неке приземне и
подземне одлуке које су нас доводиле у позицију одсудне одбране
њеног политичког статуса. Њен политички статус је данас брањен.
СИГУРНОСТ
Република Српска је стабилна, безбједносно потпуно
сигурна, не могу да искључим, наравно, могућност да неко направи
неки терористички акт. Али Република Српска је данас један од
најстабилнијих подручја овдје у региону и Република Српска има
увјежбан, веома функционалан систем унутрашњих послова, који је
добра гаранција свима нама.
Ја вам гарантујем да у Републици Српској нема организованих криминалних група, које врше насиље и супротстављају
се држави. Има криминалаца, али нема организованих
криминалних група. То су оне групе које понекад дјелују да су јаче
од државе.
Када смо дошли 2006. године, опште стање ствари у
Републици Српској је било такво да свако ко има неки пристојан
ауто није био сигуран да ће, ако га паркира, за сат времена бити
његов власник. Данас тога готово да нема. Разбили смо све те
криминалне групе које су се бавиле организованим крађама
аутомобила. У Републици Српској се готово не биљежи крађа
аутомобила, а прије десетак година нисмо могли да живимо од тога.
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ЕКОНОМИЈА
Ми смо учинили да Република буде стабилна. Републици
Српској треба економија. Није лако доћи вама овдје и објашњавати
како није лако. Ево, ја знам кад је Милко долазио овдје, буџет ове
општине је био 550.000 марака. Данас је три милиона. Када почне
изградња хидроелектране и када она почне да ради, буџет ће бити
пет милиона.
То је нешто што је напредак. Овдје се ради о томе како се
управља тим средствима и да ли та средства служе да се нешто
покрене. Немогуће је да начелник није могао да доведе ниједну
фирму овдје која би запослила људе.
Синоћ сам био у Котор Варошу. Котор Варош има више
запослених него што је имао прије рата. Замислите апсурда, у
Котор Варошу, који је 36 километара од Бањалуке, 300 људи
дневно долази из Бањалуке да ради у њиховим фабрикама. Тамо
је наш начелник, наравно, уз подршку нас, обезбиједио да једна
комплетна италијанска производња обуће и спортске опреме буде
пребачена из једног италијанског града у Котор Варош. Ми смо
то урадили. Ових дана отвара се нова линија запошљавања, још
400 радника.
Котор Варош данас изгледа сасвим другачије, а био је
суморан, можда суморнији него само Рудо, и готово без шансе да се
подигне. Рудо је остало на нивоу на којем јесте, а Котор Варош је
отишао даље. Начелник је био из СНСД-а и јесте и данас.
Дервента је била, многи од вас који су путовали оних првих
година након рата знају, један од најразрушенијих градова у
Републици Српској. Била је на линији фронта између нас и Хрвата.
Линија раздвајања је била у самом граду, ниједан стан није остао
неразрушен. Данас је Дервента обновила све своје функције и
запошљава више људи него што је запошљавала прије рата.
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ИЗЛАЗ
Ствари могу да се крећу. Ево, овдје, у Источном Сарајеву,
Источни Нови Град, наш начелник из СНСД-а учинио је да се
ријеши значајан број инфраструктурних проблема, наравно, уз
помоћ Владе Републике Српске и мене лично.
Ја не бјежим да сарађујем ни са овим садашњим вашим
начелником, али он се мени никада није обратио, он никада није
ништа тражио. Ја нисам сматрао да је потребно да ја овдје дижем
револуцију када сте га ви изабрали.
Спреман сам с вама да радим. Дајте подршку овим овдје
људима. Је ли могуће да бивши директор фабрике ФАП неме посла
овдје?! Је ли могуће? Па видим ја да је могуће. Како је могуће да
такав човјек не треба овој општинској администрацији?! Ја не могу
да вјерујем да је тако, али очигледно је тако.
Шта ће ови млади завршени, школовани правници и други,
који су без посла. Нема овај град интереса за њих. За кога има?! Па
шта мислите да урадите, да ће неко доћи и бацити чаробни штапић.
Мора да се бори. Борба мора да иде од главе ове заједнице.
ОДГОВОРНОСТ
Нема сретног појединца у несретном мјесту. Нема сретних
људи без сретне заједнице. Онај ко управља заједницом мора да
одговара. Шта је учињено? Учињено је да је усвојен буџет. Четири
године лагодно живе, трошкаре, разбацују се, праве систематизацију
како њима одговара, долазе рјешења о незаконитостима, они се на
то не осврћу. Тако прођу четири године и покушају поново
преварити народ, добију или не добију мандат, углавном они су
своје урадили.
Мој приступ и многих мојих сарадника је увијек био да идемо
напријед и градимо нешто. Да вучемо. Ја се сјећам колико је Милко
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са мном провео времена у Бањалуци тражећи рјешења за готово
свако питање, од дворане до не знам чега што смо још радили.
Није Рудо једино мјесто у Републици Српској. У Републици
Српској су 63 општине и требало је да направимо приоритете.
Његова упорност је довела дотле да смо све ово урадили. Шта је
Рудо урадило? Рекло да Милко није добар! Није вам то добро. Шта
вам је добро, извините, молим вас?!
ПОДРШКА
Ја хоћу да вам кажем да је Република Српска стабилна. Ми
желимо да вам помогнемо. Покушајте изабрати структуру која може
да повуче напријед. Ја вјерујем да је то ова структура. Знам људе и
хоћу да помогнем. Хоћу да помогнем и новом начелнику, јер
сматрам да он заслужује ту врсту помоћи. Заслужујете и ви.
Без републичких институција веома је тешко направити
програм. Али потребно је од свега да вратимо ону атмосферу од
прије неколико година, када је изгледало све тако оптимистично и
поново то може да буде. Обједините се, окупите се. Нису џаба
српске клетве оне које говоре да се сложимо. А ми се стално
разилазимо.
Неко нам је увалио ову демократију у којој се бира 17
одборника, а пола општине кандидати. Свако има стрину, бабу,
рођака, овог, оног, развуку се гласови и ви никада не можете да
направите ништа.
Трагедија малих општина је у томе што је локална структура
посвађана до смрти. А једина шанса малих средина јесте у томе да се
обједини и у јединству покуша да изгради нешто. Кад смо год имали
период јединства, имали сте напредак. Кад сте имали периоде
оваквог стагнирања и назадовања, имали сте пропаст.
Оно што могу да кажем, а неки то виде, неки не виде, неки
мисле да је то требало урадити давно итд. Неки, опет, кажу што није
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већ урађено, што овако споро иде. Ја знам да је инвеститор, везано
за хидроелектрану, завршио све припремне радове, да у овом
тренутку ради на питањима избора извођача и набавци опреме за
ходроелектрану и та хидроелектрана ће бити завршена.
Ту није проблем ни новца, ни опредјељења. Било је много
проблема везаних за имовину, за потапање земљишта и много чега
другога. Хидроелектрана овдје доноси нови живот. Али
хидроелектрана неће запослити све вас који сте незапослени. Она
ће дати шансу неким услужним дјелатностима. Ја сам увјерен да
можемо да анимирамо тог човјека да сутра када крене производња,
овдје отвори и нешто што би могло масовно запослити људе.
ПОДРШКА
Морамо имати локалну структуру која се нуди инвеститорима, а не ону која то одбија. Ја не могу да тврдим и нећу да
говорим ни о каквим људским карактеристикама било кога. Успјех
је зависан искључиво од тога да ли се окупи екипа или се не окупи.
Појединац сам ништа не може да уради.
Вама желим сву срећу. Желим вам здравље и да се обједините
и да будемо заједно. Српски народ је изложен огромним
проблемима који годинама до данас трају. Само окупљање око
једног циља, гдје год и на ком год он нивоу био, може да нас учини
јачим.
Ми данас сарађујемо добро са Србијом, без обзира на то што
има оних који покушавају да кажу да није тако. Покушавамо са
Србијом да уз Дрину и границу направимо пројекте прекограничне
сарадње и у тим пројектима је и Рудо. Вјерујем да ћемо у томе
успјети.
Србија је данас гарант стабилности у региону и наша матица.
Али оно гдје желим да живим и хоћу да живим је Република Српска.
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Све што је наше, на поштен начин је стечено. Српски народ је у
историји губио само због своје наивности. Стварао је и доносио
слободу другима. Тако је било у Другом свјетском рату, гдје су на
страни антифашизма били масовно Срби.
Срби су били уништавани од стране фашиста, какав је
усташки покрет у Хрватској, који је побио преко 500.000 Срба само
на једном мјесту, у Јасеновцу. Вјероватно и одавде има људи који су
страдали у Јасеновцу. 500.000 Срба је убијено за четири године.
500.000 наших људи побијено, данас значи да би нас овдје било
сигурно три милиона више.
ПОДМЕТАЊА
Ми никад ништа нисмо радили на штету других. Оно што су
покушали да нам припишу из посљедњег рата, геноцид и друге
ствари, не може да издржи чињенично стање. Срби су се борили за
своју слободу и Срби су створили Републику Српску, јер је она била
синоним наше слободе. То је било легитимно, легално и то је на
крају свијет признао у Дејтону и рекао да постоји Република
Српска. Та Република Српска за мене и вас може само да буде јача
и никако другачије.
Подржите ову листу. Подржите људе, а тада сте мене
обавезали. Ја немам намјеру да престанем да се бавим политиком.
Имам намјеру да и даље будем у врху политике Републике Српске и
Срба. Пружите ми шансу да развијамо овај крај.
Немојте доводити људе на власт који мисле да су Богом дани,
а у суштини без икакве шансе да нешто направе. Изаберите ове људе.
Вјерујем да знате и можете да вјерујете да се овдје налази стручност
и поштење.
Будући начелник је несумњиви патриота, који је година на
линијама одбране Републике Српске. Човјек који је учествовао у
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њеном стварању и њеном развоју и данас у одбрани свих њених
тековина. Мислимо да је фер и поштено што СНСД, заједно са
коалиционим партнерима, нуди оваквог човјека. Видјећемо колико
ћете ви бити фер.
Хвала вам.
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ЧАЈНИЧЕ
08.09.2016.

БОРИМ СЕ ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Хвала вам. Волим доћи у овај град.
Од првих дана свог политичког дјеловања увијек сам желио
да будем схваћен и прихваћен. И да заједно са вама покушамо да
договоримо неке добре ствари овдје. То је било једноставније када
је СНСД имао свог начелника овдје. Сматрао сам да је моја дужност
да помогнем у рјешавању проблема овдје. Ви сте свједоци шта смо
ми урадили. Ја о томе не бих говорио. А онда су дошли избори на
којима сте гласали за другог начелника и направили сте поново
стагнацију.
Сада, кад сам долазио, био сам тужан, јер видим да је овај град
ухватила нека суморна атмосфера и да ту нема оптимизма. Сама
чињеница да има толико образованих младих људи који нису
запослени говори да град тражи конкретну промјену. И зато сам
дошао да подржим листу СНСД-а знајући да се на њој налазе добри
људи. Подржавам Неђу за градоначелника, јер мислим да он може
својим искуством, а прије свега љубављу за овај град, јер говоримо
о човјеку који је успио у пословном смислу да стабилизује себе и
своју породицу, и има само један задатак, а то је да овом граду донесе
добитак. Ја у то вјерујем, и зато сам га подржао.
Ја од вас очекујем да повјерење дате њима и да се видимо
поново у овом мјесту, ја као предсједник са новом структуром знам
шта треба да се уради. Трагедија малих мјеста, а мало је Чајниче само
по броју становника, је што сте стално посљедња рупа, стално се
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свађате, изнова мрзите, дефинитивно не волите, и само гледате како
ће ко кога "завалити" на овом мјесту. И то је довољан разлог за
стагнацију.
СНСД је политичка партија која заједно са ДНС-ом и СПом твори власт на републичком нивоу... Да бисмо ми нешто
урадили, треба да буде кооперативно јединство власти, што до сада
није постојало.
ДЈЕЛА
И немојте да нам приписујете ни једну ствар, осим онога што
смо урадили. А одржали смо плате и просвети, полицији, одржали
смо здравствени систем, одржали смо пензије... За све друго
потребна је локална власт. Ви сте је имали такву какву сте је имали,
и знам да је вама није лако... то је ваша ствар и ваших суграђана
наравно... Ја бих желио да будем у праву кад кажем да желите да
подржите ову листу и нашег начелника. Очекујем од свих људи овдје
да то ураде, који су у име СНСД-а на било који начин ангажовани,
у претходном периоду или изабрани или нашом вољом добили
значајне политичке позиције. Нема одступања, онај ко одступи од
става СНСД-а, одступио је од своје позиције.
Став СНСД-а овдје искључиво дефинише општински одбор,
како он каже, тако ће и бити што се мене тиче. Више не подржавамо
ону Зорицу, некад сам је подржавао зато што је била у СНСД-у,
имала је озбиљну подршку са наше стране, била је драга и виђена
тамо у Влади, сада, наравно, не можемо да прихватимо да је на овај
начин одступила од партије и покушала да придобије наше
чланство за своју кандидатуру. Ко год да подржава
противкандидата, не подржавамо га.
Дакле, СНСД се вама овдје обавезује, говорим за ове
одборнике, немојте да пустите да буде 50 политичких партија,
101

Милорад Додик

вјерујте, то је ваша трагедија. Морате једног дана одлучити се и
концентрисати на једну структуру. Структура која може да понесе,
а то су сада ове двије партије, то је ДНС и СНСД, и Еколошка
партија. Да смо могли са социјалистима, сигурно бисмо сада имали
једног кандидата, не бисмо имали два.
Према томе, не може, ми поштујемо свакога. У име СНСДа неће нико користити наше ресурсе. У јавним предузећима 65%
свих мјеста припада СНСД-у, 65% мјеста у Електродистрибуцији,
у Поштама, у Шумарији, 65% мора да буде из СНСД-а. Остали су
подијељени како је то предвиђено коалиционим споразумом. И ко
не поштује то, не поштује СНСД и не може да има подршку
СНСД-а. И добро би било да то задржимо што прије, јер нећу да
допустим да мене неко понижава.
ПАРАДОКСИ
Не смијемо дозволити да се дешава да овако једна дјевојка
која је магистрирала економију и опредијелила се да овдје живи,
нема посла. Ви онда кажете да не желите будућност. Не мислим на
сваког од вас, наравно да желите да је запослимо. Али ако одаберете
људе којима то не одговара, онда ви то сами радите. Ја ћу тражити да
она ради. И мора да ради. Не говорим само о њој, има и других
људи. Видјећемо. Али они су се опредијелили да ово мјесто помогну
на овај начин.
Доста је више те ваше заједљивости, доста је више тога да ви
мислите да сте најпаметнији кад имате 10 политичких партија...
Свједоци сте када вам мале политичке партије провуку неког свог
кандидата. Још је најгоре кад оне одлучују, па се он прода једнима па
другима, па хоће да му запослите и бабу и маму и тату, све да их
запослите, па се корупција развије до тих мјера да нема већине и све
се претвори у то да се трчи за неким ко ће бити та већина. Проклета
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је та већина у политичком смислу. А ви из свог неког разлога, када
гласате, мислите да нешто чините, ма чините себи, и то се показало
много пута.
Увијек ваш избор дира вашу ствар. Потребно је да се
уједините, нема развоја оваквог мјеста без јединства. Присјетите се,
ево, старији то људи знају, увијек је ово мјесто напредовало када је
имало снажну личност и када је читаво мјесто било окупљено око
ње. Је ли тако било? Онда су долазиле и фабрике и долазило је све.
А ви уведете 10 странака и оне се само свађају, шире мржњу и ко ће
кога запослити. Мора се младима дати шанса. Ово мјесто нема
шансе без људи каква је наша. Замислите, магистар економије без
посла, а запослило се у шумарију 50 људи, а за њу није било мјеста.
Не смије се то десити.
Ви сте свједоци тог шта сам ја радио, некима се свиђа то,
некима се не свиђа. А ја ово радим из разлога што вјерујем да је то
најбоље за вас. Стајао сам на бранику Републике Српске увијек, у
најтежим временима, и изложио и себе лично и породицу
пријетњама које сам добијао на разне начине. Али никада нисам
допустио да Републику Српску омаловаже или на неки други начин
јој нанесу штету.
Као њен предсједник, у условима када су је многи
понижавали, на великим свјетским мјестима, ја сам се увијек осјећао
као да сам предсједник Кине. Имао сам пуну снагу и поносио сам се
тим, и никада ме није било срамота. Када су ми говорили како ово
или оно треба да учиним, када су неки тамо у Америци говорили
како то морам да учиним, ја сам рекао да нећу. Па су ми онда рекли
да ћу имати проблем са снагом САД, а тражили су да прихватим
ону реформу полиције, и да је то национални интерес САД, а ја сам
им рекао да то није национални интерес мог народа и да то нећу. А
онда ме пита тај Американац: "А шта ти хоћеш?" А ја кажем: "Хоћу
да идем кући."
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ОБРАЗ, ДОСТОЈАНСТВО
Да су узели полицију Републике Српске, све жртве рата би
биле бесмислене. Данас би Република Српска била празна љуштура
и никада се не би више опоравила. Борба нас из СНСД-а и мене,
посљедњих година, била је искључиво борба за достојанство и
статус Републике Српске.
Наша екипа која је била у Сарајеву доста година није
дозволила ниједан пренос надлежности у Сарајево. Сада, кад су
дошли ови из СДС-а и ти њихови коалициони партнери, имамо
масовне преносе, па смо дошли до тога да су управо ово вријеме док
су они горе, охрабрени муслимани укинули Дан Републике Српске
путем Уставног суда, и рекли да ми то морамо поштовати. А ми
кажемо да нећемо да поштујемо, и зато ћемо изаћи 25. на
референдум. Зато ћемо рећи да је дан рођења Републике 9. јануар. И
да никаква окупљања око Бакира Изетбеговића не могу то довести
у питање, нити на било који начин нас понизити.
Слушајте ме добро, ако то не урадимо, и ако не буде довољно
вас изашло, ако будете малодушни и цинични, па кажете - није мој
глас важан, а јесте важан, онда ће нам се десити да добијете за годину
дана одлуку Уставног суда и да нам укину назив Република Српска.
Ово је борба свих нас. Ја представљам нас, на најбољи могући начин,
и кад изгубим изборе, не брините се, нећу вас изневјерити. Мени је
већ на врх моје главе много ствари. Али оног што ми никада није
доста је борба за Републику Српску.
Још у вријеме кад је Караџић био на слободи, у Сарајеву је
кружила прича – шта би урадили кад би сад ухватили Караџића –
кажу – замијенили га за Додика. Добро, они покушавају кроз неке
попут Мектића, који покушава да буде неки Елиот Нес, да раде
против Републике Српске.
Кад сте чули да има проблема у Федерацији? Само их има у
Републици Српској? То су домаћи полтрони који су се продали, за
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функцију, нешто новца и понешто још. Е то су ти људи који су
мислили на леђима Републике Српске да направе своје каријере.
ОКУПЉАЊЕ
Да се ми разумијемо, добродошли су да живе и муслимани у
Републици Српској, лојални, који желе у миру овдје да са вама живе.
Ја немам ништа против, и поносан сам на сваког од њих који на тај
начин жели овдје да живи. Али они који су дошли овдје да руше
Републику Српску, нека не очекују да их ми нећемо рушити. Танте
за танте, зуб за зуб.
Позивамо на окупљање, веома је важно окупити се
политички, ја нисам човјек мржње, не мрзим ни Хрвате, ни
Бошњаке. Ја сам Србин, представљам српски народ, борим се за
Републику Српску и за идентитет српског народа, који
подразумијева наше писмо, језик, вјеру, наше крсне славе и не дам
да ми неко то дирне.
Наша обавеза као највећег народа у Републици Српској је да
покажемо нашу снагу тиме што смо толерантни према другима. Али
непријатеље Републике Српске нећемо овдје подржавати.
Никакве вехабије неће нама овдје кројити ситуацију. Неће
нама политичко Сарајево говорити шта ми треба да радимо. Ако
прихватимо то, онда су обесмишљене све ове жртве које су дате.
Нећу да ме мајка или дијете погинулог борца гледа као човјека који
је нешто издао. Хоћу, кад више не будем политичар, да дођем у
Чајниче и да, кад прођем овим градом, ви који сједите овдје и неки
нови кажу кад ме сретну: "Поштовање, господине Додик", а не да
ми псују мајку.
Привешћу крају, мораћу да отпутујем, зато што сутра у
Венецији на филмском фестивалу Емир Кустурица промовише свој
нови филм. Позвао ме као свог пријатеља и зато ћу морати да одем.
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Хвала вам за ову прилику, али вам обећавам да ћу доћи у
Чајниче, са вијешћу да је побиједио Неђо и да имамо већину овдје
у коалицији са ДНС-ом и Еколошком партијом. Довешћу вам овдје
неколико министара и предсједника Владе, сјешћемо, и видјећемо
шта треба у овом Чајничу да урадимо, да у првој години осјетите
промјену на боље. То је моје обећање. Ако имамо побједу, ето нас,
ако немамо побједу, видимо се за четири године. Коректно?
АПЛАУЗ
Као што сам видио овдје, како говорим, онда по читавој сали
мало гледам, пошто је овдје било, вјеровао неко или не вјеровао, већ
доста аплауза, а ја гледам ко не аплаудира. И онда знам да је он овдје
дошао да слуша, и да види на који начин ће то пренијети и
интерпретирати. И могу вам рећи да сам примијетио само четворо
њих који не аплаудирају. Али ја то ништа не замјерам. Ја само хоћу
да кажем да нас има различитих овдје. Још ћу вам нешто рећи, увијек
кад сам се у политичким биткама носио и кад је било веома тешко
и тражиле се тешке одлуке, увијек сам се сјетио наших великих
личности, које су говориле – није моје да гледам силу испред себе
колика је и да ме она застраши, него је моје да разумијем свете
циљеве које браним, и да онда одлучим на који начин ћу се кретати.
Ја вам желим све најбоље. Желим да ова прича око Шумарије
и око актуелног руководства буде разријешена у току вечери,
уколико не буде, онда ћемо морати предузимати неке мјере.
Желим да добијете власт која ће моћи да направи промјене. Ја сам
увјерен да ова власт са нама доноси промјене. Ови из СДС-а су показали
шта знају. Је ли тако? Оставили смо им пројекте, нешто су завршили,
подржали смо их из Владе. Спреман сам да дођем, немојте заборавити, у
првих 10-15 дана овдје са неколико министара, предсједницом Владе, и
Неђо и група одборника, да направимо план за Чајниче.
Хвала вам.
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ПРЊАВОР
11.09.2016.

ОВДЈЕ ТРЕБА ДА БУДУ ПРОМЈЕНЕ

Хвала вам. Добар дан Прњавору. Дошао сам да подржим
Дарка Томаша и да кажем да стојим иза њега.
Подржавам његово увјерење и његову потребу да урадимо
много у наредне четири године. Дарко Томаш је кривац што смо
данас отворили ауто-пут, није излазио из мог кабинета док нисмо
урадили пројекте, рекао је да ће донијети све одлуке неопходне за
то. И још нешто је рекао: "Молим вас предсједниче, немојте да онај
народ тамо што буде на траси ауто-пута направимо сиротињом, зато
су сви хтјели да преко њихове куће иде аутопут."
Данас је понос бити дио ове екипе која стоји иза изградње
ауто-пута. Немојте заборавити да то није нимало лако било
урадити. И веома је битно да ћемо се за годину и нешто дана
повезати са Лакташима, Бањалуком и даље према свијету... И да
ћемо, како је Дарко рекао, имати могућности да направимо
пословну зону и покушамо запослити што је могуће више људи. То
је наш циљ. Дакле, овдје у Прњавору, Дарко Томаш начелник,
завршавамо дионицу ауто-пута, отварамо пословну зону,
запошљавамо људе... Не бих много причао о овом начелнику, то ви
најбоље знате.
Народна изрека каже, а то се не односи на вас: "Какав народ,
таква и власт." Зато мислим да овдје треба да буду промјене. Ово је
био неки ексцес прије четири године. Дакле, ја вјерујем да ћемо
другог отићи на гласачка мјеста и исправити грашку. То је баш била
системска грешка.
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ДЈЕЛА
Данас, на отварању ауто-пута сам рекао да иза политичара
остаје оно што, када се окренете, видите да остаје. А ја могу овдје
много ствари да бројим које сам у вашој општини урадио. Урадио
сам прво онај улаз, онај што је био порушен па смо све морали ићи
около, па смо направили тај мост. Радили смо, без обзира на то што
у тим годинама нисмо добијали вашу подршку, никада нисмо хтјели
да одустанемо од овог мјеста. А могли смо. Немојте мислити да не
можемо. Можемо ми свашта. Немојте ви нас ниподаштавати.
Можемо ми одустати и од ауто-пута кад год хоћемо, али нећемо.
Дакле, хоћемо да радимо, дајте нам прилику. Дарко је најбољи
избор. Ове најљепше жене и мушкарци су најбоља понуда коју
имамо, погледајте друге листе и видјећете да су најстручнији,
најбољи, најморалнији, најпоштенији у Прњавору. Зато и имају моју
подршку. И није довољно да Дарко добије, потребно је да има
довољно одборника, њих 15, који су окупљени око ове коалиције
која подржава Дарка. СНСД, ДНС, Социјалистичка партија,
Уједињена српска и ко још? Напредна... Важно је да Дарко то зна.
Овдје су добри људи, добро подручје... Сви ви који сте
уложили доста напора да се овдје оствари наша визија Републике
Српке, а не визија Станића, Мектића, ових и оних, него визија која
је говорила да се Прњавор може развијати привредно и интегрисан
у Републику Српску, а не да га интегришу према Сарајеву у
настојању да само себи обезбиједите добре послове.
СЛОБОДАН ИЗБОР
Знамо ми све. Ми нисмо по овом мјесту прогањали никога и
нисмо никоме бранили ни када смо били власт ни када је Дарко био
начелник, ни када смо имали далеко већу републичку власт и
полицију, готово све. Никада ником нисмо бранили да изражава
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свој став, да говори, да гласа за кога год хоће. А шта је данас у
Прњавору? Шта је њихова активност? Само ходају и пријете –
немој да гласате за овог или оног. Мектић, умјесто да ужива, он хода
по општини и пријети људима. А ако гласате за Дарка Томаша... неће
ништа бити, биће њихов политички крај. Нема шта... нема због чега
да се бојите, од таквих громада какав је Немања Васић.
Немања Васић, који је конципирао читаву екипу, таквих
типова, на ивици, на ивици нечега... који само гледају како
заштитити своје позиције... то су радили у рату, то су радили и
послије рата. Шта он мисли да ми не знамо гдје је он био директор
прије него што је отворио фирму у Прњавору. И како то да многе
фирме које су... баш улагале у његову причу? Не знамо, је ли? Знамо!
Ако хоће да та фирма ради, нека запошљава, нека иде даље... Ми
никога не гањамо зато што нам се не свиђа, а имамо људи у
Прњавору колико год хоћете. Према томе, морамо се вратити
једном нормалном амбијенту, гласати за Дарка, човјека компромиса,
човјека уважавања, човјека који има кореспонденцију са важним
финансијским центрима на регионалном и на глобалном нивоу.
Дарку Томашу и његовој генерацији припадају послови
Републике Српске, они треба да се изграде у локалним заједницама,
како би могли успјешно да преузму руковођење Републиком
Српском. Дарко Томаш мора да лупи шаком и рашчисти неке
ствари, и да види шта је овдје било претходне четири године. Ако
неко мисли да неће, ја му кажем да хоће.
Република Српска у свом настојању да се изгради направила
је много пројеката. Драго ми је што је један инвеститор, кога знам,
нашао разлога да улаже. У непосредној близини вас, ту у Станарима,
изграђен је објекат који није у бившој Југославији изграђен 45
година! Али јесте у Републици Српској. А овдје стално говоре
Република Српска ово или оно. Република Српска има своје
билансе, има своје развоје, Република Српска води самостално своје
политике.
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Република Српска је одлучила да иде на референдум о Дану
Републике, јер не желимо да неко мимо нас о томе одлучује, то је
наше право. А ови амбасадори што одржавају састанке под неким
дрвећем по Бањалуци. Ја ћу рећи да ме назвала америчка
амбасадорка прије скупштинске одлуке, можда је и не би било, али
није назвала... Према томе, сложили су се с тим. А сад мисле да ја
требам, или ви да се повучете. Е, наравно да нећемо.
Двадесет петог септембра је референдум, промјене нема, он
ће бити одржан. Овај БН што каже да неће – лаже, хоће! А овај К3
треба сваки дан по три сата да прави емисије како је направљен аутопут. Је ли тако? То је толико важно за Прњавор. А они ће, к'о да
гледам, направити прилог да је отворен ауто-пут, ево Вучић је овдје,
мене ће можда мало поменути, и ништа од тог. Е то говори о
карактеру. Каже једна народна – паметном не вриједи говорити, он
зна, овако паметан као Дарко, а будали говорио не говорио, исто ти
дође. А народ ће исто тако рећи дабогда се сам о себи забавио... као
што је овај Гатарић са собом.
НАРОД
Ја мислим да је сва правда, кривица и сва истина у народу.
Народ не гријеши. Постоје калкуланти који направе неку
калкулацију, али народ у суштини не гријеши. Ја одавде идем данас
веома оптимистичан, увјерен да сте препознали, прије свега Дарка,
и све оно што смо ми урадили овдје. Вјерујем да ћете гласати за ову
листу. Треба нам 15 људи одавде. Треба нам једна екипа која може да
повуче, треба нам нова енергија, треба нам нова атмосфера. Желим
да вам поручим да рачунам на Дарка и на све ове добре људе, наше
кандидате.
Треба учити из наше историје. Многи су говорили – никада
нисам гледао силу која је преда мном да бих одлучивао да ли да
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радим или не. Моје је увијек било да гледам у свете циљеве и да се за
њих борим, а не у силу која стоји испред мене.
Увјерен сам, бавећи се политиком, да, кад дођем једног дана у
овај град и прошетам, кад се престанем бавити политиком, да ми
кажу људи: "Поштовање господине Додик", а не да ми псују мајку
као овом Гатарићу. Е зато се ја бавим политиком. Оно што вам
нисам рекао, гледајте праву телевизију, Радио-телевизију Републике
Српске, тамо ћете чути мене и много ћете тога сазнати, а ја знам да
су многи овдје дошли да виде како ја изгледам. Хвала вам лијепо.
Живјели и здрави били!
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ЛАКТАШИ
11.09.2016.

НАСТАВИЋЕМО ДАЉЕ

Добро вече свима. Хвала вам.
Да вам право кажем, нисам ништа друго ни очекивао него да
будете у оволиком броју овдје. Хоћу да поздравим прво Бранка
Ђукића, човјека који сједи овдје. Знам када сам као млад
предсједник Извршног одбора, то је данашњи начелник, тек почео
да радим у Лакташима, појавио се човјек који каже: "Ја хоћу да
градим бензинску пумпу." А ја кажем: "Ко ти брани?" Он каже:
"Треба ми дозвола." Ја му кажем: "Гради, а када изградиш, дођи по
дозволу." Онда је тако и било, је ли тако Бранко? Умало да нас нису
похапсили.
Сада, када видим овдје како његови синови воде посао, желим
да захвалим породици Ђукић зато што су дали печат развоја овог
краја и Лакташа. То треба да се цијени и поштује. Када неко призива
стране инвеститоре, ја кажем добро дошли, али ја поштујем и
цијеним домаће људе који запошљавају у свом мјесту, који су
локално одговорни, који су социјално одговорни, који имају своје
породице овдје, који имају своје кумове, који имају своје школске
другове, а не оне који само подвлаче црту и гледају гдје је профит.
Ако има профита, остају, ако нема, одлазе.
БОРБЕ
Бранкове и сличне борбе у Лакташима су борбе за нашу
будућност и зато сам захвалан свима који то добро разумију.
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Морамо да побјегнемо од наших цинизама, од наших размишљања,
да се окупљамо у синергији која значи додатни развој Лакташа.
Лакташи су синоним успјех и када стану у неком периоду су
синоним успјеха и ми тај успјех морамо да наставимо и остварујемо,
јер напросто не смијемо да станемо. Изградњом овог дијела аутопута добиће петљу на ауто-путу овдје у Друговићима, а са лијеве и
десне стране те петље проширићемо овај постојећи пут на ширину
од шест метара тако да буде пристојан за становнике овог краја. Ја
позивам наше активисте да разговарају са људима да помјере своје
ограде како бисмо могли проширити тај пут и урадити то у што
скорије вријеме.
Са петљом овдје ћемо створити и развијати индустријску
зону као што је она тамо у Александровцу, гдје ћемо за 7-8 дана
отворити фабрику која запошљава 300-400 нових људи. То је начин
на који морамо да идемо и зато сте ми потребни ви. Увијек смо се
разумјели.
ПОВРАТАК
Наша бајка и наша сарадња траје већ више од 27 година. Онда
када сам одлучио да се као дипломирани факултетлија вратим у
Лакташе и поред нуђеног посла у Београду. Вратио сам се овдје јер
желим овдје да живим и да останем.
Моје опредјељење је такво. Моја породица је овдје. И моја
дјеца и мојих петоро унучади ће бити и остати у овом мјесту и зато
је Милорад Додик заинтересован, заједно са вашим синовима,
кћерима и са вама и вашим унучадима да ово буде сигурно мјесто за
живот и зато се и борим.
Ранко Карапетровић је мој друг. Много ствари смо прошли
заједно. И тада када сам био предсједник Извршног одбора,
односно начелник, Ранко је био предсједник Комитета. Дакле,
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одатле слови наша сарадња и Ранко је сигурно један од људи који
разумије шта је локална управа, шта је ангажман.
Зато, немојте ни да помислите да неће имати подршку све ово
вријеме као што су сви претходни начелници општина имали
подршку из Лакташа, због вас, због свих наших села и свих наших
добрих људи.
Са вама сам живио, са вама сам момковао, са некима сам се
дружио, са вама сам радио. Са вама сам развијао Лакташе и нисам
се уморио. Треба ми ваша помоћ да наставимо даље.
Лакташи су оно мјесто гдје желимо да покажемо наше
способности, наше увјерење и енергију коју имамо. Треба да се
објединимо у синергији која даје резултат. Немојте, молим вас, да
заборавите да гласате за ове људе које видите овдје, који су на листи.
Ви сте политички веома писмен народ. Стабилне општине нема
уколико има 20 партија у скупштини. Само се свађају. Може да буде
једна већинска, СНСД са 15 одборника и остали да буду
демократски декор те политичке структуре. Треба нам 15
одборника да буде, да у миру радимо.
ЈЕДИНСТВО
Лакташи су годинама прије нас, прије мене, имали завађене
политичке групе које нису дозволиле да Лакташи иду даље. Тек када
смо дошли ми, када смо се ујединили, Лакташи су кренули напријед.
Ми смо знали како то да радимо. Знамо и сада.
Зато је важно не отићи или бити циничан, не бити заједљив
и важан. Важно је да дођете и нађете СНСД на листи и да гласате
како бисмо добили тих 15 наших одборника.
Гледам ове из других политичких партија, па гледам онај
синоним који каже "СДС и тим може све", а знате шта могу - само
могу да појачају издају коју врше већ сада у Сарајеву. СДС је партија
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издаје. Она јесте била партија која је повела српски народ у борбу за
слободу за Републику, али у овом тренутку СДС и његово
руководство, са Босићем и људима око њега, је партија издаје. Ми
знамо да је њихово подаништво Бакиру Изетбеговићу ојачало
Бакира да тражи да се укине Дан Републике, што је и урађено. И
сада се боримо за оно што смо имали. Ми треба да престанемо да се
боримо и водимо наше битке за оно што имамо. Ми морамо да се
боримо за оно што немамо, а не да се боримо за оно што имамо.
Зато је важно изаћи сада 25. и показати одлучну своју вољу у томе.
Није ово никакав авантуризам, није ово ничији хир. Референдум је
важан, јер се ми боримо на тај начин за нашу слободу.
Треба да одлучимо о томе ко смо, шта јесмо, када је наш дан
и да кажемо да ми одлучујемо о томе. Неће о томе одлучивати
Сарајево. Никакви судови, никакве политичке структуре. Ово је
наша одлука.
Видите да многи нападају референдум. Имате чак и наше
гњиде које покушавају то да ураде. Вама кажем, а они који хоће нека
преносе - нема одгађања референдума о Дану Републике. Овдје се
25. одржава референдум. А онда другог, наравно, на изборе, немојте
да се уморите, то је седам дана разлике, немојте да станете и да
кажете да сте нешто урадили. Сваки глас је важан.
СНАГА
Моја снага је увијек била у снази подршке коју сам имао на
изборима. И онда сам могао да идем у широки и велики свијет и
тамо да имам снагу, јер сам знао да могу да се вратим овдје и да знам
да ћу бити схваћен и разумљив. Без снаге, политичке снаге, нема ни
овог народа.
Ако нема концентрисане политичке снаге према личностима
и партијама, нема овог народа.
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СНСД је политичка партија која се бави политикама,
структуралним развојним политикама на различитим нивоима. Ми
нисмо партија која се бави странчарењем. Ми нисмо они који се
боре да би добили једног одборника да би трговао и да би
запошљавао само своју породицу и тражио новац за то. Ми смо
партија визије. Ова партија и ови људи су овдје зато што вјерују у
програме, а не да би остварили свој лични интерес.
Поносан сам на свој крај и мјесто гдје сам рођен, на људе који
су од мене учинили да будем бољи и да се борим за боље. Поносан
сам на све вас, знане и незнане, али морате да схватите да сам
Лакташе и сва села Лакташа обишао много пута и да знам све куће
гдје се која налази и породице, да знам шта су проблеми овог мјеста
и зато ми дозволите још једном да будемо заједно.
Будимо окупљени око Ранка, будимо окупљени око ове екипе
младих људи, дивних жена и мушкараца који су одвојили своје
вријеме да се боре за боље и сретније Лакташе, што је част.
Имати идеје је заиста важна ствар. Ми не смијемо стати. То
вам је као са бициклом. Ако нисте вични да возите и ако престанете
да окрећете, онда и не знате да сјашете, падате на нос. Тако вам је и
у политици. Морамо да гурамо, окрећемо и идемо даље.
Изградња свих ових инфраструктурних објеката у Лакташима
искључиво је везана да се овдје привуку велики привредни субјекти
и да се запосле људи. Лакташи су општина у коју ће многи долазити,
јер ће бити довољно отворених радних мјеста и биће привлачно да
долазе многи. Зато, отворите се и будите широки. Треба нам још
наших добрих људи.
Ми смо добар народ, добар крај и добра средина. Живјели и
здрави били! Нека живи Република Српска! Нека живе Лакташи! И
гласајте како вам се каже, немојте се зезати.

116

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

БРОД
12.09.2016.

ЖЕЛИМО РАЗВИЈЕН
И СТАБИЛАН БРОД

Добро вече, хвала вам.
Долазим овдје са образом и мислим да имам право да
погледам вама у очи, јер све што смо радили овдје, радили смо за
добробит овог мјеста. И поред ових овдје лијево што не
аплаудирају, а дошли су да слушају, ја сам дошао овдје због вас који
осјећате колики је био напор да спријечимо то да Рафинерија буде
старо гвожђе и да буде сасјечена, као што је могла да буде.
Дошао сам и да вам кажем да са највишег мјеста из државе,
одакле долазим, долази инвеститор, имам гаранције да Рафинерија
неће бити затворена, без обзира на све приче које чујем, лажове,
петљароше, кретене, који само овдје мешетаре и покушавају да
збуне народ. Ово је стратешки интерес Републике, и када су ме
питали шта је важно, рекао сам да је важно да ради Рафинерија, и
Рафинерија ће радити. И запослиће још више људи. У вријеме када
је само у Европи затворено, рецимо у задњих пет година, око 50
рафинерија. Брод остаје рафинерија, Брод је успио, односно
предузеће је успјело да консолидује своје пословање и оно ових дана
већ биљежи добит.
СТАБИЛИЗАЦИЈА
Шта је важно. Важно је то што смо сачували радна мјеста, али
је још важније што смо добили начелника који је могао претходне
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четири године да крене путем стабилизације ове локалне заједнице.
Ја могу да посвједочим, јер ви који сваки дан овдје живите можда
понешто и не видите, али ја знам суморни Брод, суморну ситуацију,
безнадежне улице. А сада знам да то изгледа оптимистично, сређено,
чисто, уредно, има живота, и тако треба да остане.
Хоћу да кажем да је то захваљујући Илији и његовим
сарадницима. Овим дивним женама и мушкарцима који политику
схватају као допринос локалној и друштвеној заједници, а не само као
афирмацију личнога, као што су многе мале политичке партије, које се
баве странчарењем. Добију једног одборника, па онда покушавају да
калкулишу и запошљавају тату и маму, бабу и деду, да запошљавају кога
хоће и да узимају новац. Ови људи су дио екипе, они хоће да буду онај
напредак Брода који ће се осјетити овдје. Онај напредак који је вама
свима потребан. Јесмо, те блокиране општинске финансије овдје на
неки начин надомјестили разним улагањима у различите пројекте
општине, и то Илија најбоље зна. И сад су створени услови за ићи даље,
а ићи даље значи не стати. Ако станете, онда ризикујете, не само
стагнацију него да се вратите на прошлост.
Вјеровао сам да је Броду било потребно, послије дуго година
стагнације, да измири све обавезе, у једном тренутку када је плаћено
све од стране Рафинерије, овој локалној заједници. Било је плаћено
7.800.000 марака, те године када је била преузета Рафинерија од
стране Руса, и напросто то је све отишло у старе већ стечене дугове.
То је лоше управљање, а тим лошим управљањем се карактерише
један човјек који је сада противкандидат Илији.
ЛАК ИЗБОР
Ви, на крају крајева, и немате неки тежак избор, имате избор
између тога који је управљао и ништа није знао и који је направио
још већу дубиозу, и имате Илију који је учинио све да стабилизује и
буџет и град, и да крене опорављање инфраструктурних објеката.
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Илија има амбицију коју је показао кроз причу о свом плану, који
је веома опсежан, који долази до сваког човјека овог града. И зато ваш
избор није нимало тежак. Погледајте добро, суочите се са собом, и
видјећете да постоји само једна алтернатива која треба да има вашу
подршку, а то је управо Илија и ова екипа људи. Немојте га остављати
без јаке скупштинске већине, јер не може да доноси планове. Планови
су веома важни, без планова, пројеката, не можете нигдје да кренете.
Не можете ништа да направите, не можете да аплицирате. Само
квалитетна управа може да креира пројекте који могу бити веома добро
пласирани. То је начин живота, то је начин рада.
Неки који су се кандидовали, колико сам могао да
примијетим, сваки десети становник ове општине се кандидовао да
буде одборник. Већина од њих нема појма ни куд су пошли ни гдје
би дошли кад би дошли. Немају појма шта значи радити у сложеним
условима, шта значи одговорност. Илија је везао свој живот за овај
град и то је оно што напросто желим да вам кажем.
СЛОЖЕНОСТ
Што се тиче Републике Српске, ниједног тренутка нисмо
одустали од тог да учинимо овдје шта је било потребно. Колико смо
стизали и колико је зависило од нас, то можете ви да процијените.
Веома су сложени услови.
Република Српска је Дејтонским споразумом гурнута у БиХ
која не показује могућност да функционише. БиХ у којој се
међународна заједница ставила у функцију да подржи Бошњаке,
муслимане у политичком смислу, у настојању да мајоризирају прво
Хрвате па онда и Србе, и да нас доведе у позицију да кроз
намјештене пописе које сте могли да видите кроз подршку арапског
и другог свијета који се досељава у Сарајево, већ 40.000 људи је
дошло из арапског свијета, да у том погледу редефинише комплетне
односе и начин живота овдје.
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Та БиХ није дала ништа Републици Српској, та БиХ је свих
ових година, 20 година проблем и Републици Српској и свима. Али
једно је остало упорно, а то је настојање Бошњака да централизују
и да мајоризирају два друга народа. И ми смо у тим условима сталне
непрекидне борбе за афирмацију права стечених дејтонским споразумом губили и добијали назад енергију да наставимо даље да се
бранимо.
Наша политика није политика самоодбране, наша политика је
политика једног експанзивног развоја који смо показали. Када смо
дошли као СНСД, ја први пут у Владу, буџет Републике Српске је био
280 милиона марака. Нисмо могли да га нађемо, ни гдје је ни шта је.
Био је познат претходни премијер који је прије мене отишао,
а који је буџет вукао, као што је он волио да каже - у гепеку. И са 280
милиона за непуне двије године отишли смо на буџет преко 450
милиона. Када сам се вратио затекао сам буџет Републике Српске,
након пет година – 2006. године, исти онај који сам оставио 2000.
године када сам отишао са функције предсједника. Данас је буџет
Републике Српске три милијарде. Од чега су двије милијарде
базичних изворних средстава.
У то вријеме као власт ових година, учинили смо све да
побољшамо услове. Рећи ћу вама којих има овдје, и у здравству и у
полицији, и у просвјети, и у другим јавним секторима, да смо плате
радницима из јавног сектора у односу на 2006. годину, када смо
дошли, повећали 100%. То су тешке, веома тешке одлуке. Ја бих
волио да сви имају још додатних 100%, али нема. Али оно што смо
урадили у вријеме кризе је да нисмо дозволили да падне ниво
средстава и примања. Задржали смо плате. Створили неке проблеме
у нашем финансирању и нашој ликвидности, али нисмо хтјели да
идемо са нижим платама, да смањујемо плате полицији, просвјети,
здравству 10-15% да бисмо одржали ликвидност. Настојали смо да
то ријешимо на начин како се то иначе рјешава, стабилизацијом
нашег буџета. И то успијевамо.
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Морам да кажем да наши просвјетни, здравствени радници,
полиција, имају у просјеку већу плату за 100 евра него слични
радници у Србији. И то није тешко провјерити. Наравно да преко
ове велике ријеке стање по питању примања изгледа мало боље, али
кад упоредите оно што сам видио и чуо да сваки дан овдје хиљаде
њих долазе да купују управо у овом мјесту, то говори да не цвјетају
руже ни на другој страни.
Бавили смо се стабилизацијом прилика у Републици Српској,
нисмо дозволили урушавање њене снаге. Политика је дио онога шта
ја радим и чиме се бавим сваки дан, сваку ноћ и не препуштам тај
простор никоме. Не зато што сам заљубљен у себе, него зато што је
наша политика дала резултате.
СНСД је странка која се бави политиком, која се бави
оперативним и стратешким промишљањима о одлукама које
доносимо. Да није тако, сигурно не би било ни ауто-путева, не би
било много ствари које смо урадили. Данас Република Српска има
око 70 километара ауто-пута, а кад смо ми дошли није имала ни
један километар. Ако неко мисли да је то једноставно, мало, онда
нема појма колико је тешко обезбиједити пет милиона евра за сваки
километар ауто-пута.
РАЗВОЈ
Настављамо са развојем. Желимо Брод развијен и стабилан.
Вјерујем да је он такав могућ, у конекцији ових људи и нас на нивоу
Републике Српске. Вјерујемо зато што смо одлучни да помогнемо,
и зато вас позивам да овим младим људима, стручњацима, дате
подршку и Илији за мјесто начелника.
Дали сте подршку, прије свега, себи и овом граду. Дали сте
нама могућност да овдје помогнемо. Не пријетимо, наравно, и не
желимо да помишљамо на неку другу страну. Али знам општине гдје
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су неки други на власти, које су потпуно стагнирале, и које нису
имале могућност да се развијају. Не зато што смо ми затворили
могућности, него зато што није било планова. Дођу људи и легну на
буџет и користе то само за личне и друге пројекте.
Овдје треба синергија окупљена око Илије и ових људи овдје,
да би граду дали нове пројекте, да би направили обилазницу коју
чекамо тако дуго. Сваки пут када дођем овдје, нама се сервирају
проблеми које треба рјешавати, и то је прави начин на који се ради.
НАВИКА
Пошто ја дуго говорим са ових говорница, имам неке своје
навике. Једна од тих навика је да гледам како се ви понашате. И онда
примијетим и закључујем јесмо ли добри или нисмо. Увијек
примијетим ко не аплаудира. Ви сте аплаудирали укупно пет пута
откад ја говорим, а овдје имају нека тројица која нису никако
аплаудирала. Ево, сад један аплаудира.
Желим да вас видим задовољне и да вам кажем да ми је драго
што сам овдје на овом мјесту. Желим да овдје долазим и да са вама
овдје рјешавам проблеме. Имајте повјерења у оно што радим. Ми
смо увијек имали повјерења у Брод. Ја сам имао повјерења у Брод и
онда када ви нисте имали повјерења у мене. Ја сам вјеровао у ово
мјесто и када сте гласали против мене. А можете мислити колико
ћу вјеровати када гласате за мене и моје људе. Гласајући за Илију и
ове људе, гласате и за мене.
Хвала, ето видите како може. Може, може.
А ово што ћу вам рећи, али само међу нама, и немој да
ширите, дакле… немој да ја шапнем Русима да нисам добро прошао
у Броду.
Хајд' здраво, пријатно. Живи и здрави били.
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ДЕРВЕНТА
12.09.2016.

ДЕРВЕНТА НЕ СМИЈЕ СТАТИ

Добро вече.
Прије четири године смо имали власт у Градишци и онда је
дошао СДС. Положили смо и изградили ауто-пут и урадили много
за Градишку и они су опет гласали мимо нас. Прије неколико дана
сретнем једног од тих који је био заговорник те садашње власти
СДС-а, а сада је заговорник онога што ми радимо и питам га: "Шта
вам би, шта то урадисте прије четири године?" Каже он мени:
"Шефе, знаш ти шта је срећа у несрећи?" Нагађао би, али да чујем
тебе. Он каже: "Е, то ти је када те пукне струја, а када је јефтина
тарифа."
Е, тако је нас пукла струја са јефтиним лажима СДС-а који
нам је продао ту причу и ви насјели и, ево, сада скупо плаћамо то
јефтино ударање. Добро вече. Поздрављам вас све, волим овдје
доћи. Долазим овдје с образом и морам да кажем да ми је драго што
сазнајем колико је овдје урађено и увијек сам, бар себи приписивао,
да је довољно то што стојим иза тога и тамо гдје нисам успио да
помогнем конкретно знам 2006. године, када смо се овдје нашли и
кренули да правимо и градимо Дервенту. Ја знам како је то
изгледало. Суморно, тужно, никако, боље отићи него остати.
Ко остане питају га шта чекаш. Данас је то сасвим нешто
друго. Сређено и уређено мјесто, захваљујући овим људима,
захваљујући Симићу, човјеку који на један посебан начин води
општину и један је од ријетких начелника који је долазио у
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Бањалуку, а ми не бјежимо од њега. Увијек нађе начина - када види
да смо љути или да нам нешто не иде или да нас отуда из Сарајева
нешто нападају, он каже: "До виђења, видимо се сутра."
И опет сутра дође. Али, у суштини, схватио сам о чему се
ради. Он је остваривао оно што је желио, а желио је за свој град, за
своје мјесто.
УСПЈЕХ
Данас Дервента представља дио мог успјеха у политици. Дио
успјеха СНСД-а, а то је ваше власништво. Наравно да може бити
сјајније и боље, али од овога није могло бити боље у овом времену.
У овим околностима није могло боље. И ја сам свједок да није могло
више. Ја сам свједок да сте са Милорадом Симићем и овим дивним
женама и мушкарцима опредијељени да се бавите политикама
развоја, а не странчарењем и не цинизмима овдје локалним, како то
зна да буде.
БУДУЋНОСТ
Овај град и ово мјесто имају будућност. Немојте да вас пукне
струја у јефтиној тарифи. Ако баш гинете, нека буде буде снажна,
нека удари више поднапонска. Дакле, мало шта се овдје може рећи
послије ових дивних ријечи. Ја ћу само поновити да Република
Српска остаје иза онога што је имиџ Дервенте - успјешна заједница
са најмањим бројем незапослених. Са великим бројем страних
фирми. Са онима који ће још доћи. И размишљам о чему се ради,
зашто се ово десило овдје? Зашто се није неком другом десило?
Онда сам "сконтао" да сте далеко до Београда, па вам је било
тешко тамо ићи. У Бањалуку нисте навикли, а у Добој не бисте
ишли живе главе и да сте се борили да будете бољи од њих и постали
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сте бољи. Ја немам другог објашњења. Јесам ли у праву? Дакле, и та
особеност коју сте овдје развили вриједи у будућности. Вриједи вас.
Дивно је видјети да сваки студент државног факултета има
стипендију и да се исплаћује редовно, а још битније је да се студенти
врате овдје и да имају посла. То је најважније што желим.
ЖЕЉЕ
Желим добро за све људе овдје. Желимо добро, нама
политички треба 50 одсто плус један и ништа више. А што се тиче
добра, желимо добро и онима који су 49%, али када знамо да су
сигурно 49. Да се не петљају у ових наших 51%.
ЕРОЗИЈА ДЕЈТОНА
Хоћемо да Република Српска буде власништво свих вас.
Хоћемо да будемо радост свих вас. У веома тешким условима
живимо свих ових година. Са немогућим напорима смо се суочили
са многим проблемима који су нам из дана у дан свих ових година
сервирани. Имали смо проблеме са глобалним силама које су хтјеле
мању и готово никакву Републику Српску. На сцени је ревизија
Дејтонског споразума који је требало свих ових 20 година да ојача
централну управу у Сарајеву под влашћу, прије свега, Бошњака муслимана и да остали буду мањине којима ће гарантовати право.
Ми смо рекли да нећемо да живимо у том процесу. 2006. године,
када смо поново дошли на власт, одбили смо интервенционизам
високог представника и имали смо многе политичке битке. То зна
Средоје, то зна Жељка, то знају многи људи, моји најближи сарадници
како је било тешко, рецимо у Бутмиру, у војној бази НАТО-а када вас
затворе и када одете у ходник и видите наоружане НАТО војнике да од
вас траже да прихватите устав, а ви кажете НЕ!
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То нимало није било једноставно. Па и онда када су готово
били сигурни да су нам узели полицију. Ми из СНСД-а, ја и моји
сарадници, смо рекли: "Не, полиција Републике Српске остаје." То
је био кључни догађај у нашој послијератној историји. Као што је
било важно створити Републику Српску и бранити је у рату, исто
тако је било важно, преважно, бранити је у миру од најезде оних
који вам се представљају као доброчинитељи, оних који вам желе
добро, а у суштини вам носе рјешења која вас не воде никуда.
Требало је то препознати. Требало је бити у Вашингтону и на
многим другим мјестима и рећи НЕЋУ.
Сјећам се, причао сам то можда овдје - када сам био у
Вашингтону и када су хтјели да узму полицију и не само то - када су
хтјели да нам промијене назив Република Српска и када су хтјели да
Босна и Херцеговина има само једног предсједника, а не тројицу, ја сам
рекао: "Не могу", а они ми кажу: "Господине предсједниче, не питамо
ми Вас можете ли Ви или не можете, ово Ви морате урадити."
Кажем: "Нећу." Кажу: "Од највишег националног интереса
САД је да ово Ви потпишете, господине Додик." А ја кажем: "Од
највишег националног српског интереса је да ово никада не
потпишем и нећу." Онда ми каже: "Господине Додик, Ви и Ваша
породица ћете видјети шта је моћ САД." Ако је тако, онда ми је част
да изазовем тако једну велику силу на себе и на своју породицу. Они
од мене потпис добити неће.
ИГРЕ
Али када дођете, има и око мене мојих сарадника који почну
да бјеже чим виде да ови као нешто навале, па када виде да је лијепо
се супротставити великом и јакоме, онда се враћају.
Али, у суштини има оних који никада не одлазе од те
политичке приче. Република Српска је била најдоминантнија и
најважнији фактор политичких односа у БиХ.
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Онда су дошли ови, како је објашњавао мој имењак, Милорад
Симић, и кажу промјене. Учинили су промјене нагоре и "зглајзали"
у издају. Отишли су под скуте Бакира Изетбеговића и прво што смо
добили, добили смо да нам укину Дан Републике. Дан Републике
укида Уставни суд. Нису смјели отићи у Уставни суд док смо ми
били у институцијама, јер одмах смо им рекли да нећемо више да
радимо овдје и `ајд здраво. Они се само боје једне ствари, а то је да
им се не распадну институције Босне и Херцеговине. Дабогда им
се распале. Једина снага коју имамо је то "НЕЋУ!", а овај Босић све
хоће. Он не зна шта неће. Он зна шта хоће. Он критикује само
Републику Српску. Када га слушате, и онај лажљиви БН, који само
труни, лаже, петља и спекулише, онда можете да видите да они само
причају лоше о Републици Српској, ништа више. Јесте ли икада чули
да су нешто рекли за политику Бакира Изетбеговића који нам је
укинуо Дан Републике?
ВИЗИЈА
Ако то сада не урадимо 25. и кажемо не, нећеш то урадити.
Идуће године ће нам укинути назив Република Српска. Је ли хоћете
то? Онда гласајте за Симића. И немојте мислити да овдје има шале,
ово је збиља. Ово је озбиљна ствар.
Увијек када сам био изложен доношењу тешких одлука, а нема
дана када нешто не траже од мене да одлучим - увијек сам се
мотивисао многим нашим великим историјским личностима.
Научио сам од њих да, када хоћете да водите народ, ако сте суочени
са тешком одлуком, никада не смијете гледати која сила стоји испред
вас, него морате да знате које циљеве браните иза себе.
То је начин на који може да се води политика. Не шићарење,
не странчарење - политика, стратегија, односи, пројекције, визије.
Немогуће је да млади људи у Републици Српској немају времена.
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Наравно да имају времена. Неки нису запослени, неки чекају посао
и има друштвене неправде, али ми смо друштво у транзицији.
Нисмо поредали сва мјеста која желимо и нисмо успјели да од
сваке општине направимо у овом смислу Дервенте која се развија.
Брод има проблем - они су навикли само да ради Рафинерија. Ако
ради Рафинерија, онда сви добро живимо. Видјели су како је и шта
је када не ради Рафинерија. Зато је ово најбољи концепт овдје.
Много фирми које раде и не зависе једна од друге, него од тржишта,
и то треба поштовати. Ја поштујем стране инвеститоре, али од свих
њих највише поштујем домаће инвеститоре и људе који су овдје
рођени и чија су дјеца овдје, који имају овдје кумове, који имају
овдје социјалну одговорност, који се идентифукују са својим
народом и својим крајем, а не бизнисмени из иностранства који
подвуку црту - има ли профита, има - ту је, а ако нема профита - оде.
Зато се боримо за њих.
ВАЖНОСТ
Ово су сложена времена. Ово јесу локални избори, али ово
су дефинитивно, глобално гледано, веома важни општи избори.
Овдје постоје два блока, политички у Републици Српској и српском
народу. Један је СНСД окупљен са ДНС-ом и СП-ом на нивоу
Републике Српске и други је ова прича о Савезу за промјене. Ви
бирате. Ви имате сјајну прилику да видите. Да видите шта су
политике њихове, а шта су наше. Шта су оставили иза себе?
Политичари се увијек мјере по томе шта оставе иза себе.
Симић се може окренути овдје. Он се сто пута може окренути и гдје
год се окрене он је нешто урадио. Шта су урадили ови из СДС-а?
Гдје су њихови објекти и улице? Гдје су њихове воде? Гдје су њихове
струје? Гдје је њихово обданиште, било шта? Гдје су њихове фабрике?
Џабе се окрећу.
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Када се они окрећу, онда мислите да имате посао са лудама.
Или бар да им се десило оно што је најтежа клетва: "Дабогда се сам
са собом забавио." Е тако, они се баве собом у покушају да овдје све
што се урадило прикажу као лоповлук и криминал, а они су неко
поштење. Мектић, онај који је овдје из Прњавора, који је био
командир полиције у току рата када су убијали људе - није спречавао
да се убијају недужни људи, без обзира на вјеру и нацију. Он да прича
о поштењу. Он да говори о томе. Знамо ми то. Ја стојим овдје чиста
образа пред вама. Да није тако, сигурно не бих учествовао у овој
кампањи. Био сам богатији човјек, они који ме знају, то могу да
потврде, прије него што сам постао ово у политици.
БИЗНИС
Рећи ћу вама да сам 1991. године, као тада млад бизнисмен,
приватник, имао фирму од 196 запослених и имао, могу да вам дам
документацију, и шест станова у Београду, а сада немам ниједан. И
онда они мени да причају о томе како се нешто ради или је нешто
урађено.
Дакле, мој живот је усмјерен ка Републици Српској и њеном
добру. Зато ми је срце оволико што смо јуче отворили дио ауто-пута
и желим управо да вас спојимо овдје у Осјечанима са ауто-путем, а
са друге стране Станаре. То је политика. Јуче смо отворили дионицу
ауто-пута, а за седам до десет дана отварамо Термоелектрану у
Станарима.
То је највећи објекат те врсте направљен на простору бивше
Југославије. Прошло је 45 година од када је отворена задња
електрана на простору бивше Југославије. Ми то први радимо. Није
то само објекат. То је способност да пратите пројекат. То је
способност да пројектујете. То је способност да издате дозволу. То
је способност да то надзирете. То је способност да управљате. Ми
смо све показали да можемо. То је способност.
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НАПРЕДАК
И тако ће вам неко доћи и рећи да не ваља ово, не ваља оно.
Наравно да не ваља и да има ствари које не ваљају. Има, нико не
каже да све тече "као мед и млијеко", не би мене запало да будем
предсједник. Али, покушавамо и дижемо сваки пут више. И то
више урадимо осјетно да сви осјете до најмањег.
Борили смо се за политичку репрезентативност. Сјећате се
приче када смо почели да градимо зграду Владе. Влада је била
смјештена по Бањалуци, по приватним кућама, становима и
просторима. Нисте имали кога да примите. Сви који нас не воле,
жељели су да то тако остане. Када смо донијели одлуку да кренемо
да градимо Административни центар, све се дигло на Милорада
Додика. Четири године истраге - лопов, криминалац, покрао. Шта
би од тога? Што ме пустише на миру? Како то да пусте лопова и
криминалца на миру? Можда нису имали ништа да ми нађу. Могли
су се извинити. Нису. Али, није моје да мјерим то.
ЈАЧАЊЕ
Идемо даље. Ја морам да гурам даље. Ја морам да завршим и
пут горе према Вукосављу. Морам да завршим ауто-пут до Србије.
Морамо да се повежемо са Србијом, да не зависимо ни од кога и да
имамо директну конекцију. Ја морам да ојачам Републику Српску у
политичком смислу и мени требају саборци. Мени треба снага, а
снага сте ви.
Ако гласате за Милорада Симића и СНСД овдје и ако то
добијем у 40 општина, Милорад Додик је снага која ће отићи у
Европу и рећи шта мисли о нама. Нема више оружја. Наше оружје
је глас. Нико од вас не смије да се умори. Морате изаћи 25. и гласати
на референдуму. Референдум ће бити. Пустите тај лажљиви БН они лажу. Како можете то срање гледати? 25. референдум, а 2.
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гласање за СНСД и за ове дивне људе. За Милорада Симића, за
Дервенту, за нашу будућност, а онда ћемо се наћи овдје и правити
пројекције и идемо даље.
Нема стајања. Не смије Дервента да стане. Дервента, ако
стане, пропада. Дервента мора да се креће, мора да иде у будућност
и мора да задржи своје најбоље мјесто.
Живјели и здрави били и желим вам све најбоље!
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ШЕКОВИЋИ
13.09.2016.

РЕФЕРЕНДУМ ЈЕ НАША МОЋ
И НАШЕ ПРАВО

Хвала вам свима.
Овдје увијек долазим са посебним емоцијама. Увјерен сам да
радимо добар посао и да смо заједно са Момом у прошлом мандату
добро радили, што је овај крај осјетио.
Нисмо хтјели да вас не видимо у тешким тренуцима када је
овдје поплава учинила то што је учинила. Мислим да сте сви
видјели на који начин смо одговорно томе приступили, управо
захваљујући вама, добрим људима овдје. Власт није увијек
најважнија ствар. За нас је важније да покажемо да можемо.
Ја сам дошао да кажем да стојим иза Моме и његове
кандидатуре, он је мој кандидат. Он је и ваш кандидат и сваког од
вас посебно, као што су сви наши кандидати са листе и ја морам да
кажем да без њих у довољном броју нико овдје не може посебно
ништа урадити. Потребно ја да изаберемо довољан број одборника.
СНСД има образа да овдје дође на гласање, СНСД је то
показао. СНСД је све учинио што је могао да с вама заједно
ријешимо много ваших проблема. Остаје онај најважнији, а то је
посао за људе. То је тешко. Глобални проблеми су такви какви јесу.
Можда неко схвати, можда неко не схвати. Мислим да можемо
заједно, ако постоји, енергије да то чинимо. Шта је овдје
алтернатива. Алтернатива је власт СНСД-а која је овдје била. Ви
сте могли да видите и да саберете.
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САВЕЗ НАГОРЕ
Немам појма шта вам је било да не гласате прије четири
године поново за нас. Мада чујем да су ови који су гласали са стране
одлучили ко ће побиједити, а не ви. То је дио проблема и ми у БиХ
смо незадовољни са много ствари, са много онога што се чини на
штету нас Срба и Републике Српске.
Шта је друга алтернатива, то је нека друга прича о Савезу за
промјене. Савез за промјене назвао је себе тако, зато што је хтио вас
да асоцира да је увијек промјена набоље. Али ови су очигледно
показали да су промјене нагоре и то показују на свим мјестима да
јесу. Зато није тешко изабрати између Моме и других кандидата,
готово да нема никакве дилеме. Радоваћу се вијестима да смо овдје
добили. Вјерујем да ће тако бити. Ови из СзП-а вјероватно рачунају
да ће добити ове муслиманске гласове. Зато морате масовно
обезбиједити гласове за Мому, да вас не би прегласали ови са стране.
Је ли то договор? Јесте! Погледајте ове из СзП-а, ништа не говоре на
нападе Бакира Изетбеговића везано за референдум и Републику
Српску. Они ћуте. Нама треба јединство. Овдје је зато потребно да
се изађе и заједно гласа за нашег кандидата, да се не би чекали ти
листићи са стране и да вам се поново не деси иста судбина.
ДЕМАГОГИЈА
Негдје сам причао, причам ових дана са многим људима. Кажу
имао је власт СНСД па је онда дошла власт СДС-а у једној
општини. Кажем ја: "Шта вам би." Тих четири године СДС-а било
је тотално стајање. У Градишци, ништа нису радили, све је
заустављено. Прије тога 20 милиона је уложено на изградњи аутопута и много чега другог. А онда ми један покушава објаснити па
каже: "Предсједниче, знаш ли ти шта значи срећа у несрећи?" Рекох
да има разних тумачења, али шта је то за тебе. "Па везано за ове
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изборе", каже, "били смо наивни, понијели смо се за лажима које су
нам овдје пласирали и, ето, преварили смо се. То вам је, срећа у
несрећи као кад вас удари струја, али кад је вријеме јефтине тарифе."
Та јефтина тарифа је утјеха, је ли тако. Са том јефтином
тарифом они су живјели и јефтиним демагошким причама о томе
како је у Републици Српској криминал и корупција. Двије године
само причају о томе у Сарајеву. Покушавају да све окупе око тога.
Није муслимане тешко објединити у томе да гањају Милорада
Додика. Али кад оду Срби и сједну горе у Сарајеву и покушавају да
то искреирају Републици Српској у цјелини, онда то има неку другу
димензију.
Ето, сједе двије године. Шта су урадили? Што не урадите
једном. Је ли ви мислите да сам ја оно што су они причали, да бих
стајао овдје пред вама и говорио?! Наравно да не. Али у сваком
случају та количина лажи које се износе је огромна. Ја не желим о
њима много да говорим. Најбоље ви знате. А и чуо сам овдје шта
говоре, наставите да говорите и морате бити гласни.
Ми нисмо политичка опција која је спремна да било коме шта
пријети. Сви имају право да кажу. Могли су сви да кажу, само немој
ме дирати. Ако ме дираш, онда је то други проблем. Онај БН лаже
сваку ноћ, не можеш да гледаш од бруке колико лажу. Сваки дан
припреме нову причу, лаж коју пласирају. Ја сам дошао овдје да
кажем да су поново слагали када су рекли да сам одустао од
референдума. Нисмо одустали од референдума и престаните лагати.
Рефереднум је ствар која ће се десити и нема нико намјеру од тога
да одустане. Србима је оловка најважнија ствар, најважније оружје.
Нама не требају митраљези и топови, нама треба оловка и наше
право и зато они тако упорно бране да ми изађемо на референдум,
јер знају шта значи референдум, да је то моћ и да је то право.
Тек смо кренули у еру референдума. Не дамо спекулантима да
нам то укидају. Морамо одлучивати о сваком питању важном за нас
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и изаћи на референдум. Швајцарска, као једна од најразвијенијих
европских земаља, годишње на различитим нивоима изађе на 350
референдума, то значи сваки дан иду на референдум, народ одлучује.
Ми ћемо одлучивати о питањима која су важна за нас. А онда другог,
наравно, на изборе у истом обиму, јер је то веома важно, изабрати
нашег начелника, изабрати ове људе са листе СНСД-а и СП-а,
изабрати и неке из других политичких партија који су с нама и да
онда имамо већину.
Онда ћемо Перо Ђокић и ја са још пола Владе доћи овдје,
провести са вама пола дана да се договоримо шта ћемо да радимо.
Ми немамо намјеру да одустанемо. СНСД расте по свим анкетама
и социјалисти расту, други се баш не могу похвалити.
ЦЕХ
СзП ће платити цех своје издајничке политике на нивоу
Сарајева. Узмите сарајевске медије, многи их не читају, ја их читам
по службеној дужности. Тамо пише Савјет министара добио
програм улагања 300 милиона марака у модернизацију војске БиХ.
Шта ће нама војска БиХ?! Каква модернизација, зашто 300 милиона
за то?! Коме да дамо 300 милиона?! Наши људи су ти који не смију
да дозволе да се троши новац, тај новац мора да иде у образовање
овдје. Од тих 300 милиона 100 милиона је наших. За тих 100
милиона би требало да буде питана Република Српска, она није
питана.
ИЗДАЈА
Ради се о типичним издајама када гласају за такве ствари.
Одговорност је народ и гласање. Зато ми долазимо овдје да ви
гласате за нас. 300 милиона марака за модернизацију војске. Не
треба нам то уопште и треба укинути војску БиХ. Боље да овдје
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направимо вртић или школу или да отворимо неку фабрику. Шта
ће нам ови што леже тамо по овим касарнама и служе тамо гдје их
пошаље НАТО да би добили неку своју плату. Не треба нам то. Од
кога брани војска БиХ?! Ја сам против тих 300 милиона. Не може
БиХ да узима нашу имовину и што је узела дио касарне код Хан
Пијеска. Не може! Неће бити укњижено. Али зато има проблема
Додик и ова власт, они желе да ово промијене, да дођу климоглавци,
да дођу људи који су спремни да их притисну странци, а мени се за
странцима ...., да вам право кажем. Ја не желим и нећу да прихватим
да се бавим политиком на начин да ми ви сутра кажете овдје да сам
издао вас. Ја то нећу, ја нисам тај. Ја хоћу да дођем овдје и да ми
кажете поштовање, господине Додик, а не да псујете за мном.
Ови што сад раде у Сарајеву... из тзв. Савеза за промјене,
веома брзо видјећемо обим њихове издаје коју су урадили. Док је
СНСД био у Сарајеву, у извршним структурама власти, био је
главни фактор политичких одлука у БиХ. Сада смо на шестом
мјесту. Нико не шљиви ове наше, само чекају да подрже оно што
Бакир воли. Зато је дошло до овог до чега смо дошли, да нам се
укине Дан Републике. Сутра, ако се не супротставимо жестоко сада
на референдуму, за годину дана ће нам укинути назив Републике
Српске. Је ли то хоћете?!
Гласајте за Мому и за ову одборничку листу овдје ако нећете.
Покажите свој однос према њима који су горе у Сарајеву. Ми тамо
хоћемо Србе. Ја знам да се вама разним методама згадила политика
на неки начин свих ових година. Али нема развоја друштва без
позиционирања тренутне политике.
Нема развоја друштва без водства. Велике државе теже да
имају велике лидере. Мале су несретне зато што се не могу
објединити око концепције једнога лидера, ко год то био. Зашто је
Русија моћна? Зато што има Путина. Америка тежи да од сваког
свог предсједника направи лидера и вођу или Француска или
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Њемачка. Само овдје, чим се неко изабере од Срба, или је ратни
злочинац или криминалац. Не можемо тако ићи даље. Морамо се
окупити око једне политике. Морамо слушати. Ићи ка томе,
вјеровати у добре намјере људи који вас воде.
Моје намјере су добре. Ја имам намјеру да Републику Српску
оставим стабилну и да не дам да јој узму ишта што је њено право ни
нивоу БиХ. БиХ је за мене морање, то није наше опредјељење.
Увијек кад сам био у позицији да одлучујем о тешким
питањима, загледао сам у прошлост и питао се шта су наше велике
војсковође и владари радили. Све и један од њих, није водио рачуна
о томе која се сила налазила испред њега и да ли га то импресионира
и каже морам да поклекнем. Не. Они велики су увијек водили
рачуна о једној ствари, а то је шта бране испред себе. Ако знаш шта
браниш, онда није важна сила, Америка или неко други. Морате
бранити светиње, светиње су наш идентитет. Наша вјера, наша
слава. Ми морамо да бранимо наш начин живота, наш језик, наше
писмо.
Данас смо могли да чујемо и чућете да је Бакир Изетбеговић
из средстава БиХ дао новац оном који пише погрдно и ружно
назива Србе. Је ли нама та Босна треба?! Једног дана ће та Босна
отићи дођавола, то је тако. Само нећемо никаквим насиљем.
Морате бити стрпљиви. Ићи ћемо корак по корак.
Има неких овдје, који кад дођем гледају овако, има неких који
не аплаудирају, а ви сте ми аплаудирали. То су вјероватно они што
су послани да чују шта ми причамо. Није их много, тројица. У том
погледу наше политике биће јасне, не желимо да оставимо ваше
мјесто, Шековиће било каквој авантури.
Хоћемо заједно с вама да градимо најбоље односе. Да бисмо
те односе саградили, имате кандидата за начелника, имате ову листу
људи овдје, мушкараца и жена, који су сигурно могли нешто друго
да раде. Они су одлучили да се посвете овом мјесту.
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Има шансе, али је потребно политичко јединство и
стабилност. Чим се посвађате, у породици кад се посвађају двоје,
не могу више ништа да ураде, а камоли у општини ако се свађа више
њих. Треба нам јединство, ово је јединство.
Живјели и здрави били!
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ВЛАСЕНИЦА
13.09.2016.

БЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НЕМА СЛОБОДЕ ЗА СРБЕ

Добар дан.
Ја сам овдје дошао да подржим Мићу да побиједи и да кажем
да ови дивни људи, дивне жене и мушкарци, заслужују вашу
подршку. То говорим онима којима је до тога стало. Они који не
подржавају нису требали ни доћи овдје. Мићо каже да не пријети,
не пријетим ни ја, само ћу вам рећи: Не дао вам Бог да Мићо не
побиједи. То је до вас, није до мене.
Сјећам се тих година када смо експанзивно дошли овдје и
радили многе пројекте, заједно људи из СНСД-а и Власенице. Онда
сте се ви опредијелили за ове из тзв. Савеза за промјене. Сада, након
четири године, увјерили сте се да то није промјена набоље, него
промјена нагоре. Ви то веома добро и јасно можете да видите.
Не знам шта се десило, али мислим да није било фер и да СНСД
заслужује овдје подршку за све оно што је урадио. СНСД, заједно са
коалиционим партнерима, стајао је иза многих ових пројеката и зато ја
очекујем да ће овај пут управо ове три политичке партије заједно
урадити нешто што је најкорисније за ову општину, а то је промијенити
власт, довести Мићу, а онда нека је мени Бог на помоћи.
ИЗДАЈА
О овима другима не говорим тако често. Али мораћете једном
да престанете да дозволите себи да будете изманипулисани. Да вас
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направе кретенима и да оно што вам кажу не урадите или урадите
потпуно супротно. На прошлим општим изборима прије двије
године, када су овдје долазили, говорили су како ће они нешто
урадити и тако даље. Једино што су урадили јесте да су отишли у
Сарајево и извршили издају, направили издају, дали се и подбацили
под Бакира Изетбеговића и одмах су изгубили Дан Републике.
Ако се не изборимо за Дан Републике, а то је девети, што ће
остати, немојте слушати лажљиве, БН и остале телевизије које
говоре о томе да неће бити референдума. Референдум ће бити, ја
гласам 25. и гласаће читава Република Српска. Тада ћемо рећи јасно
сви заједно да Република Српска стоји иза дана свога стварања.
СЛОБОДА
Ја сам био посланик Народне скупштине када смо донијели
одлуку да се формира Република Српска и када је доношена одлука
у мају, 12. да се формира Војска Републике Српске. Ја сам поносан
што сам био ту гдје сам био. Неће мени нико, ни Бакир, ни било ко
говорити о томе да ли јесте или није, ја знам да сам био тамо. Ја то
савршено добро знам, знате и ви.
Без Републике Српске нема слободе за Србе. Јер и тешки
услови у којима живимо били би још тежи за наш народ уколико се
деградира стање Републике Српске. Ако прођу са овом причом о
датуму, Бакир ће покренути, а онда ће његова двојица судија из
СДА, и тројица странаца, као што је било до сада, донијети одлуку
и укинуће нам назив Република Српска, хоћете то да доживимо?
Хоћете ли? Ако нећете, онда гласајте за Мићу.
ЈЕДИНСТВО
Морате да се обједините и да почнете да вјерујете. Сувише
сте постали неповјерљиви у овој општини. Морате да рачунате на то
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шта је вама корисно. Престаните да се заједљиво понашате једни
према другима. Када се подијелите, од општине нема ништа. Овдје
се мора прикупити снага и организовати начелник са снагом коју
има у подршци свих. Ми желимо да будемо један тим, ми желимо
да дамо снагу овој општини. Желимо да привучемо пажњу Владе
Републике Српске.
Сјетите се да смо из готово немогућих услова формирали
овдје факултет, Мићо није одлазио из Бањалуке док то није
завршено. Ја мислим да је то велики допринос животу, овоме граду
и овоме мјесту. Заборавили сте огроман пројекат, око четири
милиона марака. Сјећам се, овдје низ ову улицу смо отварали воду,
је ли тако? А до тада сте пили неку воду коју вам је још Фрањо Јосип
направио. Сад пијете воду коју сам ја направио. Није то нимало
једноставно. Тих три-четири милиона је могло отићи на неку другу
страну.
ШПИЈУНИРАЊЕ
Немојте дозволити да вам пролазе године. Морате се
прикључити Бањалуци у политичком смислу. Не можете се
прикључити Сарајеву, јер то вас води у безнађе и готово у пропаст.
А СДС вас вуче у Сарајево. СДС је све што је имао патриотизма
већ продао и дао Бакиру Изетбеговићу. СДС је сага Бакира
Изетбеговића. СДС сваки дан врши опструкцију Републике Српске
и њену издају, тек сазнамо неколико дана послије. Нисте ви
задужени да то пратите, задужени су неки људи.
СДС је дао министра који је потписао налог да обавјештајна
служба БиХ, којом управља главни обавјештајац Алије
Изетбеговића, сада његовог сина Бакира, шпијунира Србију, да се
шпијунира предсједник Србије, предсједник Владе и министри.
Замислите Србина који је у функцији да шпијунира Србију. Да ли
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је то подношљиво? Имамо ли ми као народ способности да пређемо
преко тога или ћемо рећи доста тим политикама.
Ја сам гледао, и ови који читају мало више по друштвеним
мрежама, могли су да виде прије десетак дана отворену причу о
томе. Срби потписали налог да се шпијунира Србија и да се купују
људи у Србији који би плаћали информације и бавили се издајом,
све у функцији Бакира Изетбеговића и његове велике приче. То је
ствар преко које једноставно не можемо да пређемо.
Савез за промјене није показао да је то промјена набоље, то је
промјена нагоре, вама не морам ништа објашњавати. Овдје сам да
подржим Мићу и његове напоре и био сам радостан када сам чуо да
је прихватио да буде кандидат. Мислим да његова енергија и његово
разумијевање ствари најбоље помажу вама.
ИСТРАЈНОСТ
Сјећам се када Мићо није излазио из Владе тада тражећи да
Влада купи ову шумску индустрију. Или када је једном рекао: "Није
то много, али морамо да урадимо неко купалиште." Хоћу да кажем,
није важно колико је то велико, мала ствар у Власеници. Он је
увијек са истом енергијом показивао упорност и када није могао и
када није успио да до нас стигне у Бањалуци, ја кући, он пред кућом.
Мићо Краљевић и људи из СНСД-а вашег општинског одбора могу
да дођу мени кући. Ја поштујем то што они воле ово мјесто. И ви
бисте морали да поштујете више ово мјесто. Морамо да учинимо
овдје промјене. Знате како то народ каже: Паметнога не вриједи
савјетовати, он је ионако паметан па све разумије, а будали говорио
не говорио.
Има још једна народна, или боље виц, који каже: "Шта је
срећа у несрећи? То ти је кад те удари струја, али у јефтиној тарифи."
Ви сада бирајте да вас не пукне струја и да не буде јефтина тарифа.
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Немојте вјеровати причама које иду за тим да успоставе владавину
само неколико људи овдје, који су читав општински буџет
потрошили прошле године купујући одборнике да би остали на
власти. Је ли то тако овдје? Или није тако?
Знам каква је борба била овдје од ове зграде које су
направљене, па се морала платити огромна цијена тог јавашлука
који је урађен. Али брзо се то опростило.
Ја гледам сада, ви сте укупно овдје аплаудирали 3-4 пута како
ја говорим. Примијетио сам само четворо који не аплаудирају. То
значи да они не подржавају, а ви сте већином овдје дошли и ово
подржавате.
(Неко је добацио: "Велика је публика"). Видјећемо како ћете
бити велики другог октобра. Или ћете бити побједници или ћете
бити (показује палац надоље). Ви бирате. Имате сјајну прилику за
то. Имате прилику да упоредите вријеме када је СНСД био на
власти и ово вријеме сада.
Ради се о нашим истим људима. Мићо Краљевић је тада био
посланик, а начелник је био наш човјек, господин Поповић, који је
заједно чинио тим, са докторицом и овим младим људима. Ја
мислим да није било општине у Републици Српској у коју сам више
пута дошао него у Власеницу у то вријеме. Долазио сам онако, а
долазио сам и када је требало. Долазио сам да отварамо пројекте и
долазили смо да се дружимо.
РАДНА МЈЕСТА
Ја знам да сте добар народ, али имате неки инат у себи који
вам треба избити из главе да бисте коначно били бољи за себе сами.
Нисам у питању ја. Да ли ћу ја живјети боље или лошије, ако ви овдје
оставите или промијените власт. Ви ћете само мени пружити
прилику да се осјећам добро што могу са Мићом да креирам неке од
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пројеката. Или да Мићо доведе оне своје Италијане, како говори, а
ја вјерујем, да дође и код мене у Бањалуку. Тако се долази до
фабрика, нема више падања с неба ничега. Морате много ствари да
учините. Био бих поносан кад бисмо успјели то да урадимо. То је
рјешење за ово мјесто. То је крај неких дугогодишњих обећања која
се нису реализовала.
Отворити неколико стотина радних мјеста, и по сваку цијену
одржати мјеста која имамо. Данас је кључни проблем Европе то како
одржати радна мјеста која већ постоје. Свијет се креће једном
другом динамиком него ово наше и комшијске и друге
нетрпељивости. Свијет иде ка томе да се смањи улога радне снаге,
живог човјека и да се све то роботизује и да се учини живи рад
буквално безначајним. А ми се морамо борити за живи рад. Ми се
морамо борити за сваког човјека да ради. Драматично је ако
изгубите радно мјесто.
У Републици Српској то није тако. СНСД је на власти у
Котор Варошу и у Дервенти. Дервента је била најпорушенији град
у Републици Српској након овог рата. Данас је један од
најсређенијих градова. Четврти пут је начелник из СНСД-а.
Епилог: 14 фабрика из Италије, 12 из Аустрије и четири из
Њемачке. Морате да имате стабилност, не можете се стално
мијењати, као лист на вјетру, лелујати. Морате се усмјерити ка неком
циљу. Ако нисмо усмјерени ка циљу и ако не знамо то да радимо и
ако нисмо истрајни пред проблемима, нисмо ни требали да крећемо
на тај пут. Много проблема има који су и мене стављали у позицију
да у тешким тренуцима доносим и за народ тешку одлуку, а и за себе
лично и своју породицу.
ЦИЉЕВИ
Али моји циљеви никада нису били да гледам да ли испред
мене стоји Америка или Европа или неко довољно силан да нанесе
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мени лично неки проблем, увијек су ми биле важне оне ствари које
браним иза себе, светиња која се зове Република Српска и српски
народ и његов идентитет.
Најлакше се препасти, најлакше је рећи хоће то странци. Па
шта ако хоће странци? Увијек је важно шта ми хоћемо. Ако ми не
знамо шта хоћемо, онда је то безнађе.
Сјећам се ове општине прије доласка нашег начелника,
суморно, без наде. Успјели смо да вратимо наду, јер вјерујемо. Сада
имате поправни. Имамо могућност да се вратимо овдје. Не кажем
да ће тећи мед и млијеко, али да ће бити боље, то гарантујем, и могу
да потпишем и могу да стојим иза тога. Дајте ми прилику да
помогнем Власеници.
Ја овог овдје вашег начелника уопште не знам. Замислите
колико је то штетно када предсједник државе не зна једног
начелника. Он се никада није појавио у Бањалуци, он не зна ући у
Бањалуку, он не зна ући у зграду Владе.
СНСД се бави политиком, а не странчарењем. Нас не занима
неколико мандата како би се смјестило пар људи и како би они
имали неку корист од тога. То није циљ. Наш циљ су процедуралне
већине које могу да доносе одлуке које су добре за ово мјесто, одлуке
које подразумијевају покрет, које подразумијевају кретање.
Ову општину треба покренути, ова општина не смије да стоји.
То вам је исто као кад возите бицикл, па нисте довољно научени да
сјашете, што каже народ, на вријеме и када окрећете, падате на нос.
Тако вам је и са друштвом. Ако се не крећете, станете. Нама је тешко
покренути масу. Тешко је покренути једну општину, много треба
напора и енергије да се то уради. И најчешће то се не примијети
одмах и брзо. Али у сваком случају морате да кренете. Стагнација
коју имате са оваквом локалном управом нигдје вас не води, осим у
пропаст и ви то савршено добро знате. И нисам ја дошао овдје да
вам попујем и дајем неке савјете. Урадите и не дозволите да други,
из овог или оног разлога, упропасте ваше сљедеће четири године.
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ОДГОВОРНОСТ
Ми хоћемо овдје да ојачамо факултет. Хоћемо да доведемо
још један. Хоћемо да овдје има бригу о младости. Када има
младости, има и живота, а младост је тамо гдје су школе. А да би
овдје било школа, морају се рјешавати неки комунални проблеми.
Морамо сутра градити и студентски дом. Власеница ће постати
позната по томе. Можемо да развијемо социјалистичке студије које
могу у ширем регионалном смислу да буду познате. То је циљ.
Треба далеко више, треба садржаја. Да би било садржаја, мора
да постоји локална власт. Да ли је то некоме оствариво или не, не
знам. Ја знам да сам дошао овдје и сматрам да је најбоље да у овој
општини побиједи Мићо Краљевић. Да гласате за њега и ове дивне
мушкарце и жене.
Мићо има добрих планова шта да уради овдје заједно са
мном. Ако ви не дате ту шансу, можда ће вама бити горе, мени боље.
Ја бих волио да ми дате ту шансу.
Желим све најбоље вама свима. Поштујем сваког од вас, ваше
породице, поштујем вашу жељу да изградите бољу Власеницу. То
можемо само заједно. Немојте да вас поколебају приче да ваш глас
није важан.
Веома је важно у условима у којима се налазимо урадити
слиједеће: Знате ви ко је Мићо био у рату и да је рањен и да је
оперисан и да је био јунак и знате да друга страна то не цијени и
морате довољно добро да знате да не могу да вас прегласају ови
извана.
Једино на то рачунају ови из СДС-а. Рачунају на бошњачке
гласове са стране, да дођу овдје и да вас прегласају. Хоћете да будете
прегласани? Наравно да нећете, зато гласајте за Мићу.
Живи и здрави били.
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ХАН ПИЈЕСАК
13.09.2016.

ДАЈМО ШАНСУ ХАН ПИЈЕСКУ

Добро вече.
Не знам што волим овдје доћи, али волим, да вам право
кажем.
Вечерас сам дошао да вам кажем да очекујем другога Владу на
мјесту начелника, али и већину наших одборника. Хоћемо добар
тим овдје у Хан Пијеску. Ја бих умјесто ово "Хан" дао неко наше
друго, српско име. Пошто је овдје, ово што је Владо малоприје
причао и краљ било свашта. Што не би могло да га назовемо рецимо
Краљевина града? Завршили смо, само још њега да изаберемо и ето
Краљевграда.
А онда ће се ови из Сарајева и СДС побунити, јер они не воле
кад се узнемири Бакир Изетбеговић. Што нису донијели одлуку о
овој Црној Ријеци док је СНСД био у Сарајеву? Па није то
проблем од јуче. То је проблем већ колико година, је ли тако? Па
што нису донијели? Нису смјели. Јер смо ми рекли само пробајте
урадити нешто против нас, и ми одосмо из Сарајева. Јеб.. вас
Сарајево. Тако да, сада ћуте о томе, нико ништа не говори. Говорили
смо ми у Бањалуци као што знате, ја сам први изашао и рекао о томе
да то неће бити укњижено док смо ми овдје у Републици Српској
неће укњижити то ни БиХ.
Шта ће нама Босна која само нешто отима. Шта смо имали од
БиХ у свему овоме? Данас сам сазнао да хоће да уложе 300 милиона
да опремају војску. Какву војску? Коме војску? Чију војску? Зашто
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војску? Да нападнете Србију можда? Или да се браните? Од које
Србије да се браните? Ми смо један народ у двије државе. Један
народ који неће сигурно ратовати један против другог. У том
погледу је непотребно да се 300 милиона потроши за ново
опремање војске БиХ, а да служи Американцима и да их они шаљу
по свијету.
РАЗВОЈ
Нека они плате, што бисмо ми то плаћали. 300 милиона, то је
100 милиона наших, 100 милиона Републике, вас овдје, па боље да
направимо обданишта, ево, не морамо ништа друго радити, или
школе или нешто слично. Какве војске, какве касарне, какви
бакрачи? Доста више те заблуде о томе. То је наш приступ, нама не
треба војска БиХ, треба је укинути, не треба трошити на њу и
требамо се окупити овдје око једне идеје, око једног човјека, око
ових људи, око шумског газдинства и да направимо овдје развој.
Као што сте могли чути, шест милиона је отишло из шумског
газдинства према општини. Ево, ја као предсједник више ћу се
залагати да и она три милиона добити имају још додатни милион.
Али мора да буду одговорне власти, не може да то не буде
одговорно, да креирамо шта ћемо урадити. Нека ШГ сваке године
одвоји милион да направи неку школу, наћи ћемо начина,
дозволићемо, донијећемо одлуку Владе, донијећемо одлуку
предсједника Скупштине, то није проблем.
Овај ваш досадашњи начелник овдје свашта прича, а ја њега
уопште не знам. То је срамота, срамота грађана Хан Пијеска да
предсједник не зна вашег начелника. Тај се никада није појавио,
никада, нигдје га нема. Не знам шта мисли, не знам има ли пројекат.
И када није наша власт, СНСД-а, ја као предсједник Републике, сам
предсједник свих. Када неко дође са приједлогом, пројектом, без
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обзира на то којој странци припада, има општина гдје смо то
чинили и радили.
Сада сам био у Шековићима, тамо је СДС на власти, четири
милиона је Влада РС уложила само у одбрамбене насипе да би
спријечила поплаве и остале ствари. Не можемо ми дозволити да
народ страда зато што понекада погријеши па гласа за те из савеза.
ПАД
А кад смо код приче и тог СзП, те промјене нису увијек
набоље, овдје се то доказује у вашој општини, са оваквим
начелником каквог имате, да је то промјена нагоре и пад. И пад је
лет док не пукнеш у земљу.
Владо је наш човјек од почетка, Владо је мој пријатељ. Владо
може мени да дође кући, не мора само у канцеларију и увијек може
да дође. Ако ме не стигне на послу, може да дође кући и да каже:
Треба Хан Пијеску ово и да то рјешавамо и ја никада нисам од тога
побјегао. Ја хоћу да дођем овдје и са вама да причам. Четири године
нисмо долазили овде, јер немаш гдје доћи. Код кога да дођемо, шта
да урадимо? Раније сам долазио кад је био наш начелник и зато смо
формирали ове пројекте које имамо и које сте и ви сами видјели.
ПОРЕЂЕЊЕ
Ја не знам шта вама би да на тим локалним изборима гласате
за то. Као и све школе, и ова школа има поправни. И ви имате
одличну ситуацију сада, имате власт СНСД-а која је била прије
четири године и имате ову од задње четири године. Упоредите па
видите шта вам треба и је ли то у реду.
Ви ћете то изабрати. Мени би била част да могу заједно са
Владом, Јанком и овим дивним женама и мушкарцима овдје
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креирамо нешто ново за вас. Да учинимо нешто, да окренемо, да се
не стоји, да није учмало и да вратимо то у живот. Имам сараднике
овдје, али да вам нешто кажем: Ја имам толико посла да мени не
недостаје то, ради се о мом карактеру, ја то хоћу, али ви ћете
одлучити хоћете ли или нећете. Рећи ћете: Ево, ми дајемо шансу
Хан Пијеску, Краљевграду, и идемо даље.
Је ли се ви слажете да промијенимо име? Ево, скупштинска
већина се слаже да промијени име. А јој, како ће реаговати ови из
Сарајева. Ми доносимо одлуку о томе на захтјев начелника,
Народна Скупштина Републике Српске мијења закон. Пошто ми
тамо имамо већину, нема проблема. Немојте то пропустити. Можда
то вама не смета. Не смета ни мени, али бих направио неку
промјену.
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МИЛИЋИ
13.09.2016.

МИЛИЋИ СУ СРЕТНО МЈЕСТО

Добро вече. Волим овдје да дођем.
Годинама причамо заједничку причу, која за окружење изгледа
као бајка. Причу која се зове општина, рудник, односно компанија
Боксит. Рајко Дукић и СНСД направили су од Милића ово што
они данас јесу.
Ја сам увјерен да ви то видите и да то знате. Политичар се
цијени по ономе што остави иза себе. Када се окренете и видите
шта сте урадили, то је једина мјера, а не прича и галама.
Ја знам да ви сви знате моје ставове о политици и да нисте
дошли да видите како изгледам, је ли тако? Али, ја изгледам са
довољно енергије да уђемо у још један период борбе за боље, овдје
у Милићима. Морамо да се крећемо, морамо да имамо покрет.
Морамо да имамо енергију, морамо да имамо снагу, не смијемо да
станемо. И не смијемо да тражимо срећу у несрећи, него да увијек
тражимо само боље, а то значи сретније дане.
Знате, по једном тумачењу које сам скоро чуо кажу да је "срећа
у несрећи" кад те удари струја, али у јефтиној тарифи. Па као испада,
хајде то што те ударила струја, бар је јефтина, ниси скупо платио.
Према томе, нема јефтиних ствари. Мора да буде
разумијевања. Ви сте примјер локалне заједнице која је, са разлогом
окупљена око циљева, учинила да буде једна од најпросперитетнијих
и најбоље сређених локалних заједница.
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Моја подршка није никада недостајала, ја сам увијек био ту и
бићу. Ми знамо шта треба, чули смо кандидата, односно старог
начелинка, шта треба све да се уради. Да завршимо тај кружни и све
ове ствари о којима говоримо. Да помогнемо компанији Боксит
Милићи да задржи радна мјеста, то је кључно. Да се шири, као што
се и до сада ширила и давала радна мјеста и перспективу, прије
свега, младим људима. То је суштина.
НЕМА ЛАКО
Можда неко други мисли другачије. Можда мисли да је друго
боље. Ја не мислим. И већина вас вјерује. Наравно да ништа није
лако и ништа не пада с неба. Овај народ је научио да ништа не пада
с неба. Морамо сви заједно да радимо и да се боримо. Милићи су
сретно мјесто зато што нема много противника унутар вас. То је
концепт развоја који се показао успјешним.
Свједок сам многих малих мјеста, што се тиче броја људи који
живе ту, који су посвађани између себе. Десетак политичких
партија, нико ни са ким, стално мијењају начелнике, стално се боре
ко ће шта бити и, наравно, то мјесто стоји и нема развоја. Постане
учмало и стереотипно, изгуби вјеру у будућност. Милићи за вас
представљају мјесто будућности и сигурности.
ПОДРШКА
Влада Републике Српске и власт Републике Српске неће
пропустити да помогну свему овоме што је овдје потребно. Ја
вјерујем да овдје нема ниједан пројекат који је овдје пројектован,
који је захтијевао учешће Владе, а да Влада Републике Српске није
учествовала. Ја вјерујем да то можемо одржати и да ћемо то урадити.
На крају крајева, ми то вама дугујемо. СНСД дугује вама подршку,
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ону коју сте нам давали дуго година и на многим изборима. Ми смо
били заједно и остаћемо заједно.
Градећи снажне Милиће, градимо снажну Републику Српску.
Рајко Дукић је на почетку стварања Републике Српске био важан
фактор тих процеса. Данас ја као предсједник, сам захвалан свим
људима тога времена који су имали храбрости и визије, који нису
размишљали о свом комодитету да би се оријентисали на оно што
јесмо, на оно што је урађено, а то је Република Српска.
Република коју неизмјерно морамо да волимо и поштујемо.
Оно што ви морате да урадите, да бисте вољели Републику Српску,
морате да волите Милиће, да волите људе који вуку напријед, који
желе да овдје направе боље. Велико је питање, и то ви морате себи
сами да поставите, шта би било да није било вођства које је довело
до тога, до стабилности компаније и до стабилности саме општине.
Да ли би све изгледало овако добро.
Да ли би било ове изграђене дворане, да ли би било ово све
што можете да видите. Ја сам сада када сам долазио из Хан Пијеска
рекао: У чему је разлика? У неколико десетина километара.
Разлика је у људима, разлика је у вођству, разлика је у
стратегији, разлика је у извођењу, разлика је у трајању, разлика је у
издржљивости. То је она што треба да раде људи које воде народ и
општину, Републику.
АТМОСФЕРА
Ми живимо у условима гдје често, упорно и стално, отварају
приче о томе како сви нешто не ваљају, не ваљају ови, не ваљају они,
не ваљају руководиоци, не ваљају привредници.
На Западу се веома цијени сваки привредник који запошљава,
који је омогућио стабилност компаније која запошљава. Ја хоћу
јасно да кажем да од силне приче о страним инвеститорима, ја се
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залажем за домаће инвеститоре. Милићи су најбољи примјер како
то изгледа. Има овдје неколико галамџија у Милићима који само
знају писати писма и овога лажљивог БН-а, који говори о томе шта
би било да је ову компанију овдје преузео неки странац, мислите да
би улагао у локалну инфраструктуру? Мислите ли да би могао да
асфалтира и уреди неко мјесто? Не, њега интересују само да подвуче
црту, да види шта је добио и изнесе одавде. Када нестане Боксита,
нема ни Милића.
Са Рајком Дукићем то је другачије. Ви то знате. И овдје,
вјероватно, има људи који га не воле. Има људи који ни мене не воле.
Рајко има додатну емоцију. Мени је у политици важно да ме воли
50% плус један глас и ништа више. Е сад, нећу се ја љутити ако у
Милићима буде 80 одсто. У сваком случају, хоћу да вам кажем да је
Рајко Дукић човјек овога града, овога мјеста. Има кумове,
пријатеље, школске другове, није он безосјећајан за то.
Говорим то као примјер односа према локалним људима који
треба да обезбиједе развој. То је овдје успјешно урађено. Ви то
морате, то мора да се цијени и ја вјерујем да је ваше окупљање
вечерас, осим неколико оних који су дошли да чују шта ми то
говоримо, управо доказ повјерења концепта који се овдје развио и
показао стабилност. Ја сам свједок како се људи из компаније, из
општине, боре за интересе ове општине. То је упорно, то је изнова,
то су стално нови пројекти, то је стално нова енергија, то је стално
покушај да се направи ново радно мјесто на било ком послу. Е то је
прича, то је бајка.
ПРОМЈЕНЕ
Говорили смо овдје о стварима које су везане за Републику
Српску. Такозвани Савез за промјене је доказ у многим општинама
да то није промјена набоље, него нагоре. Само погледајте Власеницу,
отиђите до Шековића, прошетајте мало до Хан Пијеска. Хоћете да
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вас одведем у Крајину да видите шта су урадили од једног Српца,
који је био перспективна општина, кад су они дошли, све је сурвано
надоље, нигдје ништа. Годину дана нема плата, све је поједено. Десет
година треба да се стабилизује. То значи да се иде доље, да се пада.
Неко ће рећи да је и пад лет. Наравно, али осјетите какав је то лет
када ударите у земљу и видите да сте дошли до дна. Да се то не би
дешавало, сви морамо добро да промислимо шта радимо.
Није ништа моја одговорност већа од ваше у политици. Ваш
глас који дајете да се окупи снага која мора да вуче на промјену.
Промјена значи нови пројекат и све оно што ви овдје радите.
Поносан сам на Милиће и све вас. Поносан зато што могу да
причам о успјеху. Милићи су успјех. То је прича о успјеху. То је
прича о вјери и будућности. То је прича о нама, Србима који овдје
живимо и радимо. Нама, који поштујемо нашу нацију, наше писмо,
језик, који поштујемо нашу вјеру, који поштујемо нашу крсну славу,
који поштујемо све оно што смо овдје у Милићима показали,
развијајући и школство, и спорт, и комуникације и, наравно,
помажући и чувајући наше истинске, традиционалне вриједности.
Ми никоме не сметамо. Ми не желимо никоме ништа да
наметнемо. Ми не желимо никоме ништа да отмемо. Они који су
друкчији, у другој вјери и другој нацији, нису проблем нас. Као
предсједник Републике Српске поносан сам када сретнем неког
Бошњака, или Хрвата или некога трећег, који живе у Републици
Српској и који ми кажу да им је добро. То је мој понос на Републику
Српску и на српски народ. Ја представљам српски народ, то је тачно.
И ја сам поносан представник тога народа.
Ја не желим никада да дођемо у позицију да мене као
предсједника било ко понизи, јер сматрам да је тад понижен српски
народ. Зато постоје предсједници, они одсликавају народ.
Када сам одлучивао, када је требало доносити многе важне
одлуке, увијек сам размишљао да није важно која сила стоји испред
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мене, да ли је то Америка, Европа или су сви заједно који траже да
се нешто учини што није добро за наш народ. Ја сам се увијек носио
вјером да је најважније шта браните, кога браните. Ја сам увијек
бранио Србе, Републику Српску и српски народ.
ЗАЈЕДНИШТВО
Останимо заједно, то је кључно. Останимо заједно да нам
свима буде боље. Милићи треба да наставе са новим-старим
начелником и ови дивни људи које сте могли да чујете, њихове
квалификације, њихове струке. Они живе овдје, ви их знате, ви их
срећете, то је најбољи избор који можете да имате. Подарите себи
самима добру, стабилну, чврсту скупштинску већину, 15 овдје ових
лијепих жена и мушкараца који ће на најбољи могући начин заједно
чути вас, сарађивати са начелником.
Ја и Радован, као најважнији људи у СНСД-у ћемо бити од
помоћи да реализујемо све оно што јесте од интереса и што је
могуће у овом граду. Ту је, наравно, и Рајко Дукић.
Желим вам све најбоље у животу. Желим пуно здравља свима,
и онима који су с нама и онима који нису, желим све најбоље. Желим
да Република Српска успије да се избори са окружењем које је
негативно и да се стави на путању потпуног развоја и стабилности.
Увјерен сам у добар живот, безбједност и сигурност Републике
Српске. Ја гарантујем безбједност Републике Српске, ја гарантујем
њену стабилност. Република Српска је стабилна, није безбједносно
угрожена. Република Српска има одговоре, има политичку снагу да
настави даље, и заједно са вама бићемо још јачи. Хвала вам.
Живјели и здрави били.
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ПОДГРАДЦИ, ГРАДИШКА
14.09.2016.

ДАЈТЕ ШАНСУ СЕБИ

Добро вече свима, добро вече Подградци.
Ми се већ годинама овдје налазимо и причамо једну лијепу
причу, једну бајку наше сарадње која је довела до тога да смо радили
ствари које смо могли да чујемо и зато долазимо овдје с образом да
поново уђемо у други октобар и покажемо наше јединство.
Подршка коју сте нам давали свих ових година несумњиво је
била узајамна. СНСД живи у овом мјесту, у овом граду, СНСД је
учинио са позиције Владе и раније са позиције локалне управе, да
Градишка уради много ствари, а онда су дошли локални избори
2012. године и ја немам појма шта се вама десило да изаберете оног
Латиновића.
Вјерујем да је нека забуна у питању, ваша, не наша, ми смо и
даље овдје. Очекујем да ћемо другога поправити ту грешку.
Политика коју води СНСД је политика политичког
промишљања и стратегије, политика развоја и кретања, политика
која подразумијева, не стати, него стално се кретати и остварити
оно што смо започели. Никада нисмо одустали ни од једног нашег
пројекта, био он политички или инфраструктурни.
Градишка је примјер свих тих наших активности које смо
проводили годинама. Мислим да Република Српска изгледа знатно
другачије у односу на онај тренутак када је СНСД поново
наслиједио све 2006. године.
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Те године није било ауто-пута Градишка - Бањалука, није било
ни овог пута од Подградаца до Градишке, а није био ни започет овај
од Подградаца до Мраковице и оно што сам и прошли пут овдје
говорио јесте наша добра намјера да тај пут урадимо, али због
објективних околности, финансијских потешкоћа, то је стављено
тренутно на мировање, мада су покренуте процедуре, одабран
извођач и тај пут ће бити сигурно завршен првом приликом када се
створе минимални услови за тако нешто.
РИЈЕЧ
СНСД се бави структуралним политикама, које су биле
условљене напорима које смо улагали и нашим могућностима. Ми
никада иза себе нисмо оставили незавршен посао. Ми можемо да
покажемо иза себе шта смо урадили, то је суштина свега онога што
јесте у политици важно. А то је да покажете шта сте урадили и шта
је остало иза вас.
Ја сам поносан што сам са ранијим начелником, господином
Крагуљем, од кога сам у значајном обиму учио политику, имао прилику
да у Градишку као предсједник Владе уложим неколико стотина
милиона марака на различите пројекте и промјене у Градишци.
Ви данас имате сасвим једноставну ситуацију. Имате оно шта
смо ми радили и радимо, имате ово шта ови не раде, а требало би да
раде. Видјећете да иза њих нема ниједног завршеног објекта,
ниједног мјеста гдје би могли бити поносни и гдје би могли било
шта да покажу да су нешто урадили. Дошли су снажно, рекли да ће
направити свашта, а направили су нулу, односно ништа.
БЕЗ ДИЛЕМЕ
Не би требало да буде дилеме овај пут. Зоран Аџић је најбоља
понуда СНСД-а и ова дивна листа дивних жена и мушкараца,
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доказаних свако у својим областима. Као стручњаци, вриједни и
добри радници, могли су да остану мирни, остану кући. Они су
одлучили да се боре и да не гледају ствар само како се дешава него
да утичу и на промјене. Тако их требате посматрати и видјети и ни
на један други начин. Ово су људи којима не треба одборнички
мандат да би имали посао, они имају своје послове. Они су показали
да знају. Зоран Аџић је показао да зна, он је важан човјек и он има
моју подршку и он ће имати моју подршку несумњиво као начелник
ове општине и с њим ћу радити.
Мада понекад дјелује напорно, дође данас и направи два
посла и ето га опет трећи дан испочетка још два нова. Тако да то
дјелује овако веома агилно и то би било добро за Градишку. Немојте
се двоумити.
Ја знам да овдје има неких који се крију у овом мраку, а да нису
наши, вјероватно их је привукао овај шатор и ова музика. Али
реците овим својима да је за Градишку важна конекција између
онога што јесте локална власт и онога што је републичка власт. Оно
што морате да знате је да се СНСД пита на нивоу Републике и ми
ћемо остати и даље ти који ће бити питани.
Данашња анкета која је урађена о подршци народа говори да
СНСД има 36% подршке на простору читаве Републике, што је
значајан раст у односу на парламентарне изборе, а СДС 16%. Све
друге политичке партије не прелазе 6%. Оно што ми морамо овдје
урадити, морамо се окупити другога и гласати, нико од наших не
смије да остане код куће. У пребројавањима свашта могу да ураде и
мора да знате још хиљаду људи гласа са стране. Наш кандидат мора
да има хиљаду и по гласова више овдје, да ти гласови не утичу који
долазе са стране, јер ви нећете да они утичу, је ли тако?
Е онда немојте се зезати. Другога изађите на изборе и гласајте
за ове дивне људе, жене и мушкарце, за Зорана Аџића. Можда
некоме није стигао помоћи, али сигурно је хтио, а кад буде
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начелник, мораће. Ко се год обрати, ако не буде тако, онда се мени
јавите.
ШАНСА
Ми смо партија која се бави политиком. Ми нисмо мала
политичка партија која шићари и бави се како ће доћи до неког
одборника да би сутра условљавао, узимао новац, гласао за овог или
за оног, запошљавао тату, маму, бабу, стрину и остале не знам више
ни кога и увијек био нешто незадовољан.
Нама треба компактна екипа људи који брзо доносе одлуке,
нико нас не чека, ако не радимо брзо и Градишка не искористи
чињеницу да се налази на граници Европске уније, пропустиће
најважнији период свог живота. Треба локална управа која ће
доносити брзо планове, како бисмо могли привући инвеститоре.
Данас сам разговарао са њемачком амбасадорком о једном
послу који би могао да се деси овдје на простору Градишке, једној
великој прерађивачкој прехрамбеној индустрији из Њемачке која
би овдје могла да дође. Али сви долазе на сигурне политичке и
локалне услове, нико неће нестабилну локалну власт, нико.
Они не разумију шта значи да не ради Скупштина, а начелник
нешто друго. Они хоће једно, хоће једно, зато овдје морате
изгласати... Колико је већина? Седамнаест? Двадесет? Добро.
Морате, морате због себе. Нису они у питању, него сте ви у питању.
Немојте се понижавати тим својим гласом, ваш глас је веома важан.
Ви сте укључени у процес који је цивилизација окарактерисала као
највећи домет у погледу владања, а то је демократско одлучивање о
себи самоме. Немојте да вам смуче лажљиви медији политику.
Без добре политике нема ни доброг развоја. Без добре
политике нема ни стабилности, без политике нема ни безбједности.
Без стабилне политике нема ни мира. Све нам то треба да се
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објединимо, крајње је вријеме да направимо ту заједничку
конекцију поново. Немојте да пропаднете поново, као што сте
пропали прошли пут. Ово није понављање, али је поправни испит.
Ово је искупљивање ваше душе, говорим за оне који нису гласали за
нас како би поново могли да будемо дио једне екипе.
СТАБИЛНОСТ
Што се тиче Републике Српске, она је стабилна, на стабилним
ногама, њене институције функционишу, њене финансије
функционишу. Кад слушате ове из Савеза за промјене који су
говорили како смо стално нешто пропали, право је чудо да живимо.
А ја ћу вам праву истину рећи, Република Српска, дакле, успијева да
одржи своју макроекономску стабилност. У овој години са деветим
мјесецом имали смо раст од три одсто домаћег производа, што се
рачуна као највећи раст овдје у региону. До краја године рачунамо
да је то 3,5 одсто.
Нисмо испод. Нисмо снижавали плате, нисмо снижавали
пензије, одржали смо то. То нас је коштало ликвидности у јавном
сектору, али нисмо хтјели да снижавамо плате просвјети, полицији,
здравству и да дођемо у позицију да можда нешто будемо
ликвиднији, али исто тако да тај општи оквир финансирања
републике буде угрожен.
Они који разумију, знају о чему говорим. У сваком случају,
наша политика је била одговорна, ниједног тренутка нисмо мјерама
које доноси Влада и институције Републике Српске довели је у
питање. Зато Република Српска није никада хтјела да прода било
који свој интерес и зато је могла да изађе на међународну политичку
сцену на нивоу Босне и Херцеговине са јасним политикама.
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JАСНЕ ПОЛИТИКЕ
Знате, синоним за политику у нашем народу је стално неко
муљање, као нешто причаш, а уопште се не зна шта си рекао,
поготово не одлучујеш брзо. Ми смо потпуно другачији. Ми смо
они који имају јасне политике, ми брзо одлучујемо, брзо радимо.
Када сам долазио у позицију да одлучујем о тешким питањима
за овај народ, којих ви уопште нисте били ни свјесни, на неким
далеким дестинацијама у Америци и широм Европе. Увијек сам се
понашао тако да не смије да ме препадне сила која стоји испред
мене, него да доминантно у мојој одлуци буде оно што браним, свете
циљеве српског народа који се зову Српска Република.
Мене није нико импресионирао. Мене импресионира само
мој народ и Република Српска. За мене постоје саговорници, а мене
не импресионира ни Америка, ни Русија, ни Европа, они су ту, јесте,
важни су, све океј, али нису толико велики да бих ја био преплашен
од њихове снаге, њихове величине.
САВЕЗ НАГОРЕ
Свједок сам многих са лошим намјерама који долазе овдје,
продају нам неке велике идеје о нашим добрим кретањима за 100
година, да би данас морали да дамо своје достојанство. На
политичкој сцени прије неколико година појавио се тај тзв. Савез за
промјене. Градишка је доказ да те промјене не значе промјене
набоље, него промјене нагоре и то је очигледно овдје видљиво. То је
урађено на многим мјестима широм Републике Српске. Тај Савез
за промјене се понаша потпуно калкулантски, он рачуна на
бошњачке и остале гласове. Нећете их чути да се залажу за
референдум, за Републику Српску и нешто слично. Не, они о томе
не говоре, они причају да је само проблем у Републици Српској,
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нема проблема у Федерацији и није Бакир проблем што тражи да
нам укине Дан Републике.
Када су дошли у заједничке институције и када је СНСД одатле
отишао вољом људи, а чули сте Бакира Изетбеговића, а ако нисте, да
вам кажем да је прије неки дан рекао да је стратешки циљ СДА да ојача
СЗП, замислите. Је ли вама треба још нешто говорити о томе?
Дакле, када су они ушли у заједничке институције, онда је
кренула прича о Дану Републике, па нам укинуше Дан Републике, сада
хоће да нам зауставе референдум. Ја излазим 25. сада, овог мјесеца, на
референдум, и позивам све вас да изађете и немој да неко пита има ли
или нема, има референдума и биће. Референдум неће бити заустављен.
У суботу ће, 17.09. три странца и два Бошњака донијети одлуку
да као забране нама референдум. Не може народ одговарати, они се боје
снаге народа. Чујете приче: "Шта вам значи тај референдум, свакако он
ништа не одлучује." Па што га ви забрањујете ако ништа не значи?
Према томе, морате да слушате нас који нешто радимо на овом плану,
ми знамо зашто ово радимо. Радимо зато да бисмо одбранили народни
суверенитет, јер све што се ради у политици у овој држави зависи од
народне воље, а највиши израз воље тог народа јесте референдум и има
да изађете, немој ко случајно да не изађе.
ИЗБОР
Другога ћете за Зорана, он има добар посао, ја се за њега питам
зашто је њему ово уопште требало, има посао, добар директор, баш га
брига, гдје хоће, посади бандере, гдје неће, неће. Овако, као начелник
мораће све то да ради и још много других послова, али онда сам схватио
његову вољу и разлог зашто он то ради, зато што живи овдје и хоће бољу
Градишку и хоће боље услове за све.
Доћи ћемо овдје поново, у Подградце, Зоран и ја, доћи ћемо
са њима које изаберете овдје, довешћу још неколико министара да
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видимо шта још треба да урадимо и да начинимо још бољим ово
мјесто. Можемо то да урадимо, можемо да вас подржимо.
Желим да вам кажем да сам долазећи овдје чуо за ситуацију
једне вишечлане породице која има више дјеце - Ђорђић. Сједећи
тамо за оним столом, рекао сам да нађу кућу, Кабинет предсједника
Републике ће купити ту кућу овој породици. Нека то ураде у року
од три дана, биће завршено. Немојте да то буде нека мала, нека то
буде дивно мјесто гдје могу да живе ова дјеца.
Морамо да се окупимо и прије свега да будемо солидарни и
морамо да будемо људи, никада није лако. Хоћу да завршимо то у
току ове седмице. Мада, ја сутра идем, сутра и прекосутра на
Кајмакчалану, у Грчкој, обиљежава се 100 година од битке у којој је
српска војска изгубила око 5.000 војника да би пробила тај фронт
и да би ослободила Србију.
Ја сутра, са предсједником Србије Томиславом Николићем,
идем горе и присуствоваћу церемонији обиљежавања тога. И желим
да то знате. Ми морамо бити тамо гдје су наша страдања, ако ми не
држимо до тога гдје су наши страдалници, други ће то понижавати,
зато се морамо свагдје појављивати и свагдје бити.
ПУТИН
И нешто ћу вам још рећи, немој ко да шири, мајке ти. Неки су
чули да ћу сада 22. бити у Русији, немој да ме Путин пита шта је било
у Подградцима, па да га још слажем тамо. Ја ћу рећи да ће бити све
у реду, је ли тако?
Добро, желим да вас поздравим, вријеме је за пјесму, музику,
вечеру. Ови дивни људи, ви их више знате него ја, знам и ја неке
добро и гарантујем за њих, дајте шансу себи бирајући ове људе, дајте
шансу својим породицама бирајући Зорана Аџића.
Живјели и здрави били.
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БАЊАЛУКА, СТРИЧИЋИ
17.09.2016.

НАСТАВЉАМО ПУТЕМ РАЗВОЈА

Добар дан свима. Заиста Игор јесте у најбољим годинама, ја то
потврђујем. А што се мене тиче, у најбољим годинама је наш
пријатељ Раде, јер Раде има 96. Да ми је некако догурати. (смијех)
Дошао сам овдје да подржим Игора за градоначелника и да
подржим ову листу лијепих жена и мушкараца који су одлучили да
своју способност ставе у функцију овога града. Игору је потребно
више од 15. Ја сам увјерен да овај пут има тај капацитет.
Није ваша одговорност само овдје за Мањачу. Ја сам чуо овдје
у повјерењу да сте сишли доље на Лауш, према томе, тамо морате да
гласате. Треба нам већина да идемо даље. Није ово никава молба,
нити ви тај глас дајете да чините нама, чините себи, а ми смо најбољи
доказ како то изгледа. Сјећам се када сам овдје дошао 1998. године
пред организацију Кочићевог збора, од Хан Кола довде није било
асфалта.
Сакупили смо се горе код цркве. Питам једну групу људи шта
треба, кажу они па, предсједниче, сад сте прошли, ето шта треба. Ја
кажем: "Биће асфалт." А један из масе се јави па каже: "Преварио нас
је Тито, Караџић обећао, шта фали, обећај и ти па превари."
Тада није било мобилних телефона. Тада је Бурсаћ био
директор путева, Козарапутева, на срећу, није било јавних набавки.
Назовем га тада и обавијестим да одмах за сат и по времена буде у
Хан Колима са свим машинама да уради пут до Стричића. Пита он
ко ће да плати, а ја спустим слушалицу. Док сам дошао послије до
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Хан Кола, он већ материјал истовара. И тада смо кренули,
ангажовали инжењере и дошли у Стричиће.
Сјећам се још једне анегдоте, једне баке када смо отварали тај
пут у Хан Колима, која се пробијала кроз масу, пришла до мене,
хтјела да ми љуби стопе, ја наравно, нисам дозволио, па ми је љубила
руке и раширила руке и каже: "Да нам живи Додик, и само да нам
побиједи СДС. Она јадна знала само за то. (смијех) Али ја сам
сигуран да је она тада мислила на СНСД. (смијех)
ИЗБОР
Тако смо урадили овај пут. Послије смо наставили онај горе
према Мркоњићу. И сад имамо јенду магистралу и наравно да то
није све. Имате асфалтне путеве, имате водовод.
Не волим када чујем ону патетичну причу како само сељаци
који живе на селу треба да су ту. Ја мислим да ћемо ми сви за 10
година као и сви цивилизовани народи почети да бјежимо из
станова и да на овим овдје ободима, а имамо и асфалт и воду,
правимо куће и за 15 минута смо у центру града. Тако да ви који
имате овдје земљу немојте је продавати.
Вјерујем да смо се разумјели већ давно. Вјерујем да се СНСД
бави озбиљним политичким планирањима и готово сам сигуран у
оно што ће Игор учинити и потпуно сам сигуран у оно што ћемо
подржати и Жељка из Владе Републике Српске, и ја са нивоа
предсједника, учинити и дати једну нову димензију граду.
Када погледате читаву листу пројеката, онда видите колико
је све бесмислено што се све своди на то да ли има још један додатан
вртић или не. Наравно да треба, али морам да вам кажем да је
Бањалука тих година, када смо узимали власт, била паланка, да је
била далеко од главног града, да је основна политичка борба била
гдје ће бити средиште власти Републике Српске.
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Главна политичка борба се заснивала управо на том како
организовати функционисање Републике у условима попуцалог и
раздвојеног СДС-а. Сукоба Биљане Плавшић и СДС-а. Република
Српска је била подијењена. Полиција се у Дервенти сукобила, један
полицајац је рањен. Све се то забораивло, а то није било тако давно.
Бањалука је личила на сабласт од зграда са црним зидовима.
Бањалука није имала источни и западни транзит, Бањалука која није
имала воду у љетним мјесецима, Бањалука која готово није имала
ништа.
ГРАДЊА
А онда смо кренули да градимо Бањалуку. Наша основна
стратешка замисао је била да премјестимо сједиште власти
Републике Српске у Бањалуку. Иванић, који је био кандидат прије
мене 1998. године за предсједника Владе, предлагао је, немојте
заборавити, да пола Владе сједи у Бањалуци, а пола на Палама. То је
био приједлог Младена Иванића, а мој приједлог је био све у
Бањалуку. Бањалука једина може да буде град и сједиште и то није
уперено ни против Пала ни против било кога, него је уперено
против спекулације која је била уперена против Бањалуке.
ИЗДАЈА
Да СДС није озбољно мислио са Бањалуком, говори
чињеница да су већ у августу дошле друге војне снаге, да смо само на
40 километара од Бањалуке изгубили Сански Мост и много чега
што говори да нисмо били план.
Бањалука у једом тренутку у току рата, је требао да се подјели.
Предложено је било од стране Владе Републике Српске, коју је
водио Козић, да се Бањалука подијели по Врбасу, не смијете то
заборавити.
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Данашњи њихови насљедници, видите шта говоре, шта они
могу да понуде и гдје је њихова понуда? Немојте никада заборавити
да је Чавић подржао лажни извјештај Педија Ешдауна о геноциду у
Сребреници. Немојте заборавити и вријеме је да кажете да знате за
то. Не можете то опростити, то није за опраштање, то је за казну.
Данас због тога ми сви имамо проблеме.
Јуче сам био на Кајмакчалану, ево, данас сам овдје на Мањачи.
Неко је питао шта има заједничко? Има то што се тамо, на
Кајмакчалану, гинуло за слободу српског народа као што ни Мањача
није никада пропустила да се бори за слободу.
ПОШТИВАЊЕ СТРАДАЊА
Ми никада нисмо освајали туђе територије, него смо увијек
искључиво бранили своје. Српска национална трагедија јесте у томе
што никада Срби као нација нисмо истрајали у ономе што сав
нормалан свијет ради, а то је да поштујемо своје страдање. Зато је
тужно било кад смо јуче дошли горе колико је то запуштено и
колико не изгледа сређено. Једва смо се до горе пробили. Било ми је
драго да видим колико је то било тешко горе, под онаквим
условима, 5.000 бораца је погинуло само на том брду. И много је
мијеста гдје је нас погинуло више од пет и десет хиљада.
Неко ће можда рећи да не можемо од историје да живимо,
али онај ко заборави историју, заборавио је и будућност. Тешке смо
одлуке доносили, и не требамо, наравно. Са другима, са којима смо
ратовали, морамо да живимо добро, да их уважавамо и као комшије
и у томе нема ништа спорно. Али линија борбе за наша права и
слободе мора увијек да буде позната. Она не смије никада да буде
укинута. Наша опрезност у том погледу мора да буде јасна. Ми
желимо да са другима очувамо мир на овим просторима и никада да
не уђемо у дестабилизацију.
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Зато немојте да се секирате. Без обзира на ове велике приче,
наше највеће оружје које имамо јесте наш глас, наше гласање на
референдуму идуће недјеље и наше гласање на изборима 2. октобра,
када ћемо изабрати Игора и ја вјерујем, најмање 15 на овој листи.
Дајте нам стабилност да град Бањалука може да доноси одлуке и да
можемо да идемо даље.
НАПРЕДАК
Оно што тражим од Игора и од ових овдје начелника је да не
раде само за Бањалуку, него и за остале општине. Малоприје смо
видјели, докле је општина Бањалука, дотле је асфалт, када уђете у
општину Рибник, макадам. Оно што желим да кажем јесте да тај
центар мора да буде центар за читаву Мањачу, јер од интереса за
Бањалуку је да се сва села на овом платоу развијају.
Увјерен сам да се разумијемо и потпуно сигуран да
настављамо путем развоја. Бањалука није имала ни километар
аутопута. Бањалука кроз коју се само пролазило и одлазило,
односило према Сарајеву и никада се није тако враћало, данас
изгледа као сређен европски град.
Бањалука је једино сигурна у рукама СНСД-а са становишта
планирања и извршавања планова. Бањалука је урадила све оно што
је планирано. Изградила оно што Бањалука није имала, да би се
ствар свела на неколико вртића.
Па направићемо те вртиће идуће године. Хоћемо да их
направимо и по селима, по школама. Гдје год има школа, да има и
вртић и то можемо да урадимо. Али капиталне ствари које су
тражиле, како Драго Давидовић каже, из бањалучког буџета
милијарду и по, када томе додате улагање нашег буџета са
републичког нивоа, то је сигурно близу три милијарде улагања.
Бањалука никада није имала интензивнији развој и немојте
да вам замажу очи причама о цркнутим кравама и томе слично.
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Бањалука има свој развој, Бањалука има свој сјај, треба јој још
развоја и инфраструктуре. Бањалуци треба још радних мијеста и то
је тачно и ми радимо на томе.
ЦЕНТАР СРПСКЕ
Да нисмо Бањалуку направили центром Републике Српске,
питање је да ли би имала ову шансу коју има. Кад то тако све не ваља
у Бањалуци, што се онда они боре за њу?
Хоће да нам поново врате Шеву да влада Бањалуком,
кримилане групе и остало? Ја вам гарантујем да Бањалука нема
организованих криминалних група, да је Бањалука данас безбједна,
као и читава Република. То хоћу, јер је то важно. Можда вама у овом
трнутку то није важно, јер вас то не угрожава, али оног тренутка кад
би почело да вас угрожава, онда бисте знали шта значи мафија, шта
значи криминал, шта значи несигурност.
Лукач је гаранција, са мном и са Жељком, да ће овај град бити
још сигурнији и стабилнији. Ми хоћемо да сви будемо сигурни у
њему, без обзира које нације и вјере били. У Бањалуци треба да живе
добри људи и да се развијамо сви заједно. Ми смо они који то
можемо обезбиједити. Игор Радојичић и ја смо прошли многе
политичке године. Игор је најбољи избор за градоначелника
Бањалуке. Скоро да нема мане, осим што је упоран, па хињи мене и
Жељку када треба нешто за Бањалуку, сатра. Али то је наш проблем,
није ваш. Ваше јесте да га изаберете да би то радио. Нема среће гдје
нису упорни у настојању да се нешто уради.
ПРОПАДАЊА
Србац, Градишка и многе друге општине гдје је дошао тзв.
Савез за промјене је показао своје право лице. Промјене не значе
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увијек промјене набоље. Промјене на њиховим примјерима говоре
о промјенама нагоре. Ништа нису урадили, само имају причу и
ништа више.
Ви морате да размишљате као политички народ. Политика
постоји откако постоји човјек као свјесно биће. Политика постоји
као средство управљања. Ако се одлучите да уђете у хаос, онда сте
одлучили да свој живот дате у неизвјесност.
Имате сигурност, немојте дозволити мешетарење. Политика
СНСД-а је политика стратешких управљања. Мале партије се баве
странчарењем и боре се за неколико мандата. Они би највише
вољели да СНСД има 14 и да фали један и да он буде баш тај један,
па да му морамо све дати, а није ништа заслужио. То није политика.
Политика је акција. Политика је план. Политика је вођство,
заштита, сигурност, развој, миран сан свих нас, добре школе, путеви
које градимо, све то што знамо. И готово нема ништа да не знамо,
све знамо. Гласајте за Игора и ове дивне људе, они толико вриједе.
Молим вас, дајте им апсолутну већину да вам вратимо. Ојачајте тиме
Републику Српску.
Овдје се ради о двије политичке концепције. На вама је да
одлучите. Ове коју ми водимо, за јаку Републику Српску и
Бањалуку, која ће наставити да чува Републику, без обзира на све
нападе које има, или ћете дозволити да преживе Босић, СДС и
група издајника који вуку ка Сарајеву и Бакиру Изетбеговићу.
Немате ви другог избора, само тај избор постоји.
Живјели и здрави били.
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ЈЕЗЕРО
17.09.2016.

ИЗБОР СНСД-а И СЊЕЖАНЕ
ЈЕ ВАША ШАНСА

Шта вам би прије четири године? А шта вам би прије свих
ових година до сада? Као ви сте мислили да има нешто боље од
Сњежане? Нема, наравно. А нема ни боље од нас.
Поздрављам вас. Ово је, колико ја знам, један од највећих
скупова овдје у Језеру, је ли тако? Ви то знате. Као да нико није остао
код куће, осим оних који су отишли на свадбу, да се удају.
Дошао сам овдје да подржим Сњежану и ову листу. Њој треба
најмање седам, а ја вјерујем да ћете ви изабрати и осам од ових овдје
који стоје. И сами видите да су то све младе жене, дјевојке и
мушкарци, предвођени овако енергичном начелницом, у конекцији
са Дивном у Мркоњићу, са мном у Бањалуци, са министрима у
Влади, са Тегелтијом, који је министар у Влади, не би требало да
буде ниједан проблем од ових приоритета које смо истакли. Да
видите колико смо озбиљни, уколико гласате за Сњежану и
побиједимо са осам одборника, још ове јесени ћемо асфалтирати та
два пута, а овај мост ћемо изградити на прољеће.
Па ви, ако хоћете да вам помогнемо, да изградимо Језеро, које
је заиста дивно мјесто за живот, направите прави избор. Велики
проблем овог мјеста је било то што ми овдје нисмо имали гдје да
свратимо ни да будемо. То је био ваш избор.
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ЦИЈЕНА
Ја не знам вашег начелника, али, ето, ви га знате па га
задржите. Ако ја не знам начелника, ако га не знају ови људи из
Владе, онда је то цијена коју плаћате, цијена коју плаћа ово мјесто.
Сњежана каже да се ни на један пројекат није јавила локална управа,
да би аплицирала и прибавила неки новац који сваке године има.
То говори о незаинтересованости, то говори о бахатости, то
говори још о нечему. Та њихова велика прича и превара која траје,
ето, колико траје, колико су вас изварали, говори о томе да та прича
о Савезу за промјене, није увијек промјена набоље. Ово је доказ
промјене нагоре, они су отишли доље, нигдје се нису дигли, ништа
вам нису дали.
Нисам дошао да о њима причам, ја сам дошао да овдје
подржим Сњежану и ове дивне жене и мушкарце, да подржим вас,
да подржим Језеро, да подржим ваш начин живота заједно са
комшијама Бошњацима у миру и заједници да се гради ово мјесто и
да нико никоме не смета и да нико никоме не намеће ништа своје.
То је начин на који можемо да идемо. То је начин на који
Република Српска жели да иде. И немамо ми ниједан проблем са
добрим Бошњацима, ни са добрим Хрватима, ни са ким. Ми имамо
проблем са политикама које долазе негдје са стране, негдје издалека,
не само из Сарајева, него можда даље, тамо негдје са Блиског истока.
Ми имамо проблем са тим политикама.
Ми стојимо у одбрани начина живота који подразумијева мир
и стаблиност, начина живота који ће дати безбједност. Ми нисмо
они који ће направити било какву авантуру која би требало да нас
повуче у насиље у безакоње. Ми смо гаранција. СНСД је гаранција
стабилности, мира и за Србе и за Бошњаке и за Хрвате и за све
народе добре воље који живе овдје.
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ПОНОС
Ми поштујемо, и то је нормално, оне који поштују нас
желимо више да поштујемо. Поносан сам као предсједник ове
Републике када чујем и сретнем Бошњака и Хрвата који кажу да му
је добро у Републици Српској. Ја вјерујем да свима може бити добро
овдје. И зато подршка свим људима овог Језера.
Нађите начин да се окупите око Сњежане и њене
кандидатуре. Ви морате да будете захвални овој жени што је уопште
прихватила и што се предложила да буде кандидат.
Видим овдје 20 људи који не аплаудирају никако. То значи да
не припадају овдје. Могу, јер неки хоће с њим да иду даље, али то је
сигуран губитак. Губитак времена, енергије, живота, шансе,
будућности, свега што значи губитак, то се губи са овом причом.
Сњежана, која има своје остварење као човјек, стручњак, која
има своју стабилну породицу, одлучила је да живи овдје и није више
спремна да гледа како овдје не иде ништа, него се укључила
директно. На многим мјестима ми молимо људе да то раде.
И сада, кад овдје стојим пред вама, хоћу да вам кажем да сам
свједок да имате једног од најбољих кандидата који је могућ овдје у
овом мјесту за начелника и њен избор је ваша шанса.
У четири године, Влада, ја лично, и сви ми заједно, ћемо
учинити све, и Мркоњић Град ће учинити. Па ви нисте дали шансу
Мркоњић Граду да нешто уради. Разумио сам да је овај овдје што је
могао помарисати однио у Мркоњић да себи тамо прави кућу, стан,
шта има. А вас оставио да се сами сналазите како знате и умијете. Је
ли то тако Сњежана?
ГАРАНЦИЈА
Имамо ми једног човјека који се зове Лукач, можда и он може
нешто направити. Нема нико право да се игра са вашим животима,
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вашом будућношћу. Нема нико право да вас извара. Ја стојим иза
тога овдје, оно што вам је Сњежана обећала. Ја вам могу рећи да је
то остварено, нама остаје само сада једна неизвјесност како
обезбиједити овдје једну фабрику да запослимо додатно људи. Али
на томе можемо да радимо. Ово што је речено око инфраструктуре,
завршићемо. Она је рекла своја обећања и већ их испунила, јер смо
ми смо стали иза тога. Е сад, ви ако не будете гласали, онда ходајте
калдрмама и тим з..... Немојте очекивати од мене ништа. Мислим, да
не буде Миле обећао и то. Нема ништа, нема.
У животу, као и у свему осталом, постоји узимање и давање.
Љубав се заснива на томе да можете да узимате и дате. Ако само с
једне стране долази, онда нема љубави. А ја желим да с вама будем у
добром односу. Желим да овдје дођем и да заједно прославимо ваш
успјех, а вјерујте да је ваш успјех, откако постоји општина, највећи
ваш успјех је да 2. октобра одаберете Сњежану за начелника.
СУДБИНА
Ево, и овај један је сад почео аплаудирати. И да сам умјесто
вас, ја бих отишао одавде, идуће недјеље изашао на референдум, јер
то никога не би требало да вријеђа, а чини нас поносним на оно што
ми јесмо, а онда бих другог ујутро, чим бих се пробудио, отишао,
стао у ред и заокружио број један, односно ставио крстић.
Замислите која симболика у томе. Одете тамо, има 150
политичких партија, независних кандидата, а ваша Сњежана број
један у Језеру. Па ви сада реците да нема судбине, наравно да има.
Ето, то је то што сам вам хтио рећи, не знам шта више да вам
говорим. Био сам јуче на Кајмакчалану, тамо гдје се борба водила са
окупаторима, Бугарима, Аустроугарском и другима који су овде
били, гдје је изгинуло 5.000 српских војника у нападу да се уђе
поново у Србију. То је било часно, то је било тако тешко. 2.525
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метара надморске висине. Са тог врха се види пола Грчке, пола
Македоније. А када је лијепо вријеме, кажу да се види и сама Србија.
То говори колико је то било значајно мјесто.
Био сам тамо и сазнао сам да је тамо у рововима настала ова
дивна пјесма коју пјевамо сада, коју нисмо 100 година пјевали, то је
она: "Да ли чујеш, мила, мога коња кас?" Знате ви како то иде. Е то
је то. Живимо и идемо даље. Желим за све вас, за ову дјечурлију
овдје која се игра овако раздрагано, желим све најљепше што треба.
Спреман сам са Сњежаном да радим све оно што вам није
обећала. Не знам да ли имате вртић или нешто, направићемо и то.
Немате? Срам било начелника. Направићемо и вртић, то ћемо
почети да радимо другог. Наравно, ако Сњежана буде начелник, ако
не буде... нећу ништа да кажем. Ја сам увјерен да ће Сњежана бити
начелник, зато и говорим ово и зато сам и дошао овдје.
Ја знам да ви имате најбољег кандидата, ви знате да ја прошлих
година нисам баш нешто навраћао зато што је било и међу нашим
људима неког трвења, неког разилажења, сада сам свјестан снаге за
ово Језеро. Снаге овој листи и у начелници.
Желим да вас све поздравим и да вам пожелим све најбоље.
Све најбоље вам желим, пуно здравља и среће. И дајте да будемо
заједно овај пут. СНСД има огроман ресурс који може да стави
вама на располагање и да ријеши неколико ових горућих проблема.
Немојте да будете против себе, ако сте за себе, онда будите за
Сњежану.
Живи и здрави били.
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ШИПОВО
17.09.2016.

МИ СМО ПОБЈЕДНИЦИ

Добар дан.
Када се Милан Ковач кандидовао за начелника, ја сам се
питао који је њему ђаво. Човјек има своју фирму, посланик,
уважаван је. Када се јави за ријеч, не само да стрепи опозиција, него
и министри и остали. И он је одлучио да се кандидује. Мада сам
негдје у дубини разумио то. То је оно када волиш родни крај, своје
родно мјесто, када желиш да покажеш да може друкчије, када
проради инат и када није важан твој лични комодитет него потреба
да се овдје среди стање. И сада сам то разумио додатно.
Захвалан сам Милану Ковачу за дугогодишње пријатељство.
Он ме лично, на неки начин, везао за вас овдје и он је тај кривац,
заједно са бившим начелником и овим дивним кандидатима на
листама и вама, некима од вас, што никада нисам могао да одбијем
ниједан захтјев који је дошао одавде. Поносан сам на оно што смо
радили овдје.
И онда дође 2012. година, када смо мислили да ће Шипово
бити захвално, да ће подржати оно што се уради и једино ми је
преостало да их питам који им је ђаво, шта им би. Изабрали сте
другу локалну власт. Ја знам исто тако за вашег начелника и његову
ратну прошлост. Али, бити добар командант не значи да ћеш бити
добар начелник. То су сасвим два различита посла. Ратне заслуге
треба поштовати, али ово што се ради ове задње четири године,
треба казнити на изборима и ја сам увјерен да ћете то урадити. Не
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зато да би се некоме светило, не да би се некоме рекло нећеш то
више, нећеш примати плату. Не, него да би се отворила нова
прилика и нова шанса.
Општина Шипово је доказ да ова подвала која се зове Савез
за промјене не значи да је то напредак. Ово је доказ да је то суноврат
и ви сте то видјели, не морам ја то вама говорити. Ви то најбоље
осјетите. Има можда неко коме је и боље у овом времену. Има,
вјероватно, али у сваком случају као мјесто нисте добили ништа.
Зауставили сте инфраструктуру, зауставили сте развој и да
није Милана и његових послова овдје, питање је шта би било са
радним мјестима и колико би тога било. Негдје у дубини душе опет
мислим да Милан, ако и изгуби, рећи ће: "Па добро, у реду, нису ме
хтјели, они настављају тим путем." Али, какав је он упоран, мислим
да се неће помирити с тим и да ће се трудити да Шипову буде боље.
Зато нам је то потребно.
Милана знам из времена када сам са неких 27 година био
начелник општине Лакташи. Тада је овдје Стеван Медић био
предсједник општине, је ли тако? Од тада траје моје дружење и
партнерство са Миланом. Тада смо овдје дошли и разговарали како
можемо ово да унаприједимо.
ЗАЛАГАЊЕ
Знам када сте напустили своја родна огњишта и морали
отићи одавде сви колективно. Било ми је веома драго што сам тада
као посланик у Народној скупштини Републике Српске, тражио,
(не кажем да је због мене Бил Клинтон то урадио), али ја сам тражио
од Скупштине да се Шипово врати Републици Српској и било ми
је драго што је враћено. А ви сте се могли вратити својим родним
кућама.
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ПОРЕЂЕЊЕ
Овдје су на сцени двије видљиве ствари. Једна је власт до
2012. и друга послије 2012. године и ви то можете да видите. Они
који су задовољни овим стањем које имате у Шипову имају
једноставан избор - гласајте за то стање. Они који желе да се врате
на стазе развоја, имате ову нашу одборничку листу, дивне жене и
мушкарце, који су остварени у својим пословима и који желе
напросто да овај град буде бољи. Да буде бољи са Миланом у
конекцији са мном и Владом Републике Српске.
Ми смо спремни да све ове пројекте радимо. Ја стојим иза
свих пројеката о којима је Милан говорио. Сви смо ми, наравно,
власници наших живота и сви имамо право да употријебимо живот
онако како мислимо. Нико није задужен некога да мијења, али
увијек када су општине нашле начина да се обједине око једног
човјека, око групе, око тима, онда та локална заједница крене
напријед.
Ми смо у Лакташима били појам неразвијености и за само
Шипово тада, а онда је дошло неколико нас младих људи и рекли
смо идемо да радимо нешто. Нисмо сједили по кафанама и хотелима
у Лакташима и само причали бескрајне лоше приче о једнима и
другима, него смо кренули да радимо и Лакташи су кренули
напријед. Данас у Лакташима по глави становника имате највећи
број аутомобила. Је ли тако? Зоран то зна пошто наплаћује порез.
Он је порезник. Неко мора.
Ово мјесто смо рехабилитовали четири-пет година. Онај ко
не види, не можемо му ни помоћи. Ми се увијек држимо оне народе:
"Паметноме не треба показивати и причати, а будали говорио или
не говорио, остаје исто." Остаје тако, неће да види. То је народна,
није моја, ја не вријеђам никога.
Ја сам овдје дошао да подржим Милана Ковача и ову листу и
да вас замолим да будемо поново тим и да идемо даље. Дошао сам
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да вам кажем да Милан и ова екипа момака и жена има моју
подршку. Шипово има моју подршку и дајте прилику да вам то
покажемо. Ако нећете, шта вам ја могу.
Ја бих волио да свако мјесто буде једнако сретно у Републици
Српској и да нигдје нема проблема. Суочени смо са многим
озбиљним стварима. Као предсједник Владе и као предсједник
Републике све ове године морам да кажем да сам често био суочен
са многим изазовима које сам морао да рјешавам.
Научио сам да никада не смијем да гледам која сила стоји
испред мене и да би на основу тога доносио своје одлуке, јер онда
када то погледате и видите Америку и Европу испред себе, онда је
једино логично да се повучете. Али, то код мене никада није било
важно. За моју одлуку увијек су били важни циљеви које браним иза
себе, а мој циљ је увијек била Република Српска и стабилан и миран
овај простор.
Тако сам се раније понашао, тако се понашам и сада. И данас,
када је управо тај фамозни и фантомски Уставни суд Босне и
Херцеговине, од којега ја ништа нисам очекивао, али желим да вам
кажем - донио опет одлуку на фону онога што Бакир Изетбеговић
хоће и што хоће ови велики, а то је да сатру било какав идентитет
који ми, као народ и Република Српска имамо.
ИЗЛАЗИМО НА РЕФЕРЕНДУМ
Ја сам дошао овдје да кажем да, без обзира на то што су они
донијели тамо неку одлуку да забране референдум, ми излазимо
25.09. на референдум. Све техничке ствари су завршене. Не може
се једном народу забранити оно што имају други народи, што имају
широм Европе, што имају свугдје. Референдум је наше природно
политичко право и политичко средство. Немојте да се заморите.
Пустите ове из такозваног Савеза за промјене, односно
пропасти. Њихова спирала издаје већ је позната. Сваки дан пишу и
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сваки дан понуде нешто што личи на то. Док је СНСД сједио у
Сарајеву, нису ни смјели да помисле о томе да крену на рушење
Дана Републике. Када је дошао Босић и остали његови трабанти,
одмах на дневни ред дође и укинуше нам Дан Републике. Уколико
Дан Републике не одбранимо овај пут, идуће године ће нам укинути
назив Република Српска. Зато је ово важно.
Кажу референдум ништа не одлучује! Па што га онда толико
браните? Шта је, шта вам смета? Ја позивам и Бошњаке који овдје
живе да буду интегрисани у томе. Нисам ја против било кога. Добро
су дошли сви добри људи. И знам да има Бошњака добрих људи. Ја
знам неке, имам пријатеље. Али, ја говорим овдје о политикама које
долазе негдје са стране и овдје нама гурају неке своје ставове.
Неће укинути и докинути Републику Српску. И нећете нас
преварити на томе. Ми имамо природно право да се боримо за то,
али је и те како видљиво, калкулантски видљиво да Јандрић није
хтио јуче да потпише овдје налог за одржавање референдума. Онда,
гдје му је борба у којој је био? Зашто је напустио. Зашто је баш јуче
бирао да потпише. Није га било, јер рачуна да ће од Бошњака
овдашњих добити гласове и да се тако спаси. Он одавно не рачуна
на Србе. И ви то морате да разумијете.
ОДРЖИВО ШИПОВО
Ја само знам да сам овдје стекао много добрих пријатеља, вас
који сте овдје и неких који нису и да хоћу са вама да направим боље.
Хоћу да направим одрживо Шипово. Хоћу да то има смисла. Хоћу
да направимо ту спортску дворану. Хоћу да то урадим заједно са
Миланом Ковачем, а са другима нећу, ето. То је моје право. Хоћу да
видим шта можемо од ових инвеститора још довести овдје. Хоћу да
пошаљем инвеститора овдје, али морам да знам ко је овдје. Не могу
да га пошаљем у неизвјесност.
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Кажу, страни инвеститори - добро дошли, наравно. Почнимо
да поштујемо наше инвеститоре. Почнимо да поштујемо наше људе
који запошљавају. И то из разумљивих разлога које ћу вам навести.
Милан Ковач је примјер тога. Погледајте, страни инвеститор ће
доћи овдје и уложити у неку фабрику, шест мјесеци губитак, годину
дана, биланси лоши, покупи се и оде. Милан Ковач никада није
отишао из Шипова. Он овдје има своју породицу, своје школске
другове, родбину, кумове и пријатеље. То је сасвим различито и
човјек који ради, наравно да има социјалну одговорност већу за ову
локалну заједницу него неко ко дође из бијелог свијета. Најчешће у
форми страних инвеститора долазе фондови, ви појма немате ко је
власник. Само пошаљу директора и никога више.
Морамо почети поштовати наше људе који запошљавају. Нису
сви тајкуни и нису сви лопови и не може се на тај начин односити
према њима. Морамо превазићи тај чип у глави који само нас
ниподаштава, а када дође неко са стране извлачи вам већи новац и
ако од тога има већу корист, онда је у реду само зато што је са стране.
Е није у реду. Ја мислим да је у реду да наши људи овдје раде и да сви
заједно имамо корист од тога. То је у реду по мом мишљењу.
Дакле, изађите на референдум 25., а девети јануар сљедеће
године ћемо прославити помпезно. Молим вас, 25. набавите сви
нашу заставу и са заставом идемо на гласање. Али, исто тако ништа
мање није важан други октобар. Немојте да се заносите.
Избори су наше оружје. Срби више ниједан рат неће добити
оружјем на овим просторима, јер су разоружани, али наша права
можемо да одбранимо оловкама, јединствени. Увијек смо снажни
када смо окупљени. Није без разлога српски позив који вјековима
траје, да се сложимо и окупимо. То је увијек завјет, јер се зна када
смо окупљени око једног човјека, око једне идеје, да смо јаки и да
нам нико не може ништа.
Ја, када овако стојим и гледам све вас, гледам ко аплаудира, ко
не аплаудира. Е пошто сте ви мени аплаудирали, ово је већ пети пут
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откада ја говорим, видио сам тројицу-четворицу горе који не
аплаудирају. То значи да су овдје дошли да чују шта ми говоримо. И
ја бих волио да њима пошљем поруке и да им кажем, реците им све
што смо ми овдје рекли. Немојте ништа да заборавите од овога.
Ми нисмо дошли да ширимо никакву мржњу нити да
клевећемо. Нас интересује могу ли они ваши који су вас послали
овдје да слушате нас, показати ишта што су оставили иза себе. Има
ли иједан пројекат који су реализовали. Нека покажу шта су
урадили. Ја се спремам да ходам овдје по Шипову и да покажем неке
ствари, јер ми је у живом сјећању оно што сам урадио сам. Да не
говорим о Републици Српској и о ауто-путу који смо урадили од
Бањалуке до Градишке и о ономе који је планиран кроз овај
простор.
ПЛАНОВИ РАЗВОЈА
У новембру идем у Кину и тамо ћу се срести са њиховим
најважнијим људима. На дневном реду је разговор о ауто-путу
Бањалука - Купрес. И то ће требати. У највиши ранг инвестиције,
ево Зорана Тегелтије, ставили смо тај правац. Уколико Кина
одговори позитивно, градићемо тај ауто-пут. То значи ново
отварање за Шипово. То значи нови развој. То значи још љепше
Шипово. Дајте нам прилику да то радимо.
Ми не тражимо од вас ништа осим онога што већ сви
нормални људи раде плаћајући порезе и обавезе. Овдје се ради о
управљању ресурсима и ономе што треба да учинимо.
Наша намјера је веома јасна. Политички одбранити Републику
Српску и учинити све да очувамо економско стање у Републици
Српској и да наставимо даље. За оне који прате и разумију, морају да
знају да смо ове године за девет мјесеци имали раст БДП-а за три одсто.
То није импозантно, али у окружењу мало ко има то.
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Наша економија није отишла у минусе како су говорили. Када
слушате њих, говоре нам о томе пропашћемо. Иванић говори да
ћемо пропасти већ 10 година. Сваког фебруара има његова изјава
која каже да се неће исплатити пензија до шестог мјесеца. И ми
сваки пут исплатимо пензије и оне су редовне. Ставили смо их на
буџет да буду редовне.
Разумијемо ми шта је то и да је оптерећење за нашу
ликвидност, али нисмо хтјели да оставимо у неизвјесности
пензионере и пензије се редовно исплаћују. Наше плате овдје у
Републици Српској су веће или једнаке као и у региону. Веће су за
150 евра у различитим сегментима него што су у Србији. Имате ви
тамо много родбине. Питајте их колика је тамо плата наставника,
учитеља у Србији. Израчунајте и прерачунајте у евре и видјећете да
је овдје већа за 150 евра. Ја не говорим о томе да је то сјајно и добро.
Редовно је и није лоше.
НОВО ВРИЈЕМЕ
Чекаће неко ново вријеме. Нећемо снижавати плате. Нећемо
снижавати пензије. Ићи ћемо даље, сачуваћемо то. То нас кошта
ликвидности, притисака, не стижемо све да плаћамо, али знамо шта
су нам приоритети. Исплаћујемо оно што је витално и важно за
Републику Српску и то радимо. Чувамо школство, здравство,
полицију. Хоћемо да имамо сигурност. И гарантујем вам да имамо
данас једну од најспособнијих и најбољих полицијских структура у
региону. И најбољег министра, наравно.
Очекујем Шипово освијетљено, озарено, сретније, боље, ето,
то је наш циљ. Живи и здрави били. Вјерујем у вас. Ово тамо тројечетворо не мора да вјерује у мене, али то је њихов проблем.
Њиховим буџетима, њиховим властима треба буџет којим ће
Крсто Јандрић ширити партију широм Републике Српске. Да је он
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могао нешто да уради, не би се удруживао. Не може он ништа да
уради. Има илузију да може са Милорадом Додиком да се такмичи.
Не може! Ја сам побједник. Видјећете.
Најновији резултати истраживања јавног мњења говоре да
СНСД, који је имао тешко вријеме за прошле опште изборе и тада
је имао 28 одсто подршке, данас има 37%, а да се СДС, који је на
прошлим општим изборима имао 24 одсто, срозао на 16%. То
говори да падају, а да СНСД расте. То истраживање су наручили
странци.
Будите са побједницима. Побједник је Милан. Побједник је
ова наша листа. Дајте му довољно одборника да не буде сам.
Помозите да ваши који живе у Језеру гласају за Сњежану. Да
добијемо у Језеру власт и да направимо и од њега пристојно мјесто
за живот.
Гдје је СНСД, тамо су и резултати. Котор Варош је био
сабласно мјесто до прије осам година. Осам година власти СНСДа и сада 300 људи из Бањалуке иде и ради у Котор Варошу.
Дајте шансу себи гласајући за Милана.
Живи и здрави били!
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БИЛЕЋА
18.09.2016.

СРПСКА СЕ ГРАДИ ВОЉОМ НАРОДА

Поштовање Билећа, поштовање добри људи. Многи од вас
знају да сам овдје служио војску у бившој Југославији и осјећам се
увијек добро овдје када дођем, без обзира на увријежено мишљење
да они који су служили војску не желе да се врате тамо, а ја увијек
уживам када дођем овдје. Хоћу да вам кажем да ми је драго да је
почела манифестација окупљања тих бивших војника и већ двијетри године овдје долазе са простора бивше Југославије.
Но, ја сам дошао да подржим овдје вашег и нашег начелника
Миљана Алексића, да кажем да вјерујем у оно што он ради, да
вјерујем у оно што овдје ради СНСД, да вјерујем у оно што ви овдје
чините, људи у Билећи. Знам да није лак живот, знам да није
једноставно, знам да као, рецимо Гацко и Требиње, немате
електране, али то понекада умртви за неке друге шансе и ви сте
нашли своје шансе, наравно, у неким другим стварима и драго ми је
да видим да Билећа, по неким овдје подацима које можемо да
видимо, напредује.
Драго ми је што смо коначно ријешили проблем тунела и
одводног канала како бисмо у овом дијелу Билеће, који је
традиционално био потопљен послије сваке кише, спријечили да
се то више никада не деси и у то се улаже осам милиона марака.
Раније смо завршили колектор и све друге ствари које су учињене.
Билећа представља једно од важних мјеста Републике Српске,
важно мјесто Херцеговине и Републике Српске и све оно што
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чинимо овдје на овом региону не може бити изузето од добробити
за вас. Прије, када сам постао предсједник Владе, прије 13 година,
долазио сам овдје и покушали смо да рјешавамо проблеме.
Знам да је било много оних регионалних проблема и желим да
вам кажем да сам увјерен да је прелаз Чемерно, који смо урадили
прије неколико година, на добробит, наравно, овдје и Билеће и
читаве Херцеговине. То је ријешило комуникацијску затвореност
бар за ту страну и дошао сам да вам кажем да ћемо и пут од
Тјентишта до Фоче ставити у приоритет рјешавања у наредној
годину како би Билећа са те стране била потпуно интегрисана са
Републиком Српском, са Србијом, и како бисмо на најбржи могући
начин могли да комуницирамо.
Захвалан сам вам за једно тако моћно дијете као што је Тијана
Бошковић, а само да вам кажем зашто: Знао сам да је одавде прије
него што су отишле на Олимпијаду, али нисам знао да ће онако да
убије Американке на оној утакмици и та њена три везана поена
преокренула су утакмицу и био сам поносан што је одавде. И ви
треба да будете поносни. Овдје има много добре и способне дјеце и
треба да им пружимо шансу, зато треба једна развијена локална
заједница и сви ми који јој помажемо у свему томе.
ВОЛИМ БИЛЕЋУ
Дакле немојте сумњати да волим Билећу. Волим је зато што
сам овдје упознао доста добрих људи, упорних, оних који не
одустају, оних који се боре за свој крај.
Ваш начелник Алексић не прича пуно, али када нешто
одлучи, нема Владе која не би то учинила за њега. Успио је да
рјешава многе проблеме. Сад ми је рекао да има проблем са
прерасподјелом средстава за потопљено земљиште. Каже да се сада
тиче Невесиња, Требиња и ко је још укључен у то, али мораћемо
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сјести, морамо бити задовољни. Ако је он задовољан, онда је
задовољна и Билећа, је ли тако?
Дошао сам и ходам широм Републике Српске и говорим са
људима, наши скупови су веома посјећени, наша партија је
несумњиво водећа партија. Посљедња истраживања која сам могао
да видим рађена за потребе неких странаца који одлучују о неким
политичким потезима говоре да је СНСД вратио своју политичку
снагу и да је данас на 37% на укупном нивоу Републике, што значи
да је готово 90% повећао своју подршку у односу на прошле опште
изборе. А да је у исто вријеме СДС, који је имао 24%, сада на 16%.
То говори да је народ препознао њихову калкулантску политику на
ивици издаје у Сарајеву, која је у функцији политике Бакира
Изетбеговића који жели да нам учини само лоше.
СНСД, када се налазио у структурама власти на нивоу БиХ,
ниједно питање које је угрожавало и вријеђало Републику Српску
није било могуће поставити на дневни ред ниједног органа.
Само годину дана након што је Босић ушао у парламент,
Иванић у Предсједништво, а ови министри у Савјет министара
добили смо одлуку о укидању Дана Републике, добили смо одлуку
зато што "наши" тамо немају храбрости да се супротставе и да кажу
да такве одлуке неће поднијети и да ће напустити заједничке
институције ако такве одлуке буду доносили, као што смо ми радили
онда када су високи представници покушавали да нам наметну
одлуке.
Они су то само гледали и своје активности усмјерили на
Републику Српску, али ево, драго ми је што је народ то предвидио.
Увијек када сам одлучивао о важним стварима за Републику Српску,
научио сам одавно и тако се и понашам, да ми није важно која сила
стоји испред мене, него су ми увијек важни свети циљеви које
браним иза себе. А за мене је Република Српска била тај свети циљ,
та линија која је поништавала моћ и Европе и Америке и свакога
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ко је покушавао да се према нама непринципијелно понаша.
Тако је и ово око Дана Републике. Морамо да разумијемо да
је то веома важно. Ја као предсједник Републике вама кажем: Ово је
као једна битка коју водимо на политичком плану. Уколико прође
ова њихова прича да сатру нашу намјеру да се одбранимо од Бакира
и његове намјере да нам укине Дан Републике, идуће године можете
очекивати да ће тражити да се укине назив Република Српска. Јесте
ли спремни то да поднесете? Наравно да нисте.
Зато сада треба у недјељу изаћи на референдум. Молим вас,
изађите на референдум, изађите и подржите. Чућете многе који ће
нас нападати ових дана. Чућете и оне велике који ће, не знајући о
чему се овдје ради, увијек кривити само нас и Републику Српску.
Чућете и већих који говоре треба Додика кривично прогонити,
треба га затворити зато што хоће да се проведе референдум.
ВОЉА НАРОДА
Ово народ хоће, а Милорад Додик је представник овог
народа, изабран од овог народа и ја немам намјеру да се другачије
понашам него како се понаша овај народ. Није моје да се бавим
неким другим интересом, него народним интересима. Зато, ево већ
14. годину ја сам предсједник Владе и предсједник Републике
захваљујући подршци коју ви мени дајете широм Републике Српске
и немам намјеру да одустанем.
Док год ми не "изгањамо" онако како ми хоћемо, да поштују
наш начин живота, да поштују нашу вјеру, писмо и језик, да поштују
нашу крсну славу и да то никоме не смета, онда можемо да живимо.
А не да нас понижавају и да нам кажу да је проблем Дана Републике
зато што на тај дан пада Свети Стефан.
Не може то да буде проблем и нисмо никоме учинили ништа
ни на тај дан ни било када када смо славили и обиљежавали наше
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славе. Српски народ је поносан на то што има своју славу и неће
нам то нико доводити у питање, па ни Бакиров суд у Сарајеву, који
наставља традицију његовог оца који је написао Исламску
декларацију и предвидио оно што сада имамо горе на Блиском
истоку, а то је Исламска држава. Не, ми то не требамо.
СНАЖНА СРПСКА
Ми хоћемо овдје да живимо са свима у миру, са људима
бошњачке националности и Хрватима. Ми хоћемо да развијамо
нашу Републику Српску у пуној љубави коју имамо за њу, без
намјере да је се одрекнемо или да умањимо њену снагу.
Нама треба снажна и моћна Република, она се гради вољом
народа. Само окупљен народ може да спашава велике историјске
пројекте какав је Република Српска. Срби су кроз историју увијек
тражили окупљања и знали су да је у кључним политичким
околностима окупљање најважније за снагу коју имате. Ако нема
окупљања и ако нема снаге, онда нема ни добрих рјешења за наш
народ. Зато је важно изаћи на референдум, зато је важно окупити се
и другога у истом обиму и истом енергијом, гласати за Миљана,
гласати за ову листу одборника овдје, дивних жена и мушкараца
који су прихватили да раде у интересу ове општине, у интересу вас,
да се боре за вас и да учине све најбоље могуће управо за вас.
ШАНСА
Наравно да Билећа има шансу. Ја не бих био овдје да нема
шансу. Билећи треба добар наставак конекције са властима
Републике Српске. Немојте дозволити да вас СДС одвуче у
Сарајево. СНСД прави конекцију и прилаз Бањалуке и Крајине и
Херцеговине и Билеће и Требиња и Новог Града и Приједора и
Зворника и Источног Сарајева и Пала. То је за нас Република
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Српска. За нас Република Српска не станује у федералном Сарајеву,
тамо само имамо проблеме.
Политика је веома важна ствар. Откако је човјек постао
свјесно биће, увијек је имао водство, без водства, без политика нема
напретка. Ако немате добро водство, онда улазите у хаос, а ако имате
лоше водство, онда улазите у немире и ратове. Наше водство
подразумијева да желимо стабилност и мир, ми смо они који су то
показали у тешким и деликатним околностима.
Када су нам наметали да изгубимо полицију, када су тражили
од мене да пристанем да се укине назив Република Српска и да
предам полицију у Сарајево, нисмо то дозволили. Поносан сам на
то, јер сам имао вашу подршку и знао сам, потпуно живим у
увјерењу да ми је важније да дођем овдје међу вас и да ми кажете
поштовање и да ми аплаудирате, него да имам тапшање по рамену у
Стејт департменту, у Бриселу или на неким другим мјестима.
Мени је важнији ваш осјећај према мени него њихово
тапшање. Република не чини никоме ништа лоше, Република жели
само себе. Али имамо проблем. Бошњаци не желе Републику
Српску и значајан дио међународне заједнице. Предуго смо остали
живи. Хтјели су да централизују Босну. У централизованој Босни
нема Срба за 20 година. Сви ће отићи, јер неће моћи да издрже
јарам освете од муслимана из Сарајева.
Зато се мора бранити Република Српска, одлучно, на сваком
мјесту и у свакој прилици. Нема малих тема за Републику Српску,
нема малих рјешења. Република Српска живи одлучно у борби да
одбрани себе. Ово је наш начин живота овдје и то је оно што
радимо и никада од тога нећемо одустати.
СНСД
Желим да вам кажем да је СНСД стратешка партија која се
бави стратешким и секторским политикама развијајући различите
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сегменте друштва. Херцеговина је, поново велика инвестиција кроз
изградњу хидроелектране Дабар и других хидроелектрана на овим
просторима. Ми морамо то да наставимо, а СНСД није мала
политичка партија која се бави странчарењем. Мир у кући зависи
од јединства, мир у општини зависи од тога да имате јасне политике
које се окупљају и које нису супротстављене и које се не свађају.
Гласајте за велику, моћну странку, снажну, ове младе жене и
мушкарце који хоће да за Билећу ураде најбоље. Подарите им
гласове другог октобра и учините да Билећа буде снажна, а снажна
је онолико колико има ваших гласова за СНСД.
Снага Републике Српске је у томе колико се има подршке
политикама, тако је и у Билећи. Гласајте другога за господина
Алексића, за ове младе људе, гласајте за СНСД. Гласајте за
Републику Српску, бирајте своју будућност.
Живи и здрави били.
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НЕВЕСИЊЕ
18.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МОРА БИТИ ДРЖАВА

Добро вече и хвала вам.
Дошао сам овдје да се видим са вама и да подржим господина
Авдаловића и ову листу дивних жена и мушкараца који су одлучили
да вам се ставе на располагање да заједно са мном учинимо овај град
бољим и ефикаснијим мјестом за живот, јер он то заслужује.
Многи људи овог мјеста су га прославили широм свијета. Сад
је вријеме да људи који овдје живе прославе ово мјесто. Најбоља
прослава јесте да заједно са вама остваримо конекцију и побједу која
може да учини ово мјесто, ову општину Невесиње, вас, добре људе,
Невесињце, за које и ваше комшије Херцеговци кажу да сте
посебни, поштени. Треба да створимо заједно услове једног
радосног живота. Ја сам увјерен да то можемо.
Све што су обећали и што год треба да урадимо, учинићемо,
показаћемо да то можемо. Ако смо покренули поред силних
проблема Горње хоризонте, знате да смо морали на суд као
Република око провлачења вода, како се то каже, па чекали смо 3-4
године док нас је опозиција нападала. Добили смо судску пресуду и
кренули у изградњу да улажемо 100 и нешто милиона само за
почетак тих радова.
ОДНОСИ
Хтјели смо да будемо одговорни према овом крају. Градили
смо путеве и водоводе које не би градили да је то страни
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инвеститор. Важно је да електрична енергија и производња
електричне енергије остану власништво ове државе и овог народа.
Тај ресурс не смијемо да продамо никада.
Видим у неким досадашњим извјештајима да овај ваш
садашњи начелник каже он ће побиједити и каже како има неку
конекцију са мном. Никада није дошао у Владу, нити ушао у мој
кабинет. Једино кад овдје слетимо и када ми разговарамо шта ћемо
да урадимо са овим младим људима који су тако енергично тражили
од мене, без обзира што нисмо власт у локалној заједници, да не
оставимо ово мјесто празним и да радимо ове послове које смо
могли да чујемо, онда се он појави негдје ту па ми неко каже ево
начелника. Тако сам га упознао, иначе уопште не знам за њега. Неко
ће рећи није сметао. Јесте сметао, јер није било енергије, није било
подстицаја, а могли смо још више. Наш налог јесте да овдје, и сви
наши коалициони партнери, који учествују са нама на републичкој
власти, слажу се са тим да потенцијали које Херцеговина има, не
може да се редистрибуира на друге просторе.
Данас сам био у Требињу и свим херцеговачким општинама и,
ево, вечерас овдје завршавам. Рекао сам да оно што ради
Електропривреда мора да се усмјери ка развоју локалних
капацитета. То је овдје најбоље видљиво. Управо овај пут од
Невесиња према Билећи, који скраћује битно вријеме путовања
даље, доље према мору, односно према Требињу. Могли смо то да
заобиђемо, могли смо да кажемо шта нас брига, ми правимо
електрану, не треба нама пут. Али ми правимо све објекте који значе
одржив живот.
Ми се бавимо политиком, ми нисмо обична мала странка која
се бави странчарењем тако што ће изабрати некога да засједа на
терет народа и буџета, ништа не учини, а стално тражи кривца у
неком другом. Све што смо учинили, учинили смо за добробит
народа, а учинили смо много више него што се могло учинити, јер
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живимо у немогућем окружењу лоших партнера, лоших политика,
политика које су хтјеле да смање снагу Републике Српске и њену
моћ.
ДОСТОЈАНСТВО
СНСД је вратио достојанство Републици Српској, одбраном
њених институционалних капацитет. Сјећате се полиције
Републике Српске за коју смо рекли да не може и тиме зауставили
њену предају. Да је отишла полиција, данас би Република Српска
била празна љуштура. Сјели смо у Сарајево и за осам година СНСД
није дозволио да се на дневни ред стави ниједна одлука која би
могла да умањи снагу српског народа и Републике Српске.
Осам година нису смјели да помисле да донесу неку одлуку
која би била штетна за Републику, јер су знали да Небојша
Радмановић, и Никола Шпирић, и Средоје Новић, и Живковић, и
Калабић и остали би истог тренутка напустили Босну, а онда Босне
нема, нема је ако нема Срба у њој. Ми не желимо да радимо по мјери
Бакира Изетбеговића. Након тих осам година ушли су у заједничке
институције ови из СДС-а и ПДП-а. Сада све може. Охрабрени
Бакир је одмах тражио да се укине Дан Републике и онда су
измислили причу на Уставном суду и рекли да укидамо Дан
Републике.
Хоће да нам кажу да нисмо ни рођени. Хоће да нам кажу да
смо лагали јер би то било са сваким од нас појединаца када бисмо то
учинили, када би се установило да ја, Милорад Додик, нисам рођен
12. марта 1959. године, већ неког другог датума, ја бих био лажов,
лажно бих се представљао. Тако вам је са Републиком. Тако вам је са
народом. Зато морате изаћи на овај референдум 25, нема оправдања
за оне који неће да изађу. Нећу да проклињем никога, али морате
изаћи.
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ОТПОР
Срби више немају могућност да бране своје достојанство
оружјем нити требају. И не смије да погине ниједна глава, ни туђа ни
наша за наша права која можемо да изборимо путем политике.
Политика подразумијева борбу путем референдума, путем оловке.
Да бисмо били снажни, морамо бити сви на окупу. Немојте да
будете лијени, немојте да будете нестрпљиви, станите у ред, гласајте
на референдуму, дајте снагу Републици Српској - предодредите
нашу будућност.
Уколико прођу са овим сада што хоће, да нам забране
референдум, да нам забране да славимо девети, идуће године
очекујте да нам траже да се укине назив Република Српска.
Урадиће то ако не буде отпора са наше стране. Јесте ли
спремни да то прихватите? Ја нисам. Частан народ, патриотски
народ, српски народ овог краја зна шта је слобода, слобода је кључна
ријеч српског народа кроз историју.
Прије три дана био сам на Кајмакчалану и тамо видио и
спознао једну нову димензију тог страдања гдје је 5.000 наших
сународника у то вријеме прије тачно 100 година у жељи да се врати
на ове просторе дало своје животе на том великом брду, високом
2.525 метара. Више од 5.000 Срба је изгинуло на Кајмакчалану да би
могло да се сиђе у Србију, да се ослободи Србија од њемачких и
аустроугарских окупатора, да се врати живот Србији. Србија је тада
изгубила пола српског становништва у том рату.
СЛОБОДА
Срби никада никога нису нападали. Изгубили су огроман
дио популације, али никада нисмо одустајали од слободе. Рећи ћу
вам и ово, кад год Срби нису имали државу, увијек су масовно
страдали. Тако смо страдали у Јасеновцу, гдје је значајан дио и овог
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простора био у оквиру Независне државе Хрватске, која је Србе
систематски убијала.
Само држава брани слободу српскога народа. Зато Република
Српска мора бити држава. Ми хоћемо права која смо стекли. Ми не
тражимо ништа више од онога што је написано у Дејтонском
споразуму. Они могу да на нас врше притисак, али ми остајемо
упорни у нашем праву. Зато ми треба снага народа кроз референдум
и кроз ово гласање.
Пустите мале шићаре. Погледајте несретне породице и
несретне људе, увијек су несретни јер су посвађани у оквиру
породице и сви се мрзе, тако и у оквиру општине. Када имате људе
у скупштини који се само свађају, нема напретка. Зато овдје морате
изабрати ових 15 људи, заједно са вашим коалиционим партнерима.
Морате изабрати Илију, немојте остати у свађи, то је ваше
право и ваша ствар. Данас се огроман број људи упутио у политичке
воде, што је погрешно. Као што не може да буде свако љекар, тако
не могу сви да буду политичари.
Али ово што је произведено оваквим начином живота су
многи мешетари, лажови који дођу и једно вам говоре, а друго раде.
Ми смо се увијек враћали овдје и изнова тражили вашу подршку,
јер смо радили на двије веома важне ствари по Републику Српску.
То је њен политички статус и њен економски и социјални развој. У
овом моменту је било кључно одржати Републику Српску да се не
суноврати на економском плану.
Када видите шта се дешава у западној Европи, у читавом
свијету, гдје пропадају економије за које смо мислили да су узор
развоја, од Грчке као економије, па свих држава Италије, Француске
и других, видјећете, упамтите, за шест мјесеци колапс Италије,
Француске, Португала или Шпаније.
Наш задатак је био да очувамо ово што имамо и успјели смо
у томе. Одржали смо плате. Нису успјели да нас притискају када
говоре смањуј плате просвјете, смањуј плате здравству, полицији,
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смањуј пензије. Нисмо ништа од тога урадили, остали смо на истом
нивоу. Због тога смо мало можда угрозили ликвидност и не
стижемо неке друге ствари, али утврдили смо приоритет и рекли
морамо очувати то. То је суштина ове државе. И очували смо, идемо
даље, три одсто је наш раст у девет мјесеци.
Некоме то не можете да дочарате када би било и 300 одсто.
Наравно да се руководим оним што је народ давно рекао:
"Паметноме не треба говорити, а будали говорио или не говорио."
Тако и ми не можемо убиједити ову опозицију да је направљено
Чемерно, којим они наводно нису пролазили, а сада сви пролазе.
Када смо долазили овдје и говорили о томе, увијек ми је
речено да је Херцеговина комуникацијски изолована и да јој требају
путни правци. Један од кључних путних праваца према Србији је
Чемерно. Уложили смо 72 милиона властитих средстава из
приватизације Телекома, што је један од највећих пројеката које смо
урадили.
И данас смо спремни, ово што радимо око Дабра, Горњи
хоризонти, то је искључиво властити новац ове Републике, 100
милиона издвојено је из Електропривреде. Могли смо да кажемо,
ево, то ћемо у буџет и за неке друге ствари. Не, рекли смо овдје то
радимо, овдје то овом народу треба.
Увијек сам био сигуран у вас и онда када нисте гласали за
мене, и сигуран да ће доћи и дошло је вријеме када ћете нам дати
подршку. Хвала вам за прошле изборе, али сада ми дајте шансу да
заједно са Авдаловићем наставим даљи развој Невесиња. Не
правите никакве разлике, овде се ради о тиму. Ти људи су дио мога
тима, ово су ти људи. Они имају наше повјерење.
ТРОЈСТВО
Нећемо ми сутра прекинути исплату ни у школство ни у
здравство ако, не дај Боже, не прође наш кандидат. Али оно што ви
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губите, губите могућност за снажније инфраструктурне пројекте.
Губите могућност да сви заједно имамо једну снагу. Овдје мора да
буде јединство Херцеговине коју желим да остварим. То је локална
власт свих општина овдје и Невесиња, Електропривреде РС и
републичких власти.
У том тројству, које постаје свето за ову Херцеговину, можемо
да изградимо бољи живот и ријешимо много проблема. Запослити
људе не можете ако нема инфраструктуре, не може ако нема струје,
путева, не може ако нема воде. Како је могуће да једно мјесто нема
воде? Ко је пропустио године одличних пројеката, док сам био
предсједник Владе. Никада није дошао ниједан захтјев из Невесиња
за рјешавање водоснабдијевања, а добијали смо џаба новац да то
ријешимо. Сада морамо властитим средствима да "крпимо".
Ја сам '98. године као предсједник Владе дошао у Требиње које
два мјесеца у току љета није имало воду, ви то знате, довео
инвеститоре који су били спремни да уложе седам-осам милиона да
направе један одличан систем водоснабдијевања. А онда када смо
заказали састанак, када сам дошао пред општину, предсједник из
СДС-а је закључао врата општине. Послије смо морали властитим
средствима да рјешавамо водоснабдијевање.
Када пропустите шансу, пропустите прилику, онда то оде, као
што и живот прође. Немате шансу да вратите вријеме иза себе.
Вријеме иза себе се само биљежи по томе шта сте оставили, колико
сте урадили. Ако сте политичар шта можете да видите иза себе. Ја
могу да видим много и могу да набрајам сатима и данима. Моја
прича није празна. Моја капитална активност јесте усмјерена ка
томе сазнању да Република Српска мора да буде брањена.
ОДЛУЧНОСТ
И онда када сам био сам у великом свијету, на великим
мјестима и када је изгледало да је огромна сила кренула на
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Републику Српску и на мене, нисам се бојао велике силе испред
себе, већ сам се увијек руководио светим циљевима које браним, а то
је била Република Српска. И увијек ми је било лако, никада нисам
имао ни трему, ни ништа. Ја сам све своје животне одлуке донио.
Мој живот, мој рад је посвећен Републици Српској.
Ја се не бојим пријетњи из Сарајева да ће мене, Милорада
Додика, предсједника Републике, кривично гонити зато што
заговарам референдум. Није моје да ја размишљам о мом
комодитету. Ако су могли многи наши у историји да страдају, а то су
могли и ови наши који су направили Републику Српску да свој
живот доведу у готово безизлазну ситуацију, униште свој комодитет,
а не одустану од идеје која се зове Република Српска.
Ако данас Караџић и Младић и други тамо негдје по
казаматима свијета живе, онда ни Милорад Додик нема право да
мисли о себи да буде кукавица и да буде неко ко ће окренути леђа.
Ви мене нисте бирали да ја окренем леђа. Ви мене нисте бирали да
се бојим. Ја сам изабран да вас представљам.
СЛОБОДА
Српски народ је слободарски и јуначки народ. Наша слобода
никада није добијена, увијек је брањена. Ми смо доносили слободу
другима. Другим народима направили смо државе. Срби су изашли
горе на Крф и створили бившу Југославију и дали су Републику
Хрватској, која није ни постојала, а сада су држава. Срби су ти који
су то урадили. Муслимани су у Другом свјетском рату 1944. године,
када је било јасно ко је побиједио, почели да улазе у партизане, дотле
су били дио дивизије усташког режима. То су ствари које ми не
можемо овдје да заборавимо.
Из тог разлога ја овдје браним слободу овог народа. Ово је
Република Српска, кључна за историју и наш живот на овим
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просторима. Она није усмјерена да лоше живе Бошњаци или
Хрвати. Она њих може иритирати и нервирати, али није усмјерена
на неког ко је Бошњак, Хрват, ко је друге нације, вјере, ко је
различит. Срећа српског народа у Републици Српској јесте да
обезбиједи исте услове живота за све друге, као што ми Срби овдје
желимо за себе. То је успјех и не смијемо од тога да бјежимо, шта
год то говорило. Али исто тако не може неко да дође овдје у
Републику Српску и да буде против Републике Српске и да очекује
да га поштујемо. Наравно да нећемо.
Увјерен сам у снагу овога града, Невесиња, вас. треба да
окупимо многе и да вратимо оне који су отишли одавде, а могу да
дају свој допринос. Треба да направимо овдје инфраструктуру, хоћу
са вама то да осмислим. Спреман сам да, када завршимо овај посао
и када ме обрадујете са господином Авдаловићем и његовим
избором и немојте заборавити треба нам 15 одборника, без тога
ништа нисмо урадили. Морамо бити јединствени, морамо имати
сређену кућу. Општина мора бити сређена кућа у коју ће људи
улазити да доносе одлуке и да буду сретни, а не да се свађају. Нећу
свађу. Ако то урадите, доћи ћу са Владом и остаћу два дана да
договоримо шта да радимо овдје.
Живјели и здрави били. Желим вам све најбоље. Хвала вам!
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ШАМАЦ
19.09.2016.

НЕМОЈТЕ ДА ВАС ПУКНЕ СТРУЈА
У ЈЕФТИНОЈ ТАРИФИ

Хвала вам.
Овдје увијек радо долазим и одмах желим да вам кажем,
слушајући Живана и ово што је он рекао, могу да кажем да Шамац
може да буде сретан са оваквим човјеком на мјесту начелника, да
настави оно све што смо до сада радили, у готово немогућим
условима. Мислим да општини треба управо овај начелник и желим
да кажем и да сам дошао да га подржим.
Знам да у Републици Српској има много специфичних мјеста.
Потребан је посао и радна мјеста. Треба знати да држава данас не
отвара предузећа, а да се види да је учинила све оно што је потребно
за инвестирање. На првом мјесту је здрава инфраструктура. Овдје
се може почети радити са сигурношћу и учинићу све да заједно са
Живаном и овим одборницима конципирамо програм који би
могао да буде одржив за ово мјесто.
У новембру идем у Кину на позив њиховог врховног
руководства да разговарамо управо о могућностима привредног
развоја. Има много планова, а један од тих су специјализоване
индустријске зоне по узору на њихове успјешне зоне. Желим да
реализујемо те могућности и будите сигурни да ће један од
простора бити управо Шамац.
Имамо неке прелиминарне договоре о томе и мислим да
бисмо у том погледу могли нешто да урадимо. Локално вођство је
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свакако предуслов било каквог развоја. Ако немате добро локално
вођство и ако имате посвађане руководиоце и скупштинску већину
или мањину, то вам је исто као посвађана породица. Тако је и са
општином.
СВИЈЕСТ
Зато је потребно да ви овдје имате свијест. Након много
година и избора, вријеме је да се у политици размишља и да
изаберете оне који могу, не да се хвале причама и остају на ријечима,
него да се похвале оним што оставе иза себе.
Долазио сам у овај Дом културе када је више личио на
пропало друштво него што данас изгледа. Санирати га није било
лако и није било једноставно урадити многе пројекте које смо овдје
завршили. Зато ви морате веома одговорно прићи изборима. Није
довољно само изабрати Живана за начелника и оставити немогућу
и посвађану скупштинску структуру за доношење одлука.
Обећавам да ћу доћи за шест мјесеци и уколико не успијемо,
тражићу од њега да се повуче, јер нема разлога да сједи човјек и
троши свој лични кредибилитет, своје живце са битангама које су
ушле у скупштину и само покушавају да продају свој мандат једнима,
другима и трећима и ако им не дате довољно новца за оно што они
хоће, онда пропада и општина.
ЂОКИЦА
СНСД није партија која се бави ситничарењем. Ми смо
партија која се бави стратешким промишљањима и стратешким
плановима по многим питањима. Зато данас Република Српска
може да се похвали стабилношћу коју има.
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ЂОКИЦА
Желим да вам кажем неколико ријечи о Живановом
противкандидату. Рекли су ми да се зове Ђокица. И то све говори о
њему, нема потребе ништа додавати. Он покушава да дође да би
промовисао једну неуспјешну политику која се води у Сарајеву. Они
се боре против Републике Српске, и Милорада Додика и СНСД-а.
Они се не боре за Републику Српску ни за Шамац. Они се боре за
неку другу врсту приче.
ПОДАНИШТВО
СДС је показао своје страшне капацитете. Од почетка као
партија коју је водио Караџић, која је окупила људе у одбрамбеном
рату који нисмо жељели, а ни они, то знам, јер сам био у прилици да
будем близу и да видим, али ти догађаји распада у бившој
Југославији су направили то што су направили. СДС је тада имао
карактерну партију.
Ово сада са Босићем на челу је предзнак издајничке партије.
Многи људи у СДС-у нису тог карактера. Ја говорим овдје о
њиховом руководству. Сваки дан чине нешто лоше Републици
Српској говорећи о њеним проблемима. Када сте их чули да говоре
нешто о проблемима у БиХ и Федерацији? Ућутали су се сада, јер
мисле да ће овдје њихов начелник и њихове листе добити подршку
Бошњака и у Шамцу и широм Републике Српске.
Поставља се питање о каквој то структури људи се ради када
могу да једну партију доведу до тога до чега су је довели. Може, зато
што се трансформација Босића и осталих као Ђокице, десила на
начин да су поданици и да су спремни вршити услугу.
Ја као предсједник Републике, увијек сам поносан када чујем
Бошњаке и Хрвате који кажу да им је добро у Републици Српској.
Ја мислим да је то утицај Срба. Да управо они други и друкчији
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овдје живе јер се осјећају сигурно и добро. То је мој циљ. И да
Бошњак, и Србин и Хрват живе у стабилном друштву. Мени не
требају Бошњаци да би куповали гласове. Ја хоћу гласове коју добија
политика коју водимо. Она се заснива на чињеници да хоћемо
стабилну и мирну Републику Српску у којој живе сви добро.
Знам доста Бошњака који живе добро. Нама није проблем са
Бошњацима који овдје живе. Ми имамо са сарајевским политикама
проблем и њиховим покушајима да овдје калкулишу и са пописом и
са многим другим стварима.
Док је СНСД осам година сједио у заједничким институцијама Босне и Херцеговине, док су тамо били Радмановић,
Шпирић и остали, није се могло десити да се на дневни ред постави
иједно питање које се односило на било шта важно у Републици
Српској. Чим су они засјели, добили смо укидање Дана Републике.
Ако сада не одговоримо референдумом и зауставимо то, рачунајте
идуће године да ће доћи на дневни ред укидање назива Република
Српска. Наравно да нисам спреман да то радим. Ја као предсједник
овог народа и ових људи овдје сам се зарекао и заклињао Републици
Српској да ћу је одбранити, за мене нема већег интереса од тога.
Успјешна Република Српска је збир многих успјешних локалних заједница. Када смо овдје дошли и видјели општу трагедију која
је везана за поплаве, ишли смо, не само да санирамо проблеме већ
и да видимо шта људима треба и како им помоћи. Али, није рјешење
ако не урадите ништа стратешки. Као што сте могли да чујете Саву,
овдје су дошли стручњаци и рекли да треба заштитни зид или обала
који може да штити од поплава које су се десиле у току маја 2014.
године. То је била тотално неочекивана врста падавина.
ОПТУЖБЕ
Било је и оних који су нас оптуживали. Говорили су да смо и
ми криви што је пало толико кише. Али, оно што смо ми урадили
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овдје заједно са осталим општинама је да смо успјели да анимирамо
и међународне представнике и Србију, Владу Србије, да изгради
школу. Одлучни исто тако смо били да обезбиједимо помоћ
искључиво за Шамац. Тако данас имате највреднији Дом здравља.
Било је много спекулација, морам вам рећи. Било је оних који
нису заслужили да добију ваучере, али тако то увијек иде у нашем
народу. Увијек има нека врста мале подвале. Али, највећа подвала је
управо чињеница да су многи рекли да није ништа помогнуто и није
ништа урађено. 78 милиона марака су били реализовани ваучери
који су директно ишли из буџета Републике Српске. Директно на
терет буџета. Могли смо да одустанемо од свих планова те године и
да то све усмјеримо и сљедеће године. Штета у Републици Српској
од поплаве, на простору читаве Републике Српске, била је двије
милијарде марака. И санирали смо. Кренули смо брзо. Очистили
смо овај град. Долазио сам и тада овдје.
Сјећам се када сам долазио, човјек сједи на балкону и мене
пита када смо пролазили - када ће се очистити блато испред улаза.
Замислите молим вас. Требао сам ја да заврнем рукаве и да њему
чистим улаз. Наравно, не би био проблем, али говорим о нашим
менталитетима.
МОЛБА
Дошао сам овдје да вас замолим, поготово оне коју су
примили ваучере, видим тамо нас стално нападају, ви сте дали
ваучере да би они гласали за вас. Ми дођемо на то бирачко мјесто
гдје смо дали ваучере и све изгубили. То тако иде, знате?
Када сам дошао први пут на мјесто предсједника Владе
Републике Српске, плата просвјетних радника је била 73 марке. И
сви ћуте. Свима је било довољно. Пензија 30 марака. Сјећате се,
1998. године? Ми подигли плату на 400 марака. Прошло од тога
година дана, а они штрајк.
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Сјећам се да сам тад био у Бијељини, јер је долазио државни
секретар Америке да пустимо неку разводну станицу која је коштала
пет милиона. Био је почетак септембра, дјеца пети-шести разред
узела неку картонску кутију и фломастером написали: "Миле, царе,
не дај паре." Питају ме шта ово значи, а ја кажем дјеца ме позивају да
им помогнем. Шта да им кажем. Тако је и овдје неко незадовољан,
јер није добио више. Многи никада нису ни држали 5.000,00 марака
готовине и онда им не ваља. Али, враћамо се на трајније поштење.
Нисмо ми тиме куповали, халал им било, нека гласају за кога хоће.
Ја говорим овдје о томе како су нас нападали због тога.
РЕФЕРЕНДУМ
Сада нам кажу, ето, расписан је референдум и то утиче на
изборе. Наравно да није и не може, у оквиру референдума су и ови
из опозицији, и они су били дио иницијативе. Они су под
притиском, они се не знају супротставити. Њих када зовне неки
амбасадор, поготово британски или амерички, они одмах
промијене мишљење. Сада их наговарају и, ево, не залажу се за
референдум, да народ не изађе на референдум и да пропадне та
прича. А ја вас позивам да изађете на референдум. И Бошњаци и
Срби и Хрвати који живе овдје, да изађу на референдум.
Референдум је дио једне традиције коју смо морали и раније
да уведемо, али нисмо успјели да одржимо нешто што нам нису
дали. Сви народи имају право, а нама кажу да немамо. Не можемо
прихватити, људи, да три странца и два Бошњака одлучују о томе на
који начин ће се овдје живјети. Шта њима смета тај 9. јануар?
Славили смо 20 година и никога нисмо вријеђали тиме.
Бошњаци су прогласили 1. март Даном БиХ. То је 1. март,
сјећате се када је био референдум о издвајању БиХ. Никога то не
занима и нико то не покреће питање, а нама се укида, јер као то
вријеђа Бошњаке. Па вријеђа и нас 1. март. Ево, нећемо вријеђати
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Бошњаке. Каже, пише тамо у Закону да је прослава 9. јануара
обавезна, односно да је то нерадни дан. Добро, ако то вријеђа
Бошњаке, онда за њих неће бити нерадни дан, нека раде. Никакав
проблем није. Ја сам веома озбиљан, неки су се насмијали, али је то
тако.
СТАВ
Ено, видјели сте оне амбасадоре који су завршили под оном
липом у Бањалуци неки дан. Када су дошли код мене, гледаћете
сутра навече емисију која је управо снимљена, објасниће вам што
вам није јасно у мојој политици. Ја знам да су многи дошли овдје да
виде како ја изгледам, а не шта причам. Дакле, када су дошли
амбасадори, ја сам сјео и рекао им: "Добар дан, поштовање
екселенције. Знам да сте дошли да ме убјеђујете да одгодим
референдум. Морам вам рећи сљедеће: нећу одгодити референдум,
немојте ме наговарати и изволите ако имате шта рећи." А они овдје
дошли да причају исту причу као да ја ништа нисам рекао.
Ја кажем: "Ја знам да вас не занима то што ја мислим, али ни
мене не занима то што ви мислите. Јесмо ли завршили састанак?
Јесмо, до виђења, пријатно." И онда иде оно - Додик је нетолерантан. Што ћеш бити нетолерантан, куд ћеш боље од приче. Чим
дођу, ја им кажем свој став, шта има везе. Ја сам све своје одлуке
донио што се тиче тога. Ја немам потребе да разговарам да бих нешто промијенио на бази тих одлука.
Нисам ја човјек који не воли да разговара. Али, о неким
стварима нема компромиса, нема разговора, нема могућности итд.
Иначе сам мишљења, када они позивају на ту компромисну
политику, да су несрећни људи који стално праве компромисе.
Компромис у суштини значи да, када то радите, да је то компромитовање, јер сама ријеч каже компромис, компромитовање, а у
политици је то најувредљивије, наравно. Шта ћемо урадити?
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ПОДРШКА
Дакле, овдје очекујем да ћете Живана подржати, подржаћете
ову листу дивних жена и мушкараца, јер нам то треба. Овдје треба
већина. Треба стабилна већина и будите сигурни, ако имате
стабилну већину, да ћете имати развој. Без стабилне већине нема
развоја. Џаба, да вам дође Ајнштајн, неће бити развоја. Немојте
дозволити да будете купљени за 50 марака. Морате размишљати о
политици. Несретна су друштва она која немају адекватну политику
и сретна она која имају јасну политику која вуче напријед. То је тако.
ПРАВИ ИЗБОР
Желим вам све најбоље, али да бисмо помогли вама, мораћете
да изаберете праве људе. Ако овог Ђокицу изаберете, ја вам нећу ни
доћи овдје и баш ме брига за вас. Који год захтјев дође код мене, ја
ћу га одбацити. Поштено, нема шта. Ја тако живим и радим. Онда
ми кажу да ли ја имам право на то? Имам, ја сам предсједник и могу,
шта ме брига. Ето, они имају свог. Шта је Шамац добио док је овдје
био СДС и у цијелој Републици Српској? Имате ли иједан пројекат
да је реализован? Имате ли? Памтите ли ишта? Можете ли ми рећи
има ли ишта?
Иза нас и конекције са вашом локалном управом имамо у
Републици много пројеката. Стоје многи пројекти и зато овдје
предсједник општине може да каже, завршили смо и то. Не треба
нам више школа. Знате колико има таквих општина у бившој
Југославији? Мало. Можда пет. Сада смо створили услове да идемо
даље. Хоћете да покварите?
Имате подршку, имате Живана, имате мене, имате ове људе
овдје. Ми смо спремни да идемо даље. Имамо ли договор, имамо,
немамо договор. Веома би ми било жао да не наставимо сарадњу.
Како год. Ја знам да овдје има људи који мене воле и који ме не воле.
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Али, то је уреду. Ви сте то пробали. Имали сте власт СДС-а, имали
сте власт СНСД-а, упоредите и ништа више.
ПОНУДА
Од нас нећете добити 50 марака, одмах да знате. Од нас ћете
добити овдје пројекте које желимо да радимо. И ви сада
искалкулишите. За 50 марака продајете четири године или за глас
СНСД-у дајете шансу да напредујете.
Према томе, мало шале и мало збиље. Наравно, морамо да
отворимо адуте. Увијек ће ми бити жао људи у том случају који су
гласали за нас и покушаћемо да их нађемо начин и да им помогнемо
у нечему. Али, овдје се ради о велике четири године које могу бити
огромна шанса. БиХ ће добити статус кандидата. То су сасвим друге
околности везане за развој. У тим околностима, ако Влада буде овдје
радила, а под нашим условима, коју власт хоће, можемо очекивати
развој, запошљавање. Живан разумије шта је привреда, да бисмо
довели зону за коју ћемо моћи да кажемо, ево, имате овдје
земљиште, имате инфраструктуру, направите халу и запослите
раднике. У ствари ја морам бити увјерен. И тај који улаже мора да
буде увјерен у стабилност овдје и снагу начелника општине. И
подршку Владе.
Само би луди људи у условима овим оваквим какви јесу да овај
ваш Ђокица овдје прави каријеру сукобљавајући се Милорадом
Додиком, инвестирали у Шамац. Па ја сам далеко веће играче
пребацио преко себе. Ја немам ни намјеру да се с њим бакћем око
било чега.
Али, ја имам намјеру да са Живаном радим и то хоћу. Дајте
ми шансу. Изађите 25. на референдум, немојте случајно да останете
код куће, а онда сви другог изађите и гласајте за Живана и ову дивну
листу жена и мушкараца. Нисмо случајно изабрали ову нашу паролу
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и поруку "Снажна Република Српска - Снажан Шамац" и свака
друга општина широм Републике Српске.
ТАРИФА
На крају ћу вам само испричати једну ствар. Био сам у
Градишци, тамо је СНСД имао власт, а онда су некако смували и
дошао је на власт СДС. Гласали су Бошњаци у одсуству, неких 700
гласова и превагнули на ту страну.
Сада, када сам био скоро тамо у једном насељу, питам једнога
који је био у СДС-у, а сада се приклонио нама, кажем: "Шта би оно,
зашто напусти?" Он каже: "Слушај, наивне будале, ето. Насукале се
на причу. То Вам је, предсједниче, као онај један којег је ударила
струја и бацила га три метра од себе и када су саопштили да је
јефтина тарифа, он био сретан." Немојте да вас пукне струја и да
схватите да је била у јефтиној тарифи.
Живјели и здрави били!
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МОДРИЧА
19.09.2016.

СНСД НОСИ ОДГОВОРНОСТ
ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Добро вече свима. Добро вече, Модрича. Добро вече, браћо
и сестре. Хвала вам на подршци, хвала вам што сте вечерас овдје.
Уважени начелниче, драга Милице, пријатељи, прво ћу вам се
извинити, јер морам да стигнем до пола девет, како знам и умијем,
до Приједора, јер ме и тамо чека исто један масован скуп као и овдје
и зато ја први говорим.
Дошао сам да вам кажем да подржавам Младена Крекића за
начелника Модриче, јер сам с њим свих претходних година урадио
много да Модрича ријеши своје проблеме који су били нагомилани.
Сјећам се поплаве, која је 2014. задесила Модричу и шта смо
све радили и предузимали да то ријешимо. Желим да вас замолим
да ове дивне жене и мушкарце подржите и да их изаберете да
обезбиједимо да Модрича има стабилну локалну, функционалну
власт која може на тај начин да повуче развој Модриче. Мислим да
смо кроз изградњу инфраструктурних објеката учинили добре
претпоставке да идемо даље у једну нову димензију развоја и то
можемо да урадимо са људима који већ знају сваки проблем ове
општине, који могу заједно са вама да идентификују све оно што је
потребно овом становништву.
Бавити се данас политиком уопште није једноставно ни лако.
Много има предрасуда о томе. Само одговорни људи могу да се баве
политиком и да пруже развојну политику. СНСД је партија која се
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бави политком, а не странчарењем. СНСД је партија која се бави
политичким стратегијама, гдје год се налази на било којем нивоу
власти, за нас је важно да осмислимо стратегије и да се крећемо у
том смјеру.
Несумњиво од највеће користи за Модричу је чињеница да
смо овдје имали сараднике. Влада Републике Српске и ја као њен
предсједник раније, и сада као предсједник Републике, знао сам да
долазим у Модричу, гдје ме чекају сарадници који хоће и желе да
Модричу учине бољом и ефикаснијом.
ПРОЈЕКТИ
Много је пројеката урађено, о њима сада нећу говорити.
Садашњи и будући начелник ће о томе да вас информише. Треба то
поновити, јер многи то забораве веома брзо.
Ми смо партија која је иза себе оставила много пројеката које
је урадила. Политика и политичари се цијене и мјере по ономе шта
остављају иза себе. Када се окренете, видите шта сте урадили, а не по
томе да ли лијепо причате или не.
Обично, када је то тако, долазе брза разочарења. Само они
који знају да направе пројекат и да га заврше, да обезбиједе
финансије, они су ти који остављају трајна дјела иза себе.
СНСД носи одговорност у себи за стање у Републици
Српској. Стање у Републици Српској је прије свега безбједно.
Драго ми је што је на цијелом простору Републике Српске та
безбједност видљива и да се осјети. У Републици Српској нема
организованих банди које би могле да угрожавају безбједност ни у
једном великом граду.
Само прије неколико година, када смо дошли на власт, у
Републици Српској су биле многе банде које су крале аутомобиле и
многа друга добра људима. Нисте могли да паркирате неки добар
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аутомобил у неком граду а да за 10-15 минута или пола сата не
нестане. То смо сузбили, имамо добар безбједносни систем и
мислим да овај народ мора бити сигуран у оно што смо
обезбиједили, а то је стабилна и јака полиција Републике Српске.
Имамо повјерења у њу, јер услови и регионална кретања нису оно
што би могло дати гаранцију, сем нас самих, да можемо
обезбиједити безбједност.
ПОНОС
Економска ситуација у Републици Српској, када слушате
опозицију, испада да је драматична. Она није лака, она није ни
најбоља. Али трудили смо се да одржимо стање економије, да у овим
тешким условима, када је глобални свијет кренуо у рецесију и
економски пад, да Република Српска не доживи слом економије и
да обезбиједимо функционисање економског и социјалног система.
Мислим да данас можемо о томе да говоримо с поносом. У
најтежим годинама економско-социјалним, а то су посљедњих пет
година, када је глобални свијет суочен са глобалном кризом, када су
пропале многе економије на које смо ми били угледани, када је
Европа као систем наде и безбрижности дошла у позицију да изгуби
значајно на својој популарности, да се готово распадне, ми смо
остали стабилни. Нисмо дозволили смањење плата у просвјети,
нисмо смањили плате у здравству, нисмо смањили плате полицији,
нисмо смањили пензије. Одлучили смо се да издржимо и Република
Српска је остала на нивоу плата и пензија које сада имамо. И морам
да кажем да је то у рангу палта и пензија у региону.
Морам да вам кажем да су наше плате веће него у Србији за
готово 100 евра у различитим дјелатностима и ви то можете да
видите свагдје. Остајемо усмјерени ка томе да заједно са локалним
заједницама правимо перспективу у свакој локалној заједници.
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Наша шанса је у томе што се налазимо готово на граници Европске
уније.
Европска унија ће вјероватно опстати и остати привлачна
економска и социјална зона. Она ће се редефинисати, и постоји тај
процес веома јасан. Ми треба да будемо наслоњени на ту чињеницу
да овдје осигурамо, да имамо квалитетније услове него што су данас
у Европској унији за пословање. Пословање у европским земљама је
веома отежано.
Република Српска има систем који омогућава да Република
Српска привуче инвеститоре. Да би неки инвеститор дошао,
морате да имате сигурну и стабилну власт. Само стабилна друштва
могу рачунати на повјерење.
Зато је важно да овдје у општини Модрича изаберемо
начелника Крекића и довољан број одборника СНСД-а. Немојте
да дозволите да у општини буде нестабилна скупштинска структура.
СНСД се не бави странчарењем, нас не интересује један мандат.
Нас интересује већина. Ми хоћемо овдје апсолутну већину
одборника који могу са Крекићем, са мном и са Владом Републике
Српске, да планирамо и да реализујемо пројекте. Ако дођете у
позицију да се посвађају одборници и да немате квалитетну већину,
то вам је исто као посвађана породица.
ГЛАС
Све несретне породице изгледају исто. Заустављене у свом
развоју мрзе се, свађају се и кућа пропада. Тако вам је и са
општинама и политиком. Нема комодитета да народ бира
посвађане и неуспјешне. Мора да изабере структуру која може да
повуче. Ја сам увјерен да ова структура може да повуче тај развој
напријед. Зато вас молим да тога 2. изађете, да не останете код куће,
да бирате, ваш глас је веома важан, немојте да вас увјере да није
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важан. Тек кад нисте изашли на изборе и кад је неко други гласао,
он је изабрао оног кога је он хтио, а ви нисте на то утицали.
Потребан нам је ваш глас добрих људи Модриче, ове општине
која се може поносити стабилношћу у ових осам година.
Стабилношћу коју је још покојни Милан Јелић, ја, Крекић и остали
поставили на пут развоја и зато смо могли лакше него иначе да
прођемо кроз тешку 2014. годину и поплаве и сада смо учинили да
отклонимо те опасности средствима Фонда солидарности.
Могли смо, јер је и Крекић, када смо причали готово о
безнадежној ситуацији, предложио како помоћи људима. Знам да
смо овдје креирали једну ситуацију и рекли да треба да емитујемо
ваучере и помогнемо људима којима је кућа поплављена. То смо
урадили. Свака кућа поплављена овдје у Модричи добила је 5.000
марака. А онда су неки говорили да је то мало. Али 80 одсто људи
никада у рукама није држало 5.000 марака до тада. Имали су
прилику да интервенишу и да ријеше своје основне проблеме. Није
то могло да санира сву штету, али су ријешили неке ствари.
РЕВОЛТ
Чак нисам љут на њих, јер знам, када смо по селима, да зађемо
да видимо гласачка мјеста, свагдје тамо гдје је Влада Републике
Српске на моју иницијативу и Жељке Цвијановић и господина
Крекића дала ваучере, ми смо тамо изгубили. Говорим о
карактерима, није то до нас, то је било до неких других. Сада је
вријеме да се то поправи и то морамо да учинио управо на овим
локалним изборима.
Сљедећи сегмент нашег рада је била политичка ситуација у
Републици Српској. Република Српска може да буде успјешна само
ако је збир успјешних заједница. Зато нама требају општине које
могу да буду успјешно вођене, а не оне које акумулирају проблеме.
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Има примјера гдје смо раније били власт, сада нисмо. То
показује да она прича о тзв. Савезу за промјене не значи увијек да су
то промјене набоље. Те општине показују да су то промјене нагоре.
Тамо смо дошли до тешких буџета. Несређене ситуације, готово до
заустављеног развоја, ниједног пројекта немају који могу да покажу,
али имају причу. Покушавају да вас придобију причом као и прије
двије године о томе како гањају неко поштење, а иза њих су остале
рупе криминала који никада није ријешен.
Данас је СДС и њихова политика, прије свега политика
издаје. Издаја вриједности Републике Српске. Сваки пут могу да
вам говорим овдје о мјерама које су пропустили да зауставе на нивоу
БиХ, да охрабре неке који су донијели одлуку да нам укину Дан
Републике и на тај начин су се понашали. Док је СНСД тамо био,
није било могуће да дођу на дневни ред таква питања каква сада
долазе.
У сваком случају, моћ се и заснива на томе ко поставља дневни
ред и да ли можете да обезбиједите да тако нешто прође. Очигледно
је да је наша политичка позиција у Републици Српској таква да се
упорно мора бранити оно што имамо.
ЧУВАРИ
Ми не желимо ништа од онога што нисмо имали већ некада.
Република Српска је створена вољом овог народа и нема намјеру да
одустане од саме себе и нема намјеру више да напушта своје
позиције. То је заустављено у задњих осам, односно десет година.
Република Српска хоће да буде видљива и Република Српска хоће
да одлучује о својим ресурсима. Када сам год био у прилици да
одлучујем о важним стварима за Републику Српску, увијек сам се
носио једном одлуком коју сам донио давно: Није важно која сила
стоји испред мене и шта хоће, да сломи наравно, него је увијек
важно шта браним, а ја сам увијек бранио позицију Републике
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Српске и никада је нисам напустио и то је била најважнија одлука у
мом животу.
Данас сам поносан као њен предсједник када сретнем
Бошњака или Хрвата који кажу да у њој добро живе и да им ништа
овдје не смета. Ја немам проблем, ми немамо проблем ни са
бошњачком ни са хрватском заједницом, ми овдје имамо проблеме
са политикама. Са политикама које долазе са стране, које не
уважавају аутентичност и не уважавају оно што је важно за сав
народ.
Моја жеља везана за будућност је да то искључиво буде мирно,
да немамо ратова, да немамо насиља. Ја сам већ, ево 14. година,
предсједник Владе или Републике и поносан сам што смо
обезбиједили мир, поносан сам што су иза нас остали многи
пројекти које смо радили. У наредним годинама овде ће, у
непосредној близини, проћи ауто-пут. Он ће повезати Бањалуку и
проћи ће горе према истоку и према Европској унији, али и према
Београду. То је ствар коју морамо да радимо, зато морамо да имамо
активну општинску администрацију и скупштину која ће са нама
сарађивати. Морамо да обезбиједимо да се овдје створе услови за
инвестирање.
Желим вам све најбоље, хвала вам на овој посјети. Ова посјета
је доказ да овдје имамо подршку. Када год о томе говорим, ја гледам
или покушавам да видим вас, дали сте четири аплауза у току мог
говора. И примијетио сам да само једно тројица горе нису
аплаудирали. То значи да су дошли да слушају. Али то значи још
нешто, то значи да се већина вас слаже са политикама које ми
водимо овдје. Ми желимо да дођемо до сваког од вас.
ЗАЛУТАЛИ
СНСД је партија позната по томе што можемо брзином да
ријешимо све проблеме. Можда је у СНСД-у понекада било неких
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који су залутали међу нас. Они су отишли. Али оно што данас
СНСД има то је стабилна структура добрих људи, поштених и
оданих патриота, оданих свом народу, својој локалној заједници и
својој Републици.
Зато вас молим, гласајте за Крекића, он је ваш најбољи избор.
Гласајте за ову листу која се нуди, јер тако гласате за Модричу. Тако
гласате за боље Модричи, тако гласате за наш заједнички успјех.
Када Крекић побиједи овдје, а не сумњам, и кад поново буде
положио заклетву овој локалној заједници, заједно са нашим
начелницима, обећавам да ћу у року од 30 дана након тога довести
већину министара овдје, провешћемо читав дан и на дневни ред
ћемо ставити све проблеме ове општине како бисмо могли
планирати шта треба да урадимо. А и ово ћу вам исто тако рећи, то
због ове тамо тројице који не аплаудирају, ако се случајно оклизнете,
па не изаберете Крекића, нећемо доћи, нећемо вам ништа помоћи,
нећемо ништа дати.
Ха-ха-ха. Биће и даље плата, видјећемо шта ћемо са платама.
Шалим се, наравно. Ја сам увјерен у велику побједу Крекића и ове
партије имајући у виду ваше присуство овдје, овдје је сва Модрича.
Овдје је најбоље што овај град има. Овдје је ваша будућност.
Живјели и здрави били, желим вам све најбоље.

219

Милорад Додик

ПРИЈЕДОР
19.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ИДЕ ПРАВИМ ПУТЕМ

Хвала вам за све до сада.
У осам часова сам био у Модричи, само да знате. То је само
150 км одавде и нисам хтио да пропустим прилику да дођем овдје.
То је због ових да могу да говоре да нисам дошао на вријеме. Иначе,
овдје сам стигао на вријеме да формирам СНСД у најбоље вријеме
и да деблокирамо Приједор, град и заједницу која је била црна тачка
на листама свих међународних операција и да скинемо ту љагу и да
отворимо Приједору ту могућност да се развија. Наравно, увијек
постоји једно питање, а то је: Шта да се то није десило баш тада или
да се чекало неколико година касније, колико би шанси Приједор
пропустио и шта би тек онда овдје било?
Морам да вам захвалим за све године наше сарадње. Мислим
да смо свих ових година били заједно и да је то било на обострано
задовољство. Ви сте мене подржавали и СНСД, а ја сам увјерен да
смо вам вратили на прави начин и да вас ја никада нисам изневјерио
радећи посао у Влади, а поготово као предсједник Републике,
бранећи снажно политичке интересе српског народа, Републике
Српске и свих других грађана који живе овдје борећи се за
стабилност, мир, просперитет и развој.
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СТРАТЕГИЈА
СНСД је велика политичка породица, велика политичка
партија. Она се не бави странчарењем. СНСД се бави стратешким
политикама. На свим нивоима гдје се налазимо на власти и гдје се
налазимо у опозицији наше политике су јасне, принципијелне и ми
готово да не морамо никоме више да говоримо зашто се налазимо
тамо и на који начин мислимо да то радимо. Било да је то у
општини, на нивоу Републике и било да је у било ком односу са
међународним фактором, чврсто сам увијек стајао и био увјерен да
радим један од најчаснијих послова бранећи Републику Српску која
је нападнута са свих страна, који су покушали да јој узму снагу, да јој
узму будућност и она је имала само једно, а то је народ, иза себе.
Република која има народ иза себе, има будућност, а они који су је
нападали зависили су од наших карактера.
ОДЛУКЕ
И увијек када сам био у прилици да одлучујем о тешким
стварима које су нам наметали у правилу је потврђено, никада нисам
био импресиониран или се бојао силе која стоји испред мене, била
она америчка, европска или нека друга. Увијек сам се водио
увјерењем шта браним, а знао сам да увијек браним најчасније
ставове и интересе овог народа и Републике Српске. Дали смо
шансу Републици Српској. СНСД је обновио њену снагу.
2005. године личило је све на пропаст. Мало је ко и међу нама
вјеровао да Република Српска може да опстане уопште. Дефетизам
је био опште стање народа. Депресија и невјерица да можемо да се
супротстављамо странцима. Тим људима који су носили и помагали
понекада, а у суштини су требали да развале наше политичке и
територијалне структуре које се зову Република Српска.
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Тада у реформи полиције многи су видјели бити или не бити
Републике. СДС је побјегао са власти јер није знао шта да уради на
том питању, а онда су позвали мене да у име СНСД-а и многих вас
који сте вјеровали, преузмем Владу увјерени да ће Милорад Додик
пристати да потпише буквално капитулацију Републике. Наравно,
они су се зезнули, иначе, они стално промаше, па није ни чудо што
су промашили и тада. Полиција Републике Српске је остала. Од
тада смо имали тешке битке, Жељка Цвијановић и ја и многи наши
сарадници, Небојша Радмановић, Шпирић на нивоу Сарајева, БиХ.
Нисмо дозвољавали да се стави ниједна тачка на дневни ред која би
могла да оспори наше право на нашу економију и наш комодитет.
Нисмо дозвољавали и на то су навикли. Навикли су и то више нису
ни потезали. Као што знате, послије Бутмира и оног нашег
одбијања, више није било иницијатива које су биле усмјерене на
Републику. Република је свих тих година била најважнији
политички фактор у Босни и Херцеговини. Чекало се шта каже
Република Српска. Чекало се шта каже Бањалука. Чекало се шта
каже Додик. Чекало се и претпостављало и никада више није
иницирано ништа што би могло да значи наше одбијање.
ИЗДАЈА
Онда су разноразним калкулацијама увели поново СДС на
ниво Босне и Херцеговине и не дуго послије тога на сједници
Уставног суда БиХ, узимају нам Дан Републике и кажу да немамо
право на то. Станемо ми и опет кажемо да имамо.
Када смо прије општих избора говорили о томе како је Босић
налегао на причу о некој новој босанској линији и изградњи Босне
на уштрб наших права, нису нам многи вјеровали. Данас је многима
јасно да су СДС Радована Караџића, који је организовао у
политичком смислу народ, и СДС Младена Босића потпуно
различите ствари. Ту постоје још добри људи у СДС-у који нешто
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вјерују, али издајничко понашање руководства СДС-а је видљиво и
не треба га позивати. То само не виде они који то не желе да виде.
Зато им је по најновијим анкетама срозан углед у народу. И
зато ме радује једна чињеница, да народ није онај који се може
превеслати, како то кажу. Не можете ви вечерас доћи овдје и вама
нешто рећи, а да то не буде за двије-три године. И ако анализирамо
зашто сам ја, ево ја већ 14 година, предсједник Владе и Републике,
онда је то зато што сам се држао својих обећања и урадио више него
што је било речено и зато што сам својим дјеловањем показао
управо прави однос према Републици, народу и никада нисам
одступао од наших интереса нити се бојао. Понекада није ни добро
када се не бојиш.
СТРАХ
А ја се сјећам када сам одлазио, рецимо у Америку,
Вашингтон, и када су ми говорили - не пристанеш ли на ово и оно,
ти и твоја породица ћете осјетити снагу САД, ја се нисам бојао. Ја
сам рекао нећу. Они ме питају шта хоћеш, а ја им кажем да хоћу да
идем кући, јер ми је овдје најбоље. Шта ћу ја тамо међу вама? Многи
изван Републике Српске говоре: "А, шта је то, то није ништа, то је
лако." Ја доживљавам Републику Српску као да је најмоћнија земља
на свијету и тако се и понашам. Сви људи воле своје државе. Ја
мислим да је Република Српска држава и волим је.
БиХ је нека заједничка држава. Живи интервенцијом
странаца зато да би се странци над нама вјежбали и да би нешто
доносили и мислили да смо ми нека послушна дјеца и да смо зато
увијек спремни да им нешто уступимо.
Ради се о трећеразредним политичарима који су дошли у
БиХ. Да су успјешни, не би били амбасадори у БиХ. Били би
амбасадори у мало већим земљама, шта ћете овдје? Послали су их
овдје, јер не знају шта ће с њима. И онда када им ја то кажем, они
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кажу не може се разговарати са Додиком, јер његова реторика није
баш нешто.
Чуј, моја реторика није нешто. Погледај шта Трамп говори по
Америци. Како оно није реторика? Или говоре неки тамо у
Њемачкој, западној Европи. Ми када кажемо: "Видимо да је Европа
у кризи, објасните нам куда идете да бисмо се и ми знали мало
прилагодити томе." Они се као зачуде, јер ми као немамо право да
знамо да Европа видљиво пропада и да нема шансе.
Па што нас гурате у Европу, сачекајте да видимо шта ће с њом
бити. Када ми то њима кажемо, они зачуђени и кажу то није фер,
није политички коректно. А као политички је коректно да ви нама
ћутите за ваше проблеме и гурате нас у пропаст. То вам је коректно,
је ли?
УСПЈЕШНЕ ПОЛИТИКЕ
Дакле, ово говорим да разумијете да су успјешне заједнице
оне које имају успјешне политике, а успјешне политике само зависе
од концентрације и подршке политичким структурама. Све моћне
земље свијета производе лидере који их воде. Производе јаке
парламенте, јаке владе, јер ако нема јаке владе, јаког предсједника и
јаког парламента, онда нема ни државе.
Сада се овдје од свих нас покушавају направити случајни
пролазници на свим тим функцијама и онемогућава се да се
институционално ојача Република, јер се зна шта значи јака
институција и шта значи јака политичка воља. Шта значи када
парламент Републике Српске донесе одлуку о референдуму. Џаба
ви сада скачете. Џаба ви сада нешто умољавате. То је парламент који
доноси одлуке. Има да буде поштован. Онај ко поштује парламент
Републике Српске, са наше стране ће бити поштован.
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ОДЛУЧНОСТ
Ево, Жељка је овдје, сједили смо неки дан, дошло оних пет
амбасадора да нам кажу, а ја сам то и претпостављао. Када су дошли
ја им кажем: "Добар дан екселенције, добро дошли, драго ми је да
сте у Бањалуци, надам се да сте лијепо путовали и знам да сте дошли
да ме увјеравате да одгодим референдум. Е, да знате да нећу!
Изволите шта ви имате да кажете?"
Или када ми дође британски амбасадор, а они који познају
историју видјеће да су Британци овдје много мешетарили.
Нанијели су много проблема, не само Србима, већ свим народима
на овим балканским просторима.
Својим мешетарењем, подметањем, недовршавањем
историјских процеса и ствари, стављањем у конфликт и сталним
ударањем једних на друге. У суштини, они су једни од највећих
криваца зашто смо ми на Балкану овако конципирани, јер су они
још давно прије 200-300 година кренули једном политиком коју и
дан-данас проводе овдје.
Дошао један амбасадор, мени нимало симпатичан, у посјету,
ја му одмах кажем: "Добар дан, знам да сте дошли да радите против
нас, али ево, само да знате да то знам, до виђења и пријатно." Ми
никакве користи од Британаца немамо, само имамо штету. То су
једни бјелосвјетски хохштаплери и лопови.
ДВОЛИЧНОСТ
Нама продају неке политике, демократије и остало, промовишу референдуме, а онда дођу нама и кажу како немамо право
на то. Како ти имаш право? Ако ти имаш право, што ја немам право?
У чему је твоје право? Ти си нешто вреднији човјек него ја! Ти си
нешто јачи човјек него ја! Ти си виши него ја! Гдје си, шта си!
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Кључно у политици јесте то да одлучиш да браниш своје и
одлучујеш о себи. Ако прихватиш да други одлучују о теби, ти си
готов, нема тебе овдје. Овај народ има генетску грешку у том
погледу. Ми мислимо да су сви странци не знам ни ја шта. Ма ништа
нису што ми не знамо овдје.
И овдје у Приједору смо учинили много са Драгом и овим
дивним женама и мушкарцима. Дуго сарађујемо и знам многе од
вас. Ви сте дио мог завичаја, ближег завичаја. Ја сам само са друге
стране Козаре.
ПОДРШКА
Морам рећи да је веома важно у овим условима какав је
Приједор и нове фазе и нове димензије које хоћемо, да се гласа за
Ђаковића, за градоначелника града Приједора и ја вас позивам да то
учините.
Исто тако вас позивам да подржите и нашу листу, листу
СНСД-а и да СНСД има довољно одборника по којима би могао
да креира, не само то, него и да контролише и усмјерава и да буде
конекција са нама и то је тренутак у коме можемо да правимо једну
извршну власт овдје у Приједору и ја вас молим да то разумијете.
Ми вјерујемо да ћемо у неким наредним мандатима и
годинама изградити нашег кандидата за градоначелника и да ћемо
овдје остварити побједу.
О кандидату за градоначелника могу рећи само најљепше...
Знам га када је био ангажован у Борачкој организацији и када је био
помоћник министра за борачка питања и морам да кажем да сам
имао једног од сјајних сарадника у њему и вјерујем да је то добар
избор. Желим то да вам кажем.
Што се тиче листе, требају нам одборници из много разлога.
То би Драго мало искарикирао, али нама требају не само директори
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да засједну и да понекад неки од њих одмах забораве партију и да се
не осврћу на многе наше активисте који су одавно на терену и да
мисле да су богом дани само зато што су директори.
ОЦЈЕЊИВАЊЕ
СНСД ће усвојити нову политику оцјењивања рада оних
који у име СНСД-а долазе на јавне функције, без обзира ко то био.
Будите сигурни да је то наша политика... чланови СНСД-а који
проводе политику СНСД-а и воде рачуна о људима из СНСД-а.
Нека прича ко шта хоће, све партије на тај начин функционишу.
Зато нам је важно ово овдје и зато сам желио овдје да дођем
и да кажем да смо свјесни тренутка. Веома је важно да будемо
обједињени и да будемо дио власти у овом граду и да је веома важна
још једна ствар. На политичкој сцени у Републици Српској имају
два блока.
Један је који проводи овај такозвани Савез за промјене. Те
промјене нису увијек промјене набоље како се сугерише, него могу
да буду промјене надоље. То што су они радили на нивоу БиХ види
се да су ишли доље. Уопште нису подигли снагу. Нису подигли наш
значај, него су омаловажили наш значај. Зато је важно и сада се то
мјери. Само када смо обједињени, тада нам не може нико ништа.
Баш како каже она пјесма, не може нам нико ништа, јачи смо од
судбине. Не треба искривљивати судбину, али треба бити
рационалан.
Зато је важно да у свакој локалној заједници буде компактна
структура људи која жели добро тој локалној заједници. Уколико
имате свађу у Скупштини и локалној власти, дошли сте у позицију
да вам то личи на све несретне и завађене породице.
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АУТО-ПУТ
Не смијемо пропустити ниједну прилику у догледно вријеме.
Зато је важно да имамо позицију. Приједор је један од најважнијих
центара Републике Српске. Оно што смо подузели и што желим да
вам кажем је да у оквиру наших стратешких планова које смо
разрадили је изградња ауто-пута Бањалука - Приједор, који је
стављен у врх приоритета за изградњу и биће у наредне двије-три
године сигурно отпочета изградња ауто-пута.
Сигурно ћемо направити један солидан магистрални пут од
Приједора преко Кнежице доље до Дубице како би се могло
најбрже изаћи на ауто-пут и повезати на тај начин. То је оно што
мислимо да урадимо у наредном времену и то је оно што треба да
Приједору да снагу.
ДОСТОЈАНСТВО
У свему што сам радио, увијек сам се добро осјећао међу
својим људима. Драго ми је што сам сретао многе који су ми рекли
и захваљивали што сам заједно са вама вратио достојанство, да се
не бојимо, да нисмо они који овдје разгрћу и самокажњавају. Ја то
никада не бих могао урадити да нисам имао вашу подршку. Само
су успјешне оне политике које су синергије са народом. Ако их
народ не разумије и ако их народ не подржава, онда су те политике
изгубљене, а самим тим и народ који те политике представља.
НАМЈЕРА
Наша је намјера да Републику Српску предамо генерацији
нових људи, нових политичара и нових нараштаја. У дефинисаним
оквирима будите сигурни да Република Српска неће изгубити
ништа од својих надлежности. Република Српска ће само ојачати.
228

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Република Српска, без обзира на настојања Запада да нас окриве,
који је то константно чинио и радио, ипак се може похвалити
значајним односима са многим моћним земљама свијета.
Рећи ћу вам само да ћу за два-три дана бити у Москви, гдје ћу
се срести са предсједником Путином и са њим разговарати о
глобалним кретањима.
За мјесец дана, односно 2. новембра, бићу у Кини и састаћу се
са њиховим најважнијим људима како бисмо разговарали о важним
пројектима за Републику Српску, јер смо осјетили да Кина има
одређене интересе да овдје развије неке своје пројекте и да подржи
наше. То говори о томе да смо, ево, од пет сталних чланица Савјета
безбједности бар са двије у добрим односима.
То што са Британцима нисмо, ја препоручујем свакоме
Србину, а и Бошњаку и Хрвату и овим осталима, да се кану услуга
странаца и њихових добрих намјера према нама. Они су
девастирали овај крај. Када кажем крај, мислим на Балкан.
БЕЗБЈЕДНОСТ
Дакле, ми ћемо разговарати са онима са којима можемо. Ми
не желимо нестабилност. Република Српска под влашћу СНСД-а је
стабилно друштво. Данас у Републици Српској нема организованих
банди које су јаче од државе или којих се држава боји. Знате да је
било таквих којих се бојала држава. Нема таквих којих се ми бојимо.
Нека се појаве па да видимо како ће ко проћи. Држава је најјача
ствар. Ја хоћу миран сан за сваког нашег човјека. Хоћу сигурну
школу за нашу дјецу. То смо урадили и показали да можемо. Само
ћу вас подсјетити да је тада, прије него што смо ми дошли, сасвим
нормално било да дођете из неког града у Бањалуку и да вам за пола
сата украду аутомобил, је ли тако? Сада се готово то и не дешава.
Шта смо урадили? Разбили смо ту мафију.
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Снага државе мора свугдје да се види. То није моја снага. Ја
сам тај који вам може гарантовати да је Република Српска безбједна
и стабилна и нема разлога да се ико плаши, осим криминалаца.
Нећемо дозволити никоме да наметне свој криминални миље као
опште понашање. Ми хоћемо и враћамо те вриједности.
МОРАЛНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Прије неколико година главни фрајери у граду били су они са
дебелим кајлама, ћелави и са украденим аутомобилима. Ми хоћемо
да дамо предност доброј дјеци која се школују, оду у иностранство,
остваре резултат и запање, не само нас него и оне у иностранству.
Знам да таквих има много овдје.
Ми хоћемо добру дјецу, добре људе поштујемо, добре
раднике, а не да поштујемо неке који мисле да је на сили рјешење и
да треба да застраши читав народ. Вјерујем да успијевамо у томе и
вјерујем да је то прави начин. Ја сам увјерен да идемо правим путем.
Република Српска има добре односе са Србијом, са Русијом,
Кином, има добре односе са неким европским земљама и то је оно
што ми максимално можемо. У овом тренутку то није мало.
Треба нам доста других послова. Вјерујем да од нових
констелација можемо много да урадимо. Зато нам треба још
стабилнији систем и треба да помјеримо оне горе у Сарајеву, не што
смо ми жељни тога него да би тамо на прави начин поставили
односе у БиХ.
РАВНОПРАВНОСТ
Ја представљам српски народ који је у Републици Српској
већински. Снага већине јесте у томе да се мањина осјећа сигурно.
Али, исти ти Бошњаци, наше комшије, ако мисле да ће Срби
прихватити да Бакир Изетбеговић нама укида 9. јануар, празник
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Републике, грдно се варају. Не може нико на томе инсистирати. Ми
немамо намјеру да на тај начин живимо.
Ми поштујемо све њихове празнике. Ми смо чак и прећутно
реаговали на 1. март, који је дан када се обиљежава неки празник у
БиХ, и ми не реагујемо на то. Нико од званичних представника
никада није рекао да подржава 1. март као празник БиХ од Срба.
Нико. Из било које опције, из СДС-а, СНСД-а, ПДП-а, било када
и било одакле. Према томе, зашто ви то нама хоћете овдје да држите
лекције. Па зар ви, госпођо америчка амбасадорко, можете да
помислите да бисмо ми прихватили да нама наметне Бакир
Изетбеговић оно што он хоће. Нећемо то да прихватимо. Зато ћемо
изаћи 25. Изађите, молим вас. Изађите и 2. октобра, изађите да
подржите ову листу на челу са Драгом.
ТЕЖИНА
Желим вам, наравно, све најбоље. Желим вама и вашим
породицама пуно здравља и среће. Нису лагана времена и немојте
мислити да мисли Милорад Додик или неко у власти да је лако.
Није лако. Није ни нама лако. Лагаће сви они који мисле да је нама
нешто лако.
Био сам на многим мјестима гдје није било лако бити. Морао
сам да будем зато што представљам овај народ и морао сам да нађем
начина како ћу спасити многе ствари за Републику Српску.
Када смо били у Бутмиру и када је око вас ОХР и НАТО,
војници са аутоматским пушкама, а од вас траже политичке уступке
и ви кажете НЕ. Тада размишљате хоћете ли изаћи одатле или
нећете. Одлучни сте да кажете не. То су све ствари које смо ми
пролазили.
Ја сам један од вас. Ја не желим да будем неко, него један од
вас. Ја сам дијете Козаре, волим свој завичај, волим Републику
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Српску. Јуче сам био у Херцеговини: Требињу, Берковићима, Гацку,
Билећи и Невесињу. Замислите, за један дан.
Данас сам, поред свих послова са амбасадорима и неким
другима, био већ у Шамцу и Модричи, нема дана када не радимо
десет па и више сати дневно. Никада кући не дођем прије мрака.
Стално сам у покушају да помогнем људима. Колико се може,
толико и урадим.
Живјели и здрави били!
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СТАНАРИ
20.09.2016.

УЛОЖИЛИ СМО МИЛИЈАРДУ И ПО
МАРАКА У ОВАЈ КРАЈ

Добар дан, добри народе, добар дан општини.
Хвала, хвала, а сад да нешто кажем. Дакле, дошао сам овдје
заиста радостан, пуна срца, да заједно с вама урадимо неке ствари
добре за вас, и драго ми је да сте у оволиком броју овдје. Кад гледам
одавде, као да нико није остао код куће, као да су сви дошли овдје.
И по томе ми немамо неки проблем овдје, немамо ни неки проблем
25. али је важно овдје да поздравим поштара. Овај ме угњавио на
свим нашим партијским састанцима када ће бити општина Станари,
ето. И да овдје разговарамо шта смо урадили, како даље и гдје ћемо
бити.
Ви сте најбољи свједоци успјеха. Наравно да за годину и осам
мјесеци није могло више, док се конституисала општина, док су
почели да раде службеници и док су се донијели планови, ово је и за
мене изненађујуће. Овај дан је историјски за ово мјесто, јер смо
недалеко одавде, раније у току дана отворили термоелектрану и то
ће несумњиво обиљежити развој овог краја.
Вас који сте овдје вјероватно прије десетак-петнаест година
размишљали како отићи, а сада читам на неким порталима, кажу
прије него што одеш у иностранство, пробај у Станарима. То је
нешто што баш онако лијепо звучи. Ја мислим да ће управо тако
ових наредних година и бити.
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Термоелектрана је изграђена, у њу је улагано, а она тек сад
покреће производњу. Сва производња ове термоелектране је за
иностранство, што значи сигуран прилив, сигурне плате. Просјек
плате је далеко већи него што је републички, 1.200 КМ је просјек,
то говори о томе, 1.000 радника, очигледно највећи број овдје,
говори о томе да је то најбоља претпоставка да идемо даље.
ЈЕФТИНА ТАРИФА
Знате шта кажу шта је срећа у несрећи. То је кад те удари
струја, а јефтина је тарифа. Немојте и ви да гледате овдје шта би
могло да буде по јефтиној тарифи. Ово мјесто са изласком на аутопут, са петљом, са индустријском зоном, уз петљу која логично иде
и коју треба планирати, начелниче, са термоелектраном, са још
неким фабрикама које самим тиме иду уз то, сигурно ће бити мјесто
перспективе, развоја. Ваш буџет ће бити један од највећих по глави
становника и зато су оптимистични планови које вам је садашњи и
будући начелник овдје рекао, и биће оставарени.
Гледајући шта се овдје припрема, ово изгледа као Менхетн у
Њујорку. У праву сте, добро треба планирати чврсто, ако почне сада
правити бараке, готово је. Какве бараке и треба овако. Јеси ли
предвидио и своју унутра? Дакле, треба да изградимо многе те
ствари и поносан сам на то што сам био дио оног што се овде види
као добро.
ДАН ИСТИНЕ
Ових дана обилазим читаву Републику Српску, од Херцеговине до свих дијелова. Овај дан није баш случајно изабран, ово је
дан истине и није дан преваре. Ово је дан нашег поноса. Све што
смо учинили, учинили смо претходних година, то је потврда да смо
били у праву, и да је било исправно, и зато морамо бити поносни.
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Сви ви који овдје живите мора да знате да је ова
термоелектрана направљена по најбољим европским стандардима
и да свих година њеног егзистирања, а то је наредних 50 година,
прије било какве нове реконструкције, прије било какве нове
изградње, она задовољава све стандарде, и немојте насједати на
причу. Европа је веома ригорозна што се тиче екологије, нема
никаквог загађења нити има било каквог утицаја на здравље људи.
Све је урађено по најновијој методологији и по најновијим
стандардима, и у том погледу се то контролише свакодневно.
Данас ми приђе један и каже, који сте ђаво, предсједниче,
правили овај димњак кад нема дима из њега, дакле, то је доказ тога
управо о чему говорим. Милијарду и сто милиона марака је уложено
у ову термоелектрану, то је највећа инвестиција која је задесила овај
регион. То је инвестиција. То је прва електрана овога нивоа, ове
снаге након 35 година на простору бивше Југославије. Још нико то
није урадио. Ово је први пројекат реализован средствима кинеске
владе у пројекту који они зову "Пут свиле". У свих 16 земаља
југоисточне Европе гдје они желе да уложе.
Када сам био у Београду и срео се са предсједником Кине
прије два мјесеца, пошто је знао одакле долазим, прво што ми је
рекао, питао је како је у Станарима, замисли, предсједник Кине зна
шта су Станари. А сада у новембру постоји нова могућност да се
видимо. Поднијећу му извјештај да смо изградили термоелектрану
и да смо побиједили, шта друго да вам кажем. Је ли тако? Тако да
немојте ме изневјерити, ја вас нисам.
ПЕТЉА
Други мегапројекат који се овдје прави је петља. Петља на
ауто-путу, значи развој, додатни развој за ово мјесто. Биће лако
доћи, лако отићи, конекција са свим већим центрима дефинитивно,
да знате да ауто-пут од Прњавора до Лакташа односно до Бањалуке,
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онај дио до Градишке, гдје је већ направљена петља у Лакташима, биће
завршен идуће године у ово доба. Тако да ће читава конекција аутопута
Добој - Бањалука бити урађена и ми настављамо даље доље према
Шамцу, од Шамца десно према Брчко дистрикту, а од Брчко
дистрикта преко Бијељине, до границе са Србијом, и конекције на
граници са путним правцима Србије. На тај начин комуникацијски,
економски, саобраћајно, и на сваки други начин ћемо се повезати и
још више приближити. То значи да ћете у Београд стизати за два сата.
Неки кажу то је далеко. Била је далеко и ова електрана, био је
далеко и овај ауто-пут, па смо све то урадили готово у рекордном
року. И ауто-пут који је урађен, ова дионица од Прњавора до
Добоја износи преко четири стотине милиона марака, то значи да
су само на овом простору власти Републике Српске уложиле
милијарду и по марака. Милијарду и по марака је озбиљна
инвестиција и за далеко веће земље него што смо ми. Озбиљно је
данас направити ауто-пут, и озбиљно је данас направити
термоелектрану, и није само ствар у ономе што видиш него је ствар
у томе да сте имали људе способне да пројектују, да доносе планове,
да доносе регулационе и друге документе, да дају дозволе и да
контролишу изградњу.
Ми смо стасали са овом термоелектраном и наша
администрација, и ова локална, и републичка власт једина у региону
имају искуство са изградњом термоелектране, ниједне друге немају,
тек сада крећу.
Вама немам потребе говорити шта нас чека 25. септембра када
треба да одбранимо Дан настанка и рођендан Републике Српске и
2. октобра, када треба да изаберете нову односно да потврдите
садашњу актуелну власт овдје у Станарима.
Шта рећи на крају оваквог дивног и успјешног дана. Желим
сваку срећу вама и вашим породицама.
Живи и здрави били.
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ДОБОЈ
23.09.2016.

БРАНИМ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И
ЊЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ИНТЕРЕСЕ

Добро вече свима, добро вече Добоју, добро вече, драги
пријатељи.
Милорад Живковић за градоначелника је мој избор. Он је
мој сарадник од повјерења, на којег сам могао да рачунам увијек и у
ситуацијама политичке борбе коју смо непрестано водили на нивоу
БиХ.
Милорад је одговоран човјек и поред њега није могла да
прође ниједна тачка дневног реда која је штетна за Републику
Српску. Могао сам да знам уколико нас притискају и угрожавају и
уколико нам намећу неповољна рјешења да је спреман да каже, ја
више нећу овдје да радим и да се врати у Републику Српску. Зато
Милорад Живковић има моје повјерење, он је мој избор.
РЕФЕРЕНДУМ
Рећи ћу вам нешто... треба да изађемо на референдум и да
гласамо за то да Дан републике остане 9. јануар. Ово што говоре
страни амбасадори, говорили су много пута. Овај пут им кажемо, не
можемо трпјети било каква ваша уцјењивања....
Али шта је важно овдје за Добој. Погледајте и реците својим
комшијама, ја знам да има веома тешких људи, али политика СДСа на нивоу Добоја и на нивоу Републике, односно Сарајева, је
погубна и издајничка политика, а ево како ћете провјерити.
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Погледајте у понедјељак... ако оних неколико хиљада
Бошњака који гласају за Обрена Петровића у овом граду и овој
општини, гласају на референдуму да девети јануар остане Дан
Републике Српске, ја одустајем од подршке Живковићу и
подржавам Обрена Петровића. Они ће, наравно, бити против
Републике Српске.
СДС овог града мора да зна да Обрена Петровића чека посао
у Сарајеву. Тамо га чека смјештај и за његову породицу. Толико о
његовој патриотској улози коју он овдје има.
БЈЕГУНАЦ
Дошао сам овдје првих дана поплава. Када су почеле, био сам
у Аустрији. Горе у болници, имали смо састанак Штаба, једини кога
није било, био је Обрен Петровић. Њега није било и шта рећи за тог
човјека осим да је кукавица... Требало је да буде ту и каже да је
спреман да прима људе, да спасава, а не да побјегне негдје горе у неку
викендицу.
Полиција Републике Српске га је тражила и није могла да га
нађе никако. И онда који вам је ђаво да поред свих ових аргумената
бирате оваквог човјека.
Добој је веома важна стратешка тачка Републике Српске.
Важно је да имате одговорну и ефикасну локалну власт која ће
сарађивати са Владом Републике Српске. Немојте дозволити да буде
изабран Обрен Петровић, који је данас на услузи Бакиру
Изетбеговићу, сину Алије Изетбеговића, који је у Исламској
декларацији написао како треба да изгледа исламска држава.
ВРИЈЕДНОСТИ
Политика је далеко озбиљнија ствар него што ви то мислите.
Треба имати јасан план и стратешки планирати, што није нимало
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једноставно. Много пута сам био у ситуацијама да доносим тешке
одлуке, које се не тичу само оних који овде живе, него и будућих
генерација и будућности.
Увијек сам се руководио једним важним мојим увјерењем да
није важно која сила стоји испред мене, већ да је важно шта браним
иза себе. Ја сам знао да браним Републику Српску и њене
национални интересе, и никада се нисам бојао силе која стоји
испред мене.
Свједоци сте бројних медијских обмана и манипулација које
се свјесно већ дужи низ година пласирају на овим просторима са
циљем да се нанесе штета Републици Српској. Бакир Изетбеговић
говори о неким сукобима, инцидентима и пријети. Одговорно
тврдим, нема сукоба, нема рата. Ми смо одговорни људи који то
неће дозволити.
Држава је гаранција слободе. Зато је потребно да Република
Српска буде држава, јер је држава та која најбоље брани српски
национални интерес. У тој држави ја желим да Бошњаци живе
добро, да Хрвати живе добро да су сви безбједни сретни и
задовољни.
ДОГОВОР
СНСД је стратешка странка која неће дозволити да Бошњаци
овдје спроводе политику Бакира Изетбеговића, она неће проћи. Не
може да прође. Кад се ради о политикама, не можемо да
прихватимо, нећемо да прихватимо сарајевске политике
унитаризације и централизације БиХ на штету Републике Српске.
Позивам вас да се интегришемо, али интеграција није Обрен
Петровић и превара на коју је спреман, то није интеграција.
Интеграција је договор који морамо наћи да идемо даље.
Није тачно да је српски народ починио злочине. Злочине су
чинили појединци из сва три народа и за то треба да одговарају.
239

Милорад Додик

Данас имате Сефера Халиловића који пријети Републици Српској.
Ја га позивам да остави народ на миру, а ако треба да се то ријеши,
да то нас двојица сами ријешимо. Да се похватамо па да видимо како
ће у том случају проћи. Ја се не бојим, а он нека одлучи.
Велика је опасност и проблем недостатак комуникације
између локалне власти у Добоју и Владе Републике Српске. Од
несарадње, највећу штету имају грађани општине Добој.
КАДРОВИ
Сви функционери СНСД-а ће сносити одговорност у случају
неуспјеха Милорада Живковића. Мислим на све изабране кадрове
СНСД-а од локалног нивоа до републичког. Немогуће је понашати се
у случају изборног пораза као да се ништа није десило. Сви директори
и изабрани функционери ће сносити посљедице послије другог
октобра ако се деси.
Још нешто, ако не побиједи Милорад Живковић, немој ко да
помисли да у име СНСД-а прави било какве договоре о будућим
коалицијама. Нема никаквог договора. Коалиције у Добоју са СДСом нема, на њу заборавите.
СНСД је озбиљна народна политичка партија. Ми се озбиљно
бавимо политиком. Ми нећемо да одустанемо од стратешких циљева.
Република Српска, јака, моћна, напредна и богата је наш циљ.
Ако није јак Добој, јака Бањалука, ако није јако Требиње,
Вишеград... све општине у Републици Српској, онда није јака ни
Република Српска. Ако су они развијени, онда је јака Република
Српска.
АУТО-ПУТ
Република Српска је почетком 2006. године била на
кољенима. Реформа полиције је имала за циљ да зада завршни
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ударац уништења дејтонске Републике Српске. Било је предвиђено
и осмишљено да од ње остане само празна љуштура. Та наводна
реформа је имала за циљ неуставну промјену Устава Републике
Српске и њен коначан крај.
СДС је тада планирао и тадашњи предсједник Владе
Републике Српске Перо Букејловић, да се Бањалука и Добој повежу
преко Прњавора и Дервенте неком брзом цестом. Знате шта сам ја,
када сам 28. фебруара 2006. године преузео Владу Републике српске
урадио? Узео сам оловку и то прекрижио и рекао ово не одговара
нама, ја сам предсједник Владе, биће ауто-пут Бања Лука - Добој.
Ауто-пут одавде до Прњавора је завршен, а до краја 2017.
године биће спојен са Бањалуком. Настављамо даље према Шамцу,
па Брчко, Бијељина до границе са Србијом. Желим ауто-пут до
границе са Србијом. Овај ауто-пут ће читавом овом региону дати
велики значај.
Други значајан стратешки и капитални објекат је
термоелектрана Станари. Морате знати да је у термоелектрану
уложено милијарду и сто милиона марака, да је на ауто-пут дионицу
од Добоја до Прњавора уложено око петсто милиона марака. То је
укупно негдје око милијарду и по. А ови из опозиције цијело
вријеме су обмањивали јавност да ми ништа не радимо, шта су они
урадили? Ја се држим оне да је важно шта су политичари оставили
иза себе. Кад се окренем да видим шта је то овдје направљено, а не
шта је обећавано и причано.
РЕФЕРЕНДУМ
Па ево, ако некога интересује, рећи ћу вам. Обрен Петровић
већ три дана сједи, игра шах и очекује, наводно, подршку. Он рачуна
да један дио Срба који ће гласати за њега не изађе на референдум
којим треба да дате снагу Републици Српској. Неки из СДС-а
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организују да се не изађе да би референдум пропао, зато је важно
да изађете.
Нећемо дати Републику Српску. Не дамо Дан Републике
Српске, 9. јануар. Неће Бакир Изетбеговић одлучивати о рођендану
и настанку Републике Српске.
Ако попустимо на дану настанка, наредне године ће тражити
да се укине име Република Српска. Они који су дали своје животе
за темеље Републике Српске нас обавезују да је сачувамо и
одбранимо.
ПОДРШКА
Подржите Милорада Живковића за градоначелника и ову
квалитетну одборничку листу СНСД-а. Рачунајте да ће Милорад
Додик и Влада Републике Српске бити подршка Живковићу и
скупштинској већини СНСД-а и наших коалиционих партнера.
Позивам вас да нас подржите, ако хоћете да радите на развоју
Добоја, ако нећете, не морате, то је ваш избор.
Поновићу још једном, да отклонимо све спекулације. Нема
договора са Обреном Петровићем, нема договора са СДС-ом ни
сада ни никада.
Ја одох сад у Русију. Немојте да ја Путину кажем да ћемо
побиједити, а да се то не деси. Ја знам да ћемо ми побиједити.
Градоначелник је онај који штити народ. Не желим ја спекулације.
Није Милорад Живковић против Бошњака. Није против њих и
суживота овдје, али оно што они чине нама дискриминишући наш
начин живота је ствар коју нећемо заборавити.
Живјели и здрави били. Желим све најбоље вама и вашим
породицама. Желим да Добој никад нема проблема, желим вам што
више радних мјеста.
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НОВИ ГРАД
23.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА СЕ НЕ БОЈИ
ТРЕЋЕРАЗРЕДНИХ АМБАСАДОРА

Добар дан свима, хвала вам на овом дивном скупу, желим да
вас свим срцем поздравим.
Јутрос у девет сам био у Москви, а сада сам овдје међу вама, и
још сам дошао пет минута раније. Дошао сам овдје да учиним
неколико ствари. Прво, да се поново видим с вама, као што
пристоји. Друго, да подржим господина Дрљачу за начелника и да
кажем да човјека знам дуго година и знам његов рад. Он има моју
подршку.
Дошао сам овдје да подржим ову листу дивних жена и
мушкараца, остварених у својим пословима. Људи који су, прије
свега, доказани у овом мјесту, у Новом Граду, мјесту са душом, у
жељи да он буде још бољи и да у континуитету наставимо радити
оно што је Сњежана тако упорно радила са нама и урадила. Свако
ко може и хоће и има довољно у себи да види, он види, а они други
по оној народној што увијек нешто приговарају, народ је за све
нашао истину. Каже народ: "Паметноме не вриједи показивати, он
ионако све зна, а будали говорио не говорио, џабе."
Није било лако Сњежани све то урадити. Ја знам колико је
било дана и долазака у Бањалуку и наших састанака да то све
урадимо. Некако сам заволио овај град још док сам овдје играо
кошарку, било је промјенљиво, некада сте ви нас побјеђивали, ми
некад вас и тако је то било.
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Наравно, то је било једно лијепо вријеме којег се ја сјећам и
волим што је Нови Град у Републици Српској, јер то је за мене
увијек био град са душом, са дивним људима.
Дакле, ови људи који су овдје на листи, које води Сњежана,
желим да наставе континуитет једног успјешног развоја. Он је
искључиво могућ једино на овакав начин. Да не бих ја држао вас у
неизвјесности, рећи ћу једну ствар. Најмање што ћемо учинити са
нивоа власти и Владе Републике Српске у наредне двије године,
значи до општих избора је да подржимо господина Дрљачу са
најмање десетак милиона за пројекте које овдје морамо да урадимо.
Ви ћете знати о којим се то пројектима ради и они ће бити
започети. Сада још нешто озбиљно да вам кажем. Не дај Боже ако
онај побиједи, неће добити ништа. Ја сам дошао овдје да говорим о
нашим стварима, мада ме стално вуче да нешто кажем. Када сам га
видио први пут и видио онакву надареност, он мисли да је паметан,
е сад шта сам закључио, не могу вам рећи.
ДЕБАКЛ
У сваком случају мислим да је Дрљача неупоредива ствар.
Један озбиљан привредник и овај који је покушавао и стално
покушава, а никад ништа није успио. Колико знам, он ни не живи
овдје. Он се стално враћа. Пропао је у Бањалуци, тамо ништа није
успио. Сада се враћа овдје да похара нешто. То је прича, а ви се
смијте колико хоћете.
Ваш дебакл је евентуална подршка, како се оно зове,
Михајлици. Човјек који је, сјећам се добро, прије неколико година
изгубио у свом селу. Је ли тако, није добио, изгубио је у своме селу.
Знате ви то боље него ја. И ја увијек разумијем оне рационалне,
видим ја да у једном дијелу овог скупа има неколико оних који не
аплаудирају, то су сигурно они његови. Дошли су да чују шта ми
овдје говоримо, јесмо ли пристојни. Јесмо, пристојни смо.
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Дакле, ја вас молим и мислим да је то за вас најбоље, а и за
Републику Српску да господин Дрљача буде начелник. Треба да
наставимо да радимо заједно на овим пословима. Чека нас још доста
озбиљних ствари. Мислим да је свакоме јасно да се налазите на
граници Европске уније и да је то огромна предност која може да
буде добро искоришћена. Изградња инфраструктурних пројеката
овдје је била важна зато што је створила предуслове да се сада може
ићи даље.
Ја знам да сви вапимо за индустријом, за фабрикама, увјерен
сам да те ствари постоје и да су могуће. Тешка су времена вјечито
иза нас. Увјерен сам да заједно са једном јаком екипом која има
добру конекцију са Владом Републике Српске можемо да нађемо и
можемо да анимирамо одређене инвеститоре и да их упутимо у
Нови Град.
Али начелник не може сам. Он не може ако нема одборничку
већину. Немојте да уживате у томе да направите свађу. Имамо
коалицију, три странке, које су показале партнерство годинама.
Партнерство СНСД-а, ДНС-а и Социјалистичке партије је
најдуговјечније партнерство на Балкану. Нема ниједне земље на
Балкану у којој су три политичке партије тако дуго заједно. У
оквиру те три политичке партије мора се наћи већина.
СЛОГА
Немојте да личимо на све оне несретне породице које су тако
видљиве. На исти начин несретне, зато што имају посвађане
чланове породице који се само свађају, туку, отац сина, син оца, нема
ко се с ким не свађа, и наравно, епилог је да стоји кућа, пропада кућа,
пропада домаћинство, тако вам је и са општинама. Ако дође екипа
склона томе да не ради заједно и ако треба да само пуни баште по
кафићима и трачарење, исмијавање, онда сте ви добро надрљали.
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Треба једна компактна екипа да да подршку овом добром
човјеку који је одлучио да једно солидно мјесто шумског газдинства
напусти и упусти се у борбу за још бољи Нови Град. То треба
цијенити. Њему посао не треба као што треба Михајлици.
Њему посао не треба да би овдје легао на буџет Новог Града,
запоставио све ваше интересе и правио странку по Републици
Српској. Испразнио би вам буџет, не бисте имали ништа. У четири
године џаба бисте јаукали, и говорили како сте се зезнули. Немојте
се зезнути. Рационални људи размишљају. Немој да вас ухвати неко
лудило безвезно. Имајте рационалан приступ. То је Дрљача, то је
ова екипа, ова коалиција која може да да.
Имате нас, имате мене, имате Владу Републике Српске. Да вам
кажем, кога Михајлица има?! Шта он има? На шта се он може
ослонити? Има Бакир овдје своје, шта ће њему Михајлица. Али овај
може да буде гори од њих, то је тачно. У сваком случају, дакле, ја то
вама све веома рационално говорим, значи нема улаза, гдје су његови
улази? Шта може да уради? С ким да нешто направи?
ДОГОВОР
Ја сам потпуно увјерен да са свима вама имам договор.
Мислим да сам овдје долазио са образом, као и много пута до сада.
Овај тзв. Савез за промјене због свога поданичког односа у
Сарајеву није нашао адекватне политике да се супротстави
угрожавању позиције Републике Српске. Њима је било само важно
да се обрачунају са Републиком Српском и Милорадом Додиком.
То иде тешко. Знате, многи су насртали на мене, покушали се
обрачунати, нема мјесеца ни дана кад ми неко нешто не пријети.
Ја ћу вам рећи једну истину мога живота која се односи на мој
политички рад. Често сам био у ситуацији да доносим тешке одлуке
у готово немогућим условима. Испред мене су често биле велике
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земље, њихови супротстављени интереси, њихови захтјеви који се
нису могли испунити. Њихово тражење које је у суштини тражило
да будете поданик, да немате достојанство.
Давно сам научио да у таквој ситуацији за мене не важи
величина силе која се налази испред мене, него ми је важно оно што
браним, светост коју браним. Република Српска и српски народ и
сви људи овдје који су иза мене су важни.
Ја немам никакав проблем када имам добар договор са
народом, и зато је важно да ове недјеље, за два дана, изађете на
референдум, он је веома важан. Видите колико је онима другима
важан да га упорно забрањују и говоре као што сте могли ових дана
чути Инцка који прима 24.000 евра мјесечно и он као нешто нама
помаже. Он каже, биће кажњавања, које кажњавање, кога они више
могу да казне. Нема казне која може да препадне више било кога,
па и мене, ако радим за народ. Ово што радим није само дан,
недјеља 25, него је то питање нашег будућег живота и будућег
положаја.
Ја нећу да оставим Републику Српску, да ова дјеца овдје за
десет, петнаест, тридесет година, буду понижена и да неко пљује на
Милорада Додика. Ја хоћу овдје да дођем, зато се бавим политиком
и сада сам прошао главном улицом, срео многе од вас који су ми
рекли поштовање господине Додик, а не да ми кажу као Михајлици:
"Шта ти, педеру, радиш овдје?!"
НАТО
Та недјеља је веома важна, дугорочно веома важна, чули сте
да су скочили сви, само не дај. Није проблем само овог референдума,
него они би нас гурнули и у НАТО савез. Ви знате да је НАТО
бомбардовао Србе осиромашеним уранијумом. Ја позивам сваког
ко има довољно снаге у себи да издржи поглед дјетета обољелог од
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малигних обољења, а има четири-пет година, са мјеста гдје је НАТО
бацао бомбе са осиромашеним уранијумом, а ми би требало сад да
идемо у НАТО. Нећемо ићи у НАТО, биће питан народ.
Мора се овдје одржати карактерна политика и имати јасан
став о свему. НАТО и кретање у НАТО, овај народ ће изаћи на
референдум па ће рећи хоће, или неће. Хоћемо ли или нећемо, а не
да то одлучује било ко, али може се десити нека протува да се
провуче и да одлучи не питајући вас, е то они хоће. Зато, морате се
борити да ваше право важи по оваквим питањима и да увијек буду
на дневном реду ваше одлуке, као што то раде други народи на
озбиљним мјестима.
САРАДЊА
Као предсједник Републике, као човјек који има пријатеља и
Бошњака и Хрвата, ја представљам глобално српски народ и његове
националне интересе. Поносан сам увијек када нађем и сретнем
Бошњака и Хрвата који кажу да им је у Републици Српској добро и
да им ништа не фали. Поносан сам на нас Србе зато што треба да
изградимо толерантно друштво у том погледу. Али ми локално
немамо овдје проблем са Бошњацима, Хрватима. Овдје долазе
политике са стране, политике из Сарајева, овдје долазе политике и
даље од тога и то је проблем. Ја морам да водим рачуна о томе. Неће
Нови Град и Република Српска бити празни. Нови Град има шансу
да буде од животне важности. Позивамо и Бошњаке и Хрвате да с
вама ту буду.
ОТПАД
Не можете, господо, зато што је то можда вама далеко, а нама
у срцу овдје ставити, одмах преко Уне складиште радиоактивног
отпада.
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Не може и ви знате да смо ми у Бањалуци сви заједно скочили
против тога и да се Народна скупштина о томе изјаснила и знате да
ћемо се борити за то. Ми то допустити нећемо. Не може.
РУСИЈА
Синоћ сам, јуче и данас био у Русији. Република Српска је
познато име у Русији, и то на највишем мјесту. Многи су били
спремни да спекулишу. Када узмете јучерашње сарајевске и
загребачке медије, шта су говорили о мом одласку код Владимира
Путина, испало је то најгоре мјесто гдје су се састала двојица
најгорих људи. Ради се, људи моји, о моћној држави, ради се о лидеру
који је несумњиво један од двојице најмоћнијих у свијету.
Некима се свиђа, некима се не свиђа. Али једна мала
Република Српска је постала позната по својој упорној политичкој
борби. Заинтересовали смо велике и моћне у својој правичности за
оно што радимо.
Јуче ми Путин каже: "Ми знамо да сте ви у праву. На вашој
страни је међународно право. Не могу да суде тројица страних
судија двадесет година након рата и да вама намећу одлуке. Ви мора
да се с тиме суочите и да се са тиме борите, ми ћемо вас подржати,
ми вас разумијемо. Сретно вам било, господине предсједниче", то је
била његова порука усред његовог кабинета у Кремљу, гдје мало
људи улази. Хоћу да вам кажем, видјели сте то на медијима, немам ја
потребе да сам себе пропагирам, хоћу да вам кажем да смо успјели
да дођемо на тако важно мјесто.
КИНА
Република Српска има пријатеље. Другог новембра ћу
путовати у Кину, и тамо ћу се срести са њиховим најважнијим
људима. Разговараћемо о томе шта и на који начин да овдје радимо.
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Република Српска смета зато што се дрзнула да сама води свој посао.
Република Српска се не боји трећеразредних амбасадора који ходају
по Босни и Херцеговини, они који нису имали ни способности ни
знања да оду у неку озбиљнију земљу, него дошли у овакву рушевину
и одрпану, каква је БиХ.
СТРАШЕЊЕ
Сад хоће овдје да нешто страше Милорада Додика,
замислите. Ја немам права да се бојим. Ја немам права да устукнем на
оним питањима за која мислим да сам у праву. Да смо сада пустили
да 25. не изађемо на референдум и да кажемо, добро шта има око
деветог, никада не бисмо имали себе. Никада своју Републику не
бисмо имали.
Будите сигурни да би нас већ идуће године чекало да нам кажу
да би требало да се укине назив Република Српска. Ја сам био суочен
с тим да је то од мене већ тражено. Био сам у Вашингтону, гдје је био
Силајџић, Николас Бернс и још неколико његових сарадника, у
коме су нам дали лист да потпишемо и ја гледам први захтјев је био
промијенити назив Република Српска. Ја папир одложим.
Силајџић, кад је то видио, дописује тамо неке ствари. Ја гледам друга
тачка да се бира један предсједник у Босни и Херцеговини и то би
увијек био Бошњак. А предсједник је важан, јер он увијек може да
позове телефоном Ердогана да дође са војском у БиХ.
Трећа ствар је била да се преда полиција Републике Српске
те 2006. године, у надлежност Сарајева. Ја бацим папир, а онај
Николас Брнс мени каже: "Господине предсједниче, ово је од
националног значаја за САД и има да потпишете." Ја кажем: "Од
националног интереса мога народа је да ово никада не потпишем
ни ја ни било ко. И ја то не могу потписати." Он мени каже: "Морате
потписати." Ја кажем: "Нећу да потпишем." А он мени: "А шта ти
хоћеш?" Кажем: "Хоћу да идем кући, шта ћу овдје." А Силајџић, који
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ту сједи, каже: "Видите ли ви њега какав је он?" Ја сам нешто
безобразно рекао, нећу то сад да износим. Углавном, каже Бернс
мени: "Ако не потпишете ово, ви и ваша породица ћете се суочити
са снагом САД."
Кажем ја: "ОК. Добро сте ми рекли, нисам знао шта да кажем
новинарима, али хвала вам, сад ћу рећи како ми пријетите." А он
каже: "Не, не, не, неее..." Код њих је новинар најважнија ствар. Ја сам
обећао да нећу причати док сам у Америци, али чим сам овдје
дошао, испричао сам и то су неки већ чули. Не говорим ја то као
своје хваљење, ја вам то говорим да видите чему смо изложени,
каквим проблемима и да је зато веома важно кога бирате. Требате
имати јаку личност.
Странци су овдје важни онолико колико ми њима дамо, а не
колико они стварно нешто јесу. Они то знају веома добро.
ИЗБОР
Овдје имамо једноставан избор. Када сам чуо да ће
Михајлицу предложити, само сам се бојао да се неће повући, јер он
је најбоља конкуренција. Он овдје не може бити изабран. Ви бисте
били потпуно луди да кренете за њим. Зато имате Дрљачу, имате ову
листу, имате коалицију, имате мене, имате дивне људе Новог Града,
који желе добро овом мјесту. Гласајте за ову листу, изаберите
довољно одборника, да не мора да се прича по граду. У граду је
најважније да се гради, а не да се прича.
Политичари се мјере по томе шта су оставили иза себе, а не
шта причају и шта лапрда Михајлица. Мора нешто постојати.
Сњежана може да се окрене и да видите ствари иза себе које је
изградила заједно са вама. Можда вам то није довољно. Онда се
преселите у Њујорк, тамо имају велики булевари. Оно што је могло
овдје да се уради, то је урађено максимално. Вјерујте да није било
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ниједне пропуштене прилике да се нешто уради, а да није урађено.
Ја то знам, јер сам од почетка био у овом.
Желим да вам свима захвалим за данашње дружење. Хвала
вам, живи и здрави били, сретни, будите задовољни, окупљајте се,
пустите те друштвене мреже, држите се нас. Ми смо људи, ми нисмо
апарати, нисмо ми телефони, таблети, телевизори. Треба нам што
више дружења међу собом, да се упознамо.
Живи и здрави били. Гласајте за Дрљачу, и гласајте за ове
дивне људе овде. Живјели.
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ГРАДИШКА, НОВА ТОПОЛА
23.09.2016.

ГРАДИШКА ЈЕ
СТРАТЕШКО МЈЕСТО

Добро вече, помаже Бог!
Драго ми је што сам овдје и наравно да не бих пропустио да
стигнем и поред силних обавеза. Знате сви да сам јутрос био на
Црвеном тргу, а ево ме сад овдје код вас у Новој Тополи. Често се
видимо и рећи ћу поново исто, осјећам се дјететом овог краја,
осјећам се човјеком који са вама дијели исте вриједности. Имам
одговорност према вама у свему што радим. Дошао сам овдје да се
видим с вама, да се чујемо. Да подржимо Аџића за начелника и ову
дивну листу мушкараца и жена за одборнике општине Градишка,
како бисмо заједно могли наставити радити оно што је урађено у
два мандата Николе Крагуља. Тада смо уложили преко 280 милиона
марака, плус ауто-пут у ово што се зове општина Градишка.
Ви не би требали имати неки посебан проблем. Видјели сте и
знате како смо ми радили, а могли сте да видите оно што се сада
ради, односно не ради, и да то упоредите. Људима је потребно да
упоређују.
Није ваша одговорност само да гласате за политику за коју
мислите да је у реду. Морате анимирати друге око себе, јер само
окупљени око једне важне политике, која би била усмјерена ка
изградњи општине Градишка, можемо да очекујемо да идемо даље.
Општина Градишка је стратешко мјесто у Републици Српској. Она
је на обали Саве и на граници ЕУ. Она има озбиљан потенцијал.
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Не имати локалну власт која ће бити чврста и снажна,
окупљена око начелника, не имати власт која може да пројектује,
стратешки промишља, одређује и да се бави малим ситним
шићарима, била би озбиљна штета овог подручја и читаве општине.
Сложиле су се ствари тако да изгледа да би управо због те чињенице
могућности развоја биле далеко веће него раније и зато озбиљна
политика није само оно што овдје, на медијима најчешће клевећу.
Чујете разне људе који свашта говоре, али ипак народ има довољно
свијести и народ најбоље одабере и народ је увијек био у праву.
И онда када је гријешио, знао је да поправи своје грешке, ми
смо увјерени да је грашка била избори у Градишци прије четири
године и ту грешку народ, заједно са вама, мора да поправи. Ми смо
одабрали овдје једну екипу људи остварених у својим животима,
својим професијама, људи који не улазе у то да би обезбиједили неку
малу апанажу за бављење политиком, него да би дали једну нову
димензију Градишци. Градишка је за њих инспирација, за мене
обавеза.
Дајте ми прилику да заједно с њима урадимо оно што је
неопходно овдје. Многе смо ствари урадили. Потребно је завршити
неке инфраструктурне ствари, потребно је завршити, наравно,
спортску дворану и Топола мора да има боље спортске објекте и
морамо да направимо индустријску зону и да отворимо још више
радних мјеста.
СТАБИЛНОСТ СРПСКЕ
Моја одговорност, као предсједника Републике је стабилност
Републике Српске и ја сам одговоран вама. Вама овдје кажем да је
Република Српска стаблина, да је Република Српска није угрожена,
да Република Српска функционише и поред свих оних који около
ње и унутра ње покушавају да је дестабилизују. Све ове године тешке
глобалне кризе, тешких процеса у Европи и свијету, ми смо успјели
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да одржимо стабилност Републике. Одржали смо све сегменте, што
државу чини државом, све функције.
Све наше политике су биле промишљене да се прође тешко
вријеме. Данас могу да кажем да Република Српска стоји стабилно.
Република Српска исплаћује редовно своје пензије, плате, да
Република Српска редовно инвестира. Могли сте да видите прије
неколико дана да смо отворили термоелектрану у Станарима. То
некада тужно мјесто сада је мјесто пуно перспективе. Уложено је
преко милијарду и сто милиона марака у термоелектрану. Власти
Републике су биле оне које су радиле тај посао заједно са
инвеститорима. Показали смо да можемо да одговоримо
најсложенијим процесима примјене европских директива у области
екологије.
Пустили смо ауто-пут од Прњавора до Добоја, а овај од
Прњавора до Бањалуке, односно до петље у Лакташима биће урађен
до краја идуће године. Ми ћемо даље да наставимо да градимо аутопут доље према Србији, да дођемо на границу са Србијом. Са
Србијом договарам додирну тачку ауто-пута како бисмо имали
директно ауто-пут са Србијом, како не би шићарили са нама и
говорили да ли можемо или не можемо и куда можемо да прођемо.
Све су то озбиљне политике.
ЧУВАР
Очувати социјалну стабилност, очувати јавне функције у
држави у којој је присутна међународна заједница која жели и хоће
да девастира државу, није нимало једноставно. Није оно само што
се види, нешто мало на телевизији. Читави наши дани се проводе
тако што морамо да радимо на тешким изазовима.
Био сам много пута изложен приликама да преда мном стоји
огромна сила, политичка снага која је тражила да доносим одлуке,
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које су биле лоше за нас, које су биле понижавајуће, да доносим
одлуке којих би се сигурно стидио. Давно сам научио да је за мене
увијек било важно шта браним и знао сам шта браним.
Чувам наш национални интерес, браним нашу државу,
браним наш начин живота, браним наш језик, браним наше писмо,
браним нашу крсну славу. И за мене велика сила, без обзира колика
била, са друге стране није могла да буде моја импресија, него је моја
импресија увијек била како ћу се вратити овдје међу вас, како вас
могу гледати у очи, како учинити да вас не изневјерим и шта
учинити поново да вас охрабрим, да будемо заједно да будемо
окупљени.
ПОКРЕТ
Немојте дозволити да вам општина личи на несретне
породице у којима се само чланови породице свађају, а кућа
пропада. Тако вам је и у општини и у политици, ако дођете у
позицију да вам уђе много малих странака које шићаре, а не баве се
развојем, онда општина пропада. Ове четири године сте свједоци
стагнације и пропасти. Неискориштене шансе су пропаст. Када
прође, никад се више вратити не може. Зграбити шансу и
препознати шансу је кључно питање бављења јавним послом и
јавним одговорностима. То није нимало једноставно, то морају да
раде људи и тимови.
Многи моле бога да СНСД не добије апсолутну већину, како
би они били језичак на ваги. Добили би све и онда би само почели
да уцјењују са овим или оним и тада нема кретања даље.
Вама је потребан покрет и ја сам дошао овдје да заједно са
вама изградимо наше идеје о том. Бити у тим одговорностима
једнако је као и бити у свим одговорностима за стање у Републици
Српској. Недалеко одавде живим, ви то знате, и хоћу са вама да
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дијелим овај простор. Могао сам отићи, нисам, остао сам. И немам
намјеру да се покрећем, али за овај крај и за Републику Српску сам
спреман да учиним додатни напор.
Ове године су ме учиниле још далеко одговорнијим према
оном што јесте народ и национални интерес. Зато вас молим да 25.
изађете на референдум. Пустите разне спекуланте, ове и СЗП који
хоће-неће. Нема ништа поразније од политике која хоће и неће.
Успјешне су само оне политике које хоће, а не оне које и хоће и неће,
па кад све прође, онда хоће. Дакле, 25. морамо заједно на
референдум да изађемо. Он говори о много чему. Он говори о томе
да постоји Република Српска и кад је настала, то није безазлено.
РЕФЕРЕНДУМ
Референдум је важан, јер први пут Република Српска
организује референдум. Референдум је важан јер ћемо нашим
политичким животима организовати референдуме на различите
ствари. Референдум је важан зато што Срби немају више шансу,
нити требају да се боре оружјем за своја права, али имају могућност
да то раде на референдуму оловком, јединствени у одбрани онога
што јесте наше. Референдум је важан и јер је показао и окупио
готово све политичке снаге у Републици Српској, јесте да смо ми то
повели. Неки сад говоре да то радимо из овог или оног разлога. Не,
није проблем био датум одржавања референдума, него је проблем
референдум уопште. У чему је разлика да смо рекли да је то 11.
октобра, седам дана или 10 дана послије?! У чему је разлика?!
Разлика је само у датуму, а у референдуму није.
Према томе, требало је да се одржи 25, када је народ у
могућности да разговара и када је народ у могућности да на оваквим
митинзима буде упознат о тој теми и кад може да спозна о чему се
ради.
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Ми не смијемо дозволити да на спекулативан начин Бакир
Изетбеговић покрене иницијативу, а његове судије по оном систему
"кадија те тужи, кадија ти суди" доноси одлуку коју ми морамо да
прихватимо, а онда се појаве странци.
Данас чујем Инцка који говори о томе, као он ће некога
казнити. Он брани своју дебелу плату. Његова плата је 24.000 евра
мјесечно и он покушава да то што више одржи. Али кад би му се
сакупило тамо 5.000 муслимана да протестује против њега у
Сарајеву, морао би да напусти своју плату и свој посао. Зато је он
против нас, брани своју плату. Ништа друго нема, не бојте се ничега,
ја се не бојим. Ја сам онај који ће у недјељу ујутро изаћи на
референдум, ја сам онај који ће одмах након тога отићи на исток
Републике да тамо будем са нашим народом, на Палама, у
Вишеграду, Рогатици, гдје исто наш народ гласа на том референдуму.
Ја хоћу да будем дио вас. Ја постојим ако сам дио вас и моја
снага јесте у томе што сам имао подршку вас и оног тренутка кад не
будем имао подршку вас, ја нећу имати снагу.
Република Српска је сигурна, безбједна. Република Српска
има проблема и те проблеме рјешавамо. Као што знате, нико нас
неће напасти. Не требамо да се спремамо за ратове, спремимо се за
референдум и изборе. Гласајмо најбоље у интересу народа на
референдуму и гласајмо најбоље на изборима. Изаберите СНСДове дивне људе, Аџића, ове одборнике. Изаберите да можемо да
идемо даље.
Живи и здрави били!
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ФОЧА
24.09.2016.

ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
СЕ МОРАМО ИЗБОРИТИ

Добар дан свима. Поштовање свима. Драго ми је да сам данас
овдје. Желим да вас поздравим срдачно, од срца. Данас кад сам
обилазио све ово што смо урадили, рекао сам да ми је жао што не
могу остати читав дан овдје с вама да уживам у овоме што заиста
јесте успјех.
Ја сам овдје дошао да подржим начелника у новом мандату.
Да му дам подршку и да посвједочим пред вама да ће подршка коју
је имао до сада бити настављена и да ћемо заједно да градимо овдје
све оне пројекте који су неопходни за ово мјесто, за овај град, како
би Фоча расла, развијала се.
Само онај ко неће да види, ко не жели да види, не уочава
разлику шта је било и шта је урађено у ове четири године. То је био
заједнички напор начелника и наших људи који су овдје радили и
зато треба да начелнику сада помогнете избором. Он је човјек који
има много послова које би могао успјешно да ради, али се
опредијелио да не гледа са стране и да подузме оно што је било
неопходно и показао је да то зна.
У екипи која је била окупљена око њега, са Вељком и осталим
који су овдје дали несумњив допринос, ја сам дошао да кажем:
Вратите му тако што ћете му дати скупштинску већину, која неће
имати проблема, због које ће моћи брзо да доноси одлуке и да се
брзо креће.
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Само брзо кретање и брзо доношење одлука у општини
гарантује напредак те општине. Не требате далеко да идете и да
гледате. Видјећете и видите како изгледају неке несретне породице,
оне су готово све исте. То су завађени чланови породице чија кућа
пропада. Ако немате екипу која је консолидована и вуче напријед,
имате оне који због кафића у овом граду, трачарења и осталог праве
одређене лоше ствари, онда и само мјесто не напредује.
Зато је потребно да овдје подржите ове дивне жене и
мушкарце, остварене у својим пословима, људе којима не треба
политика да би се њоме бавили из социјалних или других разлога,
него зато што неће да гледају са стране и хоће да буду дио добрих
рјешења овог мјеста, ваших добрих рјешења. Морате им дати
максималан број гласова, не само ви овдје који сте дошли, него и
они који су ваши пријатељи, познаници, који нису стигли да буду
ту. Морате их убиједити да је најбоље за ово мјесто добра екипа
окупљена око начелника Машића и, наравно, подржана од нас.
СТАЊЕ
Сјећам се, кад смо дошли, било је безнадежно стање, прије
четири године. Буџет 10 милиона, дуг седам милиона. Боље би било
затворити капију и рећи до виђења пријатно.
Нисте могли да плаћате дугове, нисте могли да размишљате о
било чему што бисте урадили. Нисте могли да окречите ни киоск,
све је било празно. Ничега није било. Само мјесто је изгледало
суморно. И тада смо сјели и договорили се да се буџет усмјери на
консолидацију и стабилизацију. Тај први задатак је начелник урадио
и рекли смо да остале ствари преузимамо ми да радимо. Знам да је
одмах речено морамо реконструисати улице. Јесу ли реконструисане, видите ли ?! Јесу, наравно. Је ли урађен дом?!
Увијек ми је говорено да овај град зависи од двије кључне
ствари и, наравно, многих других, а то је да се задрже функције два
факултета овдје.
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Тада Богословски факултет није имао трајан смјештај и била
је полемика да се измјести одавде, сјећате се? Најбољи одговор на
то да никад неће бити измјештен је зграда која је урађена. Сад кад
сам је посјетио и видио је, могу да кажем и изразим само
задовољство и срећу што сам био дио екипе која је то заједно са вама
урадила.
Потом су говорили студентски дом, па смо направили једну
од најљепших зграда овдје у граду. Је ли није најљепша?!
Најфункционалнији студентски објекат можда у региону, сигурно
овдје у Републици Српској. И то смо урадили.
Рекли смо да ћемо развијати даље све функције везане за саму
болницу, јер знамо да су добри људи тамо који раде, својом
стручношћу и својим знањем према пацијентима дигли рејтинг те
болнице на један од највиших нивоа у Републици Српској.
УСЛОВИ
Није довољно да имате ентузијазам, морате имати и услове.
Рекли су идемо у реконструкцију. Седам милиона марака у тешким
условима издвајамо да бисмо реконструисали, као што сте чули. Ја
овдје долазим са образом. Ја немам потребу да се овдје икоме
правдам. Оно што смо договарали, то је овдје и урађено. И мене
занима да наставимо даље. А можемо да наставимо са начелником
даље, са Вељком и екипом, са овим дивним женама и мушкарцима,
са нашим члановима, са људима добре воље из других политичких
партија који желе добро.
Патим се да не спомињем оног кога морам. Зар је могуће да
овај град са тако виспреним људима, који су га прославили широм
свијета, паметни, способни, могу погријешити, односно да не виде.
Довољно је да упоредите оно прије четири године и ово сада. Јер
треба некога нешто убјеђивати.
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Има горе његових, који не аплаудирају, који су дошли да чују
шта ћемо ми рећи, а због њих да кажем, ја разумијем да у друштву и
народу има свакаквих људи, али ово што се у задње вријеме десило,
да се позивају санкције за властити народ. Да би се утрпао народу
санкције и додатну патњу, да би он живио своју фрустрацију везану
за власт, то је веома опасна, веома опасна ствар.
Ви морате да одбаците такву политику. Гледаће се овдје у
Фочи шта се ради. За вријеме његовог мандата Фоча је била далеко
од Бањалуке, а близу Сарајева. Је ли он мисли да ја не знам да његов
брат ради у америчкој амбасади и да из тог разлога креира ту неку
политику. Шта је урадио паметно, осим што је оставио дугове? Шта
сте имали од тога, осим судских рјешења која смо морали да
извршавамо. Је ли његова фирма ослабила док је он био начелник?!
И онда се дрзне да прича о поштењу. Ко у чему к.... о поштењу,
позната стара народна изрека. Можда би било добро да станем ту.
Он је на неки начин, глобално политички гледано, одлична ствар за
показивање каквих има. Да се народ не опусти.
Да сам странац, ја бих се препао такве појаве и потрчао би код
другога и гласао за начелника Машића и листу наших одборника.
Ви немате другог избора.
РЕФЕРЕНДУМ
Наравно, сутра ћете изаћи на референдум. А могли сте њега
да слушате који каже "А, то је нешто", па шта, јер би требало да ћутим
пред чињеницом, покушајем да нам узму дан када је створена
Република. Ако нам то узму, онда све што је постојало након тога не
постоји. То је исто као и кад би вама неко узео дан вашег рођења,
мој 12. март и да каже ниси рођен 12, лаже, рођен је у мају. Све моје
дипломе, све што сам постигао у животу, било би лажно, тако вам је
и са Републиком.
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Ово је озбиљна прича и други су је хтјели. Како је могуће, и
то говорим странцима, да ви мислите да ће Срби прихватити
намјеру Бакира Изетбеговића да уништи Дан Републике Српске.
Јесте ли ви нормални? Како је могуће да ви уопште помислите да
ћемо ми то прихватити. Ви нас овдје убјеђујете о томе шта ми треба
да радимо?!
Када је дошло оних пет амбасадора прије неколико дана код
мене, ушао сам у салу и рекао сам им сљедеће, али буквално: "Добар
дан, поштовање, добро дошли. Надам се да сте фино путовали. Што
се тиче референдума, знам да сте дошли да ме убјеђујете да је
неодржив, биће одржан, изволите." И одржаћемо га. Пријете
санкцијама, то смо видјели.
Ја као предсједник овог народа немам право да се препаднем,
а поготово немам право да будем хијена, као тај који сада каже није
требало. Шта није требало?! Како није требало?! Наравно да је
требало! Па неће нико нама ништа дати ако се ми не изборимо за то.
Али оно што су Срби научили овдје на овим просторима је...
да је прошло вријеме да узимамо пушке, а дошло је вријеме да
узмемо оловке. Сада изгледа да су оловке опасније него пушке. Зато
они бране референдум. Зато они кажу немојте то одржати. Што
немојте то одржати? Како могу сви одржати, а ми да не одржимо.
Пише у закону да можемо.
УСТАВНИ СУД
Уставни суд БиХ чине три странца и два Бошњака, који имају
изразито лоше намјере према Републици Српској. Историја
правосуђа је пуна примјера погрешних одлука овог суда. Зашто би
вјеровао да је ово безгрешан суд, само зато што је неко рекао да мора
бити. Е, не мора да буде. Кретаћемо се ка одбрани наших права на
најбољи могући начин, користећи сва најбоља демократска средства.
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Ја се никад нисам препао. Нисам се бојао, ни онда када сам
морао да донесем тешке одлуке које су биле тешко разумљиве у том
тренутку. Испред мене је стајала сила коју би уважавао, али ја сам у
себи увијек имао одлуку. Важније ми је било шта браним, него да се
бојим тих који стоје испред мене. Бранио сам увијек Републику
Српску. И никад нисам погријешио у тој процјени.
Народ је препознао оно шта ми радимо. Десет година СНСД
и ја обављамо најважније послове у Републици. Кроз тешко вријеме
глобалне кризе сачували смо стабилност и сачували смо све
функције и институције. То је проблем.
Зато овај призива, склоните Додика. Није могао никако, не
може никако. Изашао на једне изборе, изашао на друге изборе,
треће, четврте, сваки пут изгубе и славе. Па онда лопов,
криминалац, покрао. Не може, неће судије из Бањалуке, па у
Сарајеву двије године, а ово је урадио, а оно је урадио. Гдје су
докази?
Направимо зграду Владе, а они мени кривичну пријаву. Шта
год да урадиш, кривична пријава. Сад не може ни то, нема доказа.
Шта ћемо сад?! Дај Американце да поредају Додика. Па је онда
проблем шта каже човјек, ако не буде Американац, онда кажу да
ниси за Босну. Па ја нисам за Босну, шта је проблем?! Шта смо ми
имали од БиХ? Шта смо имали?
Ово говорим зато што овдје има једна страна камера која
снима, да не буде да је дошао џабе. Треба поштовати. Ја поштујем
то. Ми мислимо да је грешка показана и ми немамо ништа од БиХ.
Зашто се ми бојимо да кажемо да немамо ништа од БиХ. Па свих
ових 20 година је само тражење наших права. Укупно наша 83 права
су нам узели и шта смо добили?! Ништа. Да није улагања Републике
Српске, ништа.
Је ли има иједан босански програм овдје што је урађен, осим
што је Крсмановић заједно са реисом Церићем овдје, кога је довео
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у једној години 11 пута, покушао да направи. Је ли има неки
програм који је урађен?! Памтите ли ишта?! Или памтите оно што
смо ми урадили?
ЗАЈЕДНО
Остајемо заједно. Најбоља синергија је народа и власти и то
се показало. Ваш одмјерен и упорни начелник је ваш најбољи избор
и ваша најбоља понуда. Разумите то. Немојте се играти. Не смијемо
потрошити године. Поразите тога. Кажите му да не пристаје овом
народу.
Има неких својих које плаћа тамо, не знам шта ради. Али
знате шта, кад гледам такве као што је он, то не вриједи поражавати.
Стално се нешто дигне, стално нешто прича. Наравно, причај
човјече, али изгуби представу о себи да си нека величина. Један си
мали минорни политичар, који нема ни карактера, а немаш ни
програма, немаш ничега и не можеш да представљаш овај народ
овдје. За разлику од смјерног упорног начелника, којег већ имате.
Не мијењајте, идемо даље, Вељко, са својом смиреношћу. У
Бањалуку није дошао никад код мене да нисмо разговарали о новом
пројекту. Може да потврди. То је резултат овог овдје. Сад ћемо
радити, наравно, ако побиједи начелник, даћемо 100.000 одмах за
вртић, да га направимо идуће године. Али то овом начелнику, а не
другом.
Урадићемо и преузећемо ове трошкове везане за мост, да га
завршимо што прије и да град има два улаза и да се то рашири.
Ширити путеве значи ширити видике. Јутрос сам гледао преглед
шта је овдје актуелно и шта се дешава. Галама око дрвећа, кажем ја
како галама око дрвећа у Фочи, тамо има дрвећа колико хоћеш.
Колико сам разумио, један одличан пројекат, који треба да
рашири, да људи кад дођу овдје имају једну променаду, која град
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увијек чини градом. Мора да постоји тако нешто. Захвалан сам
начелнику који је радио на тако нечему, на осмишљавању тога и ту
ће бити зеленила и свега. И онда се неко нађе и сруши једно дрво,
два, колико, или ће 10. Али ће бити направљено нешто сасвим ново,
које ће бити на понос вас. И ја то подржавам. Урадићемо ово.
ДОГОВОР
Договорили смо се за референдум, то је сутра. Знате ли
колико нас прате. Ја не знам шта је овом свијету?! Нешто су сви
полудјели. Око 90 акредитованих новинарских екипа, као да се
овдје не знам шта дешава. Само један обичан референдум.
Али, ето, читав свијет ће сада знати за Републику Српску и то
је добро у маркетиншком смислу. Нека се само прича о нама.
Видјеће они да овдје нема ништа. Видјеће да овдје живи један
поштен и миран народ. Видјеће они да овај народ само хоће своју
слободу и ништа више. Српски народ зна да је питање његове
слободе увијек било везано за државу. Кад није имао државу, није
имао слободу. Зато се боримо за Републику Српску, јер је то за нас
синоним слободе.
Ми нећемо да неко други овдје живи лошије. Зашто би
Бошњацима или некоме ко је друкчији или други било овдје лошије,
не. Никога не подржавам ко размишља на тај начин. Хоћу слободу
за све. Али у Републици Српској живе Срби. Срби су ти који имају
права на своју политичку вољу. Не желимо да та политичка воља
буде против Бошњака, али немојте и ви нама укидати наш Дан
Републике. Не може, не може проћи!
Сад би било вријеме да прекинем пошто сам све лијепо
испричао, да не би нешто забрљао. Зато је најбоље да вас сад овако
дивно поздравим и да вам кажем да вам желим све најбоље у животу.
Да смо заједно у овом референдуму, да смо заједно на изборима, да
смо другог на побједи, сутра опет на побједи.
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Треба нам што више побједа, а наше побједе су наша
окупљања, наше заједништво, наш идентитет, наш народни
идентитет који обиљежава наш језик и наша култура, наша крсна
слава. Крсна слава коју Срби славе не смета никоме и не може да
буде предмет да нам неко нешто брани. Не дамо да то изгубимо.
Живи и здрави били.
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ТРНОВО
24.09.2015.

МОРА СЕ ДАТИ ПОДРШКА
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Добар дан. Поздрављам вас, браћо и сестре. Посебно желим
да поздравим господина Бјелицу. Република Српска се никад неће
моћи одужити људима који су дали своје животе за ово. Зато је наша
света дужност да ово бранимо, на сваком кораку и на сваком мјесту
и да никад не одустанемо, а одбрана Републике није само у оном
што неко мисли да је то оружана или нека друга прича, то су,
наравно, и ови избори.
Снажно Трново је снажна Република Српска. Трново које
напредује је одбрана Републике Српске. Трново које иде даље је
одбрана Републике Српске. Трново у којем ћете ви живјети боље је
одбрана Републике Српске. И тако у све 63 општине широм
Републике Српске.
Желим да вам кажем да овдје увијек долазим са посебним
емоцијама, са посебном одговорношћу. Онда када смо могли овдје
да утичемо битније на ствари, ми смо то показали, у мандату
Горановом претходном, и мислим да ви сад имате прилику да
упоредите Гораново вријеме и ово вријеме сада и не треба нико да
много прича. Веома јасно, можете да видите о чему се овдје ради.
Видим ову дивну листу жена и мушкараца, остварених и
успјешних у својим животима и каријерама. Они су одлучили да се
боре за нову димензију развоја Трнова. Зато би требало са Гораном
да изаберете довољан број њих како би Трново могло да доноси
брзо одлуке.
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Ово о чему је причао Горан треба да буде једна од ствари које
ће урадити. Али то не могу да раде људи који немају сензибилитет
за неке ствари. Морају да раде људи који знају како се то ради и да
у том погледу направимо један систем у којем ће Трново бити и
остати ваше, наше. Остати овдје нашим људима, а не да неко други
са стране и издалека овдје може да ради оно што мисли да може.
Можда у томе треба тражити једну врсту приче како је овдје
тешко. Наравно да живот није лак. Зна то Милорад Додик веома
добро. Зато покушавам да будем свагдје са људима и да разговарам
и да нађемо нека рјешења.
Али сад једно логично питање. Како онај ко је издалека, а има
паре, како њему одговара овдје да се настани, купује, с нама који смо
старосједиоци? А нама то не одговара и сви као бјежимо одавде, не
ваља нам ништа. Како то њима ваља а нама не ваља? Морамо добро
да размислимо, ситуација није нимало једноставна, доста је
деликатна и може да буде далеко друкчија и гора по нас за неколико
година.
У том погледу потребно је да се има локална власт која може
и зна да доноси одлуке. Власт која ће сарађивати са Владом
Републике Српске, са мном као предсједником и која неће вући
Трново у Сарајево, одакле је избачено 150.000 Срба и неки од вас.
За чију слободу Републике Српске су дати животи, као што је
породице Бјелице и осталих и да се то одмиче од Бањалуке.
ЗАЈЕДНИШТВО
То могу само они који не воле Трново и који вам желе лоше.
То управо привлачење СДС-а Сарајеву је довело до тога да се мисли
да је овдје Трново под њиховом влашћу, добродошло и за те људе
који могу или желе овдје да се настане. Није проблем да ми живимо
у окружењу са другим људима, не, али овдје морамо да водимо
рачуна о најважнијим одлукама које доносимо. Ко ће доносити
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одлуке умјесто нас. Гдје ће се одлуке доносити, како ће се доносити,
како ће се развијати ово мјесто и шта ће овдје бити. Морамо се
окупити, морамо бити заједно. Морамо се ријешити власти која
није урадила ништа.
Неко ми рече овдје да су за четири године укупно уложили
14.000 марака. То је губитак времена, ви сте изгубили буквално
четири године. Ја знам да је већина вас и онда гласала за нас, али
желим још једну ствар да истакнем. Горан сад ради на солидном
мјесту, у јавном предузећу, успјешном, и он је прихватио да буде
кандидат, да се овдје ради. То њему начелничко мјесто не треба због
њега, њему треба због вас, људи који живе у овој општини, у овом
граду у Трнову. Ја сам дошао да вам кажем да Горан и ова листа имају
моју потпуну подршку. Видио сам овдје и дјецу погинулих бораца и
супругу погинулог борца. То најбоље говори о томе да имамо
одговорност и морамо да имамо одговорност, не може се то никако
ставити са стране и не треба да се стави са стране, не може се само
гледати доље Бакир Изетбеговић и очекивати шта ће он да каже,
како би неком било добро.
ОЛОВКА
Сутра имамо референдум. Референдум је у рангу свих наших
одлучних битака које смо водили, само овај пут не оружјем, него
оловком. Зато се они боје те оловке, српске оловке, изласка на
биралишта. Зато су и навалили да нема референдума. Па видите
колико су ових дана и мјесеци уназад само говорили: "Не може
Додик." Није ово мој референдум, ово је народни референдум.
"Како ћемо Додика." Неће мене ухапсити, могу да ухапсе
референдум читав, а не могу мене. Не може се народ ухапсити.
Онда неки наши Срби као Крсмановић из Фоче причају о
томе како требају Американци овдје нама увести санкције и да се
Додик склони итд. Људи неће да разумију или да знају о чему се
270

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

овдје ради. Па је ли могуће да постоји Србин који ће прихватити да
постоји Бошњак који то неће разумјети, да Бакир Изтебеговић
укине нама Дан Републике и да ми кажемо океј, добро, извини што
то прије нисмо урадили?! Како је то могуће, какви су то људи?!
ПОРУКА
С Путином сам разговарао прије два дана у Москви и
објашњавао стање овдје које они веома добро разумију и знају.
Кад сам одлазио од Путина, рекао ми је: "Сретно,
предсједниче, Вама и Вашем народу." Желим то да вам пренесем.
Треба нам Трново, јер овдје ће се у наредним годинама водити
стратешка битка, за уређење у наредним деценијама. Треба нам
Трново и људи који хоће са нама да раде. Уколико трећег то не буде
Горан, добро се замислите гдје ћете бити. Не страшим вас ништа. Ја
нисам дошао овдје да вас страшим. Ја сам дошао овдје с вама да
живим заједно. Ни тад се нећемо предати, али немојте дозвољавати.
Није довољно само да ви овдје који сте, гласате за Горана и нашу
листу, него морате обезбиједити и другима објаснити који нису
стигли вечерас да буду овдје, о чему се ради. Ради се о озбиљним
стварима.
Није политика тако неозбиљна или криминална како
покушавају да нам прикажу. Овдје постоји читав један сценарио у
коме се сви руководиоци и политичари српски клеваћу, лажу,
криминализују и говори се о њима све најгоре. Зато се могло и
десити да су сви, од Караџића, Младића, завршили у Хагу, а сви
остали који нису некако стигли до Хага треба да заврше на Суду
БиХ, јер су по природи ствари лопови, криминалци, битанге,
мафијаши и остало што они мисле да ми јесмо.
И онда какав смо ми то народ када су сви наши руководиоци
такви?! То није тачно, то је лаж, то је подметање. Имају судови, имају
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сви они који требају тиме да се баве, поштено и правнички, а не
овако како то ради Уставни суд БиХ, који има три странца и два
Бошњака. Од та два Бошњака, муслимана, Ћеман је тај који је
предсједник суда. За вријеме рата, кад је Алија Изетбеговић као
члан Предсједништва БиХ, замрзнуо свој мандат предсједника
странке СДА, тај Ћеман је био предсједник.
ЛЕКЦИЈЕ
Он сада нама одређује шта ми треба да будемо. Па то није фер!
То што они раде и начин на који они то раде је најбољи могући
начин распада БиХ. Како је то могуће да смо ми 20 година славили
наше постојање Републике Српске и сад то одједном не ваља. Значи,
неко хоће конфликт, је ли тако?! О томе се ради, није то мој хир.
Јесте моја одговорност. Ја сам одговоран као предсједник Републике
да браним овај народ да обезбиједим да људи сазнају о чему се овдје
ради и ја то радим. То што ја радим, начин како радим и што не
одговара неком из Сарајева, то ме баш брига. Нисам ни изабран да
се њима свиђам. Ја сам изабран да будем одговоран, да будем
одговоран нашем народу.
БЕЗБЈЕДНОСТ
Ја желим да и Бошњаци овдје мирно живе и да немају ниједан
проблем. Али извините, ви проводите сарајевску политику! А
сарајевска политика јесте политика нестанка Републике Српске и
Срба на овим просторима. Зато се ми не слажемо и не можемо се
сложити.
Ви морате да разумијете да су избори и референдуми наше
највеће оружје, све наше армије, све хаубице. Наше бригаде и
дивизије су оловка и папир. То је легализација нашег права и зато
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ми излазимо. Не кажу они да је проблем питање, него је проблем
референдум.
Ако ми изађемо на референдум, видјећемо како то изгледа.
Показаћемо да можемо. Послаћемо поруку и рећи ћемо, сваки пут
ћемо изаћи на референдум по сваком питању. Нема нико право да
остане иза. Нема. То "ја не волим Милорада Додика зато што је
овакав или онакав, не свиђа ми се нешто код њега", то не може да
буде разлог никоме. Не може. Мора да се изађе! Мора да се гласа на
референдуму. Мора да се да подршка Републици Српској. То више
није само ствар ваше воље, него и ваше одговорности.
ИЗБОР
Након седам дана чекају нас избори и оно што сами себи
највише можете подарити су управо овдје ови кандидати за
одборнике и Горан за начелника. А онда ћу ја, а ви знате да ја то могу,
доћи овдје са једним бројем министара који су потребни, туризма,
финансија, и договорити се да у овој година радимо ово, у оној
години радимо оно.
Доћи ћемо пред вас и рећи: "Људи, договорили смо се, ово
ће бити овдје овако, ово ће бити ондје онако." Ако ви не изаберете
Горана и не изаберете ове људе, нећу доћи. Што би ја долазио ту?! И
ви не идете у кућу у којој нешто није у реду. Сви обилазите лоше
куће, је ли тако?!
И немојте да направите лошу кућу од општине. Општина вам
је као све куће. Лоше и несретне породице и домаћинства све
изгледају на исти начин. Посвађани чланови породице туку се и
свађају, а кућа пропада. Тако вам је и општина. Изаберите нормалне
људе, као што су ови овдје.
Не смијете погријешити због ове дјечурлије, која хоће да
живи. Не смијете због ових младих. Одговорност је на вама
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изузетна. Морате да разумијете о чему се ради. Није ово никаква
игра. Ви ништа не дајете Горану. Горан има бољи посао него што ће
имати сада кад дође за начелника. Али човјек хоће да уради нешто,
о томе се ради овдје. Онда ћемо имати оно што је најважније у свему,
локалну и републичку власт. Онда може да се крене даље.
Моћи ћемо да вам помогнемо. Ви се можете сјетити боље него
ја шта је било за вријеме Горановог претходног мандата и шта је све
урађено. И не бих више о томе.
Дошао сам овдје да вас обавијестим да Република Српска
стоји стабилно. Да је Република Српска, без обзира на нападе који
никада нису престали, некада јавне некада подземне, осигурала
своју стабилност и да функционишу све њене институције.
Обезбјеђујемо ликвидност на пензијама, платама и свему ономе што
јесу обавезе државе.
Наравно да имамо проблема, треба нам много више радних
мјеста да запослимо људе. Увјерен сам, и ово није никаква прича
вама да би вас привукао на неку своју страну, осјећам да је дошло
вријеме да се стварају услови за тако нешто. Био сам прије два дана
у Москви и тамо разговарао искључиво о овим темама и наравно да
сам помињао Јахорину, и жељу да неког од руских инвеститора
нађемо ко би тамо и овдје код вас преузео и изградио хотеле а
држава правила ово што јесте, комуникације, путеве, жичаре.
Онај ко прави хотеле мора да буде буде приватник, држава
више не може да прави хотеле. Сигурно ћу имати прилику у
децембру, кад будем поново тамо, о томе у Русији разговарати.
За мјесец дана идем у Кину и тамо ћу се наћи са њиховим
најважнијим људима. Тражићу да нам помогну, да видимо на који
начин можемо да отворимо неке фабрике и да видимо шта би могло
бити овдје. Моја одговорност јесте да то радим. Моја одговорност
јесте да стигнем свагдје.
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Вечерас се враћам у Бањалуку, да би сутра у Лакташима гласао,
тамо на свом гласачком мјесту, а поново ујутро се враћам овдје на
простор Сокоца, Вишеграда, Рогатице и на крају Пала, да завршимо
дан и прославимо успјешно провођење референдума.
Можда сам могао да изаберем неки други живот и да суботом
и недјељом негдје уживам и да се одмарам, али ја сам изабрао овај и
када сам са вама овдје и када се разумијемо, ја сам најсретнији, када
видим успјех политике коју водимо, ја се осјећам добро. Ја сам
човјек којег је народ бирао и ја хоћу да будем народни човјек.
Ја немам право на комодитете, моја одговорност је да будем с
вама, да будем што ближе вама. Омогућите да то будем преко ових
људи овдје још ближе с вама и да овдје дођемо и радимо заједно.
Видим овдје имају у ћошку двојица-тројица који не
аплаудирају, вјероватно су из неке друге политике. Ено, један
аплаудира сад. Ја сам хтио да кажем њима да пренесу својима да смо
нормални и да ништа не желимо што је лоше Трнову и овом народу.
А да они добро размисле шта раде и шта су досад урадили. Немојте
нас вући у федерално Сарајево, то не припада нама, овом народу.
Овај народ, да је хтио остати у Сарајеву, остао би.
Веза Трново - Бањалука, Трново - Фоча, Трново - Калиновик,
Источно Сарајево је сасвим природна и она ће бити још тјешња, то
не може нико да заустави, јер то је воља једног поштеног народа. Ја
сам као предсједник овог народа задужен да браним овај народ, да
браним његов идентитет, да браним његов језик, да браним његову
културу, да браним његову вјеру, да браним крсну славу, и ја то
радим, и ја се не стидим тога.
Сад је остао само један што не аплаудира, али и он ће. Кад
бих ја имао времена и он би аплаудирао, али ја немам времена. Ја
морам да вас поздравим и кажем живјели и здрави били. Гласајте за
ове наше дивне кандидате, за Горана, за одборнике и видимо се
одмах након избора.
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ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО, ИСТОЧНА ИЛИЏА
24.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈЕ СИНОНИМ СЛОБОДЕ

Добро вече.
Дивно је бити овдје, браћо и сестре. Дивно је с вама провести
тренутке у којима се полажу рачуни и тражи нова подршка.
Дошао сам да кажем да подржавам Љубишу за начелника, као
што сам га подржавао свих ових претходних година. Сад вас молим
и тражим да подржите ове дивне жене и мушкарце, који су
остварени у својим животима, који су хтјели да не гледају са стране
и да дају допринос развоју ваше општине и да на тај начин уграде
себе у будуће успјехе. Они су важни јер желе да раде као тим, заједно
са Љубишом, и да на тај начин направимо један нови корак у развоју
ове општине.
Исто тако, наравно, подржите и доктора Нога, то је наш
заједнички кандидат. Мислим да је дошло вријеме да радимо
заједно, да градимо и радимо заједно.
Дошао сам овдје са образом, јер смо све урадили, као што смо
и обећавали. Преко 200 милиона марака СНСД и Влада Републике
Српске уложили су на простор града Источно Сарајево. Могу да
вам набрајам од овог пута према Јахорини, све оно што смо урадили.
Овдје школа, дворана, у тој школи сам обећао да ћемо направити
дворану за школу и то ћемо урадити у овом мандату.
Имали смо проблеме, поплаве. Са Љубишом смо овдје
радили на многим питањима и драго ми је што је све урађено. То
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значи да идемо на сљедеће, да градимо ново, јер сви подаци говоре
да се ова општина развија прогресивно, да има све више људи, а то
значи све више дјеце.
Желим да вам кажем да нисмо стигли провести све процедуре
да бисмо отпочели изградњу болнице у Касиндолу, али исто тако
сви ви знате да је сад по процесу жалбени поступак на одабир
извођача и да се чека одлука која треба да дође из те жалбене
комисије. Након тога Влада Републике Српске ће потписати уговор
и у болницу Источно Сарајево Касиндо ћемо уложити преко 50
милиона КМ.
РАЗЛИКА
Ја, који овдје долазим повремено, могу да видим разлику.
Нама су овдје потребна нова радна мјеста. То није лако у условима
када смо претпрошле године имали штете од три милијарде марака
само од поплава у Републици Српској. Морали смо да стижемо до
људи да им помогнемо, да им санирамо куће, да поправимо објекте.
Потрошили смо све наше паре за развојне пројекте. Ове године
кренули смо поново да радимо на пројектима које смо планирали
раније, зато је могуће овдје да то учинимо и радимо.
Ја не желим никоме ништа лоше да кажем, али политика коју
је водио СДС и она која се води, а поготово она које се води у
Сарајеву, довела је до тога да ваш суграђанин Мирко Шаровић на
сутрашњи дан референдума није ту. Он има пословне састанке
недјељом у Бечу, замислите, молим вас. Није ту. А ја ћу вам рећи
зашто није ту. Зато што не може у понедјељак да оде доље у Сарајево
Бакиру Изетбеговићу и каже: "Извини, ја сам гласао." Он се боље
осјећа кад каже: "Јеси ли видио Бакире, ја нисам гласао."
То је његов порив и то народ препознаје. Ако је ико страдао
у овом рату, онда су то Срби у Сарајеву и Српско Сарајево које смо
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градили, сад Источно Сарајево. То показује колико је овдје уложено
љубави, колико је овдје било страдања и нема нико право да се
према томе односи на други начин, него да то поштује и воли.
Поготово српски представници. Оно што сад имамо доље у
Федерацији, односно у федералном Сарајеву у заједничким
институцијама, нису представници Срба, они су представници
нечега другог.
Док је СНСД био доље, ниједна политичка одлука није могла
да прође нити да се донесе на штету Републике Српске. Само
неколико мјесеци након њиховог одласка у Сарајево код Бакира
добили смо одлуку да нам укидају Дан Републике. Ако сад
попустимо и повучемо се, идуће године ће нам укинути назив
Република Српска.
РАЗЛОГ
Зашто се страдало? Зашто се улаже? Зашто смо све ово
урадили, борили се за слободу Срба на овим просторима? Не
смијемо изгубити ту димензију. Ја то разумијем и схватам. Срби кад
год нису имали државу, увијек су страдали и увијек су били жртве,
не случајно и не у пролазу, него циљана жртва коју је требало
уништити. Требало нас је поклати у Јасеновцу, али исто тако
требало нас је избацити из Сарајева, јер Срби не вриједе да буду ту.
Кад смо имали државу, имали смо слободу. Зато је Република
Српска важна. Важна је зато што је синоним слободе српског
народа. Не синоним неслободе других, него слободе српског народа
у цјелини. Зато излазимо. Зато ћемо 9. јануара наставити да славимо
Дан Републике.
То је дан када је створена Република Српска. Да није било
Републике Српске 9. јануара `92. године, без обзира на сва страдања
Срба као нације, тада би готово нестали са ових простора. Нестали
би, а остали би да пролазимо као наши сународници који сада живе
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доље по федералном Сарајеву. Видите као то изгледа, људи другог
реда, немају права. У Федерацији чак Дом народа није попуњен по
Уставу како се тражило, него има мањи број, што говори о
понижавању и потцјењивању Срба у цјелини. То говори о томе да ту
неће ни стати ни престати и да ми који водимо главну политику у
Републици Српској морамо о томе да водимо рачуна. Источно
Сарајево је стратешки важно за Републику Српску.
НАЧИН ЖИВОТА
Сад сам видио нешто у Трнову. Рекли су ми да се у самом
центру налази џамија, око ње три куће које су прије неколико дана
продате Арапима. Је ли то говори да тамо гдје има џамија биће и
Арапа. То говори о томе... Можда они нису проблем некога живота,
али биће проблем одлука, биће проблем експанзије.
Не можемо ми да дијелимо људе по вјери. Ја сам поносан и
треба да буде поносна Република Српска кад види да неко друкчији
и други овдје живи слободно и нема никакав проблем. Али проблем
је кад се нама намећу правила о животу и када се покушава нама
рећи како требамо да живимо. Ми ни од никога нисмо очекивали да
живи наш живот.
Сасвим је нормално да ми овдје наглас бранимо наш начин
живота, наш језик, нашу културу, нашу вјеру, нашу крсну славу.
Показало се да то никада није усмјерено против другог. Крсна слава
нас Срба је један посебан примјер у свијету. Готово да нема нације
да на тај начин обиљежава вјерујуће дане.
И шта је ту проблем? Зашто ви нама кажете 9. је Свети
Стефан и не може да буде Дан Републике? Зашто, смета вама Свети
Стефан? А како очекујете да ми онда поштујемо неке ваше
празнике? Зашто мислите да ми треба да прихватимо Бакира
Изетбеговића који је укинуо Дан Републике и да кажемо: "ОК, гдје
си био Бакире досад, зашто то ниси раније урадио? Ми те чекамо
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овдје толико година да ти нама укинеш Дан Републике. Како се тог
ниси сјетио раније?"
Има Срба који мисле да треба прихватити ту иницијативу
Бакира Изетбеговића. Да ли има муслимана који мисле да је то фер
да се уради Србима?! И онда нама причају како ми треба да живимо
у БиХ. Којој БиХ? У БиХ у којој се намеће воља једног народа,
интервенцијом међународног фактора који овдје упорно покушава
да изгради што је могуће више унитарне БиХ. Таква БиХ не доноси
слободу Србима, мора да знате.
ШАРОВИЋ
Шаровић и остали, најбољи су примјер одбацивања једног
народа, који су отишли изван. Данашњи СДС нема ништа и
никакве везе са оним шта је био СДС Радована Караџића, који је
повео народ да се одбрани од нестајања. У СДС-у и данас сигурно
има добрих људи, који су из патриотских разлога ту, али ја овдје
говорим о руководству. Оно што знам сигурно јесте да је то
руководство издало српски национални интерес доље у Сарајеву,
издаје сваки дан.
И није само формирање неког тијела који одлучује гдје ће ићи
инвестиције, па ниједна не иде у Републику Српску, није само то.
Важно је да будете фактор, ако нисте фактор и ако ви не одлучујете
шта је дневни ред, онда то неко други одлучује. А они су дозволили
да Бакир Изетбеговић, да Бошњаци, муслимани, одлучују сваки дан
шта је дневни ред у БиХ. Ниједно питање од интереса за Србе и
Републику Српску.
Рекли смо да идемо да мијењамо одлуку, односно доносимо
закон о Уставном суду, ни то није прошло. Шаровић каже да га није
брига за референдум и зато и није ту. Али ви мора да знате на који
начин ћете се односити према таквима које он окупља. Многе
ствари ће се чути у будућем времену.
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СЈАЈАН ПРИМЈЕР
У сваком случају, имамо сјајан примјер локалне заједнице,
која припада свима вама. Љубиша је то радио са великим
ентузијазмом. Ја сам имао и вољу и жељу да га заједно са Владом
подржимо. Нисмо изостали ниједном, били смо увијек ту. И тако
ћемо наставити да радимо. Нисмо преставили да мислимо о
Источном Сарајеву. Желимо овдје да учинимо још више. Мора овај
град да ојача као јасан идентитет српског националног интереса на
овим просторима.
Гравитациони центар свих српских окупљања мора бити
овдје. А да би то било не може се вући Источно Сарајево у
федерално Сарајево, него се мора приближавати Бањалуци. Нема
одбране Источног Сарајева у федералном Сарајеву, има је у
Бањалуци. Бањалука може да одбрани искључиво Источно
Сарајево, то мора да се зна. Федерално Сарајево хоће да прогута
Источно Сарајево и ништа више и само их то занима. Зар хоћете
поново да се купите? Зар хоћете опет да мијењате своје мјесто
пребивалишта? Наравно да нећете! И ова власт и ја нисмо
заинтересовани да се то уради.
ЈАЧАЊЕ
Ја сам заинтересован да овдје ојачамо. А бранећи овако како
је Љубиша бранио, имамо шта да бранимо. Срби немају потребу да
размишљају о оружју. Најважније што Срби имају као своју снагу
јесте јединство, окупљање, оловка, гласање, на референдуму, на
изборима. Морате бити дисциплиновани, морате се окупити око
идеја које вуку напријед. Морате се окупити око Љубише, морате
се окупити око свих ових људи. Морате изабрати кандидате како би
смио имати компактну цјелину одлуке. Брза одлука је некад важније
него било шта. Одлука у право вријеме је још важнија, ако не
зграбите одлуку и прилику, прође и оде, нико се више овдје неће
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вратити. Морамо заједно да радимо, нема нам друге. Не смије се
српски народ овдје дијелити. Имате одличну прилике да видите
како то раде у локалној средини, да видите како ради СДС, а како
Љубиша. Увјерен сам да ће Бошко Југовић на Палама добити
изборе. Сутра сам тамо да га подржим. Треба нам побједа наших
кандидата, зато што хоћемо од Скупштине града да промијенимо
структуру и да направимо једну нову екипу која ће кореспондирати
са новим простором и правити са Владом тројство локалних
заједница, скупштине града и Владе Републике Српске.
Неки су дошли овдје иако знају шта ја мислим. Многи су
дошли да виде како изгледам. Што се тиче реченог, упамтите шта ја
говорим, иза сваке своје ријечи стојим. Поносан сам што сам
прекјуче био са Путином. Поносан сам на подршку Русије.
Поносан сам на оно што сам доживио као човјек, а ви сте ми дали
прилику да као предсједник Републике Српске одем у велику Русију
и да на крају разговора Путин каже: "Желим сву срећу, председниче,
Вама и Вашем народу."
Нападали су ме што сам тамо, зато што нам је срце тамо. И у
Београду сам зато што ми је срце тамо. У федералном Сарајеву
нисам.
Желим сву срећу, вама и вашим породицама. Окупимо се,
будимо заједно, будимо тим, будимо Срби. Гласајте за Љубишу.
Гласајте за наше кандидате на листи. Гласајте за листу једне и друге
општине. Наћи ћемо се опет овдје, доћи ћу, начелник је предлагао
да сједнемо и да видимо.
Направили смо сад тај административни центар. Кад сам год
овдје долазио, а десет година долазим, питам шта фали, кажу
Владина зграда. Направимо зграду, а они кажу: "Гле, направио само
за себе." Никад ништа добро. Кад направимо болницу у Касиндолу
онда ће рећи: "Није требала тако да изгледа." А ми идемо даље.
Желим вам сваки успјех у животу.
Живјели и здрави били.
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СОКОЛАЦ
25.09.2016.

НАШЕ ЈЕДИНО ОРУЖЈЕ
ЈЕ ОЛОВКА И ГЛАС

Добар дан, поштовање, браћо и сестре.
Драго ми је што сам овдје у дану који је веома важан за
Републику Српску, у дану који ће ова генерација људи, савременика
записати као дан за генерације које долазе.
Ми смо поносни на чињеницу да смо имали прилику и да смо
урадили оно што је наша обавеза, изашли на референдум и
одбранили да је Република Српска створена и рођена 9. јануара.
Неће Бакир Изетбеговић и његови полтрони никад довести у
питање да Република Српска као таква наставити да слави свој
рођендан, 9. јануар.
Данас у овом дану у којем смо изборили нашу упорност и
снагу, дану који су многи хтјели да оспоре, који су нам пријетили и
говорили да не радимо референдум. Ја као предсједник Републике
морам да захвалим свима вама, нашим људима, Србима у Републици
Српској, и онима широм свијета, који су подржали и рекли:
"Хоћемо да славимо своје."
Ми не дирамо никога, ми бранимо своје, бранимо свој дан,
јер ако немамо тај дан, немамо ни живота, јер ако нема Република
свој дан кад је рођена и створена, онда као да није ни живјела. Зато
је важно да смо се окупили широм Републике Српске и рекли:
"Славимо свој дан, 9. јануар", не само што тад славимо Светог
Стефана првомученика, него што је тад, недалеко одавде, донесена
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одлука о оном о чему смо се већ опредијелили и одлучили да Српску
Републику БиХ од тада зовемо Република Српска. Донијели смо
Устав и све акте.
Република Српска живи годинама. 20 година се редовно
прослављао наш дан, а онда су се сјетили да забране. Док је СНСД
био у заједничким институцијама, ником није падало на памет да
покрене тако нешто, јер су знали нашу реакцију. Наши људи више
не би били тамо у Савјету министара, не би били у Предсједништву,
не би били у Парламенту БиХ, а то значи да не би било ни Босне.
Али ови који су сада тамо, као шаљу нам поруку неких великих
политичара, који су спремни издати национални интерес.
ПОДРШКА
Дошао сам овдје да подржим овог младог момка, човјека,
господина Копривицу, за начелника и да вам кажем да сам спреман
да помогнем и хоћу помоћи вама добрим људима. Дошао сам да вам
кажем да стојим овдје иза ове листе дивних жена и мушкараца,
остварених у својим пословима, који нису хтјели да стоје са стране
и гледају утапање Соколца, губитак функција и све оно што треба да
има једна општина, него да стану на листу да би направили да овај
град и ова општина крену напријед.
Ви имате једну сретну околност, а то је да можете да
упоредите вријеме када су наши људи водили општину и ово
садашње вријеме, то је једноставно очигледно. Немате ту много
потребе да објашњавате. Чињенице саме говоре. Ваши животи и оно
што сте доживјели могли сте да видите, најбоље говоре о свему. Зато
је наш Копривица млад, поштен, прихваћен овдје у друштву и ви
знате боље него ја шта имате. Са друге стране, имате свјетске
хохштаплере који су све јавне приходе заробили, узели и покушавају
да се баве великим политикама. А успут су продали душе и политике
предали Сарајеву. Бојан Копривица и ова листа хоће да интегришу
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Соколац и Бањалуку, а не Соколац и Сарајево Бакира
Изетбеговића. То је разлика у оном што радимо.
Кажу ми овдје да праве анкете и кажу да Бојан има предност,
али да упозорим, проблем је што овај плаћа 50-100 марака. Јадан је
народ који прода своје четири године за 100 марака. Јадна су
покољења која из тог народа проистичу. Нама не треба ниједан
купљени глас. Ја то нећу. Ја хоћу да народ бира најбољег, а увјерен
сам да је он, момак који хоће да учи, момак који хоће да буде дио
мога тима, момак који хоће да санира проблем који је у буџету.
Када је дошао овај начелник, буџет је био потпуно ликвидан,
данас је потпуна дубиоза. И оно што смо радили ове четири године,
да помогнемо општину Соколац, рађено је из намјере да помогнемо
вама, добрим људима који овдје живите, а то је све
злоупотријебљено, ненамјенски потрошено. Шест милиона обавеза
које треба сад измирити, и више. Још не знамо све тачно, тек кад
дођемо, онда ћемо видјети шта је.
ДОГОВОР
Хоћу овдје с вама још један договор. Драго ми је што је
оволики број људи овдје, драго ми је што сте нашли разлог да будете
овдје данас са нама, то је подршка и вама и мени. Моја снага као
предсједника Владе и Републике увијек сте били само ви, ваши
гласови.
Овај народ има сјајну прилику да својим гласовима, својим
гласањем, својом оловком, својом десном и лијевом руком, у
зависности како гласате, изађе на изборе и на гласање и подржи
јединство овог народа о питањима и о стварима које су важне као
што је данашњи дан.
Српски народ не смије да уђе ни у какво насиље и не може да
уђе због стереотипа који су други наметнули нама. Наше једино
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оружје, наши сви топови, наше дивизије, наше све пушке које имамо
су оловка, гласање на референдуму и гласање на изборима.
Данас чујем говоре шта ће овај референдум, зна се шта ће
бити. Па добро, откуд ви то кажете који сте некидан говорили да
треба зауставити референдум. Било је важно да се види колика је
булумента скочила. Нема одговора на референдум. Референдум ће
бити уписан, имаћемо прилику да пишемо историју.
ОДБРАНА
Шта је оно што ми радимо. Ми бранимо Републику Српску.
Увијек кад сам био у прилици да браним, увијек сам био изложен
огромној сили испред себе, била она Америка, Европска унија, у
правилу Запад, који је тражио само од Републике Српске да
прилагоди своја понашања. Никад се нисам препао, никада нисам
имао страх, да будем препаднут и да имам страх. Увијек ми је било
лако донијети одлуку и увијек сам знао да сам на правом мјесту.
Није ми била важна сила која је испред мене, него циљеви које
браним. Бранио сам овај народ, бранио сам Републику Српску,
бранио сам наш језик, наше писмо, нашу вјеру, нашу крсну славу на
многим мјестима широм свијета.
Зато им не треба Милорад Додик који има став, а требају им
овакви љигавци као што ја ваш начелник, који оду тамо и говоре све
најгоре о Републици Српској. Знамо ми шта се тамо ради. Има овдје
њихових људи, који не аплаудирају, знам ја. Али нека се зна, не може
се играти дупло, не можете довести у позицију да толике године
причате о нечему и да ништа нисте урадили. Зашто је страдао буџет
ове општине? Зашто је немогуће обезбиједити донације овој
дворани која је пропадала 15 година док ми нисмо дошли, они су
мене довели и рекли: "Дајте, предсједниче, да видимо шта овдје да
урадимо." Хајде што нисте могли да је направите, али како је могуће
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да је нисте могли да одржавате, је ли то толико било тешко?! Па то
је неколико пута мање него што сте требали да је опремите и много
чега другог.
ПЛАН
Дакле, шта је наш план? План је овај млади човјек и нова
енергија. Шта ћете од овога начелника? Овај човјек је пун енергије,
замислите колико има воље и хтијења уз моју и подршку Владе
Републике Српске. Њему и вама обећавам да ћемо након побједе
доћи ја и пола Владе Републике Српске, остаћемо читав дан и
направити план и урадити оно шта је потребно да би Соколац био
достојно мјесто за живот.
Живи и здрави били.
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РОГАТИЦА
25.09.2016.

ОСТВАРИЋЕМО ВЕЛИКУ
И МОЋНУ ПОБЈЕДУ

Добар вам дан, браћо и сестре. Сретан вам дан овог
референдума, сретно наше окупљање које ће показати да Срби имају
одговор на свако питање које се постави пред њих везано за нашу
судбину.
Ваљда нико није очекивао да ће Бакир Изетбеговић укинути
Србима Дан Републике, а тиме покушати да укине и назив
Републике Српске. Наравно да не може. И зато је данас био важан
дан. Онај ко није гласао, нека иде на гласачко мјесто и нека гласа.
Немојте да вас заведу ови који говоре о томе ово или оно.
Обим оспоравања референдума најбоље говори колико је он
важан, зато што су многи хтјели да га укину, да га забране, да не дају,
а сада покушавају ти исти да говоре, шта сутра. Па шта сте
оспоравали ако није важно? Наравно да је важно. Одговор Срба на
ово питање мора да буде масиван и јасан, али треба анимирати још
људи да изађу, нико није вишка.
Морамо показати да смо способни да гласањем на важним
питањима бранимо нашу позицију, наш статус и да смо спремни да
тај статус увијек бранимо на тај начин. Бранити га морамо оловком,
гласањем, никаквим топовима и пушкама. Оловка мора да буде наше
најјаче оружје. Не смијемо да изгубимо ту прилику.
Немојте да вам сутра неки, којима је стало да само буду
негативни, говоре о томе: "Ето, знали смо или шта је ово требало."
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Требало је. Ја сам поносан на то што сам све ове године радећи
многе ствари срео вас и многе наше људе широм свијета који су ми
говорили: "Хвала ти што си нам вратио достојанство које је било
потпуно изгубљено, којег није било." Са овом причом коју данас
радимо као народ враћамо додатно наше достојанство, шаљемо
поруку.
Водите рачуна о томе шта мислите да радите према нама.
Одговорићемо вам увијек референдумом. Република Српска мора
бити поштована. Република Српска је поштована од свог народа и
има да буде поштована и од других. Немојте очекивати да смо с вама
ако нас не поштујете. Оно што је наша светиња, што је наш празник,
што је наш светац има да се поштује. Као што и ми поштујемо друге.
Ми ништа друго не тражимо за себе што другима већ нисмо дали.
Овдје сам дошао са пуно очекивања, добре жеље и намјере, да
овдје са вама направимо договор. Договор овдје између вас и мене
се зове мој имењак Милорад Јагодић за начелника. Човјек који је у
најужој екипи мојих сарадника, важан посланик Републике Српске.
Човјек који својом одмјереношћу и љубављу према овом граду, овом
мјесту и овом народу, показује да хоће, да даје допринос да Рогатица
буде у једној новој димензији подстрека и развоја, да буде у
конекцији са Бањалуком, да јој приближи Бањалуку, а не да буде као
ови што вуку Рогатицу у Сарајево Бакиру Изетбеговићу.
САРАДЊА
Хоћемо ми, морамо као власт Републике Српске да
сарађујемо са властима ове општине, јер то је једини начин на који
можемо да идемо даље. Обилазим читаву Републику. Био сам у
Фочи, у Калиновику, Трнову, у Лукавици. Сада смо завршили на
Сокоцу, одавде идем у Вишеград и вечерас смо на Палама, гдје је
рођена Република да прогласимо наше референдумско опредјељење.
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Ми се озбиљно бавимо народним питањима. СНСД није
политичка партија која се бави странчарењем и која се бави само
тиме да увуче једног одборника у општину и да тај прижељкује и
сања да је баш он најважнији у том јер зна да ће одмах запослити и
маму и тату и сваког живог кога има. Ми смо партија која се бави
стратегијама. Наша стретегија је веома јасна, она је у функцији
развоја инфраструктурних и других послова.
Немогуће је да Рогатица ове четири године није имала
ниједан пројекат који је требало да буде реализован. Овај канал се
прави највише захваљујући Милораду и Влади РС. Јагодић је
тражио да се ово уради и ово је финансирала Влада Републике
Српске, као и многе друге пројекте.
ШТА БИ?!
Можда је сувишно да ја вама говорим о свом имењаку. Сад
видим како је лијепо име Милорад. Али мора да знате да он, као
човјек, као стручњак, као привредник и као будући начелник има
моју и подршку Владе Републике Српске. Хоћемо да вратимо
вријеме кад је овдје био наш начелник, кога смо подржавали и овдје
ријешили много пројеката којих се ви сви тако добро сјећате.
Ја немам појма шта вама би на прошлим изборима. Милорад
је и тада био кандидат, а ви сте дозволили, због тога што је неко
сједио код куће или мислио да баш његов глас није важан, да оне
вреће које долазе са стране одлуче да он изгуби са 24 гласа. Нема
сједења код куће, сви на изборе и сви да гласате за Милорада и сви
да гласате за ову листу дивних људи. За Лакића и његове са листе.
Милораду треба добра екипа, нема ништа без екипе.
Немојте да се смијете својој општини. Нећете се смијати ако
има добра екипа људи у општини, предвођена начелником, и
довољан број одборника са ове листе. Тада се нећете смијати. У
сваком другом случају личићете на све несретне породице у којима
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се укућани само свађају, а кућа пропада. То сте могли да гледате,
немојте поново да имате исто. Изаберите овог дивног човјека, дајте
му прилику. Можда би могао да живи лакше, боље, него да се узме
једног таквог одговорног посла. Није то лако радити данас, како
многима изгледа, и да је то свемогуће мјесто, није. Свемогуће је само
да сарађујеш с другима да се предаш другима и да покушаш овдје да
вратиш вољу у живот, а то је оно што треба.
Рогатица, која је изгледала прије осам-девет година потпуно
безизлазно, опљачкана, Рогатица која је била суморна, вратили смо
јој елан, вратили смо јој снагу са нашим начелником који је то тако
добро урадио и могли смо можда још више. Могли смо и морамо, а
онда су дошле промјене, шта сте добили?
Шта имају ови да покажу иза себе? Хоћете да ми бројимо
пројекте које смо заједно урадили. И оно вријеме и ово вријеме и
свако вријеме које смо овдје радили. Не можете ароганцијом према
Владиним људима ништа добро очекивати. Не можете са
начелником којег ја знам из неких прошлих времена, а ниједном се
нисам срео с њим откако је начелник. Па тако само ви губите. Не
губи нико други.
СРЕЂЕНОСТ
Важно је да Република Српска буде сређена, а она ће бити
сређена ако су сређене њене општине. Увјерен сам да СНСД са
својим коалиционим партнерима остварује једну од великих и
моћних побједа.
Мора да знате да су лажним пописом Бошњаци повећали број
оних који гласају. Зато тражим од Срба да изађу и да не остану код
куће. Да нам вреће не одређују ко је овдје начелник, него да одређује
народ који овдје живи, а не они који живе 1.000 километара одавде.
Не смије нико бити лијен. Ако то урадите и останете код куће и не
гласате за Милорада, учинили сте својој дјеци најгору могућу услугу.
291

Милорад Додик

Морате да разумијете, није политика шала. Није политика оно како
се највише мисли, прљава и свакаква, није.
Озбиљна политика вуче напријед. Овај човјек је озбиљан и он
носи озбиљне политике. Он носи политике које заједно са нама може
да ради. Зато, да не би био Дон Кихот и да не би јуришао, морате
изабрати. Погледајте ове дивне жене и мушкарце, људе које ви знате,
остварене у својим животима, они нису могли да дозволе да стоје и
гледају са стране. Они хоће да дају допринос, то је њихов порив и ништа
друго. Они могу да живе и без овога и то добро да живе, али хоће да
дају допринос да се иде даље. Хоће одговорност, дајте им ту прилику да
буду одговорни, дајте им прилику да буду тим.
ЗАХВАЛНОСТ
Хвала вам за све ваше године повјерења. Овдје сам се увијек
добро осјећао и хвала за све гласове које сте икада дали. Ја сам
увјерен да сам вам то вратио. Вратио сам, борећи се за Републику
Српску, од Требиња до Новог Града, за сваког њеног човјека, био
он близу или далеко. Увијек сам се борио за Републику Српску зато
што сам имао вашу подршку. Моја снага је била у вашим гласовима.
Ваша подршка нама је била снага да издржимо велике и снажне који
су изгледали тако страшно и пријетили, а ми се нисмо бојали, јер
смо бранили свете циљеве нашег народа, наше вриједност које
имамо. Републику Српску, наш језик, нашу културу, нашу вјеру,
нашу крсну славу. Бранили смо све како бисмо овдје одржали
достојанство.
Ја сам поносан на урађено, без обзира на то што има оних који
говоре да ово или оно није урађено. Више се није могло, нема дана
у којем радим мање од 12 сати, нема ни суботе ни недјеље. Могао
сам да одаберем други живот, одабрао сам овај, овај живот
одговорности према народу, ја хоћу да будем ваш човјек, ја хоћу да
вас никад не разочарам, ја хоћу да дођем овдје кад не будем више
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предсједник, да прођем овим вашим тротоаром и да ме поздравите
са: "Поштовање, господине Додик", а не да ми говорите "Види
оног..." И то је мој циљ, моја политика.
Млади људи, ови овдје хоће и знају, имају вјеру, дајте им шансу
и отворите ово мјесто. Не смијемо бити затворени, морате изаћи
из зачаурености. Морате отворити перспективе, друкчије се не
може ништа урадити. Зато је важан Милорад и ова екипа, зато
гласајте за њих.
Моја улога је да вас подржим и помогнем. Био сам сада са
групом ваших привредника, коју је организовао Милорад. То
показује да је он човјек окупљања, човјек саборности, да зна шта је
важно за ово мјесто. Окупити људе који воде реалне послове, оне
који раде у тешким условима и запошљавају није лако. Овај народ
мора поштовати људе који запошљавају, а не сматрати их само
лоповима. Морате поштовати људе који раде, они праве овдје
послове, они одржавају економију, свидјело се то вама или не.
Нема другог начина него економија са нашим властитим
људима, требамо се помагати. Лако је кад дође неко са стране. Онда
је он нешто прихватљивији, само није наш човјек прихватљив. Мора
да буде наш примарно прихватљив, овај овдје који ради. Он је овдје
рођен, овдје има школске другове, родбину, он овдје сигурно неће
не помоћи кад је у прилици. Шта брига неког ко је далеко, ко је
власник неке фабрике, који само тражи профит, ако нема профита,
иде на другу дестинацију. Зато су важни домаћи људи.
Милорад те људе окупља. Морам да вам кажем да сам им
рекао, а то сада кажем и вама, изаберите Милорада, доћи ћу са
највећим бројем министара из Владе, остаћемо овдје колико буде
потребно, ићи ћемо од проблема до проблема. Направићемо
стратегију како ћемо их ријешити у наредних неколико година и
вјероватно ћемо их ријешити. Даћемо одговоре, направићемо
планове и подићи и кренути у једну нову димензију развоја.
Живјели и здрави били. Гласајте за Милорада.
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ПАЛЕ
25.09.2016.

РЕФЕРЕНДУМ ЈЕ УСПИО

Добро вече, браћо и сестре, добро вече храбре, слободарске
Пале. Добро вече, добри људи.
Овдје је почело, овдје је данас морало бити обиљежено.
Далеке, `92. године био сам један од оних који су одлучивали о томе
како направити Републику. Ја сам свједок тога. Неколико мјесеци
прије тога у новембру `91. године доље у Сарајеву, донијели смо
одлуку и формирали Српску Републику БиХ, а овдје на Палама
09.01.1992. године, прије оружаних сукоба, прије страдања,
формирана је Република Српска.
Нико никада у историји овог народа ту чињеницу неће
одузети, избрисати је из историје. То не може да уради Бакир
Изетбеговић, ни било какви други свјетски мешетари, који би
најрадије да нас нема, а почело се с тим да нам укидају Дан
Републике и да кажу да Република Српска није оно што њен народ
осјећа за њу, већ да је нешто што они мисле, а то би се претворило
у ништа.
Зато сам вечерас овдје сасвим намјерно, промишљено дошао
да будем са вама у тренутку када се у Републици Српској завршава
још један историјски дан, онај који је изразио на миран и
достојанствен начин вољу овог народа.
Данас смо исписали још једну страницу наше славне историје
и рекли да смо народ који се бори за слободу. За своје стечено право
које смо освојили, право које не вријеђа никога другога. То је право
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на слободу, право на Републику, право на властити живот и право да
достојанствено ходамо овом републиком, а не да нам неко са стране,
без обзира на то ко он био, овакав или онакав, моћан или немоћан,
одређује како ћемо ходати, колико ћемо погнути главу, да ли ћемо
пузати или бити достојанствени као што јесмо данас.
УСПЈЕХ РЕФЕРЕНДУМА
Поносан сам на народ Републике Српске. Поносан сам на све
оне који су гласали и изашли и морам да кажем да је срам сваког
Србина који није данас изашао на референдум. Ово је било више
од пуког инаћења, од пуке љутње, ово је било за народ. Зато овдје
желим да прогласим да је данашњи референдум успио.
Народ и његова свијест су непобједиви. Поносан сам што сам
предсједник овог народа, поносан сам на Пале што су на овакав
начин показале однос према Републици Српској и дошао сам у овом
дану наше велике славе, нашег великог достојанства и поноса да вам
кажем да од Бошка Југовића нема бољег за начелника. Он је мој
избор, ја сам њега изабрао, још је потребно да га ви изаберете.
Њега знате, човјек одавде, дијете одавде. Породицу му знате.
Знате шта је радио и како је радио. Знате све о њему, немојте
погријешити. Вријеме је да Пале добију човјека који хоће и може
да Пале чува тамо гдје оне и јесу, у Републици Српској. Бошко ће да
интегрише Пале са Требињем, да их интегрише са Бањалуком, а не
као ови до сада, да вуку само у Сарајево Бакиру Изетбеговићу.
Вама обећавам да ће Бошко имати сву моју подршку. Имаће
подршку Владе Републике Српске. Овдје смо претходних година,
уз сва омаловажавања ових властодржаца, уложили преко 100
милиона марака у различите пројекте, од ове цркве коју видите, до
спортске дворане, до три факултета, до студентских домова,
Јахорине, до тунела и свега оног што смо радили овдје.
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Знамо шта треба да радимо. Нисмо хтјели да будемо изван.
Хтјели смо да слободарском народу Пала вратимо на начин како
смо то радили и подржавали развој, без обзира на политичку
опцију. Подржавали и хтјели још више.
Једино што ми нисмо овдје урадили, што су они и те како
урадили, довели су вам отрове из Високог. Продати своје мјесто,
продати за неки мали шићар, јавно је приказано, али није тајна шта
је урађено. Довести овдје и направити сметљиште само могу они
који се спремају да побјегну одавде или они који не воле ово. Они
који држе до овога никада то не би урадили и чудим се како су
имали образа то да ураде.
Ја овдје долазим с образом. Знам да се некад нисмо разумјели,
али ја никада нисам престао овдје долазити. Онда када ви нисте
вјеровали у мене, ја сам вјеровао у вас. Сада највише вјерујем у вас,
али колико видим, и ви вјерујете у ово што ми овдје радимо.
Бошко Југовић је најбољи избор, али и ове дивне жене и
мушкарци, остварени људи, које тако добро знате. Срећете их у
комшилуку и на улици, они који су се остварили у професијама које
раде, нису хтјели да гледају, хоће да дају допринос, хоће да
подстакну, хоће да ураде нешто, неће да сједе.
Ви немојте да сједите и другог дајте њима подршку. Мора
Бошко да има довољну већину, да не би у Скупштину општине
ушли разни мешетари који би од општине направили само
предмете оговарања и трачарења овдје по овим кафићима. Не
смијете да дозволите да општина личи на на неку несрећну
породицу, у којој су чланови посвађани, а кућа пропада. Само су
добре оне куће у којима се сви чланови слажу.
Зато је важно да изаберете овдје довољан број за већину,
заједно са нашим коалиционим партнерима, да направимо једну
чврсту кућу која се зове општина Пале, да можемо да идемо даље са
развојним пројектима. Никада не смијемо да дозволимо да нас неко
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понижава, а морате знати да је само вриједно оно што човјек остави
иза себе, кад се окрене и погледа.
ИМАМО СНАГУ
Ја сам само неке ствари набројао што смо радили, са добрим
људима који су били упорни и нису никада нису одустали и никада
нису престали да траже нове пројекте за ову општину. Ово постаје
једно добро мјесто за живот. Знамо шта треба да радимо, морамо да
имамо снагу. Без снаге не можете да идете даље, морамо да је
објединимо, морамо да се окупимо, као што смо се данас окупили на
овом дану, као што смо се окупили око референдума, окупити се око
Бошка Југовића и другог. Гласајте за тог доброг човјека, једног од вас.
Треба да наставимо да причамо овдје нашу успјешну причу развоја.
Никада не смијемо заборавити људе који су били тако
предани и који су имали визију кад је хаос био доминантан. Морам
то да кажем пошто овдје има ових страних камера. Хоћу да кажем
да Република Српска дугује онима који су имали визију да је
направе, да је воде, који су имали храброст и хтјели да стану на њено
чело, Радована Караџића, Момчила Крајишника и друге људе, који
су те `92. године прије ратних збивања били одлучни да Република
Српска настане.
Република Српска је настала као одговор на распад бивше
Југославије. Они, ја и ви морамо добро да знамо да су Срби имали
слободу само онда када су имали државу. Када нису имали државу,
нису имали слободу. Када Срби немају државу, онда буду сваљени у
јаме Јасеновца, на друга стратишта гдје су побијени, од Брода на
Дрини па до Пага и других мјеста, гдје је побијено по неколико
хиљада људи, Срба који су побијени само зато што су Срби и зато
што нису хтјели да прихвате туторство. Слобода Србима је била
гарантована само онда када су имали државу, зато је Република
Српска као држава важна.
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Република Српска јесте држава. Република Српска је у
Дејтонски споразум и БиХ унијела своју територију, своју
ефективну власт, имала је народ који је хтио ту Републику. То су
критерији за државу, то сам учио у школи, тамо пише да постоје три
основна критерија да би се нешто назвало државом, а то је
територија, ефективна власт на читавом територију и народ који
хоће ту државу. Шта фали Републици Српској од тога?! Ништа!
Имамо проблем с онима који нас не желе видјети такве. А
нама је довољна и Република Српска. Ми смо за оно што јесте
Дејтон, али нисмо за то да неко каже како треба нешто да учинимо
како би нам за 1.000 година било боље. Не! Ми хоћемо боље сада. А
ми знамо да је најбоље када имамо своју Републику Српску.
Републику зато хоћу да браним и зато је овај народ изашао данас и
рекао: "Да, 9. јануар је Дан Републике". А ви можете да радите шта
хоћете по својим судовима, да доводите странце, да постављате
предсједнике Алијине партије, који ће гласати за то.
Како сте могли да мислите да ће Срби прихватити да Бакир
Изетбеговић укине Дан Републике и да кажу: "Па гдје си био
Бакире, зашто те није било прије, па ми смо једва чекали да ти нама
укинеш Дан Републике." Како је то могуће, ко је то могао да
помисли да је то тако могуће. Одговор је веома јасан, а посебно смо
поносни на чињеницу да није било ниједног ексцеса.
Посебно сам поносан на чињеницу да нико другачији и други
није малтретиран или повријеђен. Они који нису хтјели да буду дио
овог референдума, то је њихова политичка воља и ми то морамо да
поштујемо. Република Српска има своју вољу, доминантну вољу и
она ће се поштовати онолико колико ми будемо упорни у томе.
Толико ће нас поштовати и други.
ВИЗИЈА
Нема лаких рјешења. Никада нисам био изложен као
предсједник Владе и Републике лаком рјешењу. Увијек је преда мном
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била огромна, велика застрашујућа сила. Она која улива страх ако
нећеш. Нисам се никада бојао, зато што сам знао једно. Знао сам
шта браним. Знао сам да браним Републику Српску. Знао сам да
браним српски народ и његову историјску вољу. И никад ме та сила
испред мене, како год да се она звала, није импресионирала.
Наравно, само глупи не уважавају, али морате да знате шта
хоћете, куда идете даље. Није политика мали шићар и мала прича.
Политика је стратегија, политика је однос према секторима,
политика тражи одговор. Политика никад није била везана само за
данас. Свака политичка одлука је одлука за будућност. Одлука да
другог изаберете Бошка за начелника је одлука за будућност,
најмање четири или осам или више година.
Немојте дозволити да вам згаде политике. Ви сте они који
морате одлучити. Ви сте они који морате донијети одлуке да кажете:
"Ово је добро, идем овако, или ово не ваља, мијењамо." Немојте се
продавати за мало. Не смије будућност српског човјека бити везана
за то да ли ће за изборе добити 50 или 100 марака. Ниједан такав
глас мени не треба, јер онда нисам снажан, онда немам снагу да
гледам у очи и немам снагу да будем храбар, ја нећу да купујем. Ово
је наше заједничко или ћемо да будемо заједно или нећемо да будемо
заједно.
Ово је ваше и воља другога, а све друге дане то је воља Бошка
Југовића и ових дивних мушкараца и жена, који желе да Пале
направе достојним, пристојним мјестом за живот, прије свега
сигурним мјестом у којем ће се овдје слободно живјети, без
организованог криминала и без било каквих насилника.
Као што знате, прије само неколико година овдје су се куће
закључавале и свјетла гасила са првим мраком. Данас смо много тога
ријешили. Нико не каже да је све савршено, али данас сам поносан
на чињеницу да се читаво Источно Сарајево и читава Република
Српска могу поносити својим безбједношћу и сигурношћу. Ја
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гарантујем безбједност и сигурност, а гарантујем да ћемо се
обрачунати са сваким оним који угрози безбједност и сигурност. Ја
сам онај који вјерује у Лукача, министра полиције, јер он је тај који
је седам пута рањен за ову Републику и он најбоље зна како се она
брани.
Не смијете бити заведени. Ја вас не заводим, ја вас не
шармирам. Ја хоћу ваш разум, хоћу вашу одлуку. Нудим вам најбоље
што имате. Нудим ову дивну листу жена и мушкараца, нудимо
Бошка, нудимо сарадњу. Хоћемо да направимо још један искорак,
још једно нову димензију Пала и то можемо. Дајте нам ту прилику.
Вечерашњи ваш број довољно говори о томе. Ваш број присутних
говори о томе да је овдје побијеђен страх и да је овдје побијеђена
малверзација.
ПОДАНИШТВО
Из повјерљивих извора знам да је на завршном скупу СДС-а
овдје било свега 420 људи. То говори да та политика нема успјеха. То
говори да овај народ овдје мора да зна да Босић и СДС раде лош
посао за Србе доље у федералном Сарајеву. Лош посао раде за нас.
Они морају политичком вољом овог народа да буду склоњени
одоздо, јер нису достојни, немају карактера, немају снагу да се
супротставе. Показали су подаништво које не смије ниједан Србин
да покаже. Срби нису поданички народ.
Не можете да прихватите да је главни овдје Бакир
Изетбеговић. Овдје у Републици Српској је главни српски народ,
српски човјек и добри Бошњаци који не прихватају да буду уплетени
и увучени у велике политичке игре Сарајева које их употребљава за
поткусуривање. Нама требају сви. Добро дошли Бошњаци, добро
дошли Хрвати и сви други. Добро дошли. Али овдје је политичка
воља у овој Републици, воља српског народа. Онај ко хоће да се
идентификује с том вољом добро је дошао.
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Ми никоме ништа не намећемо. Али оно шта они желе на
нивоу БиХ, ми желимо овдје. Они су нас преварили са пописом.
Они нас упорно лажу са неким стварима. Како је могуће да вас
одрже њихове приче о томе како су Срби побили 300.000 Бошњака
у прошлом рату, а да их сад има више на попису него што их је било
прије. Коме они овдје подваљују. Како је могуће да се на адресама
гдје се налазе џамије пријави да живи по 50 људи.
То хоће нама да ураде?! Хоће да нас преваре, је ли мисле да
ћемо ово што су урадили са Даном Републике тако лако прихватити.
Шта мислите да не знамо да хоћете већ идућег мјесеца или идуће
године да нам укинете назив Република Српска?! И да кажемо да је
то у реду. Наравно да није у реду. Је ли ви хоћете да се укине датум
и назив Република Српска? Је ли то хоћете? Онда гласајте за Бошка.
Јер је Бошко тај који ће овдје чувати идентитет и вољу овог народа.
Желим вам све најбоље у вашим животима, Бошко Југовић,
ова дивна листа људи. Република Српска нека живи. Нека живи
српски народ. Нека живи српски народ и његова слобода.
Живјели и здрави били.
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ТРЕБИЊЕ
26.09.2016.

ОСВОЈИЛИ СМО СЛОБОДУ

Добро вече, браћо и сестре. Добро вече Требиње, добро вече,
дивни људи. Живјели, хвала вам.
Волим овај град. Дошао сам овдје вечерас посебно и
специјално да кажем да је Лука Петровић мој најбољи сарадник и да
има сву моју подршку у кандидатури за градоначелника. Ја и он смо
разговарали о томе на који начин и шта урадити да овом граду, вама,
добрим људима, овдје направимо предуслове за једну нову
димензију развоја, за један нови приказ Требиња, Требињаца и
шанси које постоје овдје.
Морам да признам да Лука није оклијевао и поред почетне
невјерице да би могао нешто да уради на изборима. Није оклијевао
да свој живот, своје знање, своје искуство које је стекао радећи са
мном задњих годину дана као мој најближи сарадник, као генерални
секретар наше партије, није оклијевао да прихвати кандидатуру и
вечерас могу да кажем да је то била једна од најважнијих мојих
одлука у посљедње вријеме.
Посебни лијепи догађаји ме вежу за вас и овај град. И не
желим ништа лоше да памтим одавде, и затворена врата градске
управе задње четири године... Али кад сам видио да су та врата
затворена и нашој Српској православној цркви, знао сам 100% да
сам на правој страни и никад то нисам разумио да су ми затворена
врата овог града, без обзира на тешке и лоше ријечи, наравно, које
су ме вријеђале. Али од свега ме је највише повриједило прије
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четири године у овом граду када смо изгубили изборе, јер нисам
вјеровао и нисам очекивао да ће се то десити, али исто тако недуго
након тога, само двије године на општим изборима, овај град, који
се тако може поносити својом самосвијешћу о себи, вратио је
повјерење СНСД-у и рекао да је погријешио управо те 2012.
године. Зато нема разлога да се и сада, овога 2. октобра, друкчије
каже него што се рекло.
БАЊА ЛУКА
Не може се подржати политика која је укупљала, и пружала и
водила Требиње кроз Сарајево, а удаљавала га од Бањалуке. За то
нису гинули Требињци, они који су дали своје животе. То није
мишљење вас већине, већ малог броја њих уљуљканих у својим
функцијама и малим користима које су имали. Незамисливо је да
су могли да прихвате и окрену Требиње према Бакиру Изетбеговићу
и ономе шта он нуди овој Републици и овом народу.
Удаљити Требиње од Бањалуке равно је националној и
народној издаји. Зато никада нисам оклијевао било којим поводом
овдје да се појавим, да сретнем пријатеље и да покажем да та
политика не може да прође. Поносан сам на овај скуп и имам само
једну молбу, изађите другог и немојте ви што сте овдје да сматрате
то што сте били овдје да је све завршено. Покушајте обезбиједити
подршку онима које знате и тамо гдје можете да утичете.
Контролишите свој глас, нисмо сигурни да се неће покрасти, јер су
то радили четири године и постали су махери и мајстори за превару
и крађу. Не можемо дозволити и дати повјерење ни тога дана. И
није довољна еуфорија коју имамо, а имамо је.
ПОБЈЕДНИК
Јесте лијепо бити побједник, али побједник завршава оног
тренутка кад се одсвира крај утакмице. А ми имамо још неколико
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дана до тога. Имамо све добре претпоставке о расту наше подршке.
СНСД кроз анкете које су урађене прије десетак дана дошао је на
републичком нивоу на 37% подршке, а СДС је изгубио преко 12%
оног што је имао, тако да је сад на 14% подршке. То говори да су
њихове политике препознате као лоше, а СНСД као партија која
се бави озбиљном политиком у свим сферама друштва. СНСД се
показала као она која је могла да оде на изборе и изгуби један дио
подршке и да се поново врати на сцену. Зато смо могли да водимо
јучерашњи дан, остаће записан за сва времена, то је дан када смо
опет освојили слободу, то је дан освајања слободе.
РЕФЕРЕНДУМ
Многи који су данас кренули неким другим методама да
уништавају и омаловажавају овај референдум, сада нам кажу да то и
није тако важно. Наше питање је зашто сте га толико оспоравали,
ако није важно, шта вас је забољело у томе и немојте да се бринете,
ја нисам изабран да се страшим и бојим, ја немам страх. Ја знам да
радим у најбољем интересу за ову Републику и овај народ и нисам
оклијевао да свој комодитет доведем у питање, а да донесем праву
народну одлуку, а права народна, национална и државна одлука ове
Републике јесте референдум.
Да ли ће неколико појединаца, међу осталим и ја, имати неки
проблем, није важно. Важна је воља народа, народ је суверен, народ
је тај, чија је суверена воља најважнија. Не смијемо брзо да
заборављамо као народ оне који су `92. године кренули,
организовали народ и донијели најважнију одлуку, а то је да се
формира Република Српска, који су прошли разне казамате и
тужилаштва и судове.
Знали су и они да их то доводи у тешку позицију и њих и
њихове породице, али они су били свјесни да су изабрани у времену
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да представљају народ и било им је лакше да имају те непријатеље
против себе него да их народ оптужи и да почну у пјесмама о њима
лоше пјевати.
ПОНОС
Наш народ је поносан и вама о томе не треба да говорим. На
многим мјестима сам се нашао са Требињцима, поносни људи,
увијек су и највише причали о Требињу и увијек сам их питао зашто
се не вратите, увијек су ми говорили да им само нешто мало фали, а
ја сам увјерен да то мало можемо обезбиједити са новом
политичком структуром овдје у овом граду, са Луком Петровићем,
са овим дивним људима, оствареним женама, оствареним
мушкарцима, који нису хтјели да ћуте и нису хтјели да гледају.
Они су хтјели да се побуне и кажу: "Хоћемо друкчије
Требиње, хоћемо отворено." Ово је шанса за додатни развој, ово је
шанса за додатни искорак, ово је шанса за потпуну
интернационализацију вриједности које су овдје исковане у разним
тренуцима и временима, пјесмама, чекањима, стрепњама. Ово је
мјесто које добија више са Луком Петровићем, оно добија више са
овом одборничком групом, оно добија више са СНСД-ом, оно
добија више са братском повезаношћу са Бањалуком и свим другим
градовима Републике Српске. Оно добија више док се одвоји од
Сарајева.
Само наивни вјерују у добре намјере које носи син Алије
Изетбеговића, који је написао Исламску декларацију, у којој је
описао оно што сад свијет гледа на великом екрану, и сваки дан, а то
је Исламска држава, која се нажалост шири. Да се Срби нису
побунили и да Срби нису хтјели да је прихвате и Босна би била
Исламска држава, типа које гледамо тамо, у којој се уводи шеријат,
у којој се уводе све оне вриједности у име вјере, сијеку главе и убијају
и жене и дјеца.
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То је написано у оном што је Алија Изетбеговић понудио као
свој политички програм у то вријеме. Велики свијет никада то није
прочитао нити хтио то да зна. Бакир Изетбеговић је дошао на
мјесто оца у Предсједништво и рекао: "Моја политика је политика
мог покојног оца, ја настављам тамо гдје је он стао." Зато треба
разумјети њихово спекулисање око пописа како би направили
причу о томе, како их има више него што их нема. Да би покушали
путем политичких прописа путем Срба, који су спремни због свог
тренутка славе и власти, да издају дугорочни српски национални
интерес и да промијене правила у БиХ. Да по попису који су они
слагали увуку далеко већи број припадника бошњачког народа у
органе државне управе на нивоу БиХ. И тако полако дођу до оног
што је Алија рекао у својој Исламској декларацији "муслимани, док
су мањина, морају да буду мирни и прилагоде се већини, не
изазивајући револт те већине, а кад постану већина, онда треба да
уведу шеријат и организују државу на исламским начелима" и то сад
гледамо у Сирији.
Е то нећемо да гледамо! Без обзира на то што су, нажалост,
неки наши Срби спремни да ураде многе ствари и пусте да се десе
многе ствари које нису могле да се ураде онда кад смо ми били
присутни у заједничким институцијама. Сад је јасно зашто се нуде
Босић, зашто се нуди ПДП, зашто су муслимани гласали за
Иванића и зашто они ћуте.
АПСУРД
Иванић је јуче рекао за "Дневни аваз": "Изаћи ћу да гласам на
том апсурдном референдуму." А моје питање је шта је овдје
апсурдно?! Шта је апсурд, господине Иванићу?! Ви сте били тај који
је заједно са нама гласао, сада сте кукавица, бјежите од тога.
Ја немам проблем да прихватим сву величину удара и спреман
сам да се носим с тим. Мени је важна моја Република и мој народ. И
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ја хоћу да овдје дођем, да будем цијењен и поштован, а не да ме суде
и кажу како сам их преварио. Данас видите како праве отклон од
референдума. Црнадак каже: "То није ни требало." Зашто је твоја
партија гласала за то ако није требало?! Зашто сте били унутра?
Зашто нисте били толико храбри, па рекли да не треба?!
Говори тако зато што нема карактер да се као Србин врати у
Сарајево на своје радно мјесто. Не жели да га ико пита и лакше му
је да буде тамо поданик и лакше му је да овдје буде издајник, а не да
буде заступник наших интереса. Када нисмо о томе говорили, мало
ко је хтио да нас слуша. Како није било могуће да Уставни суд донесе
одлуке о Дану Републике док је СНСД био у заједничким
институцијама. Па није било могуће. Није било могуће ни Лајчаку
да донесе одлуке, јер смо онда рекли нас нема у заједничким
институцијама, а кад нема нас, кад нема Срба у заједничким
институцијама, онда нема ни БиХ.
То је адут који се мора искористити. Међутим њихово
кретање и њихова подршка Бакиру Изетбеговићу и ономе што он
ради је искрена, они не фолирају, они у томе истрајавају, они ће
наставити да то раде и овај народ мора да разумије о чему се ради и
како се ради. Представљајући се странцима, када су видјели да ће
бити неки проблем са референдумом у Сарајеву, почели су да говоре
"Додиков референдум". Мени импонује, право да вам кажем. Али
није Додиков референдум, ово је народни референдум, ово је
референдум ове Републике и овог народа.
ОДБРАНА
Кад прође вријеме, многи, сви ви који сте гласали, искрено
ће бити поносни на тај дан, а они који нису гласали, биће их срамота
што нису. Такви дани се ријетко јављају у историји народа и зато
морамо да одбранимо ту причу. Мој политички живот се заснивао
на очувању основних вриједности нашег друштва, нашег народа. Ја
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желим и стојим на одбрани оног што јесте наш национални и
државни идентитет, а наш идентитет се увијек веже за оно што јесмо
као народ, за наш језик, за наше писмо, за нашу вјеру, за нашу крсну
славу.
Зато не могу да прихватим и нећу да ми неко, било изблиза
или издалека, каже да је проблем крсна слава и да ми зато не можемо
да славимо Дан Републике зато што пада на дан наше крсне славе. Ја
ћу наставити да славим, да прослављам, јер многи кроз вријеме и
вјекове нису успјели да сатру нашу вјеру, па неће ни ови.
ИДЕНТИТЕТ
Овдје се ради о борби идентитета. Бошњаци, муслимани који
су стално у потрази за идентитетом, још га нису нашли. Немају
ниједну озбиљну књигу, немају ниједну озбиљну историјску причу.
Све је везано за неке њихове друге животе, друкчије прилике и за
неког другог.
Они желе да прибаве, да постану или да се прикажу као неко
ко има историју, ко има културу, ко има књиге, ко има пјесме. Не
могу да се похвале ниједним који би могао да буде универзалан и
прихваћен. А српски народ је пун таквих, пун је људи који су иза
себе оставили дјела свјетске вриједности, чија су имена позната
широм меридијана, који ће остати тако познати. И ми можемо
разумјети њихову жељу за идентитетом.
Зато се тако грчевито боре као народ који је себе прозвао
Бошњацима, хоће да говоре босанским језиком, немају чак ни свој
језик. Хоће да босанским језиком наметну нама причу о томе да
српски језик није наш, него би изненада једног јутра могао да осване
искључиво као наш босански језик. То, наравно, не може и зато
никада нисмо дозволили да им то тако буде.
Политика је далеко озбиљнија ствар него што многи мисле
ових дана ходајући, обећавајући, говорећи људима многе ствари.
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Политика тражи жртву, политика тражи одлуку о тренутку.
Политика тражи одлуку о стварима које понекад не разумијете и не
знате, али мора да знате нешто што вас мотивише да одлучите.
НАРОД
Ја никада у свом политичком животу, као државник и као
предсједник Владе и Републике нисам доносио одлуке што нека
велика сила стоји испред мене, која би ме требала импресионирати
или улити страх. Ја сам доносио одлуке и онда када можда нисам
разумио о чему се ради, зато што сам био увјерен шта браним, да
браним Републику иза себе и браним српски народ. Са таквим
приступом пролазио сам, долазио и увијек био на крају у праву.
Увијек је у праву онај који је са народом, онај ко се одметне и
кога народ прозива и не воли, наравно, да никад не може да буде у
праву. Народ је најбоља мјера свега. Ја немам потребу, послије
оволико година, да се било коме додворавам. Увијек ме
импресионирала моћ народа. Народ се не можете преварити.
Можете га довести у заблуду, али га сигурно не можете преварити.
УСПЈЕХ
Желим вам сав успјех у овом нашем заједничком послу који
радимо, у овоме што је за овај град важно. Важно је изаћи и бранити
свој глас. Морамо се као нација навикнути да идемо кад год треба на
биралишта. Наше највеће оружје у годинама и деценијама које
долазе је оловка и гласачко мјесто и нема нико право да не буде тамо
гдје се гласа.
Ја нисам лидер који би овај народ одвео у било какав сукоб. Ја
сам спреман, кад ми треба народна воља, да изведем народ на
референдум и да гласа о свему што је важно за нас.
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Велика ми је жеља и овдје пред вама обећавам да ћемо након
побједе СНСД-а и Луке овдје бити често, да ћемо поставити сва
отворена питања, да ћемо овдје довести све одговорне људе из
Републике и да ћемо тражити рјешења. Ми желимо да овај град
сине, да осване у једном новом свјетлу, да добије димензију коју ви
сви заслужујете. То није само ваша димензија, то је димензија
српског народа и то је димензија Републике Српске, која се овдје у
овом граду на најбољи могући начин види.
Желим вам све најбоље. Гласајте за ове дивне људе. Гласајте, и
немојте Луки оставити заваду у кући. Треба му већина заједно са
нашим коалиционим партнерима. Не смијемо претворили
општину у оно на што личе све несретне породице. Завађени
чланови се не подносе, а кућа пропада. Треба нам јединство око
Луке. Како су ови људи изабрани ви боље знате него ја. Углавном,
због својих достигнућа, а првенствено због своје љубави према овом
граду и овом народу.
Желим вам све најбоље! Живјели и здрави били!
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ЗВОРНИК
27.09.2016.

ДРЖАВА СРБИМА ДАЈЕ СЛОБОДУ

Добар дан свима, поштовање.
Увијек се овдје добро осјећам и осјећам енергију коју ви,
грађани Зворника имате. У многим пројектима у којим је била
Влада и ја сам учествовао и драго ми је што сте иза себе оставили
један сјајан изглед овога града, његовог развоја и стабилизације и
што сада, како што могу да видим, имамо привредни раст.
Али ја сам овдје дошао искључиво због једне ствари, да
подржим Зорана и да кажем да је он мој избор и да ћемо наставити
даље да радимо на свим пројектима у граду Зворнику у будућем
времену.
Власт Републике Српске је била увијек уз овај град. Ми
нудимо вама подршку за развој Зворника исто као што ви нама
дајете снагу на општим изборима. Имамо снагу за важне одговоре.
ЗАХВАЛНОСТ
Хвала свима који сте изашли на референдум. 75 одсто Срба је
изашло на референдум. Борба око референдума је била тешка. Сада
они који су хтјели да он не буде покушавају и говоре разне ствари о
томе. Референдум је одржан и неколико је важних чињеница које
никад неће бити заборављене. Република Српска први пут у својој
историји изашла је на референдум, 25.09.2016. године на том
референдуму народ је гласао и одлучио да се Дан Републике слави
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деветог јануара. И то је оно што ће се памтити. Ништа ни више, ни
мање. Толико смо хтјели, ми не требамо више ништа.
Сада ови озлојеђени, изнервирани у невјерици, показују своје
нестрпљење, манифестују... своје право лице које највише говори о
њима.
Поносан сам што сам предсједник Републике и што сам могао
дати прилику вама и цијелој Републици Српској да изађе на
референдум. 75% Срба је изашло на овај референдум, то је двије
трећине. Нема те силе која може то да оспори, можете да мрзите,
можете да се никад не слажете с тим. Неки наши су почели да се
извлаче из овог, како они нису у томе, како је то Додиков
референдум, а ја им кажем то није мој референдум, то је народни
референдум.
Зашто сте се препали, зашто се бојите Бакира Изетбеговића?
Зашто вам је стало да пошаљете поруку. Будите јунаци. Никада се
нисам бојао силе која је испред мене када сам доносио важне и
тешке одлуке, јер сам знао да браним народ и Републику Српску иза
себе. И зато је увијек важно како народ бира, народ има ту моћ...
Требају да оду у Сарајево и кажу да су поносни што су гласали, а
они кажу, ето, ми смо морали.
Јесте ли чули... како кажу "њих је Додик натјерао". Никог
нисам натјерао. Највећа одбрана је она коју је народ направио. Ја не
зовем на пушке, не зовем на војни арсенал. Милорад Додик није
ратни лидер, ја сам лидер овог народа који се демократским
средствима бори за права овог народа.
Овај народ мора да научи да је оловка највеће оружје које има.
Како је било ове недјеље, треба да буде све друге недјеље и сваки
други дан кад будемо гласали о нашем народу.
Жао ми је што нису изашли сви наши, вјерујем да су неки
били спријечени, а они који нису хтјели, срам их било. Наша снага
је наше јединство и окупљање. Наша окупљања никада нису била
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против другог и ми смо то показали у историји. Срби су доносили
слободу другим народима, а други народи су то враћали на јако
ружан начин.
ЗАБЛУДЕ
Највећа историјска српска национална заблуда је Југославија,
којој су Срби дали слободу. Ослободили смо готово све, Хрватску
и Словенију, а муслимани су тек крајем рата почели ићи у
партизане, а до тад су били у ханџар дивизији.
Држава је оно што Србима даје слободу. Зато је важно да
постоји Република Српска, јер на овим просторима Срби нису
имали државу и зато су страдали, од Јасеновца, Пага и других мјеста.
Више стотина хиљада Срба у Јасеновцу је побијено само зато што
нису имали своју државу. И зато никад не смијемо изгубити ово
што имамо, а то је Република Српска. Јака Република Српска је
могућа и видљива. Само прије десетак година многи су тврдили да
се многе уставне надлежности морају под притиском тзв.
међународне заједнице пренијети на ниво БиХ. Ми смо сјели и
рекли нећемо. Супротставили смо се да се полиција Републике
Српске укине кроз обичну обману названу реформа. Послије те
побједе могли смо да идемо и радимо широм Републике Српске.
РАЗЛИКЕ
Као предсједник поносан сам на свакога другог и друкчијег, и
Бошњака и Хрвата, који овдје живе, и свакога другога. У Републици
Српској свако је слободан. Ја се борим за ту врсту Републике
Српске, гдје ће сви који живе овдје бити сигурни... Основни
проблем Бошњака који живе овдје је зато што немају своју
аутентичну политику, него слушају ове из Сарајева.
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Подржите ове људе, они су с вама сваки дан, ви њих знате, они
су ти који неће сједити са стране него хоће да дају допринос развоју.
То је веома важно да се разумје, ви сте то тако добро схватили. Треба
да буде стабилна скупштинска већина која значи брзо одлучивање.
Они који су завађени, који се мрзе између себе, личе на несретне
породице које знамо. Када се чланови свађају, туку, мрзе и не
подносе страда кућа, тако вам је и са општином. Ако нема довољне
већине у скупштини, онда губите. Зато је важна већина која у
сарадњи са градоначелником треба да развија ову општину. Држава
стоји иза тога. Република Српска стоји иза тога. Нема мале државе,
само постоје оне државе којих нема. Република Српска, без обзира
како је ко доживљавао, је држава. Држава!
Ја сам дошао овдје да вас видим и да кажем да волим ваш град.
Моји најближи сарадници, шеф мог кабинета је из овог града,
предсједник младих СНСД-а је из овог града, посланици су из овог
града.
Гласајте за Зорана. Гласајте за ове дивне људе овдје. Видимо
се! Желим вам све најбоље! Не дајте на себе! Ово је народ који
поштује оно што има. Наш идентитет, наш језик, наше писмо, нашу
вјеру, нашу крсну славу. Нико нам то неће укидати!
Живи и здрави били!
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БИЈЕЉИНА
27.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ
ВОЉА ОВОГ НАРОДА

Браћо и сестре, драги моји, изблиза и издалека, сви ви из
Русије, па овдје до питоме Семберије, нас из Крајине, сви ми из
Републике Српске, браћо и сестре, нека нам је срећан референдум.
Нека нам је срећна одлука народа, који се издигао изнад сваке
врсте притиска и одлучио и казао да се никад не заборави.
Народ је 25. септембра 2016. изашао, рекао и изразио своју
вољу. Захвалан сам свима вама који сте изашли и гласали, без обзира
на то како. Захвалан сам зато што смо били једно и зато што то
јединство увијек мора да буде једно.
То никада не може да буде више од једног. Једно је
национално биће које имамо, због чега смо људи, због чега се
осјећамо сигурним, јер смо чланови једне важне заједнице, која се
зове Република Српска. Заједнице која се зове српски народ, који се
увијек кроз историју борио за слободу, који је доносио слободу
другима, који је несебично давао слободу другима, а они исти,
којима смо ми давали слободе, увијек су нас сматрали својим
проблемом и непријатељем.
Срби су народ који никада није чинио зло другима. Ми
волимо што припадамо нашем народу. Ја волим што сам Србин, ја
волим што припадам том великом народу. Република Српска је воља
овог народа. Она није случајна, она није негдје успут, она је тежња и
жеља и нада, воља и сан многих оних који су за њу дали животе, оних
који нису могли да је дочекају, а знали су да нешто морамо да имамо.
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На овим просторима формирање Републике Српске је било од
прворазредног националног интереса и значаја за Србе. Нас, које су
тако безлично кроз историју излагали терором и убиствима.
Срби који овдје нису имали државу, губили су слободу и зато
су били масовно уништавани у Јасеновцу и на другим мјестима, јер
нису имали државу, која ће их заштитити. Зато је важна Република
Српска, да се српском народу више никад не деси неки сличан
Јасеновац или било шта друго слично томе.
Дошао сам овдје да заједно са вама, ове дивне вечери,
подржим кандидатуру др Златка Максимовића. Позивам све у
Бијељини, Семберији, све који гласају у овом граду, да гласају за
доктора Максимовића. Треба нам човјек који ће Бијељину, у сваком
смислу, приближити Бањалуци. Требамо да прекинемо једну
политику одвлачења Бијељине према Сарајеву. Од Сарајева
Бијељина никад није добила ништа.
ПОДАНИШТВО
Морамо да прекинемо ту поданичку политику СДС-а и
полтрона који су спремни да због своје позиције не изађу на
референдум како би Бакиру Изетбеговићу данас могли да
објашњавају како нису хтјели да изађу, али морали су. Што сте
морали?! Нисте ваљда кукавице?!
Бори се, буди онај који хоћеш. Другог гласајте за Златка
Максимовића и гласајте за политичке партије окупљене око ове
већине. Гласајте за СНСД, гласајте за све људе који су са листе,
радикале и све политичке партије окупљене у овој кандидатури.
Треба нам једна успјешна породица која се зове Бијељина. Немојте
дозволити да вам они који су годинама овдје причали бајке, а само
су дошли у позицију да нађу начина како ће купити, преварити и
отети и много чега учинити да би прибавили свој легитимитет,
поново то ураде.
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Морате остати јединствени као овог дана када смо изашли на
референдум. Референдум се памти по томе што је одржан. Изашло
је 56% људи, али оно што знате или можда не знате јесте чињеница
да је на референдум изашло 75% Срба у Републици Српској. То је
воља коју не може нико да побиједи. Сви они, који су гласали на
референдуму за наш празник, морају се окупити и бити овдје
поново с нама. Нама требају побједе на изборима и гласањима.
Ми наше побједе не можемо да остваримо у рату и то нам не
треба. Ја нисам човјек рата, и нисам лидер који би повукао на ту
страну. Ја сам заједно са вама остварио велику побједу народа у
недјељу. Сад ми је остало да се ја сам изборим за још једну своју
побједу, против оних из Сарајева који само смишљају на који начин
да спријече Србе и шта да им ураде лоше, да им се смучи и да оду и
да нестану.
Тек сам почео и немам намјеру да одустанем. Треба ми ваша
подршка, треба ми снага. Снага Републике Српске се мјери у томе
колико је успјешних сретних локалних заједница. Бијељина овај пут
мора да буде интегрисана са Бањалуком. Мора, јер је то захтјев овог
времена. Нема оправдања за било какву другу причу.
Мићо Мићић и његов СДС вуку Бакиру... Тамо је издаја...
зато су тако и препаднути. Знам ја да овдје има неких њихових који
слушају, зато ја ово и говорим, да им могу пренијети. Подаништво
које показују у Сарајеву дошло је до те мјере да су на одмах након
неколико мјесеци њиховог климања главом укинули Дан Републике.
Ако се не супротставимо, идуће године ће нам укинути назив
Републике Српске. Зато је важан овај референдум и зато њих боли.
Нека те боли Бакире, има да те боли. Остави нас на миру. Ми
хоћемо овдје да живимо на миру. Нама не треба ништа осим
Републике Српске. Нас Босна не занима. Она није за нас. За нас је
Република Српска.
Живјели и здрави били!
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СРБАЦ
28.09.2016.

ДОБИЋУ ОВУ БИТКУ

Добар дан.
Немој да буде као прошли пут, аплауз, аплауз, па на изборима
пораз. Сада мора да буде побједа. Побједа је оно због чега се
окупљамо. Ја сам дошао овдје искључиво из једног правог разлога,
да подржим листу која је овдје, доктор Стојчић, ове дивне жене и
мушкарце, остварене у својим животима, који су одлучили да не
гледају са стране, него хоће да дају свој допринос промјенама овдје.
Да наставимо тамо гдје смо стали, гдје су нас строварили и да
покушамо још једном. Знали смо прошли пут, знаћемо поново.
Дошао сам овдје да подржим и да кажем да је мој избор
господин Драгосављевић за начелника и да овај добри, тихи човјек,
ваш суграђанин, ваш комшија је најбоље нешто што нудимо у овом
тренутку за изборе и за ваше будуће добре четири године. Ова листа
заједно са нама и Владом, заједно са вашим многим кадровима, са
мојим најближим сарадницима, сигурно може да учини да
направимо једну нову димензију развоја ове општине.
Овдје волим доћи, волим се видјети са вама. Осјећам се као
један од вас и никада нисам престао тако да се осјећам. Наравно да
ме забољело 2012, кад сам видио да смо изгубили, али некако сам
увијек нашао неко оправдање и тада помислио: "Па доћи ће година
и ево ме поново с вама." Не смијемо бити наивни. Морамо да
урадимо све заједно и морамо да побиједимо.
Овдје у околини ја сам растао, зато ми је Србац и читаво
Лијевче на срцу. Волим овај народ и волим овај крај. Никад озбиљно
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одавде нисам отишао, само онда када сам морао негдје на пут. И
увијек сам са нестрпљењем чекао да се вратим да поново будем ту.
Нема бољег мјеста од вас и од овог краја. И зато је моја жеља била,
када смо почињали Мирко Којић, Проко, Боро Гужвић и други, да
од Српца направимо оно што му фали, и урадили смо много.
Нећу да вас подсјећам на оно што смо наслиједили тад. Само
ћу поменути једну ствар која дотиче чак и мене, а то је
реконструкција канала од Разбоја па до Лакташа. Није се могло
проћи. Да ми ту нисмо запели и направили, никад се вјероватно ни
не би реконструисало. Знам тачно да смо тад уложили девет
милиона марака.
Урадили смо и све друге објекте, од спортске дворане, а онда
сам сазнао прије годину дана из медија да је ова спортска дворана
затворена, што је мене зачудило. Мало је општина у Републици и
региону гдје затварају спортске дворане, обично отварају спортске
дворане. Нема разлога који би био оправдавајући за затварање
спортске дворане, али ето, ту се нашао неки разлог. Нисте били
сретни са овим начелником и са том силном ујдурмом.
СРБАЦ, СРПЧАНИМА
Увијек је најбоље када Србац припада Српчанима, вама,
народу, вриједним људима, и када се све са стране одбаци. То најбоље
говори претходна власт, када је овај начелник одједном тамо постао
фаца зато што се окупила нека опозиција. Замислите, иза њега је
стајао Крсмановић, који каже да Републици Српској треба увести
санкције, да Република Српска, ово или оно, не ваља, треба бити
укинута.
Ништа није случајно, као ни то да се десио тај наш пораз.
Мислим да је драматичну и тешку фазу преживјела ова општина. И
на крају крајева, увијек се све испостави накнадно, тако је и овај пут
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било. Изабрали сте начелника, он је урадио то што је урадио, бјежао
од једне у другу партију. Нудио се и нама, колико знам. На крају
завршио у некој другој, трећој партији. И одједном, гле чуда, тражио
искључиво подршку нас, СНСД-а, да га подржимо у настојању да
буде начелник. Као он је Богом дан. Ми смо рекли: "Човјече, не
знаш да радиш."
РЕКОНСТРУКЦИЈА
Ми смо овдје ушли у реконструкцију наше партије.
Направили смо то успјешно и захвалан сам, условно речено, овим
старијим момцима, првоборцима СНСД-а, који су имали визију и
снагу да у Општински одбор и општинску структуру уведу нове
људе. И то се сада види.
СНСД је полако, тихо ушао у реконструкцију своје
структуре. Припремамо се за будућност и зато је овдје
Драгосављевић наш избор за начелника. Ви то треба да потврдите
другог октобра и не дозволите некоме знаном или незнаном од вас
у комшилуку гдје живите на улазима и у селима да буде друкчије.
ВОЉА НАРОДА
Дошао сам овдје да са вама заједно урадим једну ствар.
Честитам вам референдум који смо одржали. Он у историји народа
остаје забиљежен као свијетла тачка. Многи који су прије бранили
да се одржи, сада покушавају да га оспоре, да му дају неки други
предзнак или да смање његову вриједност. Неки ће рећи да није у
складу са овим или оним. Које право није у складу са вољом народа?
Из суверене воље народа извлаче се сва друга права па и право
на организацију државе, право на организацију живота, друштва,
владе, парламента и свега. Без базичне воље народа, нема ни живота
организованог на овим просторима.
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Оно што остаје записано је чињеница да је народ Републике
Српске изашао на овај референдум, да је народ рекао своју вољу, а ја
ћу рећи каква је даља намјера, мада сам знао и прије.
Ови из опозиције препаднути су пријетњама из Сарајева. Ја
сам добио позив из Тужилаштва БиХ да идем у Сарајево на
саслушање, зато што сам један од организатора референдума. То
значи пар екселанс криминалац, којег треба прогањати зато што је
заједно са народом показао своју вољу.
Ми смо заједно побиједили на референдуму и ја ћу ову битку
добити. Не секирајте се. У сваком случају, ови из опозиције који су
мислили да о њима ништа не причамо, јер је довољно, да онај који
жели да види, види, а онај који неће, никада неће ни видјети или
никада неће спознати.
ИГРЕ
Али мораћу да кажем, само прије седам дана до референдума,
када су хтјели бјелосвјетску харангу да усмјере на Милорада Додика,
као главног који је крив, говорили су: "Ово је Додиков референдум."
Наравно да није био мој. Али ја као предсједник изабран од овог
народа морао сам да га представљам зато што је то његова воља и од
тога не одустајем. Остаћу уз народни и национални интерес до краја
свог политичког и животног дана.
Када су видјели како су скочили ови и они, Американци,
Британци, Брисел, не знам ни ја ко све не, а имали су наравно
партнерство са Бакиром Изетбеговићем, онда су све свалили на
Милорада Додика. Када видјеше да је референдум успио, онда изађе
Босић, она политичка громада, и каже: "Да није било нас, не би било
референдума."
Замисли, молим те. Ко није изашао, они из СДС-а и они из
СЗП-а. Они нису изашли. Имали су договор и знамо то, да они који
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су њихови да се запише и то што видите оно "не", то су они. Данас
говоре ово или оно.
Али упамтите само једну ствар која је битна, а то је да је
одржан референдум и уписан у колективну свијест и књигу овог
народа, који је рекао шта хоће и потврдио да хоће девети јануар.
Ја ћу вам рећи шта сам ја одлучио прије референдума, имајући
у виду да су они нама рекли да се не може писати Члан. 3. "девети
јануар Република Српска слави као празник." Члан 3б, "девети
јануар Дан Републике." И сад они, као, не може Дан Републике јер
он вријеђа Бошњаке и они наложили да ми то промијенимо. Значи
не може писати Дан Републике. Е писаће девети јануар Дан
настанка Републике Српске. То је озбиљна ствар.
СЛОБОДА
Ја сам поносан и захвалан што припадам овом народу. И рећи
ћу вам још једну ствар, овдје то могу, на неким мјестима то говорим
и некако људи не разумију. Ми овдје с ових простора јако добро
схватамо и разумијемо кључни порив народних жеља. Сан овог
народа кроз историју је била слобода. Увијек кад нисмо имали
државу, као народ, имали смо ситуацију да будемо побијени као што
смо побијени у Јасеновцу. Срби су само имали слободу онда када су
имали своју државу. Зато је Република Српска важна.
Зато је важно да буде развијена и јака као држава. Република
Српска и јесте држава, само је проблем што су други покушали да то
нама ускрате. Република Српска је сан многих који то нису досањали.
Јер су и прије него што је она заживјела дали животе за њу, за нас многе
жеља, нада. Република Српска и данас жели да буде боља од свих нас и
успјешнија, да буде стабилна, да буде јака, бар као Русија.
Републици Српској се дивимо, њој се радујемо и од ње нећемо
одустати. Наша намјера јесте да направимо добру и уређену
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Републику. Али добра и уређена Република је она која има збир
уређених и добрих општина. Ја желим, хоћу и молим вас, гласајте за
Драгосављевића и гласајте за ову листу овдје. Изаберите довољно
из СНСД-а, мора бити већина да би се брзо доносиле одлуке.
Немојте да уживате два мјесеца у локалном трачу, како се свађају
одборници. Требају нам компактни људи. Све несретне породице
изгледају исто, а и несретне општине изгледају исто, а то значи
унутра посвађани укућани, а кућа пропада.
Тако вам је и општина ако се свађају унутра, нема ни општине,
нема ни развоја. Зато морамо имати довољно свијести. Политика
није игра у којој ви дајете неки глас. Видите шта сте прије четири
године добили. Или сјетите се како сте четири године прије тога
2008. дали свој глас и шта сте добили, од ове дворане па не знам ни
ја.
РАДОСТ ЖИВОТА
Како живот пролази, природно улазите у године и све више
нешто треба. Људи често заборављају добро иза себе. Читав народ
је некако сваљен на неку колективну причу, од депресије, до нечега
другог. Морамо се окренути и радовати се животу. Никада није
било лако на овим просторима. Нема државе на овим просторима,
која народу није била потаман.
Данас када се мјеримо са временима од прије 10-15 година,
знамо да је најпотребнији посао. Мора народ да научи да држава
више не прави фабрику, као што је некад правила. Морамо да
направимо амбијент и сад долазимо до тога зашто је важно да овдје
буде компактна екипа. Само компактна екипа локалне заједнице
може довести инвеститоре. Ако тога нема, не могу ни ја као
предсједник довести начелника који ће за годину дана довести
инвеститоре. Зато морамо бити озбиљни људи, концентрисани,
морамо бити окупљени око идеје.
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Србац нећу напустити и увијек ћу помоћи. Колико ћу то
урадити, зависи од вас. Прије него што вас поздравим хоћу једну
ствар да урадим. Овдје међу нама се налази дјевојка која је данас
навршила 18 година. Она се зове Нада Славнић. Позивам је да јој
уручим један мали поклон. Животу се радовати, живот живјети,
другима помагати и никада не бити отуђен од других, од свог
народа, то је девиза које треба да се држимо.
Ја ћу сав свој политички ангажман усмјерити на то, да заједно
с вама направимо боље дане. Није лако и уопште није једноставно,
али нисам од оних који напуштају, одлазе, један сам од оних који и
данас мисле да су тек на почетку.
Живјели и здрави били!
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ГРАДИШКА
28.09.2016.

ДАЋЕМО НОВУ ДИМЕНЗИЈУ
ГРАДИШЦИ

Добро вече, Градишка, добро вече, дивни народе!
Браћо и сестре, када слушам сада Аџића како говори и какву
енергију има, знам колико је радан и колико хоће и колико не
одустаје. Једино што ми је пало на памет је, је ли могуће да Градишка
неће изабрати оваквог фајтера, човјека који хоће да уради нешто.
Зар бисте се могли опредијелити за оног млитавца?! Ту је тешко
наћи логику, је ли тако?!
Логика је престала овдје да живи откако је Латиновић
побиједио. Дошао сам да кажем да подржавам Зорана Аџића иако
ми неће бити лако с њим. Колико морамо посла да урадимо, морам
већ сутра да почнем да радим.
Дошао сам да подржим ову листу одборника, дивних жена и
мушкараца, остварених у својим животима, оних који не иду на
листу да би добили ништа лично него зато да би били подршка
пројектима, који би требало да се ураде.
Чини ми се да је овдје све лако. Имате период до 2012. и
послије до данас. Само треба да упоредите. Не треба много шта да
се гледа. Има једна ствар са којом се не слажем са Зораном кад каже
да су коначно упалили ова свјетла због избора. Ја мислим да су
упалили да виде колико нас има овдје, а ја мислим да нас има овдје
око 5.000, нисам рачунао ове на балконима горе, који вире и
слушају. Ту има петорица њихових, 100 одсто.
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НАПРИЈЕД
Ми нећемо вријеђати. Ми само можемо да жалимо за четири
године, што се ништа није урадило. И слушаћете их ових дана, рећи
ће: "Неће они из Бањалуке." Ја га једном видио у Подградцима кад
смо ми правили нешто, кад је асфалтиран пут горе до Подградаца.
Нисам га видио, али сам га слушао како критикује. Нећу да кажем
неку ружну ријеч и нећу ништа лоше о њима да говорим осим да
апелујем на вашу савјест, на гледање, на разум и да схватите, овај
човјек може да повуче напријед.
Морате имати начелника који вуче напријед, а не онога који
се само повлачи у себе, не онога који мора сваког дана својој мами
да положи рачун, умјесто да положи рачун овим грађанима. Морате
прихватити да се мора ићи напријед са људима који имају енергију.
Кад видим Аџића, дјелује ми да ће ме гурнути овде, има још
нешто да вам кажем, толико кипти из њега. Хоће да иде напријед,
воли Градишку. Не треба њему начелничко мјесто, њему је лакше да
буде директор Електродистрибуције. То је боље. Дијелиш бандере
коме хоћеш, коме нећеш. А као начелник мора све да ради, нема
друге. Нема ту хоћеш-нећеш. При томе има добру плату. И то му
није идеал.
По политичком смислу, који ће му ђаво ово, посланик је већ,
сваки дан је на телевизији. Овако више неће бити посланик, ако
буде начелник. Наравно да треба да дате глас. Кључно питање је у
томе да је та синергија тако направљена да се ваш глас употријеби за
добро, а не за лоше. Ја овдје могу да причам са вама на овај начин, ја
припадам вама, ја сам одавде, ја знам Градишку, ја волим овај град,
ја се осјећам припадником овог краја. Волим ове људе, ја сам дио
вас, ја сам овдје због вас.
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ПРЕПОРОД
Никола Крагуљ је учинио све да заједно, са читавом плејадом
наших људи дођемо у позицију да покажемо шта можемо. И тих
година Градишка је препорођена, од реконструкције болнице, па
до свега овога што је урађено. У Градишци су се окретали аутобуси.
А ми смо говорили какво је мјесто гдје се окреће аутобус. Па сад се
више не окреће.
Урадили смо све да деблокирамо овај град са новим улицама,
са свим и ја сам био потпуно увјерен, шта овом народу више треба
да буде јасно о чему се овдје ради.
Изађемо на изборе, и не могу да кажем да нисам био
разочаран, и те како сам био разочаран. Нисам могао да вјерујем да
послије свега што смо урадили с вама заједно можемо овдје да
изгубимо изборе. Питао сам се да вам право кажем какав сте то
народ. Шта вам је било? Који вам је ђаво?
Морао сам то да преболим, јер се појавила млада екипа ових
дивних људи, који су рекли: "Ми хоћемо бум." И онда сам ја кренуо
и рекао: "Хоћу и ја." И зато смо ми вечерас овдје, да вам се
представимо као једна нова снага, која хоће да да једну нову
димензију овоме мјесту, овоме граду, а та димензија подразумијева
све ове развојне пројекте о којима је Аџић говорио и о којима смо
ми причали. Ми не морамо да вас увјеравамо у то. Ми смо показали
да то знамо да урадимо.
ПОЛИЦИЈА
Ово друштво је било готово на издисају 2006. године.
Република Српска је била на издисају, изгубљене институције, то је
најгоре, изгубљена вјера народа да може да опстане, јер је толики
притисак био и требало је још само да оде полиција Републике
Српске и готово. Сви би рекли шта да радимо. Готово, празна
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љуштура, нема ништа. Гдје је данас Република Српска? Десет година
нас нападају стално говоре, не ваља Додик, не ваља овако. Шта је са
Републиком Српском. Опстала је и у условима снажене економске
кризе около. Ево, ви знате у Хрватској па видите. Ево Европске
уније, ето вам је ту преко Саве. Је ли нешто боље него овдје. Хајде
објасните.
Је ли се у Новој Градишци живи боље него овдје? О чему
говоримо? О лажима! Или ћемо се договорити да овдје говоримо о
ономе шта је могуће. Кад се на овим просторима тако добро
живјело, да ми сад жалимо да кажемо да је горе сад него што је било.
Много је пројеката урађено широм Републике Српске.
Направили смо овдје капиталну ствар, повезали смо општину овдје
и овај крај у жељи да се отворимо даље, ауто-путем са Бањалуком и
то је урадила ова власт. Многи од вас се сад возе и заборављају да је
то било тешко урадити и да се то чекало 50 година. Ја се сјећам 1990.
године, кад сам био предсједник Извршног одбора Лакташа, била је
прича о ауто-путу, трећа кредитна линија Свјетске банке да се
направи и пропало је и чекало је мене и нас овдје. Је ли има аутопут? Јесмо ли отворили ово мјесто? Јесмо ли направили пут према
Подградцима? Јесмо. Шта још нисмо.
ОДБРАНА
У овом развоју Републике Српске веома је било важно
очувати политички оквир који се зове Република Српска.
Озбиљним насртајима на њену стабилност, СНСД је стао и бранио
је. Као што је сад било ово око референдума. СДС није изашао на
референдум и ви то знате. Овај овдје је изашао у Кочићево само да
би био усликан, а жена му сједила у ауту, није изашла на референдум.
Да, тако је. И онда седам дана прије су навалили да нешто казне
Милорада Додика због референдума, онда су почели да говоре: "То
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није наш референдум, то је Додиков референдум." Да вам право
кажем, мени је то импоновало.
Али када је референдум успио и када је у 17 сати било 51%
изашлих, онда су они навалили, да нешто ураде. Онда су изашли и
након два дана каже Босић, оно је громада од политичара, кад он
изађе па каже, то гори земља. Каже: "Да није било нас, не би било
референдума." Чуј то! Па ви овдје знате да лаже. Потпуно лаже. На
референдум је изашао народ Републике Српске.
Поносан сам на Републику и на народ, зато што смо изашли
и поготово што смо сачували мир. И они који нису изашли на
референдум јер су добили налог из Сарајева, тога дана су потпуно
били безбједни и поносан сам на нас. Величина државе и народа се
мјери у односу према мањим и друкчијим, а ми смо показали тај свој
однос овдје. Поносан сам што се то десило.
Сада чујете коментаре у стилу да то свакако није ништа. Па
добро, што сте нам онда бранили. А сада нам говоре: "Ето, није
законито." ОК, говорите шта хоћете.
ВАЖНОСТ
Ја ћу вам рећи, шта памтимо: памтимо 25. септембар, јер се
изашло се на први референдум у Републици Српској, гласало се
мирно, изашло је 56% од укупно уписаних, а 74,5 % Срба је изашло
на овај референдум и гласало за то да девети јануар буде Дан
Републике Српске. То је оно што остаје, све њихове приче о овоме
или ономе, објашњењима, кајањима итд. не значе ништа.
Још ћу вам нешто рећи у повјерењу, само немојте да ширите,
пошто сада предстоји, ми морамо то да урадимо, они су нама рекли
да Члан 3, нашег Закона о празницима вријеђа Бошњаке зато што
пише "девети јануар Дан Републике Српске". Е добро, ми ћемо то
промијенити да не бисмо никога вријеђали па ћемо написати фино
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"девети јануар је Дан настанка Републике Српске". Је ли ОК? Јесте.
Сад ће ови из опозиције рећи: "Није то тако рекао." Па добро,
гласајте ви за оно што сте рекли.
Али да се ми вратимо Градишци, Градишка треба нова радна
мјеста. Нема другог начина, људи ми то морамо разумјети, ова
граница овдје са ЕУ је озбиљна шанса. Ми се можемо развијати само
док идемо ка Европи. Кад уђемо у Европу, настрадаћемо као и
Хрвати.
Да би овдје нешто било, морате имати компактну локалну
власт, морате имати ово што је Зоран причао, начелника који ће
доћи овдје, кад се неко појави, зграбити га и не дати му да оде одавде
док не отвори неко ново радно мјесто. А не, нешто му није у реду и
читав свијет мрзи. Ја кад њега видим, испадне ми као он, до подне
мрзиш себе, поподне читав свијет. Таква му је фаца. С таквима неће
нико да ради. Нестабилна скупштинска већина нема планова, нема
ничега.
ШАНСА
Ако ико има шансу за развој наредних пет-десет година, то је
Градишка. Ако не успије, бићете криви ви. Зато што не бирате
адекватну власт која може да искористи шансу. Зато другог гласајте
за Аџића и за ове дивне људе. Све их знате.
И још нешто да вам кажем. Овдје је и Жељка Цвијановић,
предсједница Владе, нама је стало до тога да ова Градишка има
шансу. Ово је за нас, за читаву Републику одскочна даска. Дајте нам
прилику. Имате времена да нас казните тек за двије године. Дајте
прилику да нешто урадимо.
Четири године, ови безвезњаковићи су одмах сјели на буџет
одмах су се расподијелили. Замислите, довели су човјека из
Бијељине, који је постао главни човјек овдје. Је ли тако било?
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Сјећате ли се ви тога? Пропао у Бијељини, алкохоличар, и он њега
довео овдје да управља градом. И ви то нећете да казните?! Па нећу
са вама да се дружим ако нећете да казните. Људи моји, ја још имам
два митинга.
Живјела Градишка, живјела Република Српска!
Зоран Аџић начелник, наша листа већинска!
Живи и здрави били!
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БАЊА ЛУКА - ЛАУШ
28.09. 2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ ДРЖАВА

Добро вече свима! Добро вече, добри људи!
Носим вам поздраве из Фоче, Пала, Источног Старог Града,
Српца, Градишке и ево ме овдје. Нисам хтио да пропустим Лауш,
нисам хтио да не будем ту, нисам хтио да вам не кажем да сам
поново овдје да подржим Игора за градоначелника и да кажем да
дијелим његову визију доброг, сретнијег и бољег града Бањалуке, о
којој је он управо овдје говорио.
Наша сарадња и наше заједничко дружење је претворено у
град који се зове Бањалука. За све оне који могу и желе да виде, а и
не морају да буду наши, морали би да признају да смо је
промијенили, да смо урадили много ствари, да смо ријешили многе
комуналне проблеме и да смо Бањалуку отворили. Бањалуци смо
дали један нови обрис, сјај, постала је привлачна. Не иду људи
одавде, овдје људи долазе. Сад сам се са Драгољубом Давидовићем
"сравнавао", преко милијарду и по марака разних инвестиција је
уложено у овај град.
Овај град данас има више станова у колективном становању
него што је имао прије нас. Овај град је ријешио источни и западни
транзит, овај град је ријешио питање воде, овај град рјешава
проблем своје академске структуре, градећи факултете, градећи
домове. Овом граду смо дали своје срце и своју љубав. Ја волим овај
град и воле га сви ови дивни људи који су на листи СНСД-а, заједно
с вама, и зато смо овдје вечерас, зато што нас привлачи љубав, љубав
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за мјесто гдје живимо, за народ којем припадамо, за град којем
припадамо, за партију коју волимо и која је показала да без њене
снаге и организације, све би изгледало друкчије, не само Бањалука,
него читава Република, а тиме и наши животи.
Ова партија, овом граду може с образом да тражи ново
повјерење, не само у овом мандату, него још мандата који долазе.
Ми немамо разлога да се плашимо. Ова наша кампања пролази у
разговору с вама. Ми нисмо од оних који само галаме, пријете. Али
ја не могу да овдје не кажем неке ствари.
Игоров противкандидат је одавде, али одавде је и Шева,
његов најбољи друг и ви то знате. Знате и много тога шта је урађено.
Тражити повјерење народа не могу људи који не виде какви су они,
који су спремни да говоре о другој дјеци, а ми упорно из лијепог
односа и кућног васпитања не помињемо његову и њихову дјецу. Не
можемо на тај начин мислити да смо бољи, ако лажемо и ако смо
спремни толико пута да слажемо и ако смо спремни овом народу да
подвалимо. Кад си предсједник Републике, много ствари си урадио
и мислиш да је народ то заборавио. Да окупиш око себе све што је
криминално у овом граду и све што је било или јесте пред
затворима, ако већ нису у неком европском или нашем граду пред
неким кафићима или неким бутицима који је већ обијен. То је оно
што ви морате да препознате.
ИГОР
Игор иза себе има сјајну причу. Има сарадњу са мном, са
СНСД-ом, са свим људима. Он је био и јесте један од најважнијих
наших људи. Он је давао тон многим нашим одлукама. Он је онај
који је носио на себи терет тешких тренутака кад је то требало мало
пеглати са некима, а ја више нисам имао ни стрпљења, ни уважавања,
ни жеље, онда се појави Игор, па данима, сатима сједи са овим
странцима, па полако то поправља и све ради.
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Игор има стрпљења. Игор има знање. Игор има структуру иза
себе. Игор несумњиво може да носи овај терет. Игор може да овом
граду да једну нову димензију и једну нову причу заједно са овим
овдје нашим дивним кандидатима из СНСД-а, који нису хтјели да
гледају са стране и да чекају, нису мољени, они су хтјели да се понуде
вама, да их ви бирате. Нема веће синергије него што је та. Управо
ви и ваш глас и њихова одговорност вуку напријед. Ако се дешава
друкчије, онда се не иде напријед.
Ако је ваш глас "за", зато што морате или зато што сте
купљени. Слушао сам негдје у једној општини, кажу да је у Добоју,
онај њихов градоначелник подијелио пензионерима по 50 марака
да гласају за њега, ја сад кажем, сад ћемо видјети ко је добио 50
марака, одузећемо му пензију. Говорим то зато што је важно да
знамо да морамо својом главом да размишљамо.
СНСД-у не треба ниједан прљав глас, СНСД-у не треба
ниједан купљен глас. Ми то не радимо, а можда бисмо могли боље
да радимо него други. Али не смијемо. Ако то радимо у
континуитету, онда народ водимо погрешним путем, водимо путем
странпутице, који мора да заврши у амбису. Биће тренутака кад
немате 50 марака за све да платите. Замислите какви су људи који за
50 марака продају наредне четири године, бар да узме 10.000, па
хајде, него 50 марака.
РАЗВОЈ
Ја хоћу вас са вашом свијешћу о ономе шта смо ми урадили,
шта је Игор овдје, шта можемо да урадимо заједно. Влада Републике
Српске, коју је СНСД овдје довео у овај град и направио
пријестоницу од овог града и учинио да је постала центар
финансијске моћи. Бањалука никад у својој историји није имала
депозите од четири милијарде марака у току године, сад их има. Зато
што су овдје сједишта, то су важне ствари. Зато је Бањалука сваким
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даном сјајнија и боља, и све шира и све јача и то тако треба да буде.
Шта су они радили, гдје је њима био главни град?! Је ли била
Бањалука?! Када је кандидат био Иванић прије мене, те `98. године,
његов концепт је био да пола Владе буде у Бањалуци, а пола у
Палама. А кад му ови са Пала нису дали ни тих пола за Бањалуку,
онда се као кукавица повукао и рекао ево Додик. Ја дођем и кажем
каквих пола-пола, све овдје. Морате да имате тренутак, снагу да
одлучите. Морате одлучивати, не смијете чекати. Ово је екипа која
одлучује, зато је могло оволико пројеката да се направи.
Бањалука сад с нама има ауто-пут. Бањалука мора да добије
излаз горе према Јадрану са ауто-путем и то радимо ових дана и
ових година и хоћемо да дођемо горе до Купреса и да избијемо и
нападнемо ту комуникацију, Бањалуци то треба. Бањалука се мора
отворити. Бањалука мора у правом комуникацијском смислу бити
средњоевропски град. Бањалуци требају индустријске зоне. Ово је
вријеме када се пружа шанса. Када смо ту надомак ЕУ, за коју и не
знамо како ће изгледати за пет година. Шпира је визионар, прије
осам година је рекао: "Дај, куд сте навалили у ту ЕУ, када ми једног
дана дођемо на врата ЕУ, а она пропадне." Имамо прилике које још
можемо да искористимо.
Треба нам власт, треба нам структура која може да одлучује
да буде сигурна, да даје сигурност. Многе ствари смо добили овдје
у Бањалуци и Републици Српској зато што смо вјеровали снажној
власти, коју смо имали. Имали смо јак парламент, јаку владу, сад
имате јаког предсједника. Ово што је било у недјељу посматрајте као
демократски процес, могућност да се изјаснимо. Али исто тако
погледајте, они који су бранили, сад нам кажу: "А, то није ништа."
Што сте нам бранили кад је ништа?! Што нас нисте пустили да
радимо то ништа?! Али ово што остаје и поред Стејт департмента
и свих тих који сада нешто причају говоре о праву, неправу итд., 25.
овај народ овдје је гласао, изашао на референдум то се пише и гласао
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је да 9. јануар буде обиљежен као Дан Републике. Тако пише у
питању.
ЗАКОН
Е, сад ћу вам ја нешто рећи, а ви немојте то да ширите, пошто
треба да се још мало чува. Промијенићемо закон. Тамо су тражили
од нас да прилагодимо и кажемо, Члан 3б у којем пише "9. јануар се
слави као Дан Републике". Ми ћемо написати, Члан 3б промијенити
и написаћемо "9. јануар славимо као дан настанка Републике
Српске". И завршимо посао, прилагодимо датум и видимо ко ће
поново да нам каже. Је ли дан настанка дан Републике?! Јесте! Је ли
има неко нешто против?! Нема, до виђења!
То је због ових што нас стално питају шта даље. Чујем
некидан ону громаду политичку Босића каже: "Шта сад?" Па он није
знао ни шта је јуче, а камоли да зна шта сутра. А озбиљни
политичари, какав је Игор, не смију све да кажу. Рецимо то о
настанку Републике Српске, дан настанка, ја сам то имао у глави већ
15-20 дана. Сада кад њима кажеш: "Што смо ишли на референдум."
Ишли смо. Кад смо видјели да су стиснули ови странци па кажу
могле би бити неке санкције. Кажу, Додиков референдум. Додик је
тај, Додик је то организовао, Додик је то покренуо.
Сада, када је прошао референдум, Босић каже: "Да не би нас,
пропаде референдум." И онда они кажу: "Дајте нам повјерење." Које
повјерење?! Чујем да је онај Меткић рекао, ухватићемо Додика. Он
ће ухватити?! Добио сам ја тај позив ево га, то је позив. Каже овако:
"Позив осумњиченом ради истраге и испитивања, Милорад Додик,
Карађорђева 3 Лакташи." Сад знате гдје станујем. Кажу у казненом
предмету против Милорада Додика. Сад ово казнени предмет, не
могу се ја правити будала, знам ја шта је то, али могли су да уважавају
то ком народу припадам, па да напишу кривичну. Па каже: "Због
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кривичног дијела неизвршавања Уставног суда." Нису знали ни
написати, баш овако пише.
Ја читам, не могу да вјерујем. Тако ме позивају у понедјељак
03.10.2016. године да у 11 сати дођем у Тужилаштво БиХ ради
давања изјаве у својству осумњиченог у казненом предмету о
непровођењу одлуке Уставног суда. Ја сам једини осумњичени. Ви
знате шта сам ја њима рекао, али то више није неозбиљна ствар.
Лако је вама овдје аплаудирати, требам се ја одавде сад извући. Знате
шта ми је најгоре од свега овог, што су за тужиоца ставили Србина,
да је неки Бошњак, ја бих се лакше снашао. Овај ће ми бити још
гори. Сад они ово слушају, па ће и због овог кривична пријава.
ДРЖАВА
Ја ово говорим вама, нема ко овдје чега да се боји. Ово је наша
земља, ово је наша држава. Ми смо у БиХ. То није спорно, али ми
Републику Српску доживљавамо као државу, она и јесте држава, они
само не дозвољавају да ми то говоримо, а све јесте.
Република Српска има Владу, има територију, народ,
предсједника, има све. Има вртиће, основне школе, има факултете,
има предузећа, има општине, има Игора Радојчића за
градоначелника, све има. Републици Српској ништа не фали, осим
да је понекад уважавају, колико ми друге уважавамо.
РЕФЕРЕНДУМ
Ја сам поносан на дан када смо спровели први референдум
зато што није било никаквог ексцеса. Они који живе с нама, а нису
изашли, нису имали никакав проблем, а призивали су проблеме.
Поносан сам на овај народ, зато што је хтио да покаже само
своју вољу. Срце ми је оволико, гдје год дођем питам се шта је овим
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људима само ме грле и љубе, почели да ми љубе руку, ја немам појма
о чему се овдје ради. Кажу ми свагдје: "Хвала ти што си нам
омогућио да нам се врати достојанство." Тако је, ја сам срећан човјек.
Видјећемо се ми још сутра у Бањалуци, имам ја штошта да
кажем у Борику, је ли тако Игоре?! Игор је наш кандидат, мој, ваш,
овог града. Игор ће обиљежити ово вријеме.
ФИНАЛЕ
Сви досадашњи градоначелници СНСД-а дали су свој
допринос развоју града. Сада нам треба да дамо финале које ће
обиљежити ово вријеме, ја сам увјерен да то може. Треба ми Игор,
треба ми њих 15, немојте да правите Бањалуку несретном кућом.
Несретна кућа је она у којој се укућани свађају, а кућа пропада.
Треба 15 ових људи, најмање и да немамо ниједан проблем. Они су
пажљиво изабрани. Они који су у прошлим мандатима свашта
радили, више нису међу нама.
Ово је нови лист и нова снага Градске организације СНСДа. Морате вјеровати овим младим људима, морате вјеровати свим
онима који стоје. Чуо сам много захтјева младих људи. Ево млади
људи. По карактеру, по вољи, по жељи. Живјела Бањалука! Игор
градоначелник, СНСД побједник, ником се нећемо светити, идемо
да радимо. Ми једино то и знамо.
Живјели и здрави били!
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КОЗАРСКА ДУБИЦА
29.09.2016.

ПОНОСАН САМ НА РЕПУБЛИКУ
СРПСКУ И НАШ НАРОД

Поштовање, браћо и сестре!
Дошао сам овдје са намјером да вас замолим за сарадњу, да
подржите доктора Рељића за начелника и ову листу дивних жена и
мушкараца, који су остварени у својим професијама, који нису
хтјели да стоје са стране и гледају, него хоће да допринесу развоју
ове општине. Зашто је то потребно? Потребно је да би могли ићи
далеко брже у развоју и мислим да је то показано и сада, задњу
годину дана, на који начин и шта су учинили, кад имамо добру
сарадњу општинских власти и републичких власти и како то битно
може да напредује и како могу да се рјешавају комунални проблеми.
Ја волим ово мјесто. Овдје сам често долазио и онда када
нисам био предсједник. Ја сам дио вас, ја сам дио Козаре и њене
приче. Ја знам како се овдје живи и знам какав народ овдје живи. Ја
желим да свима нама буде боље. Али да бисмо успјели, морамо да
имамо људе који хоће, морамо да имамо људе и партије који то могу.
Не смијете дозволити да доктор остане сам тамо и да
покушава да направи већину. Без скупштинске већине губи енергију
и снагу. Морате изабрати довољан број за већину. Не смије општина
изгледати као несрећна породица у којој се људи свађају, а кућа
пропада. Мора бити јака структура, која може да доноси брзе
одлуке, да доноси одлуке у име народа. Имамо шансу. Ово што смо
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сада на ивици ЕУ, без обзира шта се дешава у Европској унији, она
и даље остаје снажан фактор развоја.
Требамо брзе одлуке, требамо брза рјешења. Морамо
подржати наше инвеститоре, морамо подржати доношење
инфраструктурних одлука, индустријске зоне развити и привући
људе, а онда све ове предности могу да иду даље. Људи иду тамо и
улажу гдје су стабилне и јаке структуре.
Доктор Рељић је показао и вама не морам да говорим да зна
да управља јавним сектором. У једној од најтежих дјелатности данас
у друштву, када највише новца фали управо у здравственом сектору,
он је својим упорним радом допринио да Дом здравља овдје буде
једна од најбољих институција те врсте у Републици Српској.
Можда он и није морао да поред тога што је сада директор и
што има могућност да се среће са вама, да преузме обавезу да сад
дигне општину, да развија општину. Он је могао да остане и даље у
свом послу, да га не дотичу локални проблеми. Али он је изабрао и
зато ја њега подржавам, зато што хоће да покаже да може да буде
боље, а да би било боље, морамо да будемо заједно ви и ја и Влада
Републике Српске.
ДОГОВОР
Сви ми овдје требамо учинити да доктор Рељић и ова група
одборника могу да доносе и раде на потпуно најбољи могући начин.
Никад нисам окренуо главу од ниједног проблема Дубице и увијек
сам сматрао да је мало и да треба више и да може више. И сад имам
идеју на који начин помоћи, да та једна блокада и задужење које је у
буџету огромно буде превазиђено.
Ми ћемо се договорити да развојне пројекте инфраструктуре
преузмемо ми у Влади, па да доктор полако санира буџет и да за
извјесно вријеме имамо добар буџет и да имамо овдје добру
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администрацију, добро рјешење и да ми из Владе Републике Српске
можемо овдје доћи с вама да радимо.
Морамо да урадимо много тога. Морамо и овај пут од Дубице
до Градишке да средимо и уредимо. Оно што планирамо у неком
времену које долази то је једна далеко боља комуникација и
повезаност са Приједором, и због Приједора и због Дубице и због
Републике Српске, да би могло боље да се комуницира. Дубицу
морамо отворити, за многе који долазе и овдје се задржавају. Ово је
дивно мјесто дивних људи.
Фали нам само неколико година мирног рада, без свађа, без
заједљивости, без подвала. Треба нам развој који може да да
сигурност у животу.
ЗАХВАЛНОСТ
Дошао сам овдје, неколико дана након референдума, и желим
да вам захвалим. Мислим да је то био празник демократије. Ми
никоме нисмо хтјели ништа учинити, осим што смо хтјели да
одбранимо своје право, да славимо оно што ми мислимо да треба
да славимо. Зато је референдум важан.
Девети јануар није имао намјеру да провоцира никога. Ја сам
поносан на Републику Српску и наш народ овдје који је остао
миран и није било провокација, уз све нападе које смо имали, све
вербалне нападе које смо преживјели, ниједан ексцес у Републици
Српској није био.
Поносан сам на оне који су изашли, а и на оне које нису
изашли на референдум зато што је све протекло мирно и зато што
нигдје није било ничега што би могло да буде ексцес. То је проблем
оних који су хтјели да кажу: "Не треба то", а сад кад се десило: "Није
то ништа." Добро, ако није ништа, што сте бранили?! Само прије
неколико дана. Или нам кажу: "То је бесправно." ОК, бесправно је
што је изражена суверена воља народа.
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Народ је изашао на референдум први пут и показао
способност да то организује на најбољи могући начин. Ја сам
поносан што сам дио овог народа и ове Републике. То што они сада
од Милорад Додика праве неку причу, да вам право кажем, да нема
овог позива из Тужилаштва БиХ, не знам шта бих радио послије
избора.
Каже тамо у позиву: "Позива се Милорад Додик окривљен за
организацију референдума." Али нећу да идем у федерално Сарајево,
рекао сам: "Изволите, дођите." Није моје, нити ја хоћу да схватим, ја
сам научен, тако васпитан, овдје заједно са вама, не дам на себе и
готово. Ја сматрам да је наше право да одредимо како да
прослављамо неки датум. Као што ја не желим да браним Хрватима
ни Бошњацима да одреде своје празнике. Никад им ништа нисам
оспорио.
Зашто неко каже као: "Република Српска вријеђала је
Бошњаке." Ми не желимо да вријеђамо никога. Република Српска је
настала прије оружаних сукоба, настала је деветог јануара `92.
године. Тек након мјесец дана Бошњаци и Хрвати су организовали
референдум на којем су прогласили независност БиХ, а ми на том
референдуму нисмо учествовали, није било договора. Сво вријеме
Бошњаци прослављају 1. март као Дан независност БиХ. Је ли им
ико оспоравао?! Ми нисмо то прослављали, али никада нисмо
правили гужву и одједном се појави та прича не можемо ми
прослављати 9. јануар. Е сад нећете ни ви 1. март. Требаће нам једно
вријеме, али ако су тамо написали да 9. вријеђа осјећај једног
народа, онда 1. март вријеђа осјећај другог народа. Ваљда ће бити
правде у овој земљи.
ПРАВДА
Али је веома важно и ја сам поносан на сваког Хрвата и
Бошњака у Републици Српској који живе у Републици Српској кад
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га сретнем и питам: "Како сте", они кажу да су добро. Мени некако
драго око срца, поносан сам на Србе, јер они морају да се побрину
да њима буде добро. То је мјера наше снаге, јачине и моћи, свидјело
се то неком или не.
Али извините, ми имамо овдје проблем што значајан број
Бошњака организовано слиједи политичке налоге из Сарајева, који
везе немају са локалним потребама самих Бошњака. Тако доводе да
су они неки колатерал развучен између Сарајева и Бањалуке. БиХ је
састављена од Републике Српске и Федерације... Република Српска
је ту, као што је БиХ. Ако ви хоћете да укинете Републику Српску,
извините, онда шта ћемо са БиХ. То је логично.
ДРЖАВА
Нама је важна Република Српска зато што ми требамо да
живимо и да је славимо као државу, по свим дефиницијама. Има
овдје људи правника који знају и више од мене. Ја у посљедње
вријеме морам да читам много, па сам свашта научио читајући те
књиге. Каже ми мама: "Дај сине, остави те књиге, читав живот само
читаш." А ја мислим да морам да читам, читав живот.
Република Српска по свим елементима је држава, једино нема
столицу у УН-у, а то је међународни карактер. Неки кажу јесте, неки
кажу није. Увијек кад Срби нису имали државу на овим просторима,
која је стајала иза њихове слободе, били су побијени, као што су
побијени у Јасеновцу. Само је држава била та која је спашавала нашу
слободу. Ако је држава била друга, били смо побијени. Зато ми
имамо уграђен страх и потребу да имамо државу, да бисмо бранили
нашу слободу. Не да бисмо узели неком другом слободу, него да
бисмо бранили слободу једнаку за све. Како се страдало у Јасеновцу
и другим мјестима из тог страха се чак ушло у овај посљедњи сукоб.
Ми морамо да имамо државу. Држава је синоним слободе и
гаранција наше слободе. Морају други схватити да је то тако. Ми не
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желимо да ограничимо никоме слободу. Ми не желимо да слобода
Бошњака овдје буде угрожена, али извини, ово је Република Српска,
треба да поштујеш наше.
ДОГОВОР
Општина Козарска Дубица је дивна и ја сам увјерен да смо
данас овдје постигли договор који подразумијева вашу вољу,
опредјељење господина Рељића и наших одборника и моју вољу да
вас подржим и да урадим све што могу. Прво што ће се урадити
овдје кад се инаугурише скупштинска већина наших људи и наш
начелник је да ћу доћи са 10 министара најважнијих у Влади
Републике Српске, остаћемо овдје читав дан, чути све и један
проблем и направити план како ћемо то ријешити.
А сад нешто да вам кажем у повјерењу, немојте ширити, ако не
дај Боже не буде тако, нећемо доћи. Ја нисам тип који би вас сад
овдје подмићивао неким изборним причама и обећањима. Ви
хоћете да идете даље и ми мислимо да је најбољи Рељић, и он је
побиједио, ја то знам. Има број гласова, само вам не смијем рећи
колико. Можда је боље да ја престанем са овим својим обећањима,
само ћу укопати овдје.
ЉУБАВ
Ви морате да схватите једну ствар. Ја волим овај крај. Имам
уграђен у себи један осјећај у коме је бивша држава била нефер
према овом крају, који је највише страдао, а касније искривљивањем
истине око Јасеновца и свега онога што је било. Ја сам увјерен да је
југословенска идеја била најпогубнија за Србе, као национална
идеја, коју су Срби жељели. Ми Срби смо жељели да заједно са
осталима градимо заједничку државу, а они како да се одвоје и
осамостале. Тад се ћутало о томе 1962. године. Није случајно био
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онај мас покрет у Хрватској. И они су хтјели да се отцијепе, само су
Срби нешто бранили државу. Коју државу? И нико нас у тој држави
није хтио. То је прича које ми морамо коначно да се отарасимо и
градимо оно што је наше, а наша је Република Српска и то морамо
да разумијемо. Морамо изградити њен капацитет, а Република
Српска је моћна само ако је моћан народ ове земље и ако је таква
свака општина у њој.
Желим вам сву срећу у животу, желим здравље вама и вашим
породицама. Хоћу да иза онога што радим остане добро, хоћу свима
вама добро. Ја нисам човјек који чак и својим непријатељима жели лоше.
Чули сте оног Сефера Халиловића, бившег Алијиног
генерала: "Ми ћемо њих средити." Јавно сам рекао шта он може нама
Србима, ништа, нека нас остави на миру. Бошњаци у Сарајеву
морају да схвате да Срби имају уграђен страх од свега, историје и
онога што смо проживјели.
Ми не желимо никакав сукоб. Ја никад нисам тражио да се
икад ишта уради у Федерацији, само сам тражио пошто није било
Срба довољно, па није био легалан орган, да вам сад то не
објашњавам. Није ме никад занимало шта они то раде, а њих стално
занима шта ми то радимо. Ми смо показали и у овим тешким
временима да можемо да направимо ауто-пут, да можемо да радимо
термоелектране, да правимо школе, да градимо комуникације. Ја
понекад себе преиспитујем, па кажем како смо све ово успјели да
урадимо.
Политичар се мјери по томе шта остави иза себе шта има да
покаже. Шта су они урадили, има ли неко нешто да покаже. Ја бих
показивао данима и ноћима све шта смо урадили, власт коју је водио
СНСД.
Господин Рељић може да покаже успјешну компанију коју је
водио, треба му дати шансу зато што хоће да буде боље, треба му
дати повјерење.
Живи и здрави били!
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БАЊА ЛУКА, ДВОРАНА "БОРИК"
29.09.2016.

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
ВРИЈЕДИ ВОЉЕТИ

Добро вече.
Већ сам мало уморан од кампање коју смо водили широм
Републике Српске. Одржали смо преко 3.700 скупова и сусретали се
са нашим грађанима објашњавајући наше политике и нашу жељу да
будемо заједно. Сам сам учествовао на 76 трибина широм Републике
Српске, задњих мјесец дана, не рачунајући ову, наравно.
Видио сам да Републику вриједи вољети, да се има шта вољети,
да је највредније у њој њен народ, сваки поштен човјек, сваки град.
Видио сам и схватио колико љубави има, колико има чекања и надања,
колико има жеље, свега оног што човјека чини човјеком, у жељи да му
буде боље, да буде заједно, да се окупи и да заједно промовишемо
програме који су за нас важни, јер живот значе.
Ми се боримо за боље. Ми се боримо за наше боље, сви ови
скупови су нас градили и од нас правили боље људе. Од нас су чинили
да не одустанемо, да не станемо, да разумијемо и схватимо да идемо
даље и да не смијемо да станемо, ако станемо, онда стаје наш живот,
стаје наша Република. Никада нисам имао дилему, а у овој кампањи сам
потврдио ваше повјерење. Имам осјећај да тек данас причам, а стално
смо били ту и хоћемо да покажемо да ове четири године, које ми
хоћемо за нас, за овај народ, могу да буду једне од најуспјешнијих наших
година и ја сам увјерен да наше најбоље године долазе, јер смо учинили
све да ових година очувамо оно што јесте Република и јесте наш народ.
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Никада не смијемо престати да се боримо. Ми се морамо
борити увијек и изнова, никад не одустати, никад стати. Није лако,
потребно је много снаге, потребно је разумјети шта је потребно.
Потребно је знати одакле долази, како се обнавља, откуд ми стварно
ту. Десет година водимо власт Републике Српске на нивоу Републике,
суочени са многим питањима, тешким одлукама, омаловажавањима,
хтијењима других да будемо мањи, лоши и слаби.
Одакле долази снага? Снага долази из љубави према народу и
Републици, према ономе што јесте овдје најважније. И онда кад се
суочимо са тешким одлукама, никад не смијемо доћи у позицију да
се бојимо силе која је испред нас, него морамо да водимо рачуна шта
бранимо и шта да радимо. И кад знате шта браните, није тешко
одлучивати и није тешко носити се са проблемом.
Није тешко борити се са разним квалификацијама, изазовима,
лажним оптужбама, измишљотинама и свему ономе шта је дио
политичког рада. Поносан сам на све нас зато што смо политички
одрасли, постали снажни, постали једна породица, постали смо они
који не галаме према другима, постали смо јаки, али нисмо се
препустили. И нисмо разумјели да смо јаки само зато што изгледамо
овако или онако, што причамо на овај или онај начин.
ВИЗИЈА
Ми смо разумјели и схватили да нас држи у овом народу 10
година повјерења у континуитету за оно што урадимо, што може
остати иза нас. Политичари се мјере по томе шта оставе иза себе, а не
шта говоре, колико галаме, колико лажу и колико желе другима зла.
Они морају да оставе иза себе оно што се види. Морају иза себе да
оставе објекте, морају иза себе да оставе школе, а ми смо пуни
примјера и школа, ауто-путева и термоелектрана и свега оног што
смо радили. Није то само оно што се види. Треба направити ауто-пут,
није аутопут само трака, треба испројектовати, планирати, треба
обезбиједити финансије.
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Ми смо радили сви и градимо моћно друштво, оно које може
да одговори на све изазове. Оно на шта сам поносан је то што смо
вратили достојанство нама самима, што нас више нико не може
понизити и потцијенити. Највише сам поносан на то кад одем негдје
далеко и сретнем неког нашег човјека који ми каже: "Хвала ти што си
ми вратио достојанство."
Оно што су урадили Влада и сви ми који смо о томе одлучивали
јесте да смо сјели и рекли, ово је изазов који може да нас суноврати.
Морамо да радимо, како одржати стабилан буџет Републици, како
привући људе и шта урадити кад изгледа готово немогуће да сљедећи
дан доноси добро. Имали смо визију и нисмо одустали. Многи су нас
критиковали, говорили да не радимо ништа, да не ваља ово, да не
ваља оно, нема пензија, нема плата. Све има. Република Српска данас
има просјечну плату већу за 75 евра него што је у Србији. Народ у
Републици Српској није запостављен и зато се боримо да добијемо
позиције у локалним заједницама како бисмо их даље изграђивали и
развијали. Зато смо Игора Радојчића, мог најближег сарадника,
предложили за градоначелника Бањалуке, јер мислимо, знамо и
потпуно сам увјерен да ће са својом енергијом дати нову димензију
развоју овог града.
ОДЛИЧАН ИЗБОР
Зато је Игор одличан избор, за разлику од конкуренције, која
је прошла много ствари и ништа није иза себе оставила, осим многих
погрешних одлука које су коштале овај народ и коштаће га кроз
историју.
Игор никад није био на страни погрешне одлуке и увијек је са
мном био стуб отпора захтјевима који су тражили да нас понизе и
који су хтјели да ураде рјешења на нашу штету. Ове дивне жене и
мушкарци који су одлучили да се упуте у борбу, требају доносити
одлуке храбро.
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Ако прође вријеме и не доносите добре одлуке, изгубили сте
прилику да урадите добро. То стално говорим и желим да упамтите,
немојте да општина и скупштина општине личе на лоше породице,
гдје се чланови свађају, а кућа пропада, зато нам је потребна јака
скупштинска већина у свим општинама и потребна нам је већина,
поготово овдје у Бањалуци.
Ја мислим да смо ми њих побиједили, побиједили смо неколико
дана прије. Њихова карикатура је била учешће на референдуму,
наравно нису се залагали. Тек на њега је изашло неколико њихових
који су се сликали, да не би били јавно оквалификовани као
издајници, а они су у суштини управо то. СДС није извео своје
чланство на овај референдум. Када су видјели која је сила кренула
против референдума, говорили су то је Додиков референдум. Ја
морам да признам да ми то није ни шкодило, чак ми је и годило. Знао
сам да је то народни референдум и ја вам честитам на референдуму.
Хоћу само да кажем кад је прошао референдум и кад се видјело да је
све успјело, онда су дошли да гласају. А само дан послије кажу: "Да
нас не би, не би било референдума." Замислите. Таква громада Босић.
Не боримо се ми за референдум. Ми се боримо да референдум
остане оно што јесте, историјски догађај који је овај народ поставио
на мјесто озбиљних политичких одлука, који може да донесе своју
одлуку, без обзира на притиске да то не уради. Не може свијет да се
бори против референдума. Не може свијет да забрани народу
референдум. Мени су рекли ови што воде кампање, кад добијеш
највећи аплауз, ти прекини. Сад не знам да ли да наставим, имам
свашта да вам кажем.
Поносан сам што припадам вама. Осјећам се као дио вас. Мој
живот је везан за наше заједничке успјехе, зато живи и здрави били.
Желим вам све најбоље у вашим животима. Хвала вам што смо
заједно. Подржите Игора, све начелнике и све наше одборнике,
локалних и општинских скупштина.
Живјели, нека вас срећа прати!
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ТЕСЛИЋ
30.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ
У СИГУРНИМ РУКАМА

Добро вече свима! Добро вече, Теслић!
Дошао сам овдје намјерно да подржим Драгана Богданића,
не би ли ови поцркали из опозиције. Свашта су говорили, ја нећу
ништа.
Чуо сам сад један добар виц: Каже учитељица ученицима да
донесу добровољни прилог, каже има гладних у Африци. Само
Перица не донесе, сви донесу. Кажу: "Перице шта је?" А он ће: "Тата
рекао да тамо нема гладних па није дао."
Каже сљедеће седмице "Има жедних." Сви донесу, Перица не
донесе. "Шта је Перице?" "Па тата рекао да нема жедних."
Синоћ се овдје одржавао скуп теслићког СДС-а и тражи
учитељица да се донесе добровољни прилог и нико од дјеце не
донесе, само Перица донесе и пита учитељица: "Шта је?" "Па каже,
ако је СДС у питању, тамо има и гладних и жедних, па да им дам."
Кад сам чуо ово овдје све и нећу више ништа о њима рећи, они
најбоље сви говоре о себи. Политичари се мјере по томе шта оставе
иза себе и пословни људи.
Драган Богданић не треба да буде представљен овдје од мене
и да ви не знате ко је Драган Богданић и шта је он учинио и урадио.
Сад, кад га овако гледам и слушам шта говори, чини ми се да би му
било лакше да је остао министар и пошто би био директор, шеф,
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овако дође као начелник, сатраће нас тамо колико ће тражити за
Теслић лове, пара, кредита. А опет како да одбијеш човјека. Човјек
који је овдје учинио, урадио.
БОРЈА
Овдје долазимо са образом, овдје смо учинили много добрих
ствари, а ја никад нећу заборавити захвалност коју сам овдје имао и
доживио, кад смо од Котор Вароша до Борје направили асфалт и
повезали вас, Теслић са Бањалуком, асфалтним путем, до тад се
ишло шљунком, макадамом, ви то добро знате. Е то се заборави, али
није важно, нисам ја заборавио. Зато ја себе сам хвалим овдје. Ове
четири године су изгубљене године. Теслић је личио на све друге
несретне породице у којима се укућани свађају, а кућа пропада.
Овај ваш начелник, не знам ни како се зове, ја сам га само
једном видио на телевизији и питао: Ко је овај, покушао је да води
политику свађа с нама. Замисли, он би са мном да се свађа. Ја уопште
нисам свађалачки тип, али ето. И мисле да су фаце. Стали смо, а
могли смо ићи даље. Теслић има планове и он зна куда иде.
Република Српска жели јак и снажан Теслић, јер сте ви то
заслужили. Да бисмо то имали, морамо да имамо конекцију и
синергију, јединство, дневни контакт, између власти Републике
Српске и локалне власти.
Ја за четири године овог начелника нисам упознао, није ни
ушао у зграду Владе РС, а камоли тамо нешто радио. Можда то
неком не смета. Нећу да кажем да мени то не смета.
Забољело ме прије четири године када сте гласали за друге,
забољело ме јер смо радили и сматрали да не требамо више ништа
да говоримо. Али ево, сад не тражим да ви поправите своје грешке,
ја тражим да само добро размислите и све то упоредите. Неке
четири године прије и ове четири године шта је урађено.
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Савез за промјене не значи да су промјене увијек набоље, ово
је доказ како су то промјене нагоре. И шта смо добили од свега
тога?! Је ли се може ишта показати иза себе?! Има ли нешто да могу
показати?! Од оног што смо ми, што је Жељка набројала и онога
што желимо да урадимо.
Драган Богданић је члан најужег тима Владе Републике
Српске. Он је Жељкин избор, а ја сам то подржао. Морам да кажем
да смо добили човјека који упорно ради, а исто тако ви морате да
знате да сваки дан он одавде долази на посао. Он није напустио
Теслић и није напустио овдје ниједан посао који обавља, а све је
стигао. У здравству смо имали доста нових пројеката, које је
створио и завршавамо један дугорочни.
Он је добро разумио, ако Теслић не добије нову димензију у
управљању, у једном тиму доћи ће у питање и много доброг што ја
овдје урађено. Треба нам енергија, треба нам нова димензија
развоја, односа међу нама, наше окупљање. То је оно што сам ја
разумио и ви треба да разумијете и зашто ви треба да подржите.
Овако ако, не дај Боже, настави овај начелник да ради, шта је порука
из Теслића? Шта сте изабрали, кога сте изабрали? Је ли мислите да
он може са мном, с нама да се туче? Не! Ми нисмо зауставили развој
Теслића... Могли смо и Жељка и ја да кажемо "Не може кредит", ми
смо рекли: "Ако је то за људе Теслића, зашто да не." Нема везе ко је
на власти. А шта су они урадили?
Ево сад чујем шта су они урадили, потрошили. Је ли се види
нешто?! Шта је урађено? Је ли то на ваше добро? Није. Је ли то неко
треба враћати? Да наравно, мора неко враћати. И гдје смо? С оном
њиховом причом о галами, о лоповима, криминалцима, кад немате
ништа друго да говорите, онда мрзите. Али вјерујте, ја сам то
научио, није проблем онога кога мрзиш, него је проблем увијек
онога ко мрзи. Он је заробљен у себе. Он не може из тога да изађе,
он не може ништа да уради, он је сплетен, свезан, он не може
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никакву креацију да измисли, он мрзи. Ми не мрзимо. Ја мислим да
је онај Младен Босић велика громада политичка, која ваља, куд он
прође, све сија, све се позлати, отвори се 1000. милион радних
мјеста. Ево, погледајте иза њега шта је остало. Громада која само зна
отићи и ликовати и ништа друго. Пометати, али одох даље од оног
што сам мислио да говорим. Али не можеш, стално изазивају.
Теслић је стратешки важан за Републику Српску, јер хоћемо
овдје да обезбиједимо миран живот за све људе, и за нас Србе и за
друге и другачије, који овдје живе, они морају да живе добро и
мирно. Ја хоћу Републику Српску у којој ће други, другачији и мањи
и већи живјети добро, у овој републици. И то је, вјерујте, успјех
нашег народа, нашег српског народа, да други и другачији овдје
живе добро и уредно. Ја тако мислим.
СИГУРНОСТ
Друга је прича што неки, као што смо ми некад Срби, овдје
само чекали шта ће нам рећи из Београда, и увијек смо трпјели због
тога. Данас смо осигурани чињеницом да постоји Република
Српска. Република Српска која доноси своје одлуке, има свој живот,
има свој развој, Република која није усмјерена против никог. Ја не
знам зашто је оволико Сарајево острашћено против Републике
Српске. Никако да се одмакне од тога да жели да нестанемо. Не
можемо нестати. Гдје ће ово нестати, људи?! Како да нестане
Република?!
Треба они који живе овдје да је зграбе као своју и да радимо
и живимо заједно. Ми желимо овдје, као Срби, да сачувамо наш
идентитет који се огледа у нашем писму, језику, у нашој вјери, у
нашој крсној слави и то није ништа што другима треба да смета, јер
ми поштујемо и другу вјеру и све њихове светковине. Зашто онда
наше то смета. Зашто се нама укида 9. јануар?! Зато што је тада
Свети Стефан! То је трећи дан Божића, и код католика се
353

Милорад Додик

прославља Стефан и код протестаната, код свих хришћана се то
прославља.
ОТПОР
Шта нам поручујете ви овдје из Уставног суда. Шта ви то
мислите да ми овдје клепнемо ушима и кажемо само сте ви управу.
Како је могуће да за то гласа жена која је у Уставном суду из
Македоније, као странац, гдје је Илиндан државни празник, вјерски
празник, који је државни празник, а овдје дође и гласа и каже: "Е,
ови Срби не могу да славе зато што је то Свети Стефан."
Е, вала могу ови Срби то. Е, нећеш нам ни ти то укинути. И
опет он није ни против кога, и опет он није против Бошњака, ни
против Хрвата. У чему је проблем. Република Српска је створена
вољом народа, политичком вољом и само том вољом очувана. Када
саберете све оно што је било скупљено и кренуло на њу, право је чудо
да је опстала. Остала је на нашем увјерењу и карактеру да брани,
овај народ који је то хтио, то се мора поштовати ако хоћете да вас ми
поштујемо. Поштујете и ви вољу нашег народа. Ми немамо другог
начина да живимо заједно. Никада.
Са Жељком сам био на многим мјестима гдје се тешко
одлучивало, гдје је било тешко, у ноћима кад сте ви многи спавали
и кад смо ми до зоре морали да будемо у сценарију странаца, који су
говорили морамо да истрпимо, ускоро ћемо потписати најважније
документе. Било ја таквих ноћи безброј. И увијек смо знали шта
радимо.
Никад се нисам бојао силе која стоји испред мене, зато што
сам знао шта браним иза себе. А бранио сам Републику и бранио
сам те вриједности. Теслић са овом екипом људи, дивних жена и
мушкараца, које видите овдје, оствареним у својим пословима, које
ви боље знате него ја, нису хтјели да гледају са стране, него хоће да
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дају свој допринос. Ставили су се на листу одборника, нуде се и желе
да направе ту другу димензију заједно са Богданићем. Немојте га
остављати да нема довољну већину са нашим коалиционим
партнерима, мора имати већину за брзе одлуке.
ПРОЈЕКТИ
Ми смо партија која се бави политикама, која у
структуралним политикама одлучује на који начин ћемо се кретати.
Многи послови које радимо нису случајни. Није случајна ни
термоелектрана у Станарима, ни ауто-пут до Добоја, и много чега
другога.
Ми желимо и не кријемо то, хоћемо од Бањалуке преко
Добоја, даље горе према Шамцу, од Шамца преко Брчког, од Брчког
према Бијељини на граници са Србијом, хоћемо са ауто-путем да
избијемо на Србију и то је оно што ми хоћемо.
Неће тај пут бранити никоме да иде ко је друге нације или
друге вјере, него ће слободно моћи да ужива. Али ми морамо имати
наше планове и наши планови су у том јасни. Теслић има шансу да
са нама направи тај нови развојни искорак. Искористите чињеницу
да долази човјек који зна шта су процедуре улагања, који зна како се
структурише буџет. Мало је људи који то разумију и знају. Поготово
ако сте изван, мало ствари разумијете. Ако сте унутра, као што је
Драган Богданић, он тачно зна на ком министарству може за Теслић
да добије и да га усмјери како га развијати.
Ово је јединствена и ваша прилика, а и моја. Ја хоћу овдје да
се вратим, са Жељком, с вама, са свима. Доћи ћемо овдје, сва срећа
има та бања. Послије ових избора кад побједи Драган Богданић,
доћи ћемо на седам дана на његов трошак, читава Влада, па ћемо
испланирати шта ћемо за Теслић да урадимо. Каже, није директор,
може. Али добро, јесте начелник, тад ћеш бити начелник. Морамо
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се окупити и бити овако јединствени, морамо у наш политички
говор унијети много тога коректног. Ми немамо чега да се бојимо.
Ја сам човјек на кога је све било навалило што има да је нешто
снажно и важно.
Некидан кад је онај Халиловић говорио како ће нас за 15 дана
склонити, ја сам рекао: "Хајде пусти народ, матере ти, и бошњачки
и српски, хајде да се ја и ти похватамо."
НАЈАВА РЕФЕРЕНДУМА
Немојте имати страха ни од чега, ни од каквог рата, ни
Бошњак, ни Хрват ни Србин. Рат се овдје води политички. Или
ћемо бити заједно и остварити наше националне интересе путем
политичких процеса, какав је био овај референдум, а биће их још,
одмах да најавим, или ћемо се расути и постати маргинална
политичка рупа којом ће управљати други. Немамо друге.
Зато треба разумјети, а други добро разумију, па нас стално
нешто завађају. Оно четири С, да се Срби сложе је историјски
захтјев људи, различитих времена, из наше нације. Не тражи се ту
послушност, ради се да разумијемо, а разумјели смо кад смо
излазили на референдум, рекли смо и ту били јединствени. Без
обзира што ја знам и многи знају да ови из СДС-а нису изашли на
референдум, осим добрих домаћина из СДС-а, који су се
идентификовали са Републиком Српском, али они који политички
слушају њихове налоге, нису изашли на референдум и то ви знате
исто тако као и ја.
Сјећате се тог њиховог страха од референдума, па кажу то је
Додиков референдум. Није то мој референдум, то је народни
референдум и то се тако и показало. Ако је то тако, господине
Босићу, зашто сте два дана послије референдума рекли: "А да нас
није било, не би ни било референдума." Ма молим?! Јесте оних један
одсто што је било против, можда су они били. То могу да схватим.
356

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Ово је народна побједа. Ми смо показали достојанство и
поносан сам зато што ниједан ексцес није био у Републици. То
говори да смо зрели политички народ и да смо спремни доносити
зреле политичке одлуке. То је оно што треба поштовати и треба
поштовати оне који су рекли не, ми нећемо да изађемо на
референдум. ОК, то је ваша одлука, али немојте ни нама који
кажемо хоћемо да браните.
Република Српска је у сигурним рукама народа, који
апсолутно зна на који начин не може да буде преварен. Тако треба
да буде сигуран и Теслић. Увјерен сам да ћемо у четири наредне
године овдје имати чиме да се поносимо, заједно са коалиционим
партнерима, импозантном скупином људи и Драганом Богданићем,
оним који гура, који не стаје. Који упорно иде даље. Сигурно
можемо да направимо добар продор. Желим вам све најбоље у
вашим животима.
Пуно здравља, среће. Желим вам побједу, желим вам срећан
Теслић.
Живјели и здрави били!
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ЛАКТАШИ
2. октобар 2016.

ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ, ПОТВРДА
ДЕМОКРАТСКЕ ЗРЕЛОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Данас Република Српска гласа на локалним изборима.
Желим свим грађанима сретну и добру будућност.
Ови избори су сигурно важни, зато што ће омогућити да дође
до оних власти које народ подржава и несумњиво да нове власти са
новом енергијом и сигурно и са новом подршком Владе могу да
направе највише.
Драго ми је што је изборна кампања протекла мирно, без
ексцеса. Оно што је у сфери вербалних и других ствари изгледа
апсолутно бенигно у односу на оне ствари кроз шта друштво
пролази и шта се дешава. Дакле, Република Српска показује своје
демократско и здраво лице и то је оно што је најважније.
Прије седам дана смо изашли на референдум, сада излазимо
на локалне изборе. Многи су сумњали у могућност да људи изађу у
седам дана два пута на биралишта. Ово показује да се избори
одвијају у фер и коректним условима, бар по садашњим
информацијама и ја позивам све да до краја дана останемо досљедни
нашег демократског капацитета и да на крају имамо изборе који ће
бити поштени и фер, без икаквих малверзација и спекулација.
Овај народ заслужује да има фер и поштене изборе.
Новинарско питање: Зашто сте се одлучили да гласате без
новинара и медија?
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Нисам се одлучио, напросто, дошло је до неспоразума. Зашто
би био проблем, немам никав проблем. Ја сам јавно гласао, наравно,
не желим сада да прекршим изборну ћутњу, да кажем за кога сам
гласао, али у сваком случају искључиво је техничка прича.
На дан референдума, прије седам дана, био сам овдје у 10
часова и мислио сам да је и данас тако на дан локалних избора. Ја
вас поштујем и, ево, вратио сам се да дам изјаву, никаква друга прича
није. Мада, и мене је изненадило када сам видио да вас нема, али,
ево, све је у реду.

359

ФОТО ГАЛЕРИЈА

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Сребреница, 2. септембар 2016. - ПОЧЕТАК

Осмаци, 3. септембар 2016. - ПОХОД
361

Милорад Додик

Угљевик, 3. септембар 2016. - УПОЗОРЕЊЕ

Лопаре, 3. септембар 2016. - ПОДСЈЕЋАЊА
362

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Рибник, 4. септембар 2016. - НАЈАВА

Бањалука, Парк "Младен Стојановић", 4. септембар 2016 - ЕУФОРИЈА
363

Милорад Додик

Козарска Дубица, Драксенић, 4. септембар 2016. - ПОТКОЗАРЈЕ

Бијељина, сала "Филип Вишњић", 5. септембар 2016. - УПОЗОРЕЊЕ
364

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Котор Варош, 7. септембар 2016. - АПЕЛИ

Челинац, 7. септембар 2016. - УСПЈЕХ
365

Милорад Додик

Рудо, 8. Септембар 2016. - ЖАЛ

Ново Горажде, 8. септембар 2016. - ДОЛАЗАК
366

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Чајниче, 8. септембар 2016. - СЛАВЉЕ

Београд, Дани Српске у Србији, 10. септембар 2016. – САБОРНОСТ
367

Милорад Додик

Прњавор, 11. септембар 2016. - ПОВРАТАК

Прњавор, 11. септембар 2016. - НАЈАВА
368

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Лакташи, 11. септембар 2016. - СНСД ИКОНОГРАФИЈА

Лакташи, 11. септембар 2016. - КОНТИНУИТЕТ
369

Милорад Додик

Брод, 12. септембар 2016. - ПОТВРДА

Дервента, 12. септембар 2016. - РАЗВОЈ
370

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Шековићи, 13. септембар 2016. - ПОВРАТАК

Власеница, 13. септембар 2016. - ТРИЈУМФ
371

Милорад Додик

Милићи, 13. септембар 2016. - ПОБЈЕДА

Градишка, Подградци, 14. септембар 2016. - ХУМАНОСТ
372

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Бањалука, Стричићи, 17. септембар 2016. - ГОРДОСТ

Језеро, 17. септембар 2016. - ЉЕПОТА
373

Милорад Додик

Језеро, 17. септембар 2016. - РАСКОШ

Шипово, 17. септембар 2016. - САМОУВЈЕРЕНОСТ
374

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Берковићи, 18. септембар 2016.

Билећа, 18. септембар 2016. – БРОЈНОСТ
375

Милорад Додик

Невесиње, 18. септембар 2016. - ИМПОЗАНТНОСТ

Шамац, 19. септембар 2016. - ТАРИФА
376

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Модрича, 19. септембар 2016. - МЛАДОСТ

Приједор, 19. септембар 2016. - ВИЗИЈА
377

Милорад Додик

Станари, 20. септембар 2016. - УСПЈЕХ

Станари, 20. септембар 2016. - СНАГА
378

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Добој, 20. септембар 2016. - ПРЕИСПИТИВАЊА

Нови Град, 23. септембар 2016. - РАДОСТ
379

Милорад Додик

Градишка, Нова Топола, 23. септембар 2016. - ДОБРОДОШЛИЦА

Бањалука, Старчевица, 23. септембар 2016. - СУСРЕТ
380

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Фоча, 24. септембар 2016. - МАСОВНОСТ

Трново, 24. септембар 2016. - БУДУЋНОСТ
381

Милорад Додик

Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, 24. септембар 2016. - НАДА

Соколац, 25. септембар 2016. - ВОЉА
382

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Рогатица, 25. септембар 2016. - ВИТАЛНОСТ

Пале, 25. септембар 2016. – ИСТОРИЈА
383

Милорад Додик

Пале, 25. септембар 2016. - ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК

Требиње, 26. септембар 2016. - ХЕРЦЕГОВАЧКИ БИСЕРИ
384

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Зворник, 27. септембар 2016. - ПОБЈЕДА

Зворник, 27. септембар 2016. - СНАГА НАРОДА
385

Милорад Додик

Бијељина, 27. септембар 2016. - НАЈАВА

Источни Стари Град, 28. септембар 2016. - АНАЛИЗА
386

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Србац, 28. септембар 2016. - ПОВРАТАК СНСД-а

Градишка, 28. септембар 2016. - ЈАСНОЋА
387

Милорад Додик

Градишка, 28. септембар 2016. - СЛАВЉЕНИЦИ

Козарска Дубица, 29. септембар 2016. - ПОТВРДА
388

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Козарска Дубица, 29. септембар 2016. - ХИМНА

Бањалука, централна трибина, 29. септембар 2016. - ПАЖЊА
389

Милорад Додик

Бањалука, централна трибина, 29. септембар 2016. - СНСД руже

Теслић, 30. септембар 2016. - БРОЈНОСТ
390

ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Теслић, 30. септембар 2016. - ОСМИЈЕХ

Мркоњић Град, 30 септембар 2016. - НАЈАВА ПОБЈЕДЕ
391

Милорад Додик

СНСД побједа, 2. октобар 2016. - ПОТВРДА ПОБЈЕДЕ

392

Милорад Додик
ПОБЈЕДА СРПСКЕ

Издавач:
Независне новине

Лектор:
Саша Ћетојевић

Графичка припрема:
ДНН - Екстерна припрема

Тираж:
1000 примјерака

Штампа:
ДНН д.о.о. Бања Лука

O DODIKU...

ВЛАДИМИР ПУТИН
Милорад Додик је искусан и вјешт политичар.
То сви добро знамо.
ДОБРИЦА ЋОСИЋ
Милорад Додик у нашем времену представља узоран тип прагматичног,
реалистичног политичара са животном свијешћу о опасностима које чекају
Републику Српску и истовремено са ратничком спремношћу да брани
стечено. Додик је реалистичан политичар, каквог данас нема у српској
политици.
АРИЕ ЛИВНЕ
С њим имам пријатељски однос и на њега гледам као на сина. Нема
никакве сумње да су се код њега десиле извјесне промјене у понашању, за
разлику од почетка његове политичке каријерe. Али, за разлику од његовог
првог мандата, сада је често притиснут на разне начине, а његово
реаговање се не слаже увијек са мојим погледима, али га разумијем.
Он себе сматра чуваром Републике Српске.

ISBN 978-99938-26-57-6

