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Милан Љепојевић

Искрен стратег развоја Српске

Слушајући предсједника СНСД-а и Републике Српске, 
Милорада Додика, током изборне кампање 2014. године, из 
митинга у митинг, закључио сам да су његови говори савршени. 
Преслушавајући их потом снимљене и читајући одштампане, 
само сам још чвршће и дубље схватио да сам у праву. 

Додик је и овај пут сигурно потврдио своју пуну инте-
лектуалну и политичку зрелост. Нећу рећи да је доживио свој 
зенит јер увијек се може и боље и више. Оно што је пресудило 
да говоре „преточимо“ у књигу јесу године живота и биолошка 
зрелост која је предсједнику дала снагу и енергију да може 
да пријеподне обавља редовне радне обавезе пуне напора и 
динамике, а поподне да „крстари“ уздуж и попријеко Репуб-
лике Српске, аутом, авионом или хеликоптером.

Фасцинантно је да било ко говори пред грађанима без 
било каквог подсјетника, папира, роковника, лаптопа или 
дру   гог електронског помагала. Додик све своје говоре „држи“ 
у глави и никада се не деси да нешто заборави. Сваки говор 
је оригиналан и „прича за себе“. Редослијед саопштавања је 
другачији, а вокабулар и садржај прилагођени свакоме мје-
сту. Онај ко је само једном говорио на било ком јавном скупу, 
схватиће колико је то тешко. Гледао сам еминентне професоре 
универзитета и декане како дрхте када излазе пред неколико 
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хиљада грађана, носећи са собом фасцикле са тезама и смјер-
ницама шта рећи. Миле Додик иде, метафорички речено, са 
„рукама у џеповима“ и држи бриљантне говоре, никада нема 
кик са. Питање је само да ли ће бити деветка или десетка, ни-
када мање.

Треба истаћи да он увијек говори посљедњи и да сви 
прије њега кажу много тога, што је отежавајућа околност јер не 
можеш понављати што је неко рекао прије тебе. Психолошки и 
научно је доказано да човјек грађанин само одређено вријеме 
има способност концентрације да слуша. Некада досади и 
добра музика уз атрактивну пјевачицу. Држати политичке 
говоре уопште није захвално. Додик је своје наступе довео до 
савршенства, јер пажњу грађана слушалаца држи све вријеме. 

Његово обраћање је ИСКРЕНО и свакоме је разумљиво 
што су његове и највеће вриједности. Давно је речено да је 
„повјерење у човјека нешто највеће, нешто што се лако губи а 
тешко враћа“. Додик је повјерење сачувао изворним народним 
наступом. Његове тврдње су стварне, оне нису имагинарне, 
оне су ту у сваком човјеку или поред њега, у његовом члану 
домаћинства, комшилуку, у селу, граду. Слушајући Додика, 
грађанин осјећа стварност, чији је и сам дио.

Треба знати да су говори предсједника Милорада Додика 
резултат првенствено њега самога, његове способности, ин-
те  ли генције, дара и огромног рада, а не, као што је то слу чај 
са другима, израз тима или тимова људи које раде за пред-
сједника. 

Када смо 20. септембра били на предизборном митингу у 
Дубици, Додик је говорио као предсједник странке и Републике 
Српске, са благим освртом на географску припадност, јер 
Лакташи и Дубица су његов шири завичај. Два сата након тога, 
у Горњим Подградцима, који су 50 километара од Дубице и 30 
километара од Лакташа, он је своје обраћање готово промије-
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нио и обраћао се својим комшијама, мјештанима, познаницима, 
пријатељима..  

Тада сам схватио његову генијалност... јер народна изре-
ка каже: „Нико не може бити поп у своме селу“. Обраћао се 
Под грачанима као својима, што и јесте, то зна он али и 2.000 
грађана који су то вече били на фудбалском стадиону мјесног 
клуба „Слога“... У том стилу је наставио цијелу кампању. Тран-
сформисао се на брзину, у року од сат-два је држао сасвим 
дру га чије говоре, поштивајући костур и срж и никада не забо-
рављајући ни „зарез“. 

Прије више од 11 година, 2004. године, питао сам га како 
успијева да говори без подсјетника. Рекао ми је тада да у глави 
има појмове; у психологији ти појмови се називају „цртице“ 
(један, два, пет, десет). Током говора иде од једне до друге цр-
тице, од једног до другог појма или теме и елаборира их. Све 
изгледа једноставно али бити једноставан је најтеже, јер једно-
ставност је најближа савршенству.

Осим искрености, непосредности, народних једноставних 
израза, Додикове говоре красе и хумор, штосеви, шале. Каже 
се да је хумор израз интелигенције. Кроз хумор се на најбољи 
начин везује пажња слушаоца и шаље порука која се дуго и 
ефикасно преноси од човјека до човјека, до грађана свих жи-
вот них доби и политичких опредјељења. Код Милета хумора 
има у изобиљу. 

Оно чега нема у овој књизи говора јесу пјесме или његово 
пјевање. Након његових говора, грађани обично траже да им 
предсједник отпјева бар неколико пјесама и пјевају заједно 
са њим. То је предсједник Миле или само Миле. Када се неко 
зове Милорад и најближи чланови породице, отац, мајка, од 
миља га зову Миле, и огромна маса грађана, народ Републике 
Српске, то прихвати и свога предсједника зове Миле, то је врх, 
олимп једне бриљантне политичке и државничке каријере. 
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Миле Додик није само политичар, он је државник са јасном 
стратегијом развоја Републике Српске.

Осим искрености, једноставности, реалног народног 
живота обичног човјека, хумора, Додик у својим говорима у 
кампањи 2014. истиче највећу вриједност хришћанства, љубав. 
Онај који воли тај и вјерује, онај који вјерује тај и прашта. Дучић 
је рекао да највише штете од ружне мисли, ружне ријечи, лошег 
дијела, има онај који мисли, каже или учини а не онај на кога се 
односи. Додик је и раније истицао друге моралне вриједности 
које су основа сваког здравог друштва, као што је добар отац, 
добар родитељ, добар ученик, добар студент, добар радник...

На крају да кажем да Милорад Додик може да буде и 
бољи ако направи добре тимове који ће га растеретити и од 
„мотора“ постати „кормилар“, што и припада предсједнику. 

Додикови говори које је држао током изборне кампање 
нису „фризирани“, „дотјеривани“, да се не би изгубили спон-
та ност и оригиналност. Оригинал је одличан и сувишно је 
било шта мијењати.

Импресију и суд о било чему не треба наметати, треба је 
сваки човјек сам стећи. Ко год прочита говоре стећи ће суд о 
њима, и то ће бити његова истина и властита оцјена. Грађани 
су већ рекли свој суд о Додику јер су га по други пут заредом 
изабрали за предсједника Републике Српске, што досад никоме 
није пошло за руком. 



13

Франц Сошња

Све побједе СНСД-а

Размишљајући шта да напишем као уводне ријечи за ову 
књигу, прочитао сам рад „Политичка странка као компанија“ 
објављен у часопису Аргументи бр. 2, децембра 2007. год. 
Милан Љепојевић ме је наговорио да напишем тај рад и сад 
видим колико смо тога тад написаног успјели да примијенимо 
у изборном, али и цјелокупном страначком раду.

Модерна политичка странка мора користити информа-
ционе технологије за свој успјешан и организован рад. 

Информационе технологије пружају неограничене 
могућ но сти у вођењу изборних кампања. Због рада на терену 
битна нам је мобилност. Користећи бежичне технологије, уз 
неколико уређаја као што су лаптоп и паметни телефон, сав 
посао можемо обављати из било ког дијела земље, у било ком 
тренутку. Аутомобил нам је покретна канцеларија. Осим све 
већег броја приступачних јефтиних уређаја који омогућавају 
рад у покрету, ту је и логистичка подршка телеком оператера 
који то омогућавају. 

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 преносни рачунари, дигитални фото-апарати, видео-
камере, видео пројектори, диктафони итд.
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Прва изборна кампања у којој смо примијенили све ин-
фор мационе технологије које су нам тада биле доступне јесте 
кампања за опште изборе 2006. год. Све централне скупове 
смо снимали дигиталним апаратом те, у најкраћем времену, 
фотографије и текстове постављали на наш сајт. Тад није било 
покривености 3G мрежом, а и Wi-Fi је био риједак. Дигиталном 
видео-камером смо снимали комплетне догађаје, да бисмо све 
одлагали у архиву.

Накнадно су скидани тeкстови и тако је настала књига 
„Говори Милорада Додика у кампањи 2006“. Ова књига садржи 
говоре из кампање 2014. и пружа могућност поређења од осам 
година, те приказује актуелно политичко стање.

Све изборне кампање за локалне и опште изборе водили 
смо по истом моделу. Нормално, техничке могучности су 
напредовале, а самим тим и брзина у пласирању информација. 

Милан, Крсто и ја смо уигран тим, који зна да функцио-
нише без нервозе. Упркос напору којем смо изложени, хи ља-
дама километара проведених у аутомобилу, радoвали смо се 
пред сваку кампању, жељни да дамо свој допринос још једној 
побједи великог СНСД тима.
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Крсто Грујић 

Милорад Додик, државник Српске

„Само велики народи имају своју државу“, говорио је 
Ми  ло рад Додик током кампање на претходним општим из-
бо рима, одржаним октобра 2014. године. Додао бих: „Само 
велики народи, као што је српски, имају државника попут Ми-
лорада Додика.“

Истрајан, снажан, непоколебљив, тријумфовао је и овај 
пут и постао први лидер који је два пута узастопно добио 
повјерење грађана за предсједника Републике Српске.

Као предсједник Савеза независних социјалдемократа 
највише је заслужан што је ова странка на власти од 2006. године 
и што је и на претходно одржаним изборима СНСД убједљиво 
најјача политичка организација у Народној скупштини Репуб-
лике Српске, те најбројнија српска политичка партија у Пред-
ставничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Од када је Додик на челу Српске, заустављен је пренос 
над лежности на ниво БиХ, сачувана је полиција, враћен је 
понос и достојанство народу српском.

Често је истицао: „Немојте мјерити политичаре по ономе 
што кажу, него по ономе што су оставили иза себе!“

Додик је иза себе оставио километре ауто-пута, изграђе-
ним превојем преко Чемерна Херцеговину је приближио и 
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Београ ду и Бањој Луци, студентима и ђацима отворио врата 
многих школа, факултета и домова...

Градио је многе хидро и термо централе, болнице и 
фабрике, спортске и културне центре, задужбине и цркве.

Градови се стварају деценијама и вијековима, а иза њега 
је остао и Андрићград. За само двије године, од идеје и визије, 
па до рођења. Ту, на обали Дрине, поникао је град који носи 
име нобеловца Иве Андрића, и који спаја Србију и Републику 
Српску, умјетност и традицију, прошлост и будућност.

Принципове стопе и Младу Босну заувијек су протјерали 
из Сарајева. Они исти који, кријући се иза босанства, покушавају 
узети оно што никада није њихово било.

Данас, биста Гаврила Принципа поносно стоји у Сарајеву, 
али у оном нашем, Источном – српском. А његов дух сада 
опомиње оне који се лажно заклињу његовом идејом.

И иза ових дјела биле су руке Милорада Додика.
Или, како се запита јесенас у Требињу прослављени срп-

ски режисер Емир Кустурица: „Шта би било да су се Гаврило 
Принцип и Иво Андрић понашали као опозиција, гдје бисмо 
данас били? Не би нас било!“

А Додика је било свугдје гдје је било потребно. У сваком 
селу и граду Срспке. У њему су дјеца видјела спокој, жене 
сигурност, а мушкарци снагу и понос.

Милорад Додик био је са својим народом када је нај те-
же. За вријеме катастрофалних поплава први дошао је до оних 
којима је помоћ била најпотребнија. Док су се многи опози-
циони лидери брчкали по бањама, крили се и спашавали 
властиту имовину, преговарали са муфтијама и хоџама како се 
дограбити власти, ширили лаж и панику по кафанама, Додик 
је у чамцу пловио потопљеним српским градовима и дијелио 
лијекове и хљеб своме народу.
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Или, како сам рече: „Паметан све види, а будали не 
врије ди говорити“! А народ је видио, а како је видио тако је и 
гласао.

И док су опозиционари преговарали у Сарајеву са Бакиром, 
креирајући пробосанску политику, Додик је био у Москви са 
Путином. Највећи политичар данашњице, предсједник модер-
не, снажне и јаке Русије, Владимир Владимирович Путин, у 
свом кабинету у Кремљу, том приликом Додику рече: „Код вас 
ће ускоро бити избори. Желим да вам пожелим успјех. Знам да 
вас знатан број бирача подржава, то је већ данас јасно. Искусан 
сте и вјешт политичар. А то сви добро знамо“.

Наравно, то им је засметало. Као што им је смeтао и дола-
зак Његовог преосвештвенства, патријарха Иринеја у Бању 
Луку и пријем код предсједника Додика.

Отровне стријеле које су му упућиване нису штедјеле ни 
његове најближе пријатеље и сараднике, па чак ни чланове 
по родице. Уједињена опозиција и моћне интернационалне 
ин тересне групе уложиле су огроман напор да овог пута 
дефинитивно сруше Додика са власти. Нису бирали ни мјесто, 
ни вријеме, ни начин, ни средства. Све је било срачунато и 
исценирано. Урадили су све што је било потребно, али и то је 
било недовољно!

Злоба, завист, лаж и подвале одраз су немоћних и слабих. 
А то им је био главно оружје и једини аргумент. Мржњом се не 
побјеђује. Препознао је то Додик. Са јасним циљем и визијом, 
смирен и сталожен, стамен и јак, издржао је и најснажније напа-
де и ударце. Дошао је до сваког човјека, до сваког грађанина 
Српске. Није се штедио, а често је говорио: „Моја је снага ваш 
глас! Дајте ми снагу да бих вам могао помоћи“! 

А народ се није дао преварити. А да би помогао свом 
народу, Додик је опет побиједио! Својим умијећем, преданош-
ћу, снагом и карактером. Политичар на врхунцу своје каријере 
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достигао је свој политички зенит. Био је и остао на челу Српске, 
чувар Српске, државник, Милорад Додик!
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Тим СНСД-а мора да побиједи

Добар дан. Мислим да је требало да буде мало јачи аплауз, 
али ајде. Мораћемо се сада вратити да аплаудирате. Навалили 
сте сад до зоре. Каже, иду Ивица и Марица и шетају, пита 
Марица „колико је сати“, каже Ивица „да“, каже она „шта“, он 
опет „да“. Каже она „о чему причаш?“ Каже „да“. А она пита 
„да ли ме волиш“? Каже „5 до 12“.

Данас смо овдје, руководство партије, са вама кандидати-
ма, у намјери да се мотивишемо довољно, упознамо и да уђе -
мо у ову изборну борбу како бисмо на најбољи могући на-
чин показали нашу истрајност и способност да водимо ово 
друштво. Водити друштво није нимало лако, бавити се по-
литиком у конфузним временима још је теже. Ви сте избор 
пар тије, ваше базе а и наше спремности да вас предложимо. У 
сваком случају, ви сте сада наши кандидати и сви смо заједно 
један тим. Овај тим мора да изађе на терен, мора да побиједи 
и овај тим нема шансу и не смије да кикса. Овај тим мора 
добити довољно гласова да можемо формирати сву власт на 
свим нивоима. Неки од нас су се мало уморили, неки овако 
или онако, али сви су наши добри и драги чланови, немамо 
намјеру да се икога одричемо, али имамо намјеру да покажемо 
људима да смо спремни, уз сва оспоравања која смо могли да 
чујемо посљедњих година, да побиједимо на овим изборима. 
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Добро дошли на овај радни састанак. Предлажем да нам се 
прво обрати предсједник Извршног одбора господин Небојша 
Радмановић, да вас поздрави, а ја, да не бих искористио све 
своје капацитете, говорићу посљедњи. Изволи, Небојша.

Хвала господину Радмановићу, а сад би требало да саслу-
ша мо Зорана Тегелтију, он је у име изборног штаба, рећи ће 
вам да пара нема али да ствар није безизлазна. Мислим да 
немамо онолико колико бисмо хтјели, али има.

Хвала. Оно што треба упамтити из овог свега што је госпо-
дин Тегелтија рекао је – знамо шта радимо и за ово што радимо 
имамо довољно новца, немој ко да се секира, али немамо 
довољно за све амбиције, ето то је то. Према томе, идемо даље, 
сада је вријеме листа из Федерације, неколико реченица – 
потпредсједник партије Вељо Кунић.

Је л’ то, тако је. Чујете сви како се ради. Добро, идемо даље. 
Једна стара прича каже, полуистина је гора од лажи, јер лаж 
лако демистификујеш, а полуистина најчешће буде дупла лаж. 
Зато се ми морамо усмјерити искључиво на оно што ми радимо 
и да не пратимо, пратили смо их довољно, знамо све о њима, ту 
опозицију, и да знамо шта радимо то је најважнија ствар, и да 
се посветимо ономе што ми радимо, а не да пратимо њих, ено 
они су ово урадили, они су оно... нек раде шта хоће. Важно је 
шта ми радимо, а ми радимо најбоље. Да је то било тачно, ово 
што ја кажем, ево Шпирића па ће вам то објаснити најбоље, он 
је носилац листе за Парламент БиХ. Он се већ загријава.

Хвала. Е сад видите да нико неће имати против оног 
што смо напријед рекли. А оно што је Игор хтио да каже свим 
ср цем је једна ствар: ако хоћеш да побиједиш, једино што не 
смијеш то је да изгубиш. Је л’ тако? Ево мало приводимо ово 
наше дружење крају, бар што се тиче овога. А сада једна дама 
која има много тога да вам каже, Жељка Цвијановић. Док она 
стигне до говорнице, ја ћу вам само рећи да без ње не можете и 
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без њене побједе на мјесту члана Предсједништва нисмо много 
шта одрадили, остаће да се патимо. Дакле, ја не сумњам у њену 
побједу и нико озбиљан не сумња али оно што морамо да 
урадимо је да покупимо све гласове данас, о чему је малоприје 
најбоље говорио Игор и зато ево Жељке, још једном Жељка 
Цвијановић.

Хвала Жељки. Једна народна пословица каже: нема успје -
шне политике без успјешне жене. Зато ми имамо много же на 
које предводи Жељка. А сад један млад, харизматичан, оп-
редијељен за СНСД, зато што је предсједник, дакле сада ћу се 
ја вама обратити.

УСПЈЕСИ

Добили сте двије књиге, ово морате научити. Нећу бити 
професор да вас пропитујем али ово је важно за вас. И немој ко 
да ми каже да нисте добили податке, овдје постоје сви подаци, 
само читајте. Прва страна – повећани бруто друштвени про-
извод 53% у односу на претходнике који су били на власти. На-
равно, када кажете сељаку 53% бруто друштвених производа 
он појма нема. Али и одатле има много ствари. Друга ствар, ово 
је наш политички програм, трећа ствар, економски програм 
ћете добити 6. септембра. Је л’ све јасно? Дакле, налазимо се 
пред још једним изборима које морамо да обавимо, претходне 
смо добијали зато што смо имали еуфорију, снагу, не бих о 
томе говорио, састанемо се на једном митингу, одемо и поку-
пимо, сада морамо да знамо да ове изборе добија организација, 
рад на терену. Колико се будете успјели трансформисати ка 
томе, толико ћете бити успјешни, колико узмемо, побиједимо 
себе, побиједили смо друге. Не случајно, готово сви су вам овдје 
говорили, престаните са унутрашњим анимозитетом. Заврши-
ли смо ствари, поставили листе, поставили све, ко је незадово-
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љан, незадовољан, ко је задовољан, задовољан, овдје није 
прав љена листа да би неко био задовољан или не. Прављене 
су листе да бисмо побиједили, да бисмо направили довољно 
енергије да то изнесемо. Ја имам енергије, хоћу да је видим и 
код вас, зато сам рекао да сам млад. Многе ствари, све екстремне 
ствари раде за нас, интерне ствари можда ће учинити да не 
будемо успјешни. Уколико, поново понављам, побиједимо 
наше интерне недостатке, имамо ту побједу, а побједа је важна, 
важна из низа многих разлога, не због наших анимозитета. 
Би ћу искрен, прије можда годину дана сам интензивно 
размишљао да послије 12 година на мјесту предсједника Владе 
и државе можда је вријеме да ја покушам нешто друго да 
радим, а онда сам видио како ови галаме из опозиције па ме 
то мало изи ритирало и схватио сам да ја радим на рефлексе. 
Дакле, сад сам потпуно опредијељен да још једном побиједим, 
заједно са вама Жељка и ја и у томе ћемо морати да урадимо 
овај посао својски, цијенићу вас само колико вас будем видио 
на терену. Зашто смо ово организовали, зашто се нисмо 
видјели, могли смо се видјети шестог. Ево видјели смо се данас 
не само због сликања, него да се договоримо да прекидамо све 
активности око го дишњих одмора, ја нисам био ни један дан, 
није то због Вучића наравно, нисам био ни један дан. Они који 
су били, одморили, морају да крену, ви морате до 6. доћи на 
конвенцију и мени саопштити да имате побједу, а да бисмо 
то имали морате обићи терен, морате знати ко је тај ко гласа 
за нас, ми морамо завршити изборе прије избора, избори се 
завршавају директним контак том са људима и поштивајући 
ово што ће вам изборни штаб доставити. Не може се десити да 
општине гдје смо изгубили начелника немају податке о томе 
шта ради локална власт и то је нешто што уопште нисмо као 
ресурс искористили. Знате како су најављивали ту побједу 
да ће урадити чудо по оп штинама, па гдје им је то чудо? На 
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крају, мислим да је добро то што се нама десило јер да смо 
ми побиједили у пуном капацитету џаба бисмо се овдје данас 
састајали, они су показали своју неспособност ал’ ми морамо 
да је отворимо још више, морамо побиједити због Републике 
Српске. Ви сте екипа људи који излази сада на ове изборе, 
али је веома могуће да ће неко од сљедећих гласања бити о 
статусу Републике Српске а не о нама, ако ми не обезбиједимо 
ту атмосферу за статус, онда ће се Републици Српској лоше 
писати. И ваљда је то једноставно и јасно. Они су потпуно 
наивни, зато и не смијемо да им оставимо овај терен, наивни 
су зато што кажу да нема опасности за Републику Српску. Ко 
у то вјерује, осим оних који су инстру исани да то говоре, па и 
они који то говоре не вјерују у то али говоре, говоре зато што су 
инструисани да треба омекшати свијест о опасности. Када то 
урадите, онда није лако преузети, ваљда је и то јасно. Огромне 
иницијативе се вагају, данас је јасно да Босна и Херцеговина 
не може да опстане ни на који начин, не само на овај. Босна 
и Херцеговина је та која спречава наш економски развој, јер 
сви пројекти које смо имали нису ишли брзином која је била 
потребна да будемо ефикасни, а и поред тога на економском 
плану урадили смо много, то читајте овдје, нећу вам ја читати. 
Не могу да вјерујем да смо у ово вријеме скрцали све оно што 
смо урадили и још једну ствар не могу да вјерујем, како то ми 
заборављамо? Немојте да будете подложни утицајима оних 
који говоре да није важно шта говори СДС, њима је само важно 
да дођу до нас. То што они говоре, не читајте изјаве, престаните 
пратити Васковића и глу паке остале, престаните гледати БН, 
нема кокетирања са БН-ом, БН је аут, никакве изјаве за БН, 
никаквог одласка у емисије, заборавите, никакве пропаганде на 
БН-у, значи морамо једноставно да будемо тим. Да бисмо били 
тим пратите ово што вам сугерише Изборни штаб. Не можете, 
и то видим, ја не читам шта говори СДС, не пратим ни једну 
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њихову изјаву, ја све њихове изјаве знам, не морају ни говорити 
ја знам шта они мисле и кажу. Према томе, немамо потребе 
за њима, обраћамо се људима, њихове изјаве су искључиво да 
окаљају нас, омало важе нас и ништа друго. Према томе, наш 
задатак је да кажем то какви јесмо ми, сви ви заједно какви јесмо, 
идемо то да људима кажемо, морате директно међу људе и ја ћу 
са вама, имам намјеру да обиђем Републику Српску, да је још 
једном прокрстарим и мислим да нема човјека у Републици 
који зна свако њено село, и свако њено раскршће, знам и бићу 
са вама скроз на терену, требају ми активисти који ће изнијети 
још једну побједу. Ово што ми радимо није обична политика, 
ово што ми радимо је мисија, ово што ми радимо је задатак 
генерације. Зато ви појединачно, наравно да јесте важно, ал’ 
као колектив сте важнији него појединци и ја заједно са вама.

ТИМ

Ако смо опредијељени да гурамо ову ствар а она се показује 
као једина исправна, то значи Република Српска, прије свега, 
као оквир наше будућности а онда морамо побјеђивати... И ово 
што је Игор рекао, немојте нас изазивати да видимо некога ко 
иде на терен и да је његова промоција лична против кандидата 
са листе из наше партије. Вјерујте да то нећу праштати. Шта 
вам то год значило, узмите мандат, нећете бити са нама, не 
требају нам ти мандати, овдје побјеђује тим као и свагдје, у 
сваком колективном послу побјеђује тим, у политици побјеђује 
тим, а ово је тим, ово је најбољи тим, од овога нема бољег. 
Небојша вам је то говорио, знамо све, и видимо шта је, и ми смо 
једно и зато сједимо овдје не зато да бисмо само ви гледали у 
нас, већ да бисмо још и јавности показали, ово је руководство 
које никада није у себи имало анимозитета и сукоба, без обзира 
што су многи причали свашта. Прошли смо све изазове, све 
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вријеме остали јединствени и са јаком и чврстом структуром 
коју ви носите. То је ствар, то треба да вам буде јасно, нисмо се 
дијелили и зато смо побјеђивали и нећемо се дијелити и зато 
ћемо побиједити, зато ћемо побиједити. А шта ћемо радити 
након побједе, знаћемо и рећи ћемо свима, ви то знате, ја нећу 
да губим вријеме ни ваше ни своје на то. Радићемо оно што 
најбоље знамо, а то је водити Републику Српску како смо је 
водили и до сада, свјесни неких грешака и промашаја али исто 
тако свјесни објективних околности које нам нису дозвољавале 
да урадимо баш оно све што смо хтјели, а објективних, тих 
негативних околности је било превише. Од свјетске кризе, од 
Босне која је таква каква је па до поплава и не знам ни ја чега 
другог. Мало која екипа би изнијела оно што смо ми изнијели 
сви заједно и кроз економску кризу и кроз поплаве и све ово 
што нам се дешава. Нама ће прићи и неки други људи, и неке 
друге организације, нисмо сами, они су жељели да покажу 
да смо ми сами, не, нисмо сами, прићи ће многи. Видјели сте 
ово и у Требињу, честитам Луки, то је посао којим се морамо 
бавити, морате ући међу њих и узети незадовољне. Морате 
ући у СДС и омогућити разговор са људима који ће направити 
атмосферу да се не гласа за Младена Иванића, не мора гласати 
за нас, ал’ довољно је да не гласају за Младена Иванића, нећете 
их убиједити да не гласају за Тадића, али то ионако није важно, 
јер све њихових што гласа то неће бити довољно да мене 
побиједи. Али овдје је важно обезбиједити да људи из СДС-а 
не гласају за Младена Иванића, Младен Иванић је кукавичје 
јаје Републике Српске, Младен Иванић не смије да побиједи, 
а побјеђује зато што рачуна на искључиво један ресурс, а то 
су бошњачки гласови. Он је кандидат, бошњачки кандидат из 
Републике Српске за члана предсједништва, тако то третирајте. 
Ваш задатак је да видите и онемогућите СДС-у да не гласа 
за Младена Иванића, бар онолико нам треба оних који неће 
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гласати за Младена из СДС-а, колико ће Муслимана за њега 
гласати, ништа нам више не треба. Носимо одговорност, она је 
показана у времену иза нас, и наравно да имамо способност да 
носимо ту одговорност и убудуће. Одговорност је да очувамо 
мир, одговорност је да очувамо наше животе, наш начин жи-
вота овдје, одговорност је да очувамо Републику Српску. Неће 
бити лако, долази нова Европска комисија, долазе нови људи 
у Европској комисији, они не знају све наше патње у Босни, 
они почињу од нуле и мисле да је тај идеализам који је овдје 
просипан у БиХ најбоља прича коју ће поново почети да гурају. 
А ми се морамо идеализму супротставити, јер од идеализма се 
не живи, већ се живи од реалних ствари. Ако пустимо некога 
ко би могао да подлегне ономе што траже, онда је... Република 
а Босна никада ионако неће бити никаква. То је ствар коју 
морамо да знамо и са којој морамо да се носимо. До сада смо 
могли да имамо различите индивидуалне интерпретације, од 
данас морамо да говоримо једним гласом о свим питањима 
и да имамо јасан одговор, не може бити да нема одговора. 
Читајте, све и један одговор овдје има, читајте медије, оно што 
ми кажемо то је одговор, оно што каже Жељка, што каже Игор, 
што кажем ја, што каже Шпирић, то су за вас одговори на 
изазове и питања. Наша кампања ће бити снажна и енергична, 
напашће нас вјероватно зато што ћемо имати снажну кампању, 
али са снажнима иде и снажна кампања. Па шта мислите сад 
да неку благу кампању направимо, онда би рекли предао се, е 
не ћемо се предати, идемо снажно, идемо на све билборде, све 
смо билборда купили што има у Републици Српској. Плакате, 
све жи во на терен, све живо међу народ. Медији, видјећете да 
ће сви бити добри. БН нас не интересује, БН треба да покаже 
как ви су ови други, дакле тако, и мислим да је он своју мисију 
значајно већ завршио. Најбоље оно што се може нама десити је 
да побједа зависи од нас, али то носи изазов. Има народа који 
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ка же дабогда се сам са собом забавио, е сад ми морамо то дабог-
да се сами са собом забавили и побиједили, ништа нам друго 
не треба.

А сада, идемо сви на сликање, видим сви смо се фино уре-
дили и ја са вама, даме поготово, морао сам то да кажем још на 
почетку, видио сам да ме нешто импресионирало, али нисам 
укапирао одмах на почетку шта је, сад видим сређеност, љепоту 
дама које су овдје са нама заједно. Хоћу да вам кажем да вјерујем 
у вас, и хоћу да вам кажем да вас нећу оставити никад и хоћу да 
вам кажем да не очекујем да ни ви мене оставите. Хоћу да кажем 
да Жељкина и моја побједа као индивидуалних кандидата је 
ваше власништво, а наша обавеза. Ваше власништво зато што 
ћете ви бити дио нас, уткани у сваку нашу побједу и што ћете 
моћи отићи на крсну славу ил’ на рођендан и рећи, ми смо то, 
није то мало. Да, за почетак, хвала вам лијепо. Да вам право 
ка жем, и очекивао сам овакав аплауз, нисам џаба рекао на 
почетку – млад, харизматичан. На степеницама сликање.

(Састанак Додика и руководства 
странке са кандидатима)
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Лакташи, 6. септембар 2014.

Конвенција СНСД-а
Побједа Српске

Хвала вам свима. Хвала, Матија (Бећковић), и хвала, Емире 
(Кустурица), што сте данас са нама, што сте нам послали ове 
поруке и рекли оно што нам је драго да чујемо и што мислимо 
да јесте истина. Хвала вам што сте одвојили своје вријеме и 
били са нама овдје, драго нам је што дијелимо ову просторију 
овдје са вама. Хвала и овима који, мало због нас јер је била гужва 
на улазу, сада сједе иза и можда не виде све ово и онима који 
сједе овдје изнад, горе, што показују стрпљење да останемо ту 
до краја. 

Окупљени овдје у жељи за сигурну будућност, желимо да 
поручимо свима да идемо у побједу за Српску, за наш народ, за 
нашу Републику, за наш начин живота и за наше право да овдје 
имамо и одлучујемо у своје име, у име стечених, остварених 
изборних права на свој језик, писмо, на свој идентитет, на своју 
нацију. 

Поносан што припадам народу са тако богатом, снажном 
историјом. Ни једног тренутка нисмо хтјели да не будемо оно 
што јесмо, а јесмо припадници српског народа, који жели и 
хоће са другима да живи и гради мир и стабилност, сигурну 
будућност, и то ми знамо да радимо, и то смо чинили свих ових 
година тешких изазова. 
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Да ме неко питао, а ови из агенције ми то не дозвољавају, 
ја бих овај скуп завршио са оним што је Жељка говорила. Оно 
што је вама поручила сада и можда само једну ствар сам хтио да 
кажем и додам – данас се налазимо у друкчијим околностима, 
данас сам дошао овдје да од вас тражим да будемо једно и да 
побиједимо. И да вам кажем још једну ствар, неће ми бити 
драга ни једна побједа било ког кандидата са листе, ако то не 
буде била побједа свих нас. Престаните да се борите међусобно 
и кренимо да се боримо заједно. Нећу да чујем, јер послије 
свих ових година имам право да кажем и да тражим, немојте 
искушавати мене и руководство Републике Српске на причама 
о анимозитетима, треба нам јединство и хоћемо побједу. Онај 
ко неће са нама, може одмах да иде. Нећу да слушам широм 
Републике Српске да има оних међу нама који су спремни 
да се само боре за себе и да занемаре побједу свих. Данас нам 
треба побједа свих, данас нам треба побједа свих нас, зато што 
је историјски тренутак у коме се налазимо деликатнији од оних 
у којима смо били раније. 

Није, можда, ни било тешко, кад одлучите рећи не, ал’ 
сад нас чека много ствари, морамо да будемо унутра да бисмо 
знали шта радимо од почетка и на крају гдје ћемо да завршимо. 
Таква Република Српска мора да има вођство, мора да има 
лидере, мора да има моћ, мора да има посланике у НСРС и 
мора да има владу. Само то све скупа заједно, што народ даје 
и народ пружа као шансу, може од нас да направи успјешне 
људе, на успјешном мјесту, на сигурном мјесту на свијету, а то 
је наша Република Српска.

ОБЕЋАНО, УРАЂЕНО

Са свима вама био сам у много битака, многе смо добили, 
већину их добили, драматично велики број добили, ал’ ова ко ја 
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нам сада слиједи, треба да буде и јесте наша најдража побједа. 
Ми показујемо да смо друкчији. Мало ко данас у ре гиону, након 
једног мандата у глобалној кризи може да добије поново мандат, 
а нама се пружа прилика да послије два мандата добијемо и 
трећи. У том трећем мандату, ми морамо да остваримо и да 
наставимо пут који смо градили. Нисам склон да објашњавам 
шта нисмо урадили. Рећи ћу вам једну ствар, урадили смо све 
што смо могли и више од тога смо учинили, нема ништа што 
нисмо урадили у датим околностима, у условима када овдје 
функционишемо у оквиру Босне која је немогућа и никаква, 
недовршена, несавршена нити се може довршити и усавршити, 
ми смо као они које је тај велики свијет бацио негдје на страну 
сталних криваца, оних које је требало осуђивати, имали смо 
довољно снаге да то кажемо и да се извучемо из тога. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Кључну одлуку смо донијели ми, када смо рекли високом 
представнику –  „нећемо објавити твоју одлуку у нашем Слу-
жбе  ном гласнику, ако ћеш да је објавиш онда формирај свој 
службени гласник, ми у нашем Службеном гласнику нећемо 
више објављивати оно што ти доносиш“. За тако мало, про-
мијенили смо свијет, промијенили смо нас, изградили нас 
и показали да је само важно да имате карактер, а карактер је 
нај снажније што човјек може да носи, и рећи ћу вам поново, 
негдје сам то нашао, када су Ајнштајна на крају његовог живота 
питали шта мисли зашто је баш он ето толико успио, он каже: 
„Мислио сам да сам посебно надарен и од рођења то стекао, 
а онда сам ево на крају овог свог живота само једно научио, а 
то је, имао сам карактер да будем ово“. Е ми морамо да имамо 
карактер да будемо ово, да бранимо Републику Српску до ње-
не самосталности и независности, не зато да бисмо другима 
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и друкчијима, мањим а и већима, пркосили или нешто зло 
учи нили. Ми немамо аспирације према Федерацији, ми не-
мамо аспирације ни на једно национално право Бошњака, ни 
Хрвата, ни било ког народа, ми имамо аспирације да афир-
мишемо наше право, и да афирмишемо право на нашу др-
жаву и на нашу историју и на нашу будућност. Тог права не 
смијемо да се одрекнемо, а да бисмо то право доживјели и да 
би се то право остварило и додатно ојачало, морамо да имамо 
карактер. Карактер, а не да се повлачимо пред било ким. Наша 
идеја је била чиста, наша идеја је била исправна, наша идеја је 
омогућила да Република Српска свих ових година остане на 
ногама, да би могла да крене. Није пала, није побјегла, лакше је 
кренути када стојите него када клечите. 

Ми смо успјели. Некима је то мало, мисле да могу више. 
Није могло више, није могло у датим околностима више на 
земљи која је разорена, којој су све економске мјере, економске 
политике наметали странци, од транзиције, приватизације, 
међународног монетарног фонда, од отворених граница, не-
могу ћности да заштитимо нашу производњу, све су урадили 
странци. Ми морамо сада да кажемо, хвала вам, ми хоћемо 
сада да се одбранимо, као што ви браните своје земље, враћате 
њи хову снагу тако што другима улазите у конкуренцију. Ми 
хоћемо да наш привредни и економски систем градимо тако да 
себе заштитимо, а да бисмо себе заштитили и себе изградили, 
морамо ићи у нову индустријализацију у Републици Српској 
и морамо помоћи реални сектор привреде и запошљавање, 
морамо то да учинимо. 

ПОДСЈЕЋАЊА

Када ме питају зашто то прије нисмо урадили, ја им ка-
жем баш због овога што сам малоприје рекао. Важно је било 
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остати на ногама да би се могло даље кретати... Да вас само 
подсјетим, када смо дошли, плате у просвјети, полицији и 
здравству биле су дупло мање. Данас наше плате у просвјети, 
здравству, полицији су веће него у Србији, веће него у другом 
дијелу БиХ, имамо већи просјечни лични доходак него што је 
у Федерацији. 

Први пут када сам постао предсједник Владе, Федерација 
је у свом платном промету имала 480 милиона марака, а 
Република Српска само пет милиона. Пет милиона, ништа 
нисмо имали више и морали смо да кренемо и знали смо куда 
идемо, најважније је знати куда идеш. Најгора ствар која може 
да задеси човјека јесте да не зна куда иде и да се забави сам са 
собом, по оној народној дабогда се сам са собом забавио. То је 
оно што су они нама упорно овдје наметали, да се ми бавимо 
собом на начин који они желе. Не. Ми смо се бавили собом да 
бисмо нас изградили бољим, јачим, чвршћим и увјеренијим. 

Причају стално о корупцији, из дана у дан чујете корупција, 
као да је измишљена код нас, као да нигдје на свијету не постоји 
корупција него само код нас и баш сада се појавила пред из-
боре. А ја ћу вас питати, зашто не причају о криминалу? Не 
причају о криминалу зато што смо уништили све организоване 
криминалне групе у Републици Српској, расвијетлили сва 
писма државних људи, државних функционера које су убијале 
криминалне групе овдје у Републици Српској. Данас могу 
слободно да кажем, у Републици Српској нема организованог 
криминала и нема организованих криминалних група, а ако 
се појави, брзо је средимо. Зато су навалили на корупцију, јер 
знају да не можемо да завршимо ствар, не можемо да завршимо 
зато јер су нам отели правосуђе, судије и они пресуђују, и 
тамо је легло корупције које не можете да излијечите, у самом 
правосуђу, и зато морамо да враћамо назад надлежности, јер 
не може да суди неко ко нема надлежност, мора да се суочи 
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са народом, као што ја, као предсједник Републике, послије 
четири године идем поново на гласање па ће народ рећи хоће 
ли Милорада Додика или неће. 

СУДИЈЕ

Мораће народ да каже за судију хоће ли га или неће. Су-
дија је веома важан у српском народу, без судије не можемо да 
иде мо даље, а кад је судија покварен, онда се поквари читав 
народ. Требају нам судије поштене, професионалне, које ће се 
заједно са нама борити за права. То је оно што су нам отели, 
знали су шта треба да нам отму, отели су нам финансије и то 
је подржао Младен Иванић. Када сам отишао 2000. године као 
предсједник Владе, Република Српска је имала ставку у свом 
буџету, финансирање заједничких институција БиХ, када 
сам се вратио шест година послије, БиХ је имала систем инди-
ректних пореза. „Касирање“ заједничких институција по стао је 
приоритет, драматична промјена, оно што остане новца иде на 
Републику Српску и Федерацију и то је неправедна расподјела.

Нећу да говорим о опозицији, они најбоље говоре о себи. 
Чуо сам мог противкандидата како каже: „Ја упорно изазивам 
Милорада Додика ал’ он никако да одговори нешто“. Људи 
који раде са мном кажу боље је немој га помињати, ево ја не-
ћу да га поменем, али хоћу да кажем једну ствар, није лако 
бити предсједник Републике. Републици Српској не треба 
по литичар предсједник. Републици Српској треба државник 
пред сједник. Зато ми правимо државу и хоћемо да идемо ка 
томе да будемо што је могуће мање ентитет, а што је год више 
могуће држава. Држава, то је тако снажна ријеч. Државу коју 
градимо могу да изнесу само снажни историјски људи који 
има  ју подршку народа, који морају да имају подршку своје 
пар тије. 
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ВОДСТВО

Знате ко ову државу води? Руководство СНСД-а. Све 
ове године смо доносили зреле одлуке, никада се нисмо поко-
ле бали и били супротни. Ни један дан никада није био без 
органа да донесе одлуку, то нема нико у региону. Нема ни 
једне политичке партије да се није цијепала и да од једне није 
настало пет политичких партија. Има, само СНСД у Републици 
Српској. Тај СНСД наставља својим путем сви заједно. Ударна 
тројка овог СНСД-а је Жељка, Милорад, Игор на овим изборима, 
а ударна песница овог времена које долази сте ви сви заједно са 
мном, СНСД, читав народ који нас подржава. Ударна песница 
мора увијек да буде стиснута јер је онда јака, ако је отворена, 
губи снагу. Зато је СНСД и у својој намјери веома затворен, и 
не дозвољава да губи енергију на унутрашње трвење. 

Зато је Жељка кандидат за члана предсједништва, она, 
Игор и ја смо државници ове Републике, ми хоћемо да у име вас 
радимо оно што желите, што понекад чак и не знате да хоћете, 
ал’ желите да урадите, ми то знамо. Нема ауторитета који би нас 
поколебао... нема ауторитета који би једну Жељку Цвијановић 
у Предсједништву сутра због овог или оног, сарајевског чар-
шијског менталитета довео у позицију да не донесе праву одлу-
ку. Рећи ћу вам још једну ствар, они сви и ја са њима можемо 
да се не видимо шест мјесеци, да не контактирамо, а знате шта 
ће се десити ако морамо да одлучујемо о истим питањима – 
донијећемо исте одлуке. Код нас нема разлике ни у чему. И ви 
многи по вашим малим мјестима и великим градовима оно сте 
што је наша снага, без вас наше снаге нема. Жељка Цвијановић 
мора да оде у Предсједништво, јер њен одлазак тамо значи да 
ћемо имати правог борца и сигурног борца за оно што јесте 
Република Српска. Жељка Цвијановић мора тамо да буде, да 
би наставила оно што је Небојша Радмановић радио и створио. 
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Када је рекао дижем заштиту националног интереса, на 
сваком питању, на зарезу шта урадити, па од прије 3-4 годи-
не не смију ни да помену одлуке о прегласавању Небојше Рад-
мановића, то ће Жељка да настави. А онда ћемо ми овдје у на-
шој Скупштини дочекати и рећи, не може то што хоће Бакир 
и онај не знам ни ја, не може. Ми имамо наше одлуке, нису 
уперене против Бошњака, Бошњаци су заведени у Федерацији, 
заведени су својим бошњачким политичарима који немају 
политике, заведени су са историјом и са будућношћу. Они 
морају да се окрену добробити свога народа, а не да се боре, да 
анализирају друге, и да тај народ на тај начин добија само нове 
и нове и нове непријатеље. Ми их позивамо да живимо у миру, 
тужни смо због несреће која се њима дешава, тужни смо, жао 
нам је због страдања рудара које се десило. 

Али, у политици нас немојте дирати, имамо наша права 
и та права немојте да вам пада напамет да нам дирате. Зато 
Жељка мора тамо да буде, зато што је нарасла улога Турске, 
која све више отворено подржава Бошњаке овдје у БиХ, и 
уоп ште не знамо на који начин ће се то кретати. Да бисмо то 
предуприједили треба нам Жељка, јер Жељка то разумије, 
Жељ  ка то зна, и са мном је разговарала, преговарала у свим 
бриселским канцеларијама. И Жељка са мном за неколико да-
на путује у Русију да се тамо сретнемо са Путином и да раз-
говарамо, јер вјерујемо у то што он ради.

ЕКИПА

Небојша, Игор, Шпира, Радован, Средоје Новић, сви ви, 
нови начелник општине Лакташи, признајем само побједу која 
није мања од 70%. Сви смо ми дио тима, окупљени и никада, 
никада нисмо посумњали у себе. Волим вас све. Увијек сам 
тежио да будем са свима вама, са сваким човјеком ове Републике 
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Српске и признајем да ми није у много случајева било важно да 
ли су то само наши чланови, јер и други људи овдје доприносе 
ономе што јесте квалитет живота, а то је да можемо другачије 
да мислимо. Ово о чему је Жељка говорила, не смијемо да мр-
зи мо, молим вас немојте да мрзите. Мржња никада није про-
блем ономе кода мрзите, мржња је увијек проблем оног ко 
мрзи. Не смијемо да будемо заробљени, ми не мрзимо никога. 
Ја не мрзим никога. Обећавам вам да ћу оне који ће изгубити 
изборе одмах након тога пригрлити, пољубити и покушати да 
их утјешим. Зато што не мрзим.

Вратите се својим кућама срећни и тамо пренесите поруке 
наше љубави коју имамо за свакога у Републици Српској. Пре-
несите поруке наше одлучности да бранимо оно што смо 
направили. Поред оснивача Републике Српске, сјајних људи 
који су формирали и имали храбрости и дошли у позицију 
да изгубе свој породични и лични комодитет, највише ко је 
урадио за Републику Српску је ова партија и ми. Наше вријеме 
мора да траје. Нисам заљубљен у себе и оно што ми радимо, 
али сам увјерен у оно што ми имамо, што има овај народ и ње-
гово национално богатство. 

СНСД је национално богатство Републике Српске. Зато 
вас молим, немојте оставити ни један дан да нисте радили за 
Републику Српску. Ал’ ћу вам једну ствар рећи, треба нам само 
фер и чиста побједа. Нећу да проводим вријеме објашњавајући 
да нисмо часно побиједили, хоћу часну и чисту побједу до сузе. 
Побједу коју не може нико да оспори. 

Немојте да дођете никада у искушење да не волите Репуб-
лику Српску и онда када можда нисмо стигли да свима вама 
вратимо љубав коју сте нам давали, и онда када сте нешто хтјели, 
а нисте успјели. Не прихватам да због тога не волите Републику 
Српску. Немојте вољети мене али Републику Српску морате да 
волите у сваком стању и сваком расположењу. Република Срп-
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ска је једино мјесто гдје ми можемо да опстанемо. Не смијемо 
ући у једну колотечину коју нам они турају, а то је, запамтите 
шта ћу вам рећи, да бисмо остали овдје морамо се потчинити, 
а ако се потчинимо, онда нећемо опстати. Онда ћемо бити 
изгубљени као народ. Зато немамо друге него да се боримо.

Хвала вам свима, хвала онима који су стајали све вријеме. 
Хвала Матији, хвала Емиру. Градићемо и даље, ја вјерујем у на-
шу снагу, вјерујем у нашу побједу, вјерујем у све људе па и у 
оне који нису са нама, вјерујем у добробит Републике Српске. 
Хвала лијепо, живи и здрави били.
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Пале, 13. септембар 2014.

Требамо бити заједно

Хвала, хвала вам за све ове године нашег заједничког 
рада... морам рећи тешке године. Имали смо повјерења једни 
у друге, због вас сам ја био предсједник, а надам се да сам вама 
вратио осјећај достојанства што живимо овдје, што живимо у 
Републици Српској. Имам намјеру да то наставим да радим, 
увјерен да то чиним у најбољем интересу свих вас, у најбољем 
интересу сваког нашег човјека. 

Кампање служе да причамо о себи, али и о другима. Ја нећу 
много о њима, о њима говоре они, а не ја. А о политичарима би 
увијек требало да говори оно што оставе иза себе. А ја и овдје 
у овом мјесту, у Палама које тако волим, оставио сам много, 
довољно за један живот и довољно, довољно да могу овдје да 
дођем међу вас било кад послије и да вас погледам у очи и 
кажем да сам се сваког дана борио једнако за све као и за Пале, 
да се у њима боље живи и да ријешимо неке проблеме које сте 
деценијама имали. Да се овај град изгради градом, да ријешимо 
готово свако најважније питање овог града и ове општине, да 
подстакнемо и помогнемо стамбену изградњу, подржавајући 
младе брачне парове и дајући путем Развојне банке јефтине 
кредите за стамбену изградњу. Данас кад дођем овдје, а Пале 
сам упознао у ратним годинама, морам да кажем да је ово 
заиста израсло у лијеп и фин град. 
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Готово да ми нико не треба ништа рећи о некој мојој 
улози у томе, ја сам задовољан јер видим да смо напредовали, 
да нисмо стали, да нисмо остали мали и да овај град заслужује 
пажњу власти Републике Српске, без обзира на то што побје-
ђујемо на општим изборима, а губимо на локалним. Никада 
нисмо одустали да вратимо повјерење људи овог града и ове 
општине. И то смо чинили упорно градећи факултете, домове, 
тунеле, подржавајући олимпијски центар, јер знамо да од тога 
зависи много привреде овдје. Моја улога је била да подржим и 
да не зауставим, ваша да то препознате. Морамо бити заједно 
јер су тешка, изазовна времена. 

Данас кад сам долазио овдје чујем изјаву министра ино-
стра них послова Руске Федерације господина Лаврова, то је 
оно исто што говорим годинама уназад, то је оно исто што 
смо сви знали, да је велики Запад натјерао и направио, некако 
склепао Босну да Муслимани не би остали сами, а нас ставили 
унутра да будемо неки кохезиван или колективни фактор, да 
би касније тај исти Запад у својим одлукама помагао Бошњаке у 
њиховим политичким намјерама да Републици Српској укину 
надлежности и то пренесу негдје у Сарајево, као да се ништа 
није десило, као да многи од вас нису напустили федерално 
Сарајево зато што тамо нису могли да живе и борили се док су 
год могли и прешли овдје. 

Тај исти министар иностраних послова Руске Федерације 
је данас, дан прије него што госпођа Цвијановић и ја одлазимо 
у посјету Русији, нашао за сходно да све то каже и упути поруку 
и овоме овдје човјеку у Републици Српској, ко хоће да чује и ко 
разумије све јасно. А ономе ко неће, њему не можете ништа 
доказати. Народ је то давно рекао у једној досјетки која гласи: 
„Паметнога не вриједи савјетовати, он ионако све зна, а будали 
говорио, не говорио, не вриједи“. У том настојању, борећи се 
за наш начин живота, за нашу вјеру, писмо, за нашу славу, за 
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све оно што нас чини специфичним, никада нисмо зашли и 
урушили права других. 

Ми смо у једном огромном цивилизацијском неспоразуму, 
као Срби. Никада друге нисмо кињили, никада им нисмо били 
диктатори и никада им ништа нисмо жао учинили, осим што 
смо их упорно ослобађали и давали им права, чак правили 
нације, а историјски редовно успијевали да будемо криви. 
Један историјски дискурс о коме морамо да говоримо, тај исти 
свијет данас хоће да ми не говоримо о нама, о Србима на овим 
просторима и нашим правима. Ми смо остали посљедњи који 
о томе говоримо. На улазу овдје у ваш град гледам плакат, 
билборд СДС-а, каже за нормалан живот. Па то чујем у 
посљедњих десет година из федералног Сарајева, све иједан 
политичар из федералног Сарајева тражи нормалну БиХ, а 
они траже нормалан живот. Ја мислим да ту постоји одређена 
симбиоза, они хоће нама да кажу да је ово што имамо данас 
ненормално, да ми не живимо нормалним животом. Ми можда 
живимо тежак живот, али увјерен сам да живимо нормалан 
живот, слободан живот, живот који заслужујемо овдје. 

Тврдити да Република Српска није нормална, то значи 
призивати друге да је нормализују. Тако да су и њихове 
политичке пароле који они овдје просипају уперене против 
онога за што се упорно ја борим и ови моји сарадници и ви 
овдје који сте увјерени у ово, не треба вас нико увјеравати. 

Нисмо ми босански Срби, ми смо Срби. Ми имамо Ре-
пуб  лику Српску, наша Република Српска је ствар наше љу-
бави и свега онога што ми улажемо у њу. Не могу да кажу 
та  ко цинично када говоре о нама, о другом ентитету, и кажу 
мањи бх. ентитет. Ја им на то кажем, извините, рекао бих не-
што грубље, али има овдје много дама, кажем ја то, ал’ нећу 
сада: „Ми имамо своје име и презиме, наше име и презиме је 
Република Српска, а ви мислите о нама шта год хоћете“. 
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Не можете очекивати од нас да вас поштујемо ако ви нас 
не поштујете. Ако желите наше поштовање, онда поштујте на-
шу љубав, а наша љубав је наравно Република Српска. Не мо-
жете нам говорити о томе да мора и треба да живимо у БиХ, 
а упорно нам свашта говорите, да смо овакви или онакви, да 
не заслужујемо Републику, да смо геноцидни. Који ћете ђаво 
упорно са нама када смо тако лоши другари? Зар хоћете да ми-
слите да смо ми наивни и да вам повјерујемо у причу на коју 
нас навлачите? Не, ја нисам Босић, ја нисам држао предавање 
на Факултету политичких наука у Сарајеву, гдје га је декан 
про   звао и рекао „коначно пробосанска снага из Републике 
Српске.“ 

ОДГОВОРНОСТ

Моја одговорност је била према многима који су страдали 
за Републику Српску, ми њима морамо да вратимо, а вратити 
можемо ако чувамо ово што имамо. Моја одговорност је би ла 
и увијек је према овим младим људима, према њиховој будућ-
ности, када правимо школе, домове, када правимо путеве. Када 
направимо пут од Лукавице овамо према Јахорини, па неће да 
виде, а ми поносни зато што смо учинили нешто што многи 
нису могли да ураде. То је улагање у будућност коју ми видимо. 

Знам ја да има тешких живота, тешких судбина, много 
се сломило на овом народу свих претходних година, али сам 
увјерен да је најтеже прошло и остало иза нас. Али, никада 
нисам хтио да прихватим да било ко због свог личног положаја, 
незадовољства или било каквог другог стања, што му неке 
власти нису ово или оно учиниле у Републици Српској, не 
воли Републику Српску јер за то нема разлога. Прихватам само 
оне који хоће са нама да раде овдје. 
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ОСНИВАЧИ

Пале несумњиво остају уписане као централно мјесто 
на ше државности. Долазио сам овдје и сматрам себе човјеком 
који је унио свој лични и политички капацитет у прве одлуке 
о формирању Републике Српске. И увијек сам, без обзира на 
чињеницу да понекад нисам имао исте политичке ставове, 
био онај који је поштовао осниваче Републике Српске. Они 
су у Републику Српску уложили свој лични и породични 
комодитет и остали на идеји која се звала Република Српска. 
Само њима могу да признам да су, послије народа, јер је народ 
највише урадио, пуно урадили. Дакле послије тих оснивача и 
тих првих генерација које су завршиле како су завршиле, по 
Хагу и на многим другим мјестима. Сада том истом Радовану 
Караџићу нико из СДС-а не смије да оде да посвједочи, да га 
одбрани, него иде Милорад Додик и неки други људи. 

Рекао ми је, када сам био тамо и показао листу оних од 
којих је направио богаташе овдје на Палама и широм Репуб-
лике Српске, да се никада нису одазвали на позив да помогну 
његовој породици, ни Ратку Младићу, ни њима. А ја могу да 
кажем да смо у најтежим временима помагали. Али у сваком 
случају, послије њих највише за Републику Српску учинила је 
ова екипа људи. Ми не мрзимо никога, ја не мрзим. Ја волим да 
се на брзину обрачунам ако могу, али да мрзим до сутра или 
мислим о томе, не могу. И то је мој рефлекс и ја тако живим. 
Понекад сажаљевам оне које бих можда требало да мрзим 
и мислим да је тачна једна ствар, а то је да је проблем онога 
ко мрзи, а не онога кога мрзите. Бити у мржњи значи да сте 
оптеретили себе једним огромним теретом који само може 
погоршати живот. Поштовати људе прије свега. 

Идемо у ову политичку причу на изборе. Слушао сам 
шта све говоре из те фабрике лажи, БН телевизије, која је до-
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би ла новац да направи оно исто што је радила емисија „60 
минута“ својевремено, исто против мене и мојих сарадника. 
Са да то чини БН телевизија, која је плаћена новцем америчког 
амбасадора. Када су закључили да не могу да нам „доскоче“ 
из Сарајева, рекли су да можда могу доскочити из Републике 
Српске. Као што видите, не скидају се са Милорада Додика. Ја 
их не гледам, али их чујем, али само ћу једну ствар рећи – када 
се ја попнем, можда некима неће бити баш лако. 

Али ово је вријеме избора, они имају право да подржавају 
кога хоће, а та концентрација лажи вријеђа здрав разум сваког 
човјека. Здрав разум сваког човјека вријеђа, морам то да кажем. 
Ушли су не у политичку борбу, БН, ушли су у личну борбу 
против Милорада Додика. У личној борби ја се лично браним, 
а каква ће бити одбрана, чућете једног дана. 

Ви морате да схватите да ми желимо да градимо стабил-
ност. Са нама овдје сједе људи који имају способност. Чули 
сте докторицу која вам је објашњавала на који начин градимо 
здравствени систем. Ја нисам стручњак те врсте, али сам подр-
жао и знао да подржавам реформе које су у региону прогла-
шене лидерским. Данас у Републици Српској постоје праксе, 
нове уведене праксе у области медицине. Због њих долазе да 
се едукују код нас људи из окружења. Мени долазе ти људи, 
захваљују ми се предсједници влада и држава и кажу – хвала 
што сте имали метод породичне медицине, за радиотерапију 
у Бањој Луци и многе друге ствари које смо урадили у овом 
времену. 

Одржали смо и повећали плате у односу на СДС и ПДП, 
повећали плате у медицинском сектору готово 80%. Данас 
су плате наших здравствених радника веће него у Србији, је 
л’ тако, има ли овдје здравствених радника, наравно да јесте. 
И онда се нађу неки смрдљивци да кажу и причају и шаљу 
поруку о томе како ништа не ваља, како је овдје криминал, 
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како је корупција. Испада да нигдје у свијету нема корупције, 
само код нас, како прича опозиција. Наравно да има, нико не 
каже да нема, али зар ме могу увјерити или вас могу увјерити, 
да су они били чистије друштво него ми, је л’ то могуће? 

Једино на то можете употријебити ону народну: „ко о 
чему, курва о поштењу“, тако и они о корупцији и криминалу. 
У овом граду нисте смјели ни да заноћите, да се смркне а да не 
одете кући, прије осам година. Реформисали смо полицију и 
нисмо је дали у Сарајево и данас је Република Српска безбједна 
и сигурна, данас у Републици Српској нема убистава и није ни 
било посљедњих година како смо навикли овдје. Пуцали су на 
начелнике полиције, убијали људе са политичком позадином, 
о чему сам овдје ја говорио, па су рекли да ће ме тужити, па 
никад ништа јер не смију, јер имамо доказе. Овдје је проблем 
што је то отишло на ниво БиХ и тамо то држе, а онда повлаче 
када им требају, јер рачунају да ће ти поново доћи на власт па 
ће их онда ломити, као што су сломили Шаровића када је био 
министар у Савјету министара да промијени закон који ми 
нисмо дали пет година. То су ствари које они нуде. 

Да ли хоћете нас, хоћете ли поново на Палама да видите 
све те ликове који се можда и данас крећу али нису опасни и не 
смију да се дрзну да овдје тероришу читав један град и читав 
један народ? Зар хоћете да вам дјеца живе у том амбијенту, 
у коме се регрутују убице, криминалци и плаћеници? Ми 
нисмо за то. Хоћете ли да вам причам о овима који се нуде 
као алтернатива из вашег мјеста, именима и презименима? То 
ви знате боље него ја. Је л’ треба да вам ја дођем из Лакташа 
да вам овдје то говорим? Али ако ви то не цијените онда, 
наравно, ви бирате живот. Ја сам увјерен да ви који сте вечерас 
овдје дијелите са мном све вриједности. Видим једног ту који 
не аплаудира, он је послат ту да види шта се овдје прича. 
Ево и сад га гледам, али то је све ствар доброга, никога не 
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вријеђамо, а што је најважније, пренесите им, никога се не 
бојимо, никога. 

ИЗБОР

Ми не схватамо политику као питање живота или смрти, 
ми схватамо ово као борбу идеја, наше идеје су у свему овоме 
што смо ми изградили. Ако је то мало овом народу, не морају 
да гласају за Милорада Додика. Ако је мало и ако не виде да 
су рециклирани политичари у виду Иванића, Босића, Чавића 
који је потписао Сребреницу, срамну одлуку о Сребреници, а 
данас га тај СДС као подржава зато што желе наводно да врше 
неке промјене. 

Какве су промјене могуће са људима који су имали при-
лику да буду предсједници влада, предсједници Републике, 
када није било глобалне кризе, а ви сте имали мање, дупло 
мање плате него данас? Дупло мање плате у образовању, здра-
в ству, у полицији. Хоћете ли да се вратите на то? Какве су то 
промјене могуће? 

Знам их све лично, не представљају ми никакав проблем 
у животу, а немојте да вама представљају проблем, мени ни-
када неће представљати проблем. Ја се нудим да водим ову Ре-
пуб лику заједно са Жељком и са свим овим људима овдје. Ја се 
нудим, јер сматрам да је то моја обавеза као човјека, Србина, 
ро ђеног у Бањој Луци, да се ставим на располагање народу. 
Поштоваћу одлуку народа, ја не молим никога од вас ни за 
један глас, не дајете ви мени глас, него дајете глас себи, да би 
се обезбиједио живот који може бити бољи од оног горег које 
вам нуди ова наша алтернатива. Ако то не разумијете, немојте 
гласати за мене. 

Овдје сам упознао много дивних људи. Данас сам чуо 
добре говорнике. Први пут изаћи међу вас, говорити на оваквом 
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скупу, пред нама који смо дошли као лица са телевизије, нарав-
но да није лако. Али није било збуњивања и чуо сам одличне 
идеје од ваших троје кандидата овдје са Пала и свих других. 
Упоредите само њихове личне животе са кандидатима који су 
на другим листама. Упоредите начин како су они градили своје 
каријере, како су постали професионалци, како су студирали, 
да ли су то радили редовно или су то радили на неки други 
начин, па ћете онда видјети гдје станује та нормалност коју они 
призивају. Знате, онај ко није нормалан он се стално позива на 
нормалност. У сваком случају, подржите ове дивне људе. Жељку 
подржите зато што је Жељка права Српкиња. Тамо се бира 
српски члан Предсједништва из Републике Српске, Жељка је 
Српкиња. Жељка уноси једну нову димензију наше политике у 
Сарајеву. Наставља оно што је радио Небојша Радмановић, не 
дозвољавајући да свих осам година будемо прегласани. Имао 
је стрпљења да сједи и да се убјеђује са другима. Жељка има 
стрпљења, али неће сједити и убјеђивати се. Радићемо заједно 
и наставити оно што радимо већ годинама, сарадници смо 
од самих почетака у политици, касније заједно у влади и ево 
видите гдје смо данас. 

Треба нам и посланичка група у Парламенту БиХ са Бош-
ком, Лазом и другима, Сташом. Требају нам момци који неће 
гласати, када их затворе и када им исценирају оне невладине 
организације и блокирају Парламент, а они остану унутра и 
не препадну се. А знате како смо их ослободили, ослободили 
смо и оне друге, нису само наши, дакле не воле да причају о 
томе, сваки тренутак смо били у контакту, ми смо тражили 
начин са нашим хеликоптером да их извучемо преко крова, ал’ 
нисмо имали гдје спустити хеликоптер. Договорили смо да из 
Бање Луке из посебних јединица овдје из окружења обучемо 36 
наших момака и да оду тамо и укључе се у ту руљу и онда су 
и они галамили и псовали и Додика и свашта нешто говорили 
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док нису пришли главним вратима, и када је њих 30 стало крај 
врата, а били су са њима на телефону, они су већ сишли доље 
и чекали крај излазних врата и кад је пала команда, тих наших 
30 момака је раширило оно, направило коридор и тако су људи 
изашли. 

Иначе, а онда су и они Бошњаци и Хрвати молили да не 
затварамо коридор, па ми смо мајстори у отварању коридора, 
ми знамо како се то ради. Зато морају они, људи са искуством, 
да иду тамо. Морају људи са искуством, не може без искуства 
ићи неко и бавити се политиком да ме импресионира. 

ПРАГ

Све моје импресије су завршене. Ја сам срео све важне 
људе свијета и ја сада морам ово да кажем и баш у оригиналу, 
немојте ми замјерити. Били смо Жељка и ја у Прагу и онда је 
дошао један од европских политичара, каже мени: „Ти мораш 
да прихватиш да се члан предсједништва бира у Парламенту 
БиХ“, кажем ја јеси ли ти нормалан, ја све вријеме говорим да 
нећу то да прихватим, а он мени „ви мени извлачите тепих 
испод ногу, ви знате да су избори за Европски парламент 
за мјесец дана“, а ја њему кажем, извините, „ј... ми се за твој 
тепих“. Он ме гледа изненађен, па каже „све зависи од вас“, 
рекох „наравно да све зависи од нас, ал’ има ту и Босић“. „Ако 
ви, господине Додик, прихватате, Босић је већ прихватио“. Ја 
кажем не, након два сата, гледа он мене мрко, ја њега, баш ме 
брига за њих. И поново пауза, након два сата прилази он мени, 
ухвати ме за лакат и каже: „Господине предсједниче, извините“, 
а ја се окренем и кажем њему, „извините и ви“. Нема мрдања. 

А онда смо Жељка и ја рекли – идемо ми одавде. Праг 
је тог дана био баш лијеп и сунчан, а ми да гледамо како се 
Муслимани и Хрвати свађају око тога како ће ко кога преварити? 
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Мени је важно да нас не могу преварити и ја сам рекао идемо 
ми негдје на пиће, а кад ви се договорите, јавите нам и ми ћемо 
доћи овдје. Отишли смо са неким друштвом, наравно они су 
сједили до зоре и ништа се нису договорили, једино ново или 
старо је у томе што је све вријеме Босић сједио са њима. Још 
чак и понижење, пошто је таква технологија, па кажу ви Срби 
изађите мало у ходник, сачекајте док се ови Муслимани и 
Хрвати нешто договоре. Наравно, то траје, ја нисам хтио никад 
да стојим у ходнику, гдје сам ја за ходника, ја сам за јавну сцену. 
А Босићу то свеједно, он онакав никакав скупи се, да не знам 
ко је. Једном је заспао – овако држи руку, испало као на нешто 
проси, па му је један од његових ставио неки гвоздени новац, 
има и једна слика.

Добро, углавном, испричали смо се овдје, хвала вам за ово 
суботње поподне, цијеним то што сте овдје, волим вас који сте 
дошли. Знам да има овдје на Палама још много наших људи 
који нису тренутно ту, субота је мало незгодан тренутак, ал’ 
ако се скупите у пуној дворани овдје, доћи ћу поново. Али 
хоћу и ово да вам кажем, пошто је ред да кажем нешто и о 
себи, дакле – Републици Српској треба предсједник који је 
шармантан, млад, плавих очију и, изгледа, добар Србин. Хвала 
лијепо, живјели и здрави били.
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Рогатица, 13. септембар 2014.

Република Српска је наша држава

Добро вече, Рогатицо, добро вече, добри људи. Добро ве-
че, моји пријатељи, даме и господо. Ово није из цвјећаре, ово је 
из поља. Добро вече вам желим, радостан што сам овдје међу 
вама и што могу да вам погледам у очи, чистог образа јер сам 
радио сво вријеме заједно са вама, јер сте ми дали глас да браним 
Републику Српску и да вам вратим осјећање припадништва и 
достојанства у Републици Српској. То смо чинили заједно сви 
ми из СНСД-a, јер смо имали снагу ваше подршке, вашег гласа. 

Хвала вам за године које сте ми дали, увјерен сам да вас 
нисам изневјерио, нисам проневјерио и нисам продао. Дошао 
сам овдје пред вас да заједно са вама остваримо још једну 
побједу за мандат предсједника Републике Српске. Овдје у овој 
општини радили смо предано и рјешавали проблеме, водили 
власт, овдје начелник није из СНСД-a. Нисам га упознао нити 
знам ко је. То кошта вјероватно вас. Није било програма, није 
било ничега, обећавали су да ћете боље да живите, прије двије 
године када су преузели ову вашу локалну управу. Најбоље је 
да ви видите како су они то радили и колико су способни, и 
шта су урадили. Гдје сте сада, гдје сте били прије и да ли можете 
да вјерујете политикама те врсте. Борио сам се јер сам увијек 
имао у виду све вас, многе фаце које видим упамтим, памтим и 
вас одавдjе. Тамо када одем негдjе у Брисел, када одем негдје у 
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свијет, када ме притисну, када ме опколе и кажу да морам, ја се 
присјетим многих од вас и кажем не морам, јер знам да ми ви 
то не бисте дозволили.

Наслиједили смо Републику Српску потпуно запуштену 
2005. године, на сцени је била реформа полиције. Тражили су 
од Републике Српске да преда полицију заједничким инсти ту-
цијама, то је био посљедњи покушај и посљедњи важан покушај 
да се угаси и умањи Република Српска. 

Када смо преузели Републику, тада сте имали дупло ма-
ње плате у просвјети, у здравству, у полицији, у образовању. 
Обезбиједили смо да наша привреда расте и да наш стандард 
расте без обзира на то што знам колико је данас тешко и колико 
има људи којима данас није добро. Ја савршено добро знам 
како се данас живи у Рогатици, како се живи у Требињу, како 
се живи у Бањој Луци и свим мјестима у Републици Српској. 
И знам да има људи којима морамо помоћи и показати своју 
со ли дарност јер оно што су изгубили, кроз све ово што нам се 
дешавало, морамо поново да вратимо и помажемо једни дру-
гима. 

Држава је ту да помогне људима. Само солидарност може 
да очува нашу заједницу. И зато солидарни производимо 
политички став у Републици Српској, а Република Српска 
значи бранити наш начин живота, наше право и наше увјерење 
да смо у отаџбинском рату били у праву када смо хтјели да 
имамо своју државу, а ја сам се одувијек понашао и борио 
зато да Република Српска не буде ентитет, него да буде што 
је могуће више држава и на том путу у посљедњих неколико 
година она је све више држава. Република Српска је држава 
нашег народа и оних који хоће са нама да живе. 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Нас не интересује Федерација. Нисмо ми мањи бх. енти-
тет, ми имамо своје име и презиме. Наше име и презиме је Ре-
пуб лика Српска. С тим увјерењем увијек сам сједао за сто, нисам 
дао да нас угрожавају, да нас уцјењују, ја сам знао и потпуно био 
увјерен да представљам вас. Представљати вас је част, обавеза 
и наравно из те обавезе произилази и понашање. Не смијемо 
имати неодговорне политичаре, не смијемо имати људе који 
дођу и кажу: „морамо да урадимо како кажу странци“. 

А оно што Жељка није смјела да каже, сада ћу ја да вам 
кажем: кад ме Босић пита шта кажу странци, ја му кажем 
„јебли те они“. Сада више не разговарамо. Они иду широм 
Републике Српске и причају о криминалу, лоповлуку и много 
чему другоме. Замислите, подсјећају ме на ону народну „ко о 
чему, курва о поштењу“. Гдје ће СДС причати о лоповлуку и 
поштењу. СДС и поштење, замислите СДС и поштење, како 
то може да иде, гдје то може да иде? Гдје су фабрике које сте 
продали, гдје су радници које сте наслиједили, гдје је сво то 
богатство које смо имали. Осам стотина фабрика су продали 
за 20 милиона марака, а ја сам девастирану рафинерију у којој 
ничега није било продао за 126 милиона евра и донио то овдје 
овом народу и тако смо ми могли да градимо, да поправљамо 
школе, да чинимо све што је могуће, овдје да инвестирамо и 
у ваш град у пројекте које смо имали. Није ствар у продаји, 
није у томе ствар, али је ствар у томе да то буде ефикасно. 
Иза њихових приватизација остале су празне хале и радници 
на улицама. Нека покажу шта смо то ми урадили, нека нам 
нађу банку коју смо ми продали за један евро. За један евро су 
продали банку која је наставила да ради, кад није пропадала 
како је могла да настави да ради, како је могло да се прода за 
један евро. Што није понудио некоме овдје у Рогатици, сви 
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бисте ви купили банку за један евро. И они нама о поштењу, 
опет они нама о поштењу.

Шта је са новим инвестицијама које су урадили, гдје је 
индустрија из Српског Сарајева, шта је с тим. Гдје су технологије, 
гдје су радна мјеста? Ничега нема. Ништа нам оставили нису.

Данас се народ медијски, путем „фабрике лажи“ из Бије-
љи не – БН телевизије, безочно лаже. Они упорно лажу, они 
желе да испију ваше главе, да вас добију на лажима. БН чим 
проговори лаже, немојте им вјеровати ни временску прогнозу, 
и то лажу. А немојте им вјеровати ни тачно вријеме, и то лажу. 
Али није ствар ни у томе што направе, него је овдје ствар што 
мрзе. Данас Република Српска не смије да има своју унутрашњу 
мржњу. Ми не смијемо да мрзимо. Ми мора да се поштујемо. 

На политичком плану наш одговор за то је само побједа, 
број гласова. Треба ми ваш глас, тражим ваш глас, не молим. 
Треба ми глас за Жељку и за ове наше људе са листе. Ови људи 
овдје су одлични људи. Ја свједочим да су они одлични људи, 
добри стручњаци. Треба ми глас, јер је данас глас оружје, данас 
је глас снага, данас је глас песница. Немојте дозволити да српски 
народ подијеле на још један драматичан начин тако што ће 
се у Републици Српској народ подијелити између неколико 
политичких партија, а онда у Парламенту нико неће имати 
већину и онда ће доћи до свађе и онда нема ни Републике. 
Немојте да вас заварају на ту причу. 

ИЗБОР

Имате најпростији могући избор, њих који су били на 
вла сти и нас који јесмо на власти. Изаберите само између јед-
них, немојте дијелити гласове. Одржимо јединство у снази, 
подржите наше листе, подржите наше коалиционе партнере 
ДНС и СП. Подржите Жељку за српског члана Предсједништва 
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БиХ, јер је Жељка добра Српкиња, а Младен Иванић је по на-
цио налности калкулант. Све ће учинити да њему буде комотно 
и добро. Знам га довољно и добро, покушао сам да радим с 
њим и није ишло. 

Жељка Цвијановић има принцип, Жељка Цвијановић 
има став, Жељка разумије шта је српски национални интерес у 
сваком тренутку. Жељка Цвијановић је мој најближи сарадник. 
Нас двоје заједно можемо да гарантујемо стабилну Републику 
Српску, институције које функционишу, нећемо издати српске 
националне интересе. Нас двоје можемо да обезбиједимо да се 
ви осјећате поносни што имате Милорада Додика и Жељку 
Цвијановић. Треба нам и посланичка снага. Без скупштине 
нема јаке владе. Пошаљите нам одавде што је могуће више 
наших кандидата са листе коју носи или води мој имењак, 
замислите... Милорад. Мио, а рад. 

Треба тамо да доносимо брзе одлуке, ништа боље не 
успијева за један народ као што је јака држава. А ми хоћемо 
да направимо јаку Републику Српску као државу и да имамо 
своју државу. Зато ови са листе сви заједно и за Представнички 
дом, горе исто тако ми требају. Могао сам да будем јак јер 
сам имао довољно снаге у Парламенту. Нема ништа горе од 
политичара који нема снагу. Нема ништа јадније од тога да 
будемо подијељени у Сарајеву и да онда Бошњаци и Хрвати 
мешетаре између нас и добијају одлуке које они хоће. Зато се 
мора гласати јединствено. 

Ово је вријеме које није исто као раније. Морате да схва-
тите, свијет се мијења. Свијет није исти као прошле године. Че-
ка нас за 4-5 дана референдум о самосталности Шкотске, ви-
дјели сте оног британског премијера, каже, срце ће му пући ако 
се Шкотска одвоји од Британије. А ја ћу баш тог дана да гледам 
кардиоваскуларни извјештај.
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Свијет није исти, зато што није ни Русија иста, није исто 
слаба као прије, а ни Америка исто није више јака као прије, и у 
свему томе пружа нам се прилика да у наредне четири године 
довољно стабилизујемо Републику Српску и приближимо 
се ономе што желимо, а то је да се одвојимо од БиХ и будемо 
држава. Тада можемо да доносимо одлуке које хоћемо. Са 
друге стране, Бошњаци и политика Бошњака рачуна на страну 
коју добија Турска и њихово уплитање на Балкану. Турска 
као моћна земља, као развијена земља у економији, као важна 
земља Блиског истока, може да искалкулише са некима, са 
Британцима, Американцима или Европском унијом да лакше 
оствари овдје своје интересе, а њени интереси су да подржи 
Бошњаке на штету нас овдје. 

Ако не будемо јаки, слушајте ме добро, не будемо ли јаки, 
не обраћајте се. Не тражите помоћ, јер помоћ нећемо моћи 
има ти. Само наша снага може да нас одбрани од свега тога 
што долази. Говоре ми и говори се о Европској унији, ми не 
мо жемо да идемо у ЕУ да не будемо виђени тамо, идемо у ЕУ 
као Република Српска, ако нас нећете тако, онда не идемо, који 
ћемо ђаво тамо. Кажу ми, СДС кад год има прилику, знам да о 
томе не смијем говорити јавно, али чим се сретну са странцима 
кажу: „Ми бисмо пустили да идемо у НАТО, ал’ не да Додик“. 

Е тачно је, тачно је и једно и друго. И то да ја не дам и то да 
би они то радо урадили. А ја не дам без питања народа, народ 
ће рећи да ли хоће и народ ће рећи да ли је заборавио да су 
нам бацали бомбе са осиромашеним уранијумом. Овдје дјеца 
која нису ни рођена оболијевају од разних малигних болести. 
Шта сте хтјели са нама, јесте ли хтјели војну побједу, зашто нас 
нисте тукли оружјем које тренутно убија, зашто сте нам бацали 
оружје које убија генерације, зашто сте хтјели да нам генетски 
овдје промијените структуру? Јесте ли заборавили, Срби, да 
смо бомбардовани? Је л’ хоћемо да идемо у НАТО? Ето вам 
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СДС који ће то урадити. А НАТО значи граница на Дрини 
јер Србија има војну неутралност, НАТО значи немојте звати 
Русију да вам помогне. Морате то све да знате. 

Није политика једноставна ствар и није политика згађе-
ност коју желе да постигну причом о томе како сви политичари 
не ваљају ништа, како су лоши, како су овакви или онакви, како 
су лопови, како све покрадоше и тако даље. 

ШАНСА

Није тачно. Они то раде веома вјешто и смишљено, хоће 
да изгубите повјерење у политичаре наше овдје, а онда када 
не мате повјерење у наше политичаре, онда губите повјерење 
у институције, када изгубите повјерење у институције онда 
ће вам доћи Турска, Енглеска и други који ће овдје доносити 
рјешења, јер ми се показујемо као неспособни. Окупимо се 
око нас. Треба нам Жељка као члан предсједништва и треба 
вам један лијеп, млад и харизматичан предсједник Републике 
Српске какав сам ја. 

Нећемо ништа дирати, нема смањења плата, пензија, че-
ка мо прилику да их повећамо, а не да их смањујемо. Идемо и 
боримо се да направимо што је могуће више радних мјеста. Ре-
публика Српска је велико градилиште, како год то ко схватио, 
спасили смо и оживјели Вишеград са Андрићградом, с поносом 
смо то учинили. Само неки у Вишеграду то нису разумјели. 
Дајте нам овдје шансу да се Милораду и његовим људима из 
Рогатице и вама свима направе важне ствари у Рогатици. Ура-
дићемо то, али прво ћемо видјети за кога сте гласали 13. кад 
подвучем листу, има ли вас или нема. Ово је опција. Рећи ћете 
или неко жели можда да каже да пријетим, не пријетим, ја само 
кажем, имам прилику да вам помогнем, ако ме подржите. Ако 
ме не подржите немам ту прилику. 
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Ја само хоћу да говорим јасно и гласно. Овдје Република 
Срп ска има смисла, Република Српска је данас важна, питана, 
снажна, али само је питана, важна и снажна ако има људе који 
се питају, који су снажни и који могу да носе терет изазова. А 
тај изазов носимо ми овдје. 

Волим вас све, волим и оне које видим овдје да су дошли 
да слушају шта ми говоримо да би рекли својима. Волим и њих, 
и они су дио нас. Какви смо такви смо, али нема бољих од нас 
у Рогатици који смо вечерас овдје. Заједно са вама имам жељу 
и снагу да идем даље.

Живјела побједа, живјела Република Српска, гласајте за 
Милорада, гласајте за Жељку, гласајте за Милорада Додика. 
Гла сајте за себе, гласајте и дајте глас себи. Јер нисмо ми они који 
су вас икада преварили, изневјерили. Ми хоћемо да будемо дио 
вас, ми смо само један дио вас. Хвала вам, лаку ноћ, пријатно.
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Дервента, 18. септембар 2014.

Нико неће зауставити Републику Српску

Добро вече, ево потрудили смо се да стигнемо. У пола 
четири данас смо били у Москви, па смо слетјели на аеродром 
у Бању Луку и онда хеликоптером стигли код вас. То вам 
причам јер ће ови из опозиције да нападају како се ми возамо 
хеликоптером. Па неће ваљда озбиљан предсједник да се воза 
бициклом, осим у рекреацији, је л’ тако? 

Стићи међу свој народ је најважније. Срећан сам јер 
смо данас у Москви причали о важним питањима за нас. И 
стекли смо увјерење да имамо пријатеље у лику руске државе 
и њеног предсједника. Они су то доказали и дјеловањем у 
Савјету безбједности, када су високи представници јуришали 
на Републику Српску са разним извјештајима. Данас ми 
пошаљемо свој извјештај.

Ми не смијемо изгубити Русију као стратешког партнера. 
Јер ако изгубимо, нема нас, нема наше борбе за истину, нећемо 
да нико штити зло, ми хоћемо да се зна истина. А да би се знала 
истина морате имати микрофон у Савјету безбједности преко 
кога ћете то рећи. Има само пет сталних чланица, Русија је 
једна од њих. А за другу се надам да ће се брзо распасти, то је 
Велика Британија, и надам се да ће Шкоти данас отићи. Друга 
важна ствар је Савјет за имплементацију мира, овдје у Сарајеву, 
гдје Русија штити дејтонску Босну и нашу позицију. 
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Само са својим сарадницима, Жељком, Небојшом, Иго-
ром, Николом и вама из Дервенте, морали смо да имамо чврст 
став. Непоколебљив. Не смијемо се повући. Ако се повучете 
они ће вас потући. Зато смо, фудбалски речено, све ово вријеме 
покушали пребацити лопту у њихов терен. 

На економском плану Русија је наш партнер. Са Русијом 
смо ријешили једно огромно питање – то је питање рафинерије 
нафте и уља. Разговарали смо данас, нема ни једне помисли да 
ће рафинерија стати. Остаје подршка пројекту Јужни ток који 
нам онемогућавају у Сарајеву, да не би Српска ишла напријед. 
Заустављају пројекат који не производи никакве посљедице 
за њих у Федерацији, чак ако хоће да се прикључе, могу. Они, 
зато што је БиХ међународно призната, то користе против нас. 
Договорили смо се да Руска Федерација прави уговор са БиХ, 
и тај уговор шаљемо у Парламент БиХ, јер је таква процедура, 
и неће се расправљати више ни о временској прогнози док не 
прође Јужни ток. Ја говорим ово и за оне што су дошли да слу-
шају па да пренесу о чему ми овдје причамо. Ја говорим веома 
јасно, неће нико зауставити Републику Српску. Сви ти пројекти 
сасвим су довољни да осигурају нашу будућност. Са Јужним 
током добијамо и двије електране на гас. Наша енергетска 
будућност биће сигурна. У свијету се и воде борбе због енергије, 
у Украјини је сукоб због тога. Наша енергетска будућност ће 
бити сигурна са Руском Федерацијом. Нафте има још неколико 
десетина година, а Русија има количине гаса за наредних 300 
година. Не смијемо изгубити партнерство са Русијом! Не 
интересује ме БиХ ако није у функцији нашег развоја. 

А сад мало на унутрашња питања. Шта би био овај 
град да није СНСД-а, мога имењака и добрих људи ? Био би 
руина. Данас је сређен. Нема нико право да због свог личног 
незадовољства не воли Републику Српску. Онај ко не воли 
Републику не воли ни свој живот, не воли своју будућност. 
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Овдје су важни процеси. Кад се вратите кући вечерас, видјећете 
извјештаје и америчку ујдурму да се подрже неки други. Зашто 
то раде Американци? Је л’ то оно што смо видјели у Либији, 
Египту, Украјини. Је л’ хоћете то да гледате овдје? Ако је некоме 
Милорад Додик досадио у Републици Српској, желим да им 
кажем, и ти су досадили мени. Моје је да идем даље и да радим, 
и наставићу да радим ако имам вашу подршку. 

Жељка мора да иде у Предсједништво, јер је то јако битно 
мјесто. Данас смо о томе причали у Москви. Небојша је поставио 
ствари да не може ни једна одлука да се донесе без сагласности 
српског члана. Република Српска бира Србина, а овај пут 
Српкињу, и то Жељку Цвијановић. Младен Иванић је кандидат 
Бошњака из Републике Српске. Он је човјек у покушају. Ја и 
моји сарадници смо власници многих промјена набоље, од 
путева, школа, зграда, ауто-пута, успјешна приватизација 
рафинерије. Имамо редовно снабдијевање нафтом. Шта да сад 
немамо њих, немојте олако да схватате. Није једноставно данас 
бити успјешан, одржати се. А ми смо остали на ногама. На 
основу шпекулативне приватизације, 860 предузећа су продали 
за 20 милиона, ми смо урадили приватизацију Телекома и 
Рафинерије. Данас сам поносан на оно шта видим, уређене 
бензинске пумпе и добру производњу. 

ОСТАНАК

Остали смо на ногама, а кад сте на ногама лакше можете 
да кренете него кад сте на кољенима или кад легнете. Морате да 
устанете, економски је веома тешко устајати. Чујем опозицију 
кад кажу да је Додик ишао тамо да промовише СНСД. Морам 
вам рећи да ми је жао што није потписао нпр. уговор о гасу, 
али није потписао. Ако опозиција мисли да Путин мисли да је 
СНСД овдје најбитнија партија, мени је то драго. 
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Ми нисмо људи мржње. Али странци хоће само једно, 
хоће да демонтирају Републику Српску, ето шта хоће, ови 
западни странци. Стално говоре – треба нам нормална БиХ, 
а опозиција позива да нам треба нормалан живот. Ако си нор-
малан, што се позиваш на ненормалност. Стално промјене, ло-
по ви, криминалци, као да је то овдје измишљено. У Репуб лици 
Српској нема организованих криминалних група, ако се појаве 
врло брзо их хватамо. У Републици Српској су откривене и 
процесуиране све групе које су убијале по Српској. Наравно да 
има корупције. Али нисмо ми прваци свијета у томе. И шта има 
СДС да прича о томе? То може бити само она стара народна – 
ко о чему, курва о поштењу. 

Шта сад ја њима да говорим, гдје су општине у којима 
су они на власти? Шта имате, ево, у сусједном Добоју? Имате 
Бакира Изетбеговића који долази, и нема заставе Републике 
Српске, само застава БиХ, и ту стоји градоначелник тог града. Је 
л’ то треба тако? Или одете у Бијељину и тамо отварају џамију, а 
Мићо Мићић стоји крај исламске заставе и бх. заставе. Не треба 
да мрзимо, ја имам пријатеље Бошњаке. Можда та пријатељства 
нису јака као раније. Република Српска је фактор, ја сам њен 
предсједник и ја говорим оно ша мислим да је интерес мог 
народа. Нема личних пријатељстава и подаништва, и не може 
да буде подаништва. 

ЗНАЧАЈ

Ово нису безазлени избори. Ове четири године Српска 
ће јачати своје капацитете, са нама. Волио бих да будем човјек 
ко ји ће прогласити независну Републику Српску. Не могу вам 
рећи да ћу то успјети али ћу је сигурно снажно приближити том 
циљу. То није борба једне генерације, то је борба генерација са 
истим циљем. Република Српска је једина самоодржива у БиХ. 
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И поред свих проблема који су нас задесили, нисмо се предали. 
За Републику Српску нема стајања. Ко хоће са нама, зна се пут. 
То је пут достојанства.

Кад ме питате шта је било најзначајније за вријеме мог 
мандата, ја кажем то је кад одем у неке далеке дестинације 
и сретнем неке наше људе, који ми кажу – „хвала ти што си 
ми вратио достојанство“, и што могу рећи да сам Србин из 
Ре пуб лике Српске. А странци само говоре да их питамо за 
паре. Наравно, треба нам још радних мјеста. А не може једна 
Америка, која је изазвала глобалну кризу, да нама држи 
предавања. Велики пројекат као што је Јужни ток, изградња 
ТЕ у Станарима, изградња ауто-пута до Добоја, изградња ауто-
пута према Бијељини, Мрсово код Рудог, Горњи хоризонти... 
Највећи инвестициони пројекти у бившој Југославији. 

Ко је могао да схвати да ће Словенија упасти у овакве 
проб  леме. А по билансима ми боље стојимо од Словеније – 
28 милијарди евра дуга и два милиона становника. Питајте 
рођаке који су тамо радили како им је сад. Да бисте били јаки 
морате вјеровати у мене. А ја да бих био јак, морам имати јаку 
посланичку листу. Требају ми они да имам довољан капацитет 
за управљање. Треба Жељка из разлога које сам објаснио. А 
вама свима треба један плавооки шармантни предсједник који 
личи на мене. 

Живјели и здрави били. Надам се да ћемо се разумјети. 
Знам да је тешко. Немојте имати заблуде, оно што се нуди нама 
као алтернатива сигурно не може повући напријед. Немојте то 
искушавати, имали сте их, имате једноставан избор. Само се 
присјетите шта су радили, ваше плате и пензије су биле ниже 
за 60%. Ми немамо намјеру слушати ММФ и смањивати плате 
и пензије, то нећемо радити! 

Обезбиједили смо и данас потврдили финансијску по-
моћ Руске Федерације, она ће стићи да стабилизујемо наше 
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финансије и да наставимо да се крећемо. Само кретање обезбје-
ђује живот, без кретања близу сте престанка. И рећи ћу вам 
још само једну ствар, волим вас све овдје. Волим и оне који не 
аплаудирају, а дошли су овдје из неких других разлога, ја нисам 
човјек мржње. Мржња је увијек проблем онога ко мрзи, а не 
онога кога мрзите, јер ако вас обузме мржња ви сте заробљеник 
своје сујете. А њихово незадовољство или њихово противљење 
Републици Српској је директно против њих. 

Само Република Српска осигурава да живимо овдје. Ако 
не буде Републике Српске бићемо као Срби на Косову. Остаће 
само стари људи. Нама не сметају ни Бошњаци ни Хрвати, 
добродошли су сви који желе да живе у Републици Српској. 
Република ће им обезбиједити све услове. Али морају да по-
штују Републику да би Република поштовала њих. Нисам се 
либио да разговарам са било ким ко прихвата Републику Срп-
ску. Ми као већински народ морамо показати своју способност 
да прихватимо мање и другачије. То је ствар у којој се морамо 
кретати. Хвала. Пријатно.
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Брод, 18. септембар 2014.

Живим за дан када ће Српска бити 
самостална

Добро вече и хвала вам. Хвала вам што сте овдjе, нисам 
могао стићи раније, у пола шест, јер смо у пола четири Жељка 
Цвијановић и ја још били у Москви. 

Нисам хтио да не дођем овдjе јер Брод доживљавам као 
једно од мјеста које ми је драго. Овдjе долазим са образом. Са 
нашим људима омогућили смо да рафинерија ради и да обез-
биједимо да она функционише, и једна од ствари које смо 
до го ворили у Русији је да рафинерија наставља да ради и да 
је ништа и нико неће зауставити па ни отежани економски 
услови. 

Сјећам се овог града кад рафинерија није радила. Данас 
сигурно могу да кажем да смо успјели. Сигурно има неко ко 
је незадовољан, а знате шта ћу вам рећи – баш ме брига што 
сте незадовољни. Обезбиједили смо да она ради, да се у њу 
инвестира. Рафинерија још има проблема, нафтна индустрија 
има још проблема. Али мислим да нико ко живи у овом граду 
не би смио да буде незадовољан. А има оних који су накриво 
насађени и њима ништа не можете ни поправити. 

Знам да има људи који тешко живе, не живим ја на Марсу. 
Али с обзиром на то гдје живимо, из чега смо изашли, глобална 
криза која нас је затекла, двије поплаве, неколико суша, остали 
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смо на ногама. Ми, Жељка, ја и наши сарадници овдjе учинили 
смо да Република Српска не падне, и нисмо пали! Наставили 
смо да се крећемо и дошао сам да вам кажем да Република 
Српска има шансу и да ви не смијете себи дозволити да вас 
уби једе у супротно фабрике лажи попут БН телевизије, која 
безочно лаже сваки дан. 

Ја знам да има људи којима сам досадио, али и они су 
досадили мени. Овдjе сам дошао са образом, и дошао сам са 
својим сарадницима да вам објаснимо шта смо то радили у 
претходном периоду. У Русији смо постигли значајан договор. 
Русија остаје наш стратешки економски и привредни партнер, 
и даље ће улагати у нафтну индустрију. Али морамо и друге 
да поштујемо. Данашњи разговор је за нас веома важан на по-
ли тичком плану. Јер је Русија наш најзначајнији партнер, јер 
штити наше интересе у Савјету безбједности и Савјету за импле-
ментацију мира. Нисмо имали ни једног предсједника Репуб-
лике Српске који се срео са предсједником Руске Федера ције, а 
ја сам ове године два пута. Ако то некоме није јасан до каз шта ми 
радимо и куд се крећемо, онда... Паметном не треба говорити, 
он све разумије, а будали говорио не говорио, њему је исто. 

Дакле, имамо руску подршку у Савјету безбједности када 
дође Инцко и ранији високи представници, који представе 
извјештај који „оцрни“ Републику Српску до мјера да је треба 
газити или укинути, и имамо руског амбасадора који улаже 
вето у нашу корист. Мора народ Републике Српске то да 
цијени и да буде захвалан руском народу. 

И ми смо показали да смо добри партнери. Американци 
су хтјели рафинерију за један евро, јер су хтјели тржиште. Руски 
партнер је уложио овдје огроман новац. Јуче смо разговарали 
са руководством Зарубежњефта који ће пребацити овдје произ-
водњу гаса, а гас ће доћи до Зворника. Док се не направи Јужни 
ток, а он је гаранција за све нас за енергетску стабилност. 
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Јужни ток неће моћи да заустави БиХ, јер ми не дамо ни 
једну сагласност на нивоу БиХ док се не донесе одлука о Јуж-
ном току. Они нису ништа дужни, зашто онда спречавају сваки 
наш већи пројекат? 

Ми смо сачували полицију, ојачали партнерства, рекли 
да БиХ може да преживи само као партнерска држава. У Дејто-
ну пише да је састављена од два ентитета и три народа. Ми 
не желимо да будемо поданици, имам много пријатеља и Бош-
њака и Хрвата. Али, ја сам предсједник Републике и ја сам ду-
жан да разумијем и артикулишем интересе овог народа. А став 
овог народа је јака и неупитна Република Српска. И можемо да 
живимо у Републици Српској и са Бошњацима и са Хрватима, 
снага нашег народа је да покажемо како се односимо према 
мањим и према друкчијим. То је Република Српска коју ја же-
лим да градим. Она која је вољена. Она која уважава човјека 
који ради и улаже. Не може сваки човјек да буде лопов и кри-
миналац. Морамо да штитимо људе који имају инцијативу.

ЕВРОПА 

Ја нисам ратни лидер и нећу никога увући у сукобе, али 
ћу се ратнички борити политичким средствима за права која 
имамо. То што неки мисле да радим на начин који искључује 
било какву шпекулацију, то је њихов проблем. Уважавам ЕУ, 
али и она мора нас да уважава, није све у новцу. Погледајте 
Словенију и Хрватску, ено их у ЕУ, је л’ им боље? Хоћемо да 
нас уважи Европа, нисмо против европског пута. Хоћемо да 
се видимо на европском путу, и да се зна да је ту Република 
Српска, никаква БиХ. Мој оптимизам за ЕУ је опао. 

Морамо да се разумијемо, да се окупимо и бранимо наш 
начин живота, а то можемо само путем гласа. Глас је једино 
оружје којим можемо да се боримо. Никаква дестабилизација. 
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Проћи ће и ово тешко вријеме, али проћи кроз све ово кроз шта 
смо ми прошли и остати на ногама, мора се сматрати успјехом. 
Нећу никада прихватити никога ко због свог личног проблема 
не воли Републику Српску. Морамо бити обавезни према 
онима који су своје животе дали за Републику Српску, али и 
према генерацијама које ће доћи. 

Није лако. Ако неко мисли да је нама лако, грдно се вара. 
Ја сам човјек овог народа, хоћу да овдје будем и да живим са 
овим народом. Знам како смо се развијали и остали на ногама. 
Ре пуб лика Српска има највише инвестиција у региону. Први 
пут у 45 година гради се ТЕ ове снаге, ево је у Станарима. Гра-
ди се ауто-пут Добој – Бања Лука од 72 километра, крајем 2016. 
године биће готов. Изградићемо Јужни ток, биће још инвести-
ција овдје у рафинерији, изградићемо двије електране на гас и 
тако обезбиједити нашу економску и енергетску стабилност. 

Вријеме кориштења нафте као енергента је још 40-50 
година. А Русија на овом нивоу потрошње има гаса за још 300 
го дина, зато ми не смијемо остати ван тога, и зато смо ми данас 
и били тамо. То што неко мисли да је само лаж, клеветање и бла-
ћење.... „Што је више клевета и лажи, Додик нам је милији и дра-
жи“. Морате да разумијете зашто смо овдје и ја сам сигуран да 
сте ви сви, осим ових неколико појединаца који су овдје дошли 
да чују и да би слагали својим шефовима, да добро разумијете. 

Нема боље одбране од избора Жељке за члана Предсјед-
ниш тва. Ми бирамо добру Српкињу која има изграђен став и 
која може са другима да сарађује али никада да буде поданик и 
да буде преварена. А треба вам један стасит, шармантан, плавих 
очију предсједник, који неодољиво личи на мене. Ја вас нећу 
издати и нећу одустати. Могу не бити предсједник али нећу 
издати. Никад то нисам радио. Нападају ме и лажу да нисам 
био у војсци, био сам, годину и по у полицији ратног корпуса, 
а онда је тај исти СДС донио одлуку да посланици имају ратни 
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распоред у парламенту. Ја сам био онај који је учествовао у 
скупштини формирања Републике Српске, која је формирала 
Војску Републике, био сам учесник ратних скупштина. Једини 
од ових политичара које видите овдје. Ја знам и не стидим се 
тог времена. 

ЗАХВАЛНОСТ

Овај народ мора да се једног дана одужи и Ратку Млади-
ћу и Радовану Караџићу. А то не може СДС, јер он је издао 
основне правце политичке борбе. Овај сад СДС није онај СДС. 
Ја кад разговарам са Босићем, он пита како ћемо. Он само пита 
шта кажу странци. Ја сам одлучио да не попуштам, као, пусти 
будалу крају. Није пусти будалу крају, мораш се обрачунати са 
будалом, не вриједи. Нећу пустити никог, представљам нор-
малан свијет. Захвалан сам господину Чордашу и мини стри ци 
Златковић што су овдје. Захвалан сам свима који ће подржати 
Жељку и мене, а то је ДНС, СП и ХДЗ. Ако вам нису рекли, ево 
ја вам сад кажем. Ми смо радили на стратешком партнерству, 
и знамо шта значи бити мајоризован и не желимо да то не 
буде нико у БиХ. Ми ћемо наставити да радимо са свима који 
поштују Републику Српску и њене институције. Желимо ста-
бил ну Републику Српску, о томе ће говорити Жељка. 

Мене чека још један митинг вечерас, а сад сам дошао из 
Дервенте. Једнако како желим напредак за мјесто у ком сам 
рођен, желим да сваки крај, сваки педаљ Републике Српске буде 
развијен. Увјерен сам да смо у Броду поставили добре темеље, 
садашњи начелник ради добро. Увјерен сам да институције 
Републике, заједно са руководством Брода, могу да одрже овај 
град стабилним и добрим за живот. 

Молим вас, у ствари нећу да вас молим, тражим од вас... 
Гла сајте, треба ми снажна подршка парламента и снажна 
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подршка владе. Треба ми снага да кад идем на преговоре гдје 
траже да будемо мањи и јаднији, морамо имати јаке парламент 
и владу и да им то не дозволим. Немојте да имамо десет 
политичких партија у влади које ће се гложити између себе, а 
Република Српска пропадати. То смо вријеме прошли. Имате 
једноставан избор. Имате тамо СДС, ПДП и њихове трабанте, 
Ча вића који је потписао срамни извјештај о Сребреници, који 
нас кошта. И имате нас који смо оставили много ствари иза 
себе, окрените се па видите. Политичар се мјери по томе шта 
остави иза себе, а не по празном говору и довикивању. То може 
да буде интересантно на тренутак, али има ли ишта што могу 
да ограде шта су направили, пут, школа, предузеће? 

Сада чекамо да Шкотска побиједи и да пропадне Велика 
Британија. Па и они нама желе да пропаднемо, нису они нас 
подржали, што бисмо ми њих? Наше партнерство остаје са 
Русијом, Србијом, Израелом, добри односи са Хрватском и ЕУ, 
али не по цијену ни једног нашег права. Не смијемо као народ 
изгубити ни једно право. Ти исти Британци говоре да није 
битан народ и нација него грађанин. Шта је онда са Шкотима? 
Ко су они, гдје живе? Они, као, нису народ? Зашто се буне? 
Зашто хоће да заштите своје националне интересе? 

Република Српска се мора вратити на дејтонске позиције. 
Живим за дан кад ће Република бити самостална. Живи и 
здрави били!



69

Хан Пијесак, 19. септембар 2014.

Идемо у побједу

Хвала вам. Добар дан. Овдје је увијек добра атмосфера. 
До ла зимо годинама и увијек се осјећам као човјек који овдје до-
лази с образом. Увјеравам вас да смо учинили све да се и ви у 
ономе што ја радим осјећате добро. Осјећате се припадником 
нашег народа, наше Републике, да никада са мном нисте 
могли да помислите да ћемо изгубити нешто, да сте увијек 
размишљали – ту је Милорад Додик, то ће бити у реду, нећемо 
изгу бити ништа. Са таквим увјерењем шетам и ходам по 
Републици Српској. Ходам и на неким другим дестинацијама. 

Већина вас зна да смо Жељка и ја јуче били у Москви, у 
ства ри били смо неколико дана, разговарали о свему што је 
важно за нас. Двије важне приче за нашу сигурност, за нашу 
безбједност, за подршку коју имамо. Односи се на то да Русија 
не одустаје од тога да да подршку нашим напорима да очувамо 
Републику Српску, и то чини у Савјету безбједности у Њујорку, 
то чини када изузме свој глас овдје у Сарајеву и када тражи да 
се укине високи представник и када тражи да се поштује Устав 
који је донесен у Дејтону, све су то ствари које иду нама наруку, 
које су веома важне зато што их нисмо имали никада раније, а 
сада их имамо. 

Моја дужност као предсједника је да бринем о Републици, 
а Република сте ви, знани и незнани, они које сам срео и које 
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нисам срео, они који су гласали или нису гласали за мене. 
Они који разумију шта ја радим или разумију сасвим нешто 
супротно, то је Република Српска која у себи има различитости, 
Република коју волим, Република због које и данас имам 
довољно енергије и жеље да дођем овдје међу вас и да вам 
кажем – идемо у побједу зато што ја мислим да је то најбоље за 
Републику Српску и за њен статус. 

Некако, у посљедње вријеме неки су успјели да вам 
дочарају да је теже него што јесте. Наравно да ја знам да није 
лако, нисам човјек изван реалног живота. Знам да није лако. 
Али није ни онолико лоше колико покушавају сваки дан да 
нам то кажу, боримо се за то да имамо радна мјеста. То је тешко, 
рат је учинио своје, криза своје, многе ствари учиниле су своје, 
ти странци држе нас заробљеним и не дозвољавају отворене 
границе за наше производе, а покушавају да отворе границе 
за своје производе, тако да када узмете, погледајте статистике, 
све је јасно и зашто смо морали да се разиђемо са СДС-ом. 
Држали смо на нивоу Парламента БиХ да је немогуће увозити 
робу у БиХ без сагласности Парламента БиХ, а то значи и влада 
ентитета. 

СДС који јесте нешто као са нама био, само зато да би 
Шаровић могао да потписује одлуке о томе, промијенио је 
закон БиХ и због тога смо се разишли. А данас министар доноси 
одлуке о томе ко ће шта увозити. И данас имамо ситуацију да 
наш сточни фонд пропада, а увози се месо које по Европској 
унији стоји по 40 година у њиховим хладњачама. А ми овдје 
не можемо или нема рачуна да узгајамо стоку. Нема рачуна 
да се бавимо пољопривредном производњом. Морамо да се 
заштитимо. 

Разговарали сам, наравно, и Жељка и ја у Русији око мно-
го ствари и око тога да тамо извозимо наше производе. На-
равно да има шанси. Људи су нам понудили све механизме. 



СЛОБОДНА СРПСКА

71

Мо рамо да се организујемо и да радимо и мора да на том раду 
заснивамо своју будућност. Док смо боравили тако, чуо сам да 
свашта овдје причају, ово или оно. Ово је била званична посјета, 
као што сте то могли и да видите, а они су качили и причали 
свашта и подржавала их је, као и што данас пише, америчка 
амбасада, јер се препала управо снаге коју ми овдје у Републици 
Српској имамо. Она жели америчке људе. Британци који су 
једва сада остали држава, умало синоћ нису пропали. Имали 
су референдум у Шкотској, некако су се извукли овај пут, али 
није сигурно да ће се сљедећи пут извући. 

Дакле, они нама овдје покушавају да инсталирају нејаке 
људе. Нејаке људе по политичком карактеру, који не могу да 
се одупру ономе што они желе, рецимо гдје год сретнете неког 
странца, пита: „Господине Додик, има ли рјешења за БиХ?“ Ја 
кажем да нема. „Па шта ћемо сад?“ Па ето ви одлучите шта 
ће мо сада. Нема. Ако има, онда ће нам доћи и тражити овдје, 
морамо да дамо све своје, зашто? Да они који су погинули за 
Републику Српску буду потпуно обесмишљени или да овој 
младој генерацији која тако жељно очекује да се школује и да 
има своје послове избију будућност из руку. То немамо право, 
зато морамо бити јасни у овоме – овдје је прије свега, изван 
свега и након свега Република Српска. 

ГУРАЊЕ

У БиХ смо гурнути да у њој будемо и ту морамо да оста-
немо једно вријеме, ја не знам које је то вријеме. Али оно обично 
изненада дође, и обично затекне све али ми који водимо те 
процесе отприлике знамо гдје су контролне тачке тог процеса. 
А контролна тачка је била онда када смо рекли нећемо вам 
дати полицију Републике Српске, па им нисмо дали полицију. 
Па контролна тачка је и када смо рекли нећете добити више ни 
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једну надлежност, па онда контролна тачка када знате да више 
ни један амбасадор не долази у Бању Луку да би рекао мораш 
ово урадити, него пита шта може, ал’ пошто сада зна шта може 
или не може не мора ни долазити, онда ни не долази више код 
нас. То су контролне тачке. 

А не као када смо били скупа негдје, онај Босић, кад при-
чам са њим, кажем ја „шта ти мислиш о овоме?“, каже „морамо 
да видимо шта ће странци да кажу“. Који странци, какви стран-
ци, имаш ли ти свој став, пусти странце, они ће увијек бити 
негативни према нама.

Поред оних који су формирали Републику Српску, а 
ја сам један од посланика прве Скупштине српског народа у 
Сарајеву у новембру 1991. године, не може мене нико да про-
зива у том погледу. Значи, они који су понијели највећи терет, 
Караџић, Младић и остала група људи који су уништили свој 
лични и породични комодитет, борили су се за идеју која се 
зове Република Српска. У том неком времену, можда смо и ми-
сли ли да су радили неке ружне ствари и можда је и тога било, 
али оно што је остало, остало је ово што сада имамо. Они морају 
да буду поштовани, они морају да буду помињани, они морају 
да у неким мјестима и градовима касније имају своје улице и 
тргове и своје институције. 

Мене, када то кажем, онда нападају ови из СДС-a, који 
уопште није СДС Радована Караџића. Они су проневјерили и 
изневјерили те врсте и идеје, они ми на крају кажу као откуд 
нам то, шта ће нам то, Додик купује јефтине поене. Добро, 
купи и ти јефтине поене па разгласи јавно да то хоћеш, ако 
мислиш да је то куповина поена. Зашто ми не кажете откуд 
улица Алије Изетбеговића у Сарајеву, како вам то не смета? 
Како је могуће да оре од Вјечне ватре гофарбају оба тротоара 
у ону модрозелену боју? Је л’ вам то ништа не казује, то вам је 
свеједно, је л’ тако, па није било зелено прије. Како је могуће 
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да смјестите институције БиХ у улицу Зелених беретки, ништа 
вам то не смета? Како је могуће, господине Босићу, Иванићу, 
Тадићу и остали, да у БиХ све, по вама, добро функционише? 
Она једна како се зове, не знам... стално нешто галами, кречи, ја 
оно никако не разумијем, некако је стално узбуђена, стално јој 
фали ваздуха, све нешто као да ће умријети овог дана. Како? А 
она, ја сам мислио да и ви не знате за њу. Како је могуће да вам 
све ваља у Сарајеву, а да не ваља ништа у Републици Српској, 
проговорите да нешто ваља, има ли ишта да ваља? Шта сте 
урадили овој локалној заједници у посљедње двије године ако 
сте на локалној власти, је л’ има нешто да упамтите? Је л’ има 
нешто да смо ми дали овдје? 

БРИГА

Па да, политичари се и мјере по томе шта су оставили 
иза себе да се види. Ајте нађите нешто у Републици Српској да 
су они нешто оставили, је л’ има иједан објекат који се памти? 
А ми правимо ауто-путеве, направили смо сједиште Владе. 
Кажу, народ гладан. Ја још нисам чуо да је неко у Републици 
Српској умро од глади. Има људи који тешко живе, то је тачно, 
али ја сам гледао већу биједу по Америци који спава по оним 
тротоарима, него што могу да видим овдје. Има их, изашли 
из рата, изгубили, знате колико је кућа и станова изгубљено у 
том рату. Знате колико људи је расељено, све је то требало смје-
стити и вратити у цивилни живот. Морали смо да се одужимо 
породицама погинулих и завршавамо ове године програм стам-
беног смјештаја. 

Неко ће рећи морало је прије. Да, и ја желим прије, али 
ово је било могуће. А зашто ови који су били прије мене то нису 
урадили прије, зашто су чекали баш сада да ми то завршимо? 
Ево завршићемо. Многи пројекти, школе, насеља и остало. 
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Република Српска данас јесте сигурна и ја сам дошао данас 
да вам кажем да Републици Српској треба више посла и ја то 
знам, морамо да видимо по сваку цијену, и разлог зашто смо 
ишли у Русију јесте то да нађемо више посла. 

Све остало, морам рећи сљедеће: Република Српска је 
стабилна, лажу када кажу да смо задужени до те мјере да наводно 
не знамо шта ћемо. Па сјетите се да је сваке посљедње четири 
године у фебруару Младен Иванић држао конференцију за 
штампу и рекао „неће издржати до маја“. А у овом периоду, за 
осам година, повећао се број пензионера за 50 хиљада, па нам 
кажу, што сте то дозволили. А шта смо требали, да пустимо 
људе да буду на улици, да онима који су имали 2-3 године до 
пензије не докупимо стаж и да им не дамо неку сигурност. 
Јесте ово тешко вријеме али подијелићемо га заједно. Уз све ово 
што је Жељка рекла, имали смо увијек редовне пензије, како 
год било и колико год је било, редовне пензије. И да вам још 
нешто кажем, јуче сте видјели да је Србија смањила пензије, 
Република Српска неће смањити пензије, неће смањити ни 
плате. Република Српска од када смо је ми преузели повећала 
је плате просвјетним радницима, полицији, здравственим 
радницима. Има ли овдје просвјетних радника, знају шта 
су имали 2005. године и каква им је плата након тога. Нисмо 
могли више, али смо је повећали, за 60-70% је повећана плата. 
Да ли је ово довољно? Наравно да није. Ал’ какав је народ, даш 
им 10 хиљада марака, сутра ће одмах тражити 11 хиљада. 

Морамо се кретати стабилним путем, мора бити не при    -
ко  сно вена позиција Републике да би се могли бавити еко-
номијом. Имамо шансу, наравно да имамо шансу. И код нас су 
се неки увукли који нису требали, и ја то знам, многе од њих 
смо већ склонили. Пустићемо и долази вријеме за обнављања 
и кадровске и сваке друге структуре у Републици Српској. 
Наредне четири године мој задатак јесте да створим једну 
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нову младу генерацију политичара у Републици Српској који 
ће након наше четири године преузети да воде Републику 
Српску. У томе и јесте успјех. 

Ја сам 11-12 година предсједник Владе и Републике. Знам 
све проблеме у овој Републици и овог народа. И овдје се неко 
вјероватно ушуњао да чује шта ми говоримо, има и оних који 
вјероватно не воле мене, али и ја ћу да кажем не волим ни ја 
њих, како они мене морају да мрзе – мрзићу и ја њих. Али 
морамо да будемо људи, да се не мрзимо, да се не лажемо и не 
оговарамо. Народ мора да осјети шта је истина, није довољно да 
дођем ја овдје и у пола сата говорим и ви осјетите или мислите, 
е сад мислим другачије. Ви сви који сте овдје, осим неколико 
њих, које ја видим да не аплаудирају, само шуте. Дакле ви сте 
опредијељени за ову врсту приче. Ја сам увјерен, ми идемо 
у то, али нама треба снага, наша снага свих ових кандидата, 
ово је снага, кад ви дате глас. Знате како то иде у политици, 
ви дођете на изборе, дате глас овим овдје људима и пребаците 
народну снагу у изабране појединце. Ако једна политичка 
опција има што је могуће више људи онда је то снага, онда је 
то једна песница. Ако распете своје гласове, из неког цинизма 
или из неке преваре, за неких 20 марака или киле брашна, дате 
разним типовима свој глас, онда то није песница, онда је то 
отворена шака. Отворена шака има мању снагу него песница. 
Нама треба песница, нама треба снага.

Не смијемо политички да се повлачимо. То вам је као у 
фудбалу, ако се повучете пред свој гол, будите сигурни да су 
веће шансе да добијете гол. Ако играте у туђем шеснаестерцу, 
онда је већа шанса да ви дате гол. Е наша политика је увијек 
била пребаци лопту пред њихов шеснаестерац. Ако у нашем 
шеснаестерцу направите фаул, онда је то пенал. Ако сломите 
ногу у туђем шеснаестерцу, онда само један играч добија црве-
ни картон и излази из игре. 
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ОКУПЉАЊЕ

Живот је једноставан, морамо се окупити. Покушавају да 
нас разједине, разне приче нам причају, хоће од вас, људи ове 
Републике, српског народа, да направе незадовољан народ. Кад 
сте незадовољни, рећи ћу вам још и ово, немате право ни када 
сте незадовољни да не волите Републику Српску. Не можете да 
не волите Републику Српску. Не долази у обзир, без обзира на 
то колико били лично незадовољни, морате да волите, зато што 
онда кажете, ма ови лопови политичари, а када кажете лопови 
су политичари, онда институције не ваљају, криминалне ин-
сти туције, а кад кажете да не ваљају институције онда не ва-
ља ни држава, а ако све то опет кажете заједно, онда чекајте 
Американце овдје да дођу и кажу шта ћете радити. То су ствари 
које морамо да разумијемо, зато је ове четири године важно да 
будемо поново заједно. Да СНСД добије снагу. Има у СДС-у 
и добрих људи, али ови што воде то је нико и ништа, на ово 
не можете да рачунате на сљедећи дан. Не можете и ја вам то 
гарантујем. Зато нисмо ни могли заједно и не можемо заједно, 
ми смо ментално сасвим два друга свијета. 

Овај народ има шансу да изабере српског члана Предсјед-
ни штва, тако пише у Уставу. Ја вам гарантујем, ја свједочим 
пред овим народом да је најбољи избор за ту функцију Жељ-
ка Цвијановић. Гарантујем да је Жељка Цвијановић добра 
Српкиња, одана овом народу, овој Републици, одана идеји да 
живимо своји на своме. Без Републике Српске нећемо имати 
ни овакав тежак живот, имаћемо још гори. Провјерено знам и 
Младена Иванића, никада ниси сигуран са њим, никада. Оти-
ћи ће због због личног интереса и да га нико не притишће 
урадиће свашта. Много смо ствари изгубили као нација и др-
жа ва док је Младен Иванић водио владу. Тада смо изгубили 
војску, изгубили смо фискални систем, изгубили много ствари. 
Немојте да губимо више. 
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Рећи ћу вам још једну ствар, не желим да никога препадам, 
али вас молим да упамтите. Ја вјерујем да нећете имати потребе 
да се присјећате, али ево за не дај Боже: не будете ли гласали 
за мене, Жељку и ове људе овдје, и ако изаберете оне друге, 
рачунајте од шест до осам мјесеци да немате Републику Српску. 

Треба нам снага и ако хоћете да Милорад Додик оде у 
Ва шингтон и Брисел и да удари шаком, онда морам имати 
највише њих тамо у Парламенту, не могу без њих. И наравно, 
немојте дозволити да вас мржња обухвати, проблем оних који 
мрзе је увијек проблем онога ко мрзи, а не кога мрзите. Немојте, 
окупите се око свакога, помозимо људима. Само се дијелимо у 
један свијет и имамо један живот. У том једном свијету и једном 
животу довољно нас је несреће задесило да бисмо је још ми 
производили у овом времену. 

Окупимо се, будимо људи и наравно још једна важна 
ствар у повјерењу. Ако хоћете да имате доброг предсједника 
Ре  пуб лике онда гласајте за једнога, могу ли да кажем кога? 
Гласајте за човјека 193 високог, харизматичног, плавих очију, 
за тога гласајте. Живи и здрави били.
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Шековићи, 19. септембар 2014.

Нема нико право да не воли                         
Републику Српску

Добро вече свима. Хвала вам. Овдје долазим и увијек се 
добро осјећам. Долазим овдје са образом, чист пред вама, јер 
сам увијек чинио Шековићима много тога доброга. 

Сада сам дошао из Власенице и сјећам се прије неколико 
го дина како је изгледао овај пут тамо према Власеници – 2,5 
ми  лио на смо дали да поправимо тај пут, изградили овдје шко-
лу, на правили свашта, а ето онда дошли неки ваши који су иза-
бра ли овог новог начелника, па сад нека вам буде, шта вам ја 
могу. 

Жао ми је што су се десиле поплаве, жао ми је што су 
стра дала материјална добра, што сте имали штету, али то је 
Бо жја воља. Неки су нас кривили за то, а наше је било једино да 
помогнемо у тим тренуцима, окупимо се да видимо шта, чиме 
располажемо и да се ту појавимо. 

Али једној глупости коју сам ту видио сада не могу да се 
начудим. Како је могуће да ваша локална власт донесе одлуку и 
да пет километара одавде направи сметљиште и када је наишла 
велика вода сво сметљиште вам свали овдје у град? Који је то 
мозак, који је то паметњаковић? И видим и сада, ено ондје крај 
пута, чак сам и овдје на мосту видио да је неко оставио кесу са 
смећем, замислите какви сте. 
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Треба да се боримо против тога, ово је наша земља, ово 
је ваш дух, овдје живимо, овдје треба да живе наша дјеца. Руж-
но је видјети ове обале, ове ријеке, овако да им до крошње го-
ре висе кесе. Једног дана ћемо морати да зађемо доље и да то 
све поскидамо, наравно. Морамо бити бољи, морамо се пред-
ставити бољим јер ми јесмо бољи, ми смо добар народ, овдје 
живи добар народ. Морамо више да се поштујемо, мање да се 
мрзимо, морамо се помагати, ви једни друге овдје, комшија са 
комшијом, нема другог начина него бити у заједници, а моје 
као предсједника је да се бавим политиком у име свих вас. То 
уопште није једноставно ни лако, али ко сам ја, ви знате да сам 
ваш предсједник. 

Ја сам предсједник и ономе ко је гласао за мене и ономе ко 
није, и ко ме воли и ко не воли. Сретао сам негдје мада значајну 
мањину ал’ неки дођу и кажу као ето ја сам им нешто досадио. 
Па, чекај, досадили су и они мени, шта је ту проблем. Али овдје 
морамо да заједно радимо. Оно што ми нудимо овдје је познато, 
оно што нуди она друга страна је и те како познато. Ви имате 
једноставан избор да кажете, изаберете између онога шта су 
радили, како су радили, како вам сада раде. Ја овдје могу да вам 
кажем једино што смо овдје, што је у овом граду чињено и што 
је урађено, за вријеме наше локалне власти уз подршку наших 
људи. Не видим ни једну промјену, не видим ништа што је 
добро, можда неко овдје живи добро, ја не знам, волио бих да 
сви скупа живимо добро, али када су они били на власти, ови 
који се нуде као нека нова алтернатива, плате у просвјети су 
биле ниже за 70%, у полицији 70%, ваше пензије су биле ниже 
60% него сада, ваше плате у јавној управи у здравству исто то-
ли ко ниже. 

Ми нисмо они који смањујемо пензије и плате, ми то не-
ћемо радити. Видите да је Србија, која је далеко моћнија и јача 
од нас, јуче морала да стровали пензије и плате 10%, а ја овдје 
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стојим пред вама и кажем – неће се смањивати пензије и нећемо 
смањивати плате у јавном сектору. 

Оно што треба да радимо јесте то да треба да направимо 
нова радна мјеста за реални процес производње и запошљавање. 
Ја знам да јесу проблем послови, али данас држава, оно што је 
некада била у социјализму, кад смо научили да држава прави 
своје фабрике и да је власник тих фабрика, таква држава више 
не постоји. 

Моје, као предсједника Републике, јесте да видимо да ли 
постоји неко од приватних инвеститора да га подржимо да ово 
ради. Морам вам рећи да вам је добар овај Рисић, ја не знам 
што ви њега нисте изабрали прошли пут, који вам је ђаво био, 
па не дајте да вам отимају. Добро, и ти који су добили тих 20 
марака од СДС-а, шта имају данас. А он је био начелник који 
није излазио из наших канцеларија, тражио помоћ и борио 
се за овај град, зато је добро да он добије ваше гласове. Добро 
да се ми овдје разумијемо. Имам ја очи па видим ове који не 
аплаудирају, то значи да су дошли овдје да виде шта је са нама, 
али добро је да знамо, ја нисам дошао и нисам свих ових година 
никога од вас преварио. Жао ми је што нисам стигао да свакоме 
још помогнем али то је готово немогуће, вјерујте да је немогуће. 
Џаба имати вољу, али немојте ви више да нас варате, доста сте 
нас преварили једном овдје у Шековићима и немојте оно као 
лопов, политичар, па шта је онда народ који вара?

Према томе, да се ми овдје договоримо очи у очи. Ура-
ди ли смо доста пројеката и онда сте нам вратили на тај на-
чин, није фер. Извините, није фер. Али можете поново да 
ура дите, ви бирате и политика је далеко озбиљнија ствар не го 
што неки други говоре. Овдје на сцени су странци који упор -
но покушавају да вам кажу да тешко живите, ово ништа не 
ваља, не ваљају ваши политичари и тако даље. А ви онда ка-
жете, па погледајте, стварно онај Додик не ваља, ем је лопов, 



СЛОБОДНА СРПСКА

81

кри миналац и тако даље... ово све што вам сугеришу, а онда 
ви кажете па кад не ваља Додик онда не ваља ни предсједник 
Републике, ако не ваља предсједник Републике онда не ваљају 
ни министри, ако не ваљају министри не ваља ни Република и 
одједном дођу Американци и кажу „е овако треба да радите“.

Аха, па добро, добро, ја само кажем како ствари иду и то 
морате да разумијете. Дакле, не дам. Јуче смо били тамо. Да-
нас је америчка амбасада издала неко саопштење... Мени јуче 
Пу тин каже „ми вас цијенимо, што се тиче нас ви сте тамо 
по  бједници, ви сте способан, овакав, онакав“ и ја све гледам, 
шти пам се јесам ли стварно такав. А онда дођем овдје данас и 
за  текнем саопштење америчке амбасаде, кажу треба мијењати 
ове, за њих су добри ови који се... е сад ви бирате, не бирате 
ви  ше између мене и неких других, него бирате сада између 
Аме  риканаца и Руса, па изаберите. А тамо гдје Американци то 
равнају погледајте шта се дешава по свијету, гдје год они приђу 
одмах крвопролиће и ратови, од Либана, Сирије, Египта ево и 
Украјине, да је л’ то треба? 

Организовали су у Федерацији прољетос оне демострације 
и они их подржали и они их и дан-данас хвале и кажу како је 
то била велика ствар, надајући се да ће то доћи у Републику 
Српску па ће они довести овдје оне који хоће да раде оно што 
они хоће. Ја кажем да не псујем, а ви разумије шта ја хоћу, 
најгрубљу ријеч да кажем ал’ не могу, имам достојанства па ћу 
ре ћи ко их шиша. Шта имају Американци са нама, нису нам 
помогли и не поштују овај народ. Годинама покушавају да од 
нас направе кривце и лоше момке на овом мјесту у свијету ка ко 
би нас кажњавали. Морамо да се томе супротставимо. Не мо-
жемо прихватити да нам они разграђују Републику Српску а 
да граде БиХ. Не може. 

У том погледу ви морате да имате ту врсту свијести. Да 
ли је некоме овдје тешко, а јесте многима, није лако. Дакле, ја 
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знам да није лак живот, ја живим са обичним народом, али не-
ма нико право, због тога што му није баш све како треба, да 
не воли Републику Српску. Немате то право због дјеце која 
ов дје треба да живе. Ово морамо да очувамо, спасимо, ово је 
сваки дан нападнуто. Сада сматрају да је Милорад Додик тај 
који не дозвољава више ништа да Република Српска пренесе 
у Сарајево и сад причају као, ево стојимо шест, односно осам 
го дина. Баш одлично, од тог њиховог кретања нама је стално 
била мука, сада кад стоји БиХ нама је нешто и боље. Три-четири 
године не дозвољавам да се повећа буџет БиХ, ако се повећа 
буџет Босне онда је мањи наш, ако је наш буџет мањи онда су 
мање плате. А друга ствар, они који питају шта кажу странци 
су најопаснија прича овдје.

Дакле, моји сарадници и ја овдје смо они који смо пока-
зали за ово вријеме да имамо снагу, а снагу смо добили од 
народа који је гласао за наше посланике. Очекујем да ћемо 
поново имати снагу и да ћемо бити снажна песница Републике 
Српске. А песница је снага која нам треба, искључиво зато да 
можемо да се носимо са изазовима. Оно што странци хоће овдје 
су мале политичке партије које мешетаре и продају. Могли сте 
да чујете како кажу „ишли смо у СНСД, тражили смо 100.000 
марака, нису нам дали, ал’ ево дали су нам ови 50.000 марака“. 

А сада дођу овдје вама и причају о поштењу. Ко о чему 
– курва о поштењу, је л’ тако. И хоће да се уђе у Парламент 
са десет политичких партија и да не будемо песница, да не 
будемо скупљени и да немамо снагу, него да будемо отворена 
шака која не може продријети. Када иде рука овако не може 
да има снагу као што има оваква (песница), је л’ тако? Према 
томе, морате се одлучивати, ви бирате ту ситуацију. Немојте 
да будете затечени. Многи рачунају на то да је народ наиван, ја 
не рачунам да је народ наиван. Народ је увијек изабрао праву 
причу. 
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Ми смо они који су послије оснивача Републике Српске, 
окупљених око тадашњих лидера (и ја сам био члан прве Скуп-
штине српског народа у Сарајеву, једини који је још у поли-
тици) највише учинили за Републику Српску и њену ста-
бил ност. Ми чувамо Републику Српску и јачамо је зато што 
хоћемо да се одужимо онима који су погинули, а да није било 
борбе за Републику Српску не би погинули. Не смијемо то да 
заборавимо, какви смо људи ако то заборавимо. Не смијемо да 
дозволимо да изгубимо Републику Српску због младе гене-
рације која је једина шанса Републике Српске да живи овдје. 
Ако нема те шансе која се зове Република Српска, бићемо као 
Срби с Косова, отићи ћемо одавде и нестаћемо за 20 година. То 
морате да знате, немојте да вам није речено и немојте случајно 
да то нечим другим правдате. 

КАРАКТЕР

Када хоћете да се бавите озбиљним послом, народ цијени 
људе са карактером, је л’ тако? Веома је важно у политици има-
ти карактер, а карактер се своди на то да не попустите пред 
иза зовима. 

Мени су говорили „имаћете проблем ти и твоја породица 
са снагом САД-а“. Ја кажем шта да радим, то је ваш избор, ја не 
могу да потпишем овдје на штету свог народа ништа. Према 
томе, није нама лако, као што није ни вама. Ми смо ноћас дошли 
из Москве и ево нас данас овдје. Не само то, наша је дужност да 
будемо овдје и ми ћемо овдје увијек долазити, долазићемо и 
онда када не гласате за нас, само да вас подсјетимо како би вам 
било да сте друкчије урадили. Дакле, нема потребе, најгора 
је она политика која се своди на то да ли добијаш или нешто 
узимаш или да ли тргујеш. Наша политика није политика 
трговине. Одмах да знате, ми ћемо учинити све што можемо да 
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се развијамо и градимо. Могли смо да ова 2,5 милиона са овога 
пута усмјеримо на било који други правац. Могли смо,  је л’ 
тако, па нисмо, рекли смо треба људима овдје. Кад прођем и 
видим да нешто није у реду, ја, вјерујте, одмах зовем телефоном. 
Сад сам видио овдје, како се зове оно село горе на раскршћу, 
видим није онај горе замијенио заставу Републике Српске на 
оном јарболу, ја одмах звао да мора да замијени заставу. 

Морамо вољети наш начин живота, ако не волимо 
заставу – онда ћемо једног дана изгубити и славу, ако не 
волимо Репуб лику – онда ћемо једног дана изгубити будућ-
ност. Наш начин живота није ни против кога другог. Наш 
начин живота је наш начин живота. Ми нисмо они који 
нападају и нисмо они који смо спремни на насиље, али веома 
се рационално понашамо.

Као што је све, на неки начин, игра тако и ова велика по-
ли  тичка и друштвена игра може да се упореди са фудбалом. 
Ка  да играте фудбал и повучете се у свој шеснаестерац онда 
има те противничку екипу која стално напада са свих страна и 
покушава да вам да гол. Када неки ваш играч направи фаул у 
шеснаестерцу одмах је пенал. Логика фудбалске игре је пре-
ба ци игру у туђи шеснаестерац, тамо кад ваш играч сломи 
но гу про тивничком играчу, он само добије црвени картон, а 
еки па настави да игра. Е то је то. 

Тако и ми. До 2006. године, у БиХ је била уобичајена ситуа-
ција да Муслимани и Хрвати заједно, подржани од међународне 
заједнице, навале на Републику Српску. Ми сами, наши се не 
сналазе довољно и тако даље. А онда смо ми рекли, ајде да то 
мало промијенимо, па смо и промијенили, па сад Хрвати кажу 
подржавамо Републику Српску, а ми кажемо подржавамо и ми 
ваш трећи ентитет ал’ нема дирања Републике Српске. 

Е сада кад Милорад Додик „води“ неке анкете тамо код 
Хрвата у Мостару, онда побиједим Стипу Месића. А је л’ нам 
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лакше, јесте лакше. Онда дођу ови из СДС-а и кажу, а види 
шта он ради, па шта ти радиш, шта си ти урадио, шта сте ви 
урадили, има ли иједан простор нечега што су они направили 
да могу оградити и да кажу ево то смо ми направили, је л’ има 
шта да су направили? Како их није срамота. 

Чуо сам, не само овдје, да су ходали од куће до куће, и зна-
ју ћи ко је СДС, ко је ПДП, давали помоћ и заобилазили куће, 
срам их било, дабогда им задње било. Ми не живимо такав 
живот, ми смо помагали и онима и који нису само наши, када је 
хуманост у питању онда нема заобилажења. То говори о њима 
какви су људи, то говори о њима какви би били, то говори о 
њима шта би урадили када би могли и када би којим случајем 
поново водили Републику.

Ја нисам дошао ни да вам се свидим ни да вам се не 
свидим. Ја нисам дошао да вас молим нити хоћу да вас молим. 
Ово је питање вас као и питање мене и питање ових људи овдје. 
Сви ћемо ми, и ако се не бавимо политиком, сигурно радити 
неке друге важне послове, можда чак и боље. Сматрамо да смо 
се школовали, стасавали, професионално се усавршавали и да 
морамо да се понудимо народу да рјешавамо те проблеме. Ако 
ви то тако не схватате онда сте у дубокој заблуди. Није политика 
баш привилегија за свакога. Знате, кад дођете у Вашингтон па 
вас затворе у канцеларију и каже „потпишите то, господине 
Додик“, а ја кажем нећу, а он каже шта хоћете – ја кажем хоћу 
да идем кући. А они гледају у мене, па каже је л’ овај нормалан. 

Лако је бити Србин овдје гдје си 100% Србин, ал’ отиђи па 
брани своје интересе тамо гдје ниси, а нисмо их видјели како 
се понашају. Дакле, нисам дошао да вас молим али имате иза 
нас оно што остављамо, погледајте то и сагледајте. Ко памти од 
вас лаж коју су говорили само прије неколико дана о Милораду 
Додику? Када слушате оно срање од БН телевизије онда морате 
да видите која је то конструкција лажи сваки дан. 
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Сада вјероватно измишљају нешто да би једна лаж била 
довољно велика да покрије истину која се зове: Додик и Жељка 
Цвијановић са Путином у Москви. И они сад измишљају да 
нешто слажу, лажу, невјероватно лажу, али то њима припада. 
Само ћу им рећи, пошто овдје има и њихових колега, нећемо им 
опростити и заборавити ово. Нема лажи, нећемо лагати, наћи 
ћемо начин, веома цивилизован начин, а кад будемо ударали 
обавијестићемо их, тако да се зна, а нек се онда они жале овим 
је*... Американцима па нек их они онда спашавају.

Знате шта, слобода једног човјека је ограничена слобо дом 
оног другог. Нема апсолутних слобода. Не могу ја бити апсо-
лутно слободан овдје и да радим шта хоћу, а да не уважа вам 
вас. Тако је и у медијима. Али нисам дошао овдје да се обрачу-
навам са медијима. Гласајте са листићем, немојте да се зезате, 
гласајте за Жељку Цвијановић. Тамо се бира српски члан Пред-
сједништва, а Жељка је озбиљна и добра Српкиња. Знајте да је 
то најбољи избор за овај народ.

И друга ствар, треба вам озбиљан предсједник са једно 
193 висине, са 115 килограма, ципелама број 47 и плавих очију. 

Живи и здрави били, пријатно.
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Зворник, 19. септембар 2014.

Имате једноставан избор

Добро вече. Добро вече, Зворник, добро вече, драги моји 
пријатељи. 

Овдје увијек долазим пуног срца. Знам да имам овдје љу-
де који ме цијене, а и ја њих и цијеним и волим. Показали сте 
спо собност да у свим овим временима препознате процесе, да 
бу дете на једној заједничкој страни побједе која је омогућила 
да овај град данас изгледа боље и сигурније него што је био 
ра није. 

Овдје смо направили много промјена, овдје смо учинили 
све да се одужимо за подршку коју сте нам дали. Ја сам као 
пред сједник Републике увијек овај град и овај крај стављао у 
ранг својих крајишких приоритета и давао подршку свакој 
доброј идеји која је долазила одавде и чинили смо све да 
урадимо оно што дуго времена није учињено, а чекало нас је 
да урадимо.

Поздрављам вас све са посебном пажњом и жељом за ваше 
добро. Поздрављам предсједнике Социјалистичке партије и 
Демократског народног савеза, они су са нама годинама радили 
заједно на једном великом циљу, а то је да Република Српска 
не буде РС, него да има име и презиме, а име и презиме наше 
Републике је Република Српска и то смо увијек постављали као 
најважнији циљ свих својих политика. 
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Сада смо дошли пред нове изборе. Они су важни за ову 
Републику и наш главни циљ свих наших идеја, наших на-
стоја ња, може само да се дефинише као једно кретање, а то је 
кретање да будемо што је могуће мање ентитет, а што је могуће 
ви ше држава, то је наша политика. Република са свом својом 
сна гом, одговорна и спремна да се сукоби и сучели и буде у 
про цесима који су добри, регионалним и свим другим, и Ре-
пуб лика која ће знати да одбрани себе, своје право на живот 
и своје право на постојање. Нема живота овдје без Републике 
Срп ске. Бићемо прокужени, прогањани и веома брзо мала 
занемарљива мањина, ако Република не буде јака и ако не буде 
сваки дан бранила сваки свој интерес и борила се за сваког свог 
човјека. 

У овој Републици има мјеста за све, највише за оне који је 
воле, који је поштују. Ми морамо као народ, као већински на-
род у овој Републици, бити спремни и способни да покажемо 
своју величину тиме што ћемо подржати и равноправно тре-
ти рати свакога другог мањег и другачијег ко жели и хоће да 
живи овдје равноправно са свима нама. То су политике ко је 
мо ра да остваримо. Наслиједили смо Републику Српску го-
то  во изгубљену. Полиција Републике Српске за многе је већ 
била изгубљена, трансферисана на надлежност БиХ, а то је 
значило и многе друге надлежности. На политичком пла ну, 
ме ђународном плану, Република Српска није имала пријате-
ље, Србија је тек понекад срамежљиво стала иза нас, никада 
отворено и никада није ни могла јер је имала своје огромне 
проблеме. Република на глобалном плану није имала ниједног 
пријатеља, Република Српска је била најчешће мјесто гдје су 
се вјежбале и тренирале разне стране дипломате, како би се 
обучили за неке будуће интервенције широм свијета. Они су 
нас сматрали експериментом који можете да обликујете и ова-
ко и онако, а не питате никога и не полажете рачуне. Таква 
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Република није дуго имала шансе, она би била готова брзо након 
те трансформације полиције. Припало је нама да то водимо и 
да кажемо какву Републику хоћемо. Данас сам сигуран да смо 
направили један огроман посао. Република Српска као фактор 
одлучивања у БиХ је данас питана, без Републике Српске се не 
може донијети ни једна одлука. Република Српска има трајно 
и везано пријатељство са Србијом, оно је сваки пут и све јаче без 
обзира на то ко се овамо или тамо налазио. Република Српска 
има пуно савезништво и партнерство са Руском Федерацијом, 
како је то јуче рекао и сам предсједник Путин. Није проблем, 
кад сам ја говорио о томе да смо мала заједница, да смо малих 
потенцијала за привредни развој, он је рекао: „Важно је да имате 
карактер и да имате снагу гласа и јединства које показујете“. 
Разумио сам да је то очекивање, та снага коју смо показивали 
све ово вријеме, била кључна за наше очување овдје. 

Политика није игра, политика није галама, политика 
није мржња, политика није девастирање, политика није посао 
у који треба да друге који се баве политиком баците у смеће и 
видите да ми овдје о њима, другима, не говоримо ништа по-
себно. Чули смо многе, говоре свашта. Ми не желимо да личи-
мо на њих, никада нисмо личили на њих. Овај народ данас, 
ви, имате једноставан избор између њих који су били прије нас 
и нас који смо радили све ове године. А ја кад дођем овдје у 
Зворник, када долазим из правца Бијељине и прођем крај Бра-
њева, знам да сам тамо направио основну школу. Када дођем 
до Каракаја, знам да је и ту направљена школа. Када уђем у 
овај град знам да смо радили на осавремењивању болнице, 
знам да смо радили на улицама. Када дођем до творнице знам 
да смо се у континуитету бавили фабриком глинице и нисмо 
дозвољавали да буде изгубљена, данас је она стабилна. 

Били смо у Русији, обезбиједили смо да Република Срп-
ска први пут може да купи гас директно од Гаспрома, Руске 
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Федерације. То значи да ће гас који овдје користи фабрика, који 
користи Зворник стан, ићи 200 долара јефтиније по кубику 
него што сте до сада плаћали. То је политика коју смо ми обез-
биједили. Ми имамо како да се окренемо иза себе, имамо шта 
да покажемо. Политичари се не мјере по томе шта говоре, него 
шта раде и шта остављају иза себе, то је једино мјерило. 

Данас, окупљени овдје, морамо бити свјесни да исти они 
који су 2006. године жељели да девастирају Републику Српску, 
сада хоће да се врате, а њихов повратак је једино могућ да 
доведу људе са којима ће управљати. Дуго година наш народ 
и сви народи овдје изложени су негативној селекцији од стра-
не моћних медија и оних који покушавају и јесу владари 
сви јета. Они безочно покушавају и користе народ да га 
злоупотријебе и да се вјежбају на њима. Понашање америчке 
амбасаде данас у БиХ најбоље показује њихове намјере, они су 
се сврстали и позивају овај народ, вас, да гласате за опозицију. 
Они исти Американци који су отворили крвопролиће на 
Сјеверу Африке, они који су ишли у рат против Асада и 
направили Исламску државу, они који сада гурају Европу у 
рат са Русијом, ти исти Американци који су овдје прољетос 
подржали демонстрације у Тузли, желећи да пређу у Зворник 
и Бању Луку и да пале наше објекте, они сада овдје кажу за 
кога треба народ да гласа. 

ПРИЛИКА

Ако овај народ има још једну прилику, ако јуче Путин 
каже да смо ми ти који добро управљамо Републиком и ако 
Аме риканци данас кажу да је то опозиција, значи ви бирате 
између онога што вам каже Русија и онога што вам поручују 
Американци. То је јасан избор, немате ви ту много размишљати. 
Ми желимо мир и стабилност, БиХ не доживљавамо као добро 
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мјесто, зато што та иста Босна и Херцеговина не пружа довољно 
гаранције за оно што желимо ми да урадимо, а то су наши 
развојни пројекти. 

Јужни ток је важан пројекат наше будућности. Јужни ток 
треба да ријеши трајно питање енергетске стабилности наше 
заједнице, да ријеши питање наше стабилности стотинама го-
ди на унапријед и зато не можемо да прихватимо да Сарајево 
не дозвољава, односно у траженој сагласности не пусти да љу 
реализацију тог пројекта. Зато смо јуче разговарали и дого во-
рили – двије владе, Републике Српске и државе Руске Фе де-
рације потписаће споразум, међугасни споразум, а тај међу-
гасни споразум послаћемо у Парламент БиХ јер је то тако пред-
виђено Уставом, а да бисмо били успјешни и тамо рекли ово 
ћете усвојити ил’ нема ничега другог, онда морате гласати за 
ове људе које видите за Парламент БиХ. Не можемо више доз-
во љавати да наши интереси стану. Ми не желимо ништа лоше 
Федерацији, ми немамо ништа против њиховог доброг развоја 
али не желимо да нас неко зауставља.

Република Српска мора да буде снажно представљена у 
орга нима Босне и Херцеговине, зато је важно да се бира Жељ-
ка Цвијановић. Тамо се бира српски члан Предсједништва 
из Републике Српске. Жељка Цвијановић је добра Српкиња. 
Жељ ка Цвијановић је одлучна жена, Жељка Цвијановић је мој 
дугогодишњи сарадник. Жељка Цвијановић може да буде пет 
мјесеци без контакта са мном и са руководством Републике 
Српске и да буде изложена одлучивању, али никада, никада 
неће направити погрешну одлуку, у то сам сигуран. Зато Жељ-
ка Цвијановић треба и мора да буде изабрана, јер Жељка Цви-
јановић кад одлучује она ће се окренути и погледати гдје је 
Звор ник, гдје је Требиње, гдје је Бијељина, гдје је Добој, Бања 
Лука, гдје је Приједор, па онда одлучити. 
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Младен Иванић само гледа испред себе и под себе. Дакле, 
то је огромна разлика, нама треба јединствена политика, тре-
ба нам снага овдје у Републици Српској. Требају нам ови 
посланици, дивни људи, жене, мушкарци које смо кандидовали, 
ко ји су најбољи у овим срединама одакле долазе. Треба нам 
так во заједништво које ћете ви нама дати. Симболично речено, 
да има снагу једне стиснуте песнице која има снагу за било 
какав обрачун, за било какво показивање нашег јединства, да 
има снагу да продре. Ако нас распете, ако распете Парламент, 
онда имате отворену шаку, отворена шака за продор нема исту 
снагу као што има затворена песница. Зато је потребно да то 
разумијете на најбољи могући начин. 

ЗАЈЕДНИШТВО

Наша снага овдје је снага коју ви дајете и из те снаге ми то 
извлачимо. Потребно је да наставимо заједно, од Требиња до 
Новог Града. СНСД је показивао способност свих ових година. 
Прије двије године у неким општинама дошли су ови који 
се сада нуде као алтернатива. Шта су урадили? Обилазим те 
општине, видим чемер и јад, ништа ново, само назадовање. Од 
Власенице, Шековића до Хан Пијеска, до многих других мјеста, 
до Требиња, гдје су изабрали неке нове начелнике. 

Губили смо тамо са разликом од 100 гласова, али СНСД 
је остао јака политичка партија, ми смо најјача политичка пар-
тија у Требињу, најјача политичка партија и можемо да имамо 
скуп штинске већине и у овим другим општинама, али ми се 
бавимо озбиљном политиком, мора народ да види какве је 
кретене бирао. И не могу да не сносе одговорност они који су у 
томе учествовали. Зато је важно да идемо заједно, зато је важно 
да бирате предсједника Републике који отприлике овако из-
гле да – дакле, висок 193 цм, око 115 килограма, ципеле 47, пла-
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ве очи. Носи наочаре само кад чита. То је предсједник који 
вама најбоље одговара. Предсједник који ће имати довољно 
одговорности према свима вама да оно што су наши програми 
и што ми мислимо да је артикулација ваших ставова, проведемо 
у дјело. 

За нас нема тешких тема и нема мјеста за избјегавање. 
Сву гдје смо тамо гдје се прича о Републици Српској, у Бриселу, 
Вашингтону и у Москви и у Београду и у Сарајеву и у Бутмиру 
и у касарнама и свугдје тамо гдје се прича о Републици Српској. 
Никада нисмо хтјели да побјегнемо, никада нисмо окренули 
леђа, увијек смо говорили јасно шта хоћемо, а шта нећемо. 
То шта хоћемо и нећемо довело нас је овдје да имамо појачан 
степен достојанства и највећа ствар коју сам успио, а то је највеће 
задовољство које имам када сретнем некога од вас па ми каже: 
„Хвала ти што си нам вратио достојанство“, то достојанство 
хоћу да чувам, то достојанство хоћу са вама да покажем. 

Ми нисмо народ који жели другима зло, ми смо народ 
који хоће да управља својим ресурсима и својом Републиком, 
ми не желимо ништа да радимо у Федерацији. Ми желимо 
само да управљамо нашом Републиком Српском. Немојте нас 
дирати. 

Хвала вам свима, желим вам свима све најбоље у животу, 
желим да се остваре све ваше жеље. Једино што никада вам нећу 
признати и прихватити то је да не волите Републику Српску, 
чак и онда када вам нешто лично не иде добро, када имате 
проблем, то није разлог да не волите Републику Српску, зато 
идемо ЗА ПОБЈЕДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, не смијемо стати, 
морамо се кретати. Живи и здрави били.
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Власеница, 19. септембар

Имамо стабилност институција и 
будућност

Добар дан. Хвала вам. Нисам престао да се овдје осјећам 
до бро, али нисам сигуран да је вама добро. Овдје сам унио сву 
своју снагу, да заједно са Мићом и нашим људима овдје градимо 
Власеницу. Не морам да објашњавам шта смо све учинили. 

Данас сам се обрадовао још једној ствари посебно и хоћу 
то да истакнем. Ја обилазим читаву Републику и слушам много 
говора, ал’ Гордана док је говорила овдје није ми дозволила да 
одлутам, све вријеме сам веома добро слушао шта је говорила 
и дивио се умијећу да жена која, вјероватно први пут излази 
пред оволико људи, може тако смислено и упорно да говори и 
износи ствари и чињенице. То значи да су са нама прави људи. 
Хвала ти, Гордана. 

А Мићо Краљевић... ја нећу оставити Мићу Краљевића. 
Мићо Краљевић је показао ко је и шта је кад је требало да се 
покаже. А онда, слушам неке из ПДП-a који говоре ово или оно 
о Мићи Краљевићу, а неће да иду до краја и да виде да је оно 
што је њега нешто казнило, да је потписао Турчин. Мићо Кра-
љевић остаје наш важан човјек. Свидјело се то коме лично или 
не свидјело, апсолутно ме се не тиче. 

Има овдје људи који вјероватно нису наши, има, знам ја 
да има, али то говори о томе колико смо ми добри, јер наши 
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људи на њихове скупове не могу да оду јер су они силеџије, а 
ми нисмо. Ми можемо понешто и да кажемо. Па и ви да чујете 
неке добре приче. Не морате ви мене вољети, не морате, ја 
знам да има људи који мене не воле, не волим ни ја њих и баш 
ме брига за њих. Али има оних који ме воле, а ја волим њих и 
због њих се бавим политиком. И нисам спреман да одустанем 
због оних који ме мрзе, јер ја не мрзим. И нећу да имам крај 
себе никога ко мрзи, ја хоћу да имам онога ко хоће да сарађује, 
зато добро дошли вечерас, госпођо, овдје. 

Неће вам фалити длака с главе, а не као наши активисти 
тамо у Теслићу, човјек који лијепи плакате, наиђу силеџије и 
туку га. Неће више нико никога тући. И ми имамо снагу, је л’ 
хоћете да видите како се ми тучемо? Неко мисли да то може, 
зато сам поносан ево што је ова госпођа овдје дошла, да чује, не 
мора бити наша. А она је из Тузле. Ја сам мислио да сте нека из 
ПДП-а. Ми нисмо људи мржње. Ми имамо своје политике, она 
се своди на политику чињења, политику бити. Има разлика 
између бити и не бити. Бити може само онај који нешто ствара, 
чини и креће се, а онај који ништа не ради, он и није важан, он 
не постоји. 

Ми морамо да радимо сваки дан, да ојачамо наше увјере-
ње да смо на правом мјесту у животу. Срби у Републици Срп-
ској морају да знају да је политичка борба у овом тренутку 
искљу чиво, једино и моћно оружје које имамо. Никакво друго 
оружје. Ја нисам човјек насиља, ја нисам човјек који ће народ 
одвести у дестабилизацију, ја нисам човјек који ће одвести 
народ у рат. Ја то нисам. Ја припадам оним људима ове земље 
који сматрају да у Републици Српској могу слободно да живе 
сви без обзира на нацију, а да величина већинског српског 
народа овдје треба да се одражава у томе да се подржи и при-
хвати друкчије и мање, као што мислим да величина већинског 
бошњачког народа у Федерацији мора да буде у прихватању 
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мањег и слабијег. То су моји погледи на свијет. Свидјело се 
коме или не, ја тако живим. 

Ја имам доста пријатеља у другим народима али ја сам 
политичар, ја сам предсједник Републике Српске, знате ви шта 
је то. Ја сам изабран да проводим овдје артикулисану вољу свих 
људи у Републици Српској, и оних који су гласали за мене и 
оних који нису гласали за мене. И оних који ме воле и оних 
који ме не воле. Ја морам сваки дан да урадим најбољу могућу 
ствар. И мој мандат и мој политички ангажман јесте склопљен 
од низа дана, сваког дана упорно, изнова, од добрих ствари које 
смо чинили. Не пропустим ни један дан да не учиним нешто 
добро. И нисам за то школован, ја сам такав човјек. Зато сам и 
долазио овдје у Власеницу и онда када је Мићо био понекад и 
нама напоран, овдје није било седмице да није било мене или 
предсједника Владе или некога другог. Стално смо били овдје 
да направимо нешто. 

Па смо отворили факултет, ријешили водовод, 5,7 милио-
на марака смо у то уложили, не бисмо га ни направили да ни је 
било Миће Краљевића. И дан-данас бисте пили воду из ције-
ви које је направила Аустроугарска. Није нам дозволио да 
дишемо. 

Водити Републику Српску није уопште једноставна ствар. 
Обезбиједити да сваки дан живот нормално функционише 
теже је него учинити да живот ненормално функционише. 
Иза ђеш на улицу, изудараш неког и ето ти ненормалног у 
Републици Српској. Знате колико сам пута морао да се стрпим 
да некога не изударам. Морао сам да слушам многе који лажу, 
који су слагали прије 10 дана нешто и упорно сваки дан изнова 
лажу, петљају, а живот вам остаје сив.

Ја сам дошао овдје не да промијеним ваше мишљење, 
огромна већина вас овдје мисли као оно што ми говоримо, ја 
сам у то увјерен. Има неких који су дошли овдје да чују шта ми 
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мислимо и сигурно ће рећи „а није био баш неки скуп“. Лажу, 
погледајте, пуно, ено горе и у ходнику стоје. Али то је њихов 
циљ. Није тачно да политика мора и да јесте безусловно лоше 
занимање. Без политичара, снажних политичара, нема ни 
снажне заједнице. Зашто Америка прави увијек јаког и великог 
лидера, зашто Њемачка прави великог и јаког лидера, зашто 
сви велики народи праве једнога и великог лидера? А зашто 
код нас, кад се појави један, одмах је лопов и криминалац, како 
то? Много ствари које морате да знате и размишљате о њима, 
препуштене су вама. 

Овдје су на сцени странци. Ево читам данас саопштење 
из америчке амбасаде. Кад овдје кажеш америчка амбасада, 
некима се одмах почну скидати гаће. Написали су саопштење 
у коме протестују само зато што не могу да поднесу једну 
чињеницу, а то је да смо ми јуче били и сједили са Путином. 
Најрадије не бих ништа рекао, извињавам се свима који не 
очекују да ово кажем, ал’ ја морам баш сада рећи – е ј... ми се за 
америчком амбасадом. 

Доста нам је више њиховог прања лажи. Па они су ти који 
су направили ово све по свијету што гори и што убија и гине. 
Гдје је сада Либија, гдје су многе земље, гдје је Сирија. Нападну 
Асада, а онда створе исламску земљу. БиХ има највећи број 
припадника Исламске државе, то је продуковала америчка 
политика овдје и немојте нам бранити да се бринемо због тога. 
Кад се врате овдје како ћемо ми да прођемо? Кажу ми немој 
нападати Америку, па она нас стално напада и кињи, морамо 
се почети бранити једног дана. И они сада мисле да је мене 
наговорио Путин. Ништа ми није рекао, ја сам њему говорио. 
Уосталом, откуд је он знао да ће они написати писмо па да ћу ја 
бити овако љут, је л’ тако? У сваком случају, политика је далеко 
озбиљнија. Зашто је Американцима толико стало, позивају 
данас – народ треба да промијени власт, Американци позивају, 
аха. А Путин јуче каже – „па Додик је прави“. 
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И ја сада треба да промијеним власт, зашто промијенити 
власт? Зато што кад дође мени амерички амбасадор и каже: 
„Господине Додик, тражим да срушите цркву у Поточанима“, 
ја кажем: „Извините, господине амбасадоре, код нас се не руше 
цркве“. А он каже „мораш“, а ја кажем „не морам“, он каже 
„имаћете проблеме“, ја кажем „изађи одавде“. Е њима такав 
Додик не треба. Наравно да су Бошњаци страдали и то треба 
разумјети, ми морамо као Срби разумјети да смо страдали, али 
многи су манипулисали на страдањима, лагали, овај велики 
свијет је лагао да су Срби побили 300.000 Муслимана. Није 
тачно, лажете. 

Лажу, на тој причи направили су политике које су стално 
ишле за тим да нас кажњавају. И један погинули човјек, за моју 
вриједност, без обзира на то ко је, је велико. Али био је рат и ја ту 
ништа нисам могао. Био је рат и гинули су и Срби. Зашто нема 
процесуирања за злочине над Србима? Зашто сте натјерали 
Чавића, а он скинуо и хлаче и гаће и потписао извјештај да је 
погинуло 8.500 људи у Сребреници, што није тачно. 

И данас се нуди тај исти, и данас та иста америчка амба-
сада позива да њега изаберете. Није проблем, бирајте, узми-
те њега. Бирајте, имате ево изванредну прилику да изаберете 
између њих, који су све радили, Младена Иванића, Чавића, Та-
дића, Босића и нас који смо радили ово што смо радили. Веома 
једноставна ствар. Да ли вам требају ти нови, стари, половни, 
то ви знате. Да ли ћете ми учинити зло? Нећете учинити зло, ни 
у једном случају ми нећете учинити зло. У овом случају, када 
гласате за мене, само ћете ме обавезати да наставим да радим и 
браним ово. А у другом случају нећу ликовати, биће ми жао, јер 
знам шта се спрема. И знам да за годину дана неће бити јаких 
институција Републике Српске. Да ћете добити дупло већи 
буџет БиХ, да ће се тамо накрцати администрација, да ћете за 
многе ствари ићи у Сарајево, ни Тузла не воли Сарајево. Не 



СЛОБОДНА СРПСКА

99

волимо ни ми из тог разлога што стално жели да нам тетоши и 
говори шта ми треба да радимо. Добро размислите. 

Ја мислим да вама, ако ме питате шта вам треба, треба 
озби љан предсједник, 193 висине, 115 кила, 47 ципеле, плаве 
очи, јака шака, тај вам треба. Треба вам, наравно, и Жељка, тога 
мора да постанете свјесни, то мора да постане ваше власништво, 
да треба Жељка, јер она уноси једну сасвим другу димензију 
од лу чивања у искључиво мушки посао. Тамо се бира Србин 
из Републике Српске, тако пише у Уставу, а ја свједочим да је 
Жељ  ка Српкиња. А исто тако, свједочим овдје да је Младен 
Ива  нић бошњачки члан Предсједништва из Републике Срп-
ске, кандидат за тог члана. Он рачуна да ће за њега гласати 
Бош њаци, а он нема кога није преварио, само још није успио да 
превари Бошњаке. Када буде у прилици одмах ће то урадити.

ДЕЈТОН 

Жељка не иде тамо да вара, иде тамо да изградимо нешто 
што можемо. Ми нисмо априори, ја то хоћу да кажем, ми нисмо 
априори против Босне, она мора да се врати у Дејтон, ако се 
врати у Дејтон – можемо ићи даље. Ал’ не треба нам Босна у 
којој ми дођемо и договоримо са Путином Јужни ток – гасовод, 
а онда у Сарајеву кажу не може. Зашто не може? Неко рекао из 
Бри села... јебô вас више Брисел. Ми хоћемо да имамо одлуку, 
хоћемо да градимо и да се развијамо. Такве одлуке нам требају. 
Ми нисмо они који су спремни да играју одбрану. Фудбалски 
речено, када играте одбрану, и кад се повучете у одбрану, онда 
противничка екипа стално напада, кô осице. Ви направите 
фаул у шеснаестерцу, одмах свирају пенал и велика прилика да 
добијете гол, па један па други и изгубите утакмицу, је л’ тако?

Ваљда је логика сљедећа – ако играмо ту утакмицу, а поли-
тика јесте игра, онда пребаците лопту у њихов шеснаес терац, 
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тамо кад наш играч сломи противничком играчу ногу, добије 
црвени картон а сви настављају да играју. Свијет је објаснио 
многе ствари, не смијемо да доведемо себе у позицију да се 
бавимо собом. Највећа народна клетва, када желите некоме 
лоше, каже „дабогда се са собом забавио“, је л’ знате то? Знате 
сигурно, наравно, а то значи да полудиш мало. А онда почнеш 
да копчаш кошуљу па закопчаш ово треће дугме горе на прво 
па онда ова кошуља све овако накосо стоји, онда те народ почне 
сажаљевати па онда након 10 мјесеци – а будале, мајко мила. 
Немојте да нашем народу то кажу, морамо бити јединствени и 
окупљени паметно. 

Морате слушати, ‘ало па нисам ја џаба предсједник, морате 
мене слушати. Сви озбиљни народи слушају свог предсједника, 
сви озбиљни народи. И шта је ту ненормално? Опет, нисам ја 
најпаметнији, ја то знам и ја знам да у Републици Српској има 
тешког живота. Ја нисам дошао овдје да вас забављам. Ја сам 
дошао да вам кажем да је ова Република сигурна, стабилна, 
да Републици Српској у оваквој констелацији са оваквим 
политикама нема опасности. Видјели сте, Србија у коју 
гледамо, јуче је пензије стукла доље, јесте ли чули то? Е јесте, 
стукла их је. Е да ја вама нешто кажем веома јасно и гласно – ми 
нећемо смањивати пензије, нећемо смањивати плате, нећемо 
смањивати послије избора, повећаћемо и пензије и плате, јер 
на тај начин можемо да идемо даље. 

РАД

Требају нам радна мјеста ал’ за радна мјеста требају нам 
сви, треба нам и локална власт. Да ли је нормално за развој Вла-
сенице да ја никада нисам видио начелника општине, да ли је то 
добро за вас или није добро, што се мене лично тиче, мислите да 
ми је лоше? Није. Да ли је у реду да ми не знамо ко је начелник? 
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Ко је он, шта је он, Марсовац неки, је л’? Када је до нио неки 
програм, када је нешто тражио, када је рекао да му не што фали? 
Немам појма, људи, ја појма немам шта се овдје дешава. 

Је л’ видите, је л’ вам требају такви људи, који не знају да 
обезбиједе што је у интересу овог града? Колико је Мићо био 
нападан за тражење, овај је сасвим друкчија супротност, овај 
ништа не тражи, ја сам дошао до мишљења овдје да ће бити 
једно десеторо људи, да овдје тече мед и млијеко јер ништа не 
тражите. Али, то је ваш избор, неких од вас, имају неки овдје 
који су гласали за њега. Али у том и јесте тајно гласање што не 
мораш баш рећи да јеси ако ниси, ионако ћеш рећи да јеси ако 
ниси. Ето ту почиње лаж у политици, кад ви одете тамо, овдје 
се нама смијете па одете тамо и гласате за друге. Е онда лажете, 
брате, што си се овдје дошао смијати.

Дакле, ми све ове године нисмо пали, а све је било баш 
тако намјештено. Од свих проблема изашлих из рата, глобалне 
кризе коју су ови Американци направили и послали нам овамо 
доларе без покрића и онда причају о економији. Американци 
који ништа нису добро учинили ни Бошњацима ни Хрватима 
ни Србима у овој БиХ у посљедњих 10 година. Ништа нам 
нису помогли, само покушавају да од нас свих заједно направе 
покусне куниће и да вјежбају на нама да би након те вјежбе 
отишли на неку другу дестинацију у свијету и опет се вјежбали 
на неким другим људима, е то су њихове демонстрације. 

Ако Босна хоће да преживи, мора да се отараси странаца. 
Ја дођем у Сарајево, давао неке приједлоге, мене питају шта 
кажу странци, мени се одмах коса дигне на глави. Какви 
стран ци, људи, шта вам је, па можемо и имамо овдје и ми неке 
памети, нисмо бачени са Марса овдје да ништа не знамо. Дајте 
заједно да направимо нека рјешења, не може, трче у те проклете 
канцеларије, а сад су ови из СДС-а схватили да је то лијепо 
кад одете тамо, па кад слушате ову креју, ову Пандуревићку, 
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све тече мед и млијеко у Сарајеву, само ништа не ваља овдје. 
Што није дошла да објасни каква је ситуација овдје код вас у 
Власеници, како је вама, што није то дошла да објасни? 

Али, немам ни намјеру да причам о другима посебно, 
дакле овдје сам, још једном понављам, дошао да се увјерим да 
ми имамо будућност, имамо стабилност, имамо институције 
које функционишу. У посљедњих осам година није било ни 
једног дана кризе Владе и ни једног дана кризе Парламента. 
Ни једног дана. Оно што сада хоће да нам ураде, да нам разбију 
снагу и да у Парламент убаце десет подједнаких партија које 
ће као наводно због демократије ј...не направити нову власт 
и већину, а онда наставити да се свађају између себе и ништа 
неће урадити. 

Одговорност коју сте нама дали се односи на све оно што 
смо чинили. А ја као политичар, једино мјерило које имам 
је то шта сам са својим сарадницима оставио иза себе. Овдје 
у Власеници и било гдје да се појавим, постоји увијек нешто 
што сам оставио иза себе. Је л’ сам га подржао, је л’ сам дао 
сво ју сагласност, је л’ сам људе натјерао да то ураде и много 
чега другог? Није политичар оно што прича, него оно што 
остави иза себе. Ако нисам ништа оставио иза себе, не морате 
ме подржати, нећу се ни на кога љутити. Ја мислим да они који 
неће гласати за нас највише губе а не ја. 

Ја имам своје име, своје презиме, нема остваренијега 
човјека овдје у региону, од Милорада Додика. Навали на њега 
па онакав, па овакав, па лопов, па криминалац па наметну ми 
Сипу па одем на суд, четири године 16 државних тужилаштава 
је јурило Милорада Додика да ли је направио криминал у 
изградњи зграде Владе па су рекли није, ево не можеш га наћи 
или је велики лопов све сакрио или стварно није. Углавном, 
није. Па није ни ово, па није ни оно, па кад су ме гањали када 
сам завршио први мандат, што сам купио одијела министрима 
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који су тада из рата изашли. Дошли, ја их гледам, они долазе 
на 10. сједницу Владе у истом сакоу, ја их питам људи имате 
ли ви шта обући, кажу „па предсједниче наша плата 400 КМ а 
одијело 400 марака“, а треба да иду у Брисел, треба да иду да 
представљају народ, треба да буду нормални, има и нормал-
них министара, нису сви блентави, и ја кажем „купите одијела 
министрима“. Дође Младен Иванић и одмах кривична пријава, 
ја три године по суду се зезам, ходам, да докажем да то није 
ништа што је злоупотреба. Успут, нисам себи купио одијело. 
Па онда причају ово или оно, ево и ове посљедње приче. 

МОСКВА

Дакле, прије два мјесеца је договорено да 15. и 16. септембра 
будемо у Москви, имаћемо низ састанака, а кључни састанак је 
са Путином. Тада нико није размишљао о Украјини, ви знате 
да тад Украјина није постојала. Ми смо дошли, а предсједник 
Путин је био на Далеком истоку, тамо је припремао одређене 
ствари, није ни важно. Државне тајне, дакле нека војна питања. 
Тада смо замољени да останемо један дан, што је сасвим 
логично и нормално. Да смо остали још неколико дана, ови из 
опозиције би направили чудо. 

Могу вам рећи да је баш лијепо кад те прими Путин она-
ко и још кад каже, ја нисам очекивао да он то све каже, не знам 
откуд њему то, каже: „Ето, сматрам вас озбиљним и паметним и, 
што се нас тиче, а они тамо доста знају, ви сте већ побиједили“. 
Тако да немојте се зезати. 

Сада хоћу да вас поздравим и да кажем немојте да се 
мр зите, никога немојте мрзити јер кад мрзите онда ви имате 
проблем, окупљајте се, подржите се, немојте да будете отуђени 
једни од других, отуђеност је направила ово од нас све. Морамо 
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помагати, немојте бити зловољни. Имамо шансе, живимо један 
добар живот, будите сигурни. Обилазим цијели свијет, не тече 
мед и млијеко. Нисмо у провалији а нисмо ни близу провалије. 
Хвала вам, живи и здрави били.
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Kозарска Дубица, 20. септембар 2014.

Ја сам човјек из народа

Хвала, хвала вам! 
Ви сте ти који нам дајете снагу, да будемо јаки и непоко-

леб љиви. Ви сте нам то дозволили јер смо били ваши, и овај 
град сам волио и кад сам био нико у политици и долазио сам 
овдје да играм баскет. А знам да је овдје прокишњавало и зато 
смо поправили овај кров. А онда послије они дођу и држе овдје 
митинге. 

Не могу да не поменем једног човјека, који је до задњег 
дана свог живота водио наш општински одбор, то је покојни 
Божо. Хтио сам само да га поменем, да се захвалим њему и ње-
говој породици, на његовом ангажману и томе што је био са 
нама. То није било лако, нека му је вјечна слава. 

Политика није згађена и тако лоша ствар како желе да је 
прикажу. Политике стављају народе на право мјесто, стабили-
зују га, да организују цивилизован живот, а ми смо то све 
урадити. Кад је требало организовати државу, чинили смо то 
без поговора, имајући на уму само једну ствар а то је дуг према 
онима који су дали своје животе знајући да гину за праву идеју, 
а то је Република Српска. 

Нисам дошао овдје да држим срчане говоре, дошао сам 
да се захвалим коалиционим партнерима, ДНС-у и СП-у, без 
чи  је подршке се сигурно не би могли усправити и бити јаки. 
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Није важно колика је држава и колики је народ важно је колико 
има достојанства и карактера. Када сам неки дан разговарао са 
предсједником Путином, био сам у граду који има 20 милиона 
становника. Једна улица у Москви има више становника него 
читава Република Српска. Имао сам осјећај и рекао сам да смо 
ми мала заједница и мала економија, он је рекао не, ваш се глас 
чује далеко. Важно је да се чујете. 

Наша политика је допринијела томе да се за Републику 
Српску зна, и када се говори о Европи, и када говоре планери 
Европе они су Републику Српску пикирали као нешто што 
није било у њиховом плану, па су је свели да је проблем и да су 
проблем појединци. Без обзира што нам је граница Европе на 
500 метара одавде, морам да кажем да су нас у Европи увијек 
сматрали мање вриједним и недостојним. Зато су морали да 
кажу „Додик и његова реторика“, а увијек су они мали које су 
хтјели да поробе морали да вичу. 

Не мора Путин да виче. Зна се шта је Русија, али ако хоћете 
да се чује Република Српска морамо да вичемо из свег гласа. 
А глас овог народ је глас на изборима. Кроз историју Срби 
стално теже неком имагинарном јединству, а кроз историју 
смо знали да нема начина да Срби опстану осим ако су заједно 
и јединствени. И то знају они који су против тога. И зато сад 
хоће у власти 10 партија и да ни једна партија није јака. Већ 10 
подједнако нејаких, и да они саставе владу у којој ће само да се 
препиру и било би све мање Републике. То је план који морате 
да разумијете. 

СНАГА

Ја сам дошао да вам кажем, да сам бавећи се овим по-
слом, захваљујући вашим гласовима, и колико год било те-
шко, вјерујте да ми је снага била кад помислим на све ове на ше 
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крајева, на Козару на Требиње, увијек сам добијао нову сна-
гу и нисам се предавао. Ово мора да знате – увијек су од нас 
тражили да будемо покорени и да никада да не будемо своји. 
Ја сам схватио да ако треба да будемо покорени морамо ићи 
одавде. Јер не може нико од вас никад прихватити да му је до-
ста Републике Српске. Не смије нико да не воли Републику 
Срп  ску без обзира колико тешко живио. 

Ја сам човјек из народа, ја сам један од вас. Нисам отишао 
нисам издао, нисам се повинуо привилегијама, када су ми 
доносили пуне кофере новца да учиним неке ствари остао сам 
овдје. Јер имам само један циљ, да будем дио вас. Нећу да за 20 
година дођем у Дубицу и да неко пљуне за мном, ја хоћу кад 
дођем да ме поздравите – поштовање, добродошли господине 
До дик. Наша снага је била у томе да једну причу о Републици 
Српској, која је била скоро па изгубљена, вратимо на сцену. 

Био сам на састанцима када су у учествовали и високи 
пред ставници, а састанци су почињали тако што Харис Силај-
џић неће да учествује у дијалогу ако се не помиње пуним 
именом и презименом Република Српска. Него да се каже 
„РС“. А ја кажем да има своје име Република Српска, а пуно 
име је Република Српска. И има га, као што сад нема Хариса 
Силајџића. И није ми било тешко да изнесем сваку врсту по-
ли тич ке дебате. И онда када смо Игор, Жељка и ја били за-
тво рени у Бутмиру, и окружени војницима са аутоматским 
пу шкама. Тад су нам говорили да је национални амерички 
интерес да изгубимо Републику Српску. А ја сам рекао да је 
национални интерес Срба да има Републику Српску, и нисмо 
се препали војника. То су ствари које не морате да знате. Али 
морате да знате да колико тежак живот био, био би још те-
жи да нема Републике Српске. И када нас нисте подржали 
на локалним изборима, оставили смо многе пројекте. Ради мо 
пројекат водоснабдијевања за који се Влада Српске заду жи ла 
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и обезбиједила средства да се гради нови систем водоснабди-
јевања. То је био наш одговор свим људима, ја сам предсједник 
Републике Српске и оним људима који су гласали за мене, али 
и онима који нису гласали за мене. Имам и лични однос према 
многим стварима. 

Многи кажу да им је доста Додика, па и мени је доста 
њих. Можете само прећи границу и видјети да ли је тај живот 
можда бољи? Да ли је данас бољи живот у Словенији која има 
два милиона становника и 28 милијарди дуга. А ми смо све 
ове године остали на ногама, нисмо пали, нисмо се изгубили. 
Знали смо куда идемо. 

Имали смо јаке институције. Као што је Пантелија говорио. 
Кад један предсједник, какав такав, одлучи, ви то не можете 
избјећи. Зато вама странци, стално, преко разних невладиних 
организација причају како су политичари корумпирани, 
овакви или онакви, са једним циљем, да изгубите повјерење 
у нас и у институције. И онда вам неко трећи дође и каже 
да овако треба и мора да буде. Знамо шта је држава! И зато 
је наша политика била да градимо што више и побјегнемо од 
онога што нам је наметнуто, а шта многи и не знају шта значи, 
а ја сам то рекао наша политика је „што мање ентитет, а што 
више држава“. Ту смо политику водили и борили смо се за 
сваког човјека. Као што се борио Пантелија Ћургуз. Као што 
је руководство СДС-а писало као команданту да се он повуче 
одавде и да се Дубица преда. То ви знате. 

Како схватити да поново ваши суграђани дају подршку 
онима који су хтјели да оде и Дубица и Нови Град и Приједор. 
Знате ви то сви добро. Али тад нису отишли. Данас у Српској 
живи мо, повећали смо плате просветним радницима, поли-
цај  ци ма, здравственим радницима и то 70% а у високом 
образовању и 150%. Питајте се какве су вам плате биле 2005. 
године. Наша политика није била политика смањивања. 
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Онаква Србија је смањивала и плате и пензије и то на 
онак вом обезвријеђеном динару. А ми нећемо смањивати. 
Пона шали смо се домаћински. Учинили смо у Републици 
Српској да нема мјеста да нешто није урађено. У Бањалуци смо 
били у пола седам а овде смо били у седам и пет, зашто? Дошао 
сам аутомобилом, али аутопутом. Приближили смо град. Иза 
нас остају многи пројекти. Политичари се мјере према томе 
шта су урадили. Ајте ми оградите нешто шта су они урадили. 
Само је овдје градио СНСД. Ни један пројекат. Ја нећу о њима 
ништа лоше да кажем, рећи ћу само о Младену Иванићу који 
упорно настоји већ 30 година да се докопа. А кад се докопа он 
то укопа. Када сам био први пут предсједник владе сједиште 
владе није било у Бањалуци. Прије мене кандидат је био 
Младен Иванић. Његов концепт је био да пола владе буде 
на Палама а пола у Бањалуци, можете мислити на шта би то 
личило. Он је само гледао свој комодитет. Али ви то знате. 
Имали сте га као пред сједника владе, и нас на функцијама, 
лако вам је изабрати. 

Могу мислити како је овима који су дошли да чују шта ми 
то причамо па виде пуну салу а синоћ полупразна. Ми нисмо 
људи мржње. Ја вас позивам да не мрзите. Кад човјека узме 
мрж ња није добро увијек је теже оном ко мрзи. Не смије мржња 
да нас окупира. Мржња не смије да буде у политици. 

Политика није питање живота и смрти. Она је питање 
коли ко и шта можете урадити. Ако из ње не избаците мрж њу 
не можете ништа да урадите. Српска која тражи свој легити-
митет, мора да покаже своју осјетљивост према онима који су 
другачији и мањи у Републици Српској. Срби морају да покажу 
своју снагу у разумијевању и да прихвате сваког оног ко хоће да 
живи овдје, и да прихвата Републику Српску. Наша политика 
је била управо то. Ја нисам лидер који ће одвести овај народ у 
зло. Ја сам лидер који ће одвести овај народ у просперитет. 
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Иза нас је осам година наше власти и пуно изграђених 
обје  ката. А прије тог нисмо имали ни једног међународног 
пријатеља, Србија је могла тек стидљиво да нас подржи. Није 
смјела. Данас имамо несумњивог пријатеља у Русији, Израелу, 
Ср бији, у Хрватској која каже да је Република Српска легитимна 
и легална. Учинили смо то нашим знањем. Зато што знамо да 
не можемо да живимо потлачени, већ прихваћени, само на тај 
начин можемо ићи у Европу. Нема нам друге. Европске вријед-
ности и јесу такве и ја сам за њих, штите статусе, и права жена 
и права других, то је оно што нас ка Европи привлачи. Али 
не може Европа бити та која ће стално говорити да прено симо 
надлежности у Сарајево. Не то нећемо. И рекао сам ако же ли-
те да бирамо између Европе и Републике Српске, ми би ра мо 
Републику Српску. Без Републике Српске, Европа нам уоп ште 
не треба. 

СНАГА

Све наше активности су вођене јер смо имали снагу, зато 
ми је важно да гласате за ове људе. Немојте да будете цинични, 
схватите да снага народа се изражава кроз снагу институција. 
Када имате више партија оне само руше једна другу. Када имате 
једну партију имате одговорност, стабилност, кохезију, нема 
цијепања, нема губитка. Политика није само питање симпатија 
него и размишљања, морате размишљати па изаћи на изборе и 
гласати за Јовицу Шумана, Јелену Лужију, за Пантелију... И да 
гласате за Жељку Цвијановић, јер за Сарајево бирамо српског 
члана Предсједништва, а ја сам свједок да је Жељка велика 
Српкиња. И да је добар човјек. И да ће представљати добро 
народ. И да неће радити ни на штету других народа. 

Иванић има само један циљ, да се докопа неке европске 
функције, кад буде дао довољно услуга које ће ићи на штету 
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српског народа. Баш ми је жао што јуче Шкотска не оде. Али 
оти ћи ће једног дана. Ти арогантни Британци покушавају 
увијек овдје да нам држе лекције, а ево јуче уз огроман притисак 
ко ји су чинили тамо на Шкоте умало да остану без државе. 

Морате да разумијете нешто ћу вам рећи у повјерењу, 
али немојте ником другом рећи, да није било притиска Шкота 
не би изашао Камерун и давао им нова права. Е тако ћемо и 
ми стално притискати и добијати нова права. Желим вам све 
најбоље. Гласајте за ове људе. 

Увјерен сам да вам треба предсједник који има 193 висину, 
плаве очи, велико срце, и који жели да са вама буде, да вам 
помогне. И увијек ми је жао кад не стигнем. Е такав предсједник 
вам треба. А неко ми рече да личи на мене. Желим вам све 
најбоље у животу, вама и вашим породицама. Сматрам вас 
све својом породицом. И да се наставе оваква окупљања да се 
боримо да се очува наш начин живота, наш језик, наше писмо, 
наша крсна слава. То овдје може да се уради само јединственом 
подршком коалиционом блоку СНСД – ДНС – СП. 

Имамо капацитет да изнесемо Републику Српску на 
мјесто гдје сви желимо. Дакле, СНСД за побједу Републике 
Срп ске, за побједу вас, за побједу ваших живота. Немојте да се 
послије кајете. Ја нисам дошао да молим за глас. Ако неко ми-
сли да сам дошао да молим за глас, нека гласа против мене. Ја 
хоћу да онај ко гласа за нас, да гласа зато што то жели, а не за-
то што му је неко дао 20 марака или двије киле брашна. Мени 
треба снага коју ви дате. А снага је у томе да разумијете. А ако 
нисам био јасан и ако не разумијете, а ви поново гласајте за нас. 
Живјели и здрави били!
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Горњи Подградци, 19. септембар 2014.

Вашом вољом бићу предсједник

 Добро вече. Долазим овдје и нешто размишљам како је 
добар овај пут, а многи нису вјеровали да ћемо га направити, 
па смо изгубили у Градишци локалне изборе. Желим да вам 
се захвалим на сарадњи коју смо увијек имали. 

Ваша подршка је давала мени снагу да могу да одем и 
пред стављам све вас. И могу да кажем да сам поносан на то 
како сам пронио име свих вас, овог краја, како сам се понашао, 
мислим да вас никада није било срамота што сам вам ја пред-
сјед ник. Увијек кад ми је био тешко, када су ме стисли за неки 
уступак који нисам могао учинити, ја сам мислио на вас, на све 
људе Републике Српске. 

Дражи ми је било који грађанин Подградаца и Републике 
Српске него иједан амбасадор било које земље. Они имају неке 
своје мандате, глуме паметњаковиће, гдје год дођу направе 
крво пролиће, вишегодишње ратове. Од Сирије и Египта на-
пра ве касапницу, исто од Украјине. А прољетос у Тузли кад 
се наводно побунио народ, па је и ви требало да се побуните, 
по но сан сам на вас јер сте разумјели да је то подвала. Ја сам 
спреман да будем на челу Српске вољом ваших гласова, а исто 
тако и једино вољом ваших гласова сам спреман да одем. 

Ја не бих допустио онај хаос на улицама, прије ћу ја њих 
по лу пати него што су они тамо то радили. Инсталирали су 
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неког Дроњка, и ако народу ваља неки Дроњак онда нек’ се 
народ пита шта је он. Могли сте да видите каквих има. 

Пут према Мраковици, рећи ћу вам то у повјерењу, кад 
буде Љубо (Ћубић – Нискоградња), то асфалтирао, пребаци-
ћемо мало за те попречне путеве, али немојте ширити. Немојте 
да кажете оном Дуњићу, јер доћи ће он онда овдје и почеће 
обећавати. А завршиће се кад ја кажем. Шта сте имали од њега? 
Кад је био овдје откад је изабран? А кад је Никола Крагуљ био 
начелник, то је био период највишег инвестирања у овај крај. 

За колико сада дођете у Бању Луку? Тридесет минута. 
Све оно што радимо је зато што сте добри људи, и зато што 
сам један од вас. Ја живим живот овог народа. И обишао сам 
читав свијет и видио многа мјеста, и видите ви та развијена 
мјеста, али на телевизији ви не видите ту велику биједу 
тамо. Ја знам да је тежак живот. И ми смо мала економија, и 
притисну те са разних страна, политичким некоректностима 
са свих страна. Затворе нас. Дошла је и глобална криза, кад 
смо мислили да смо стали на ноге. Дакле, онда су нас задесиле 
поплаве и нисмо се предали. Нисмо дошли овдје, ни Жељка 
ни Шпирић ни ја, да кажемо ево нас радите са нама шта 
хоћете. Тражили смо начина. Сад сам дошао да вам то кажем, 
добићемо од Русије 700 милиона евра, стабилизовати наше 
фондове, стабилизовати наш буџет и 200 милиона марака 
упутити у програм запошљавања. Кад нас питају шта је 
економски програм, е то је наш економски програм. А не неке 
њихове приче и статистике. Памтите ли оно вријеме када је 
Младен Иванић био предсједник владе? Је л’ има нешто да 
је остало иза њега? Да вам није можда урадио обилазницу за 
Нову Тополу? Није, то смо ми урадили. 

Кажем ја Путину неки дан, ево Жељке, да смо ми мала 
зајед ница... знате како то изгледа када одете у Москву, они 
имају 20 милиона људи. То је читава Југославија. Улица са једне 



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

114

стране има више становника него што има читава Република 
Српска. Долазиш тамо, велики предсједник, уважаван, и кажем 
му да смо ми мала заједница, мала економија, а он каже: „Нисте 
мала заједница, запажени сте, чујете се у читавом свијету“. И 
онда ја схватим како сам ја јак тип, и питам може ли (како ви 
кажете) нека лова? Сад озбиљно, тих 700 милиона нам треба 
да не смањујемо плате, не смањујемо пензије, да одржимо 
буџет, да наредних пет година имамо стабилност, да немамо 
при тисака од враћања кредита од ММФ-а, а да 250 милиона 
гурнемо у запошљавање. Па да неко дође и каже да хоће да 
овдје ради у преради воћа, јер је ово воћарски крај, и тражи кре-
дит од 10 милиона, а ми кажемо ево ти, направи и запосли 200 
људи. И дођу тако и кажу да хоће да сарађују са Републиком 
Срп ском на производњи хране, а ми кажемо како је то код, 
нас те Лијевче поље, те Семберија, а Поткозарје, па има овдје 
свачега, је л’ тако? 

Дође ми само један рејонски шеф набавки и тражи одмах 
20 хиљада тона купуса. А ја му кажем како можемо планирати 
сљедеће године, и да смо ове све то већ потрошили. А онда дође 
овај што снабдијева руску војску, каже ако можете гарантовати, 
ево вам уговор за 100 хиљада тона меса. Ја нисам знао шта да 
кажем, знам да немамо толико, реко’, видјећемо кад се вратим. 
Толико о томе колико и како ми то радимо. Има простора. То 
су моји одговори на економију, поправити инфраструктуру, 
ојачати, поправити школе. Чујем да је у двије школе овдје лед 
полу пао кровове. Морамо то поправити што прије. Немојте да 
се неко боји, биће урађено. А онда идемо да производимо. Не-
ма ништа без производње. 

Пољопривреда се показује као веома перспективна ствар. 
Пољопривредом се вриједи бавити кад имате тржиште. А сада 
имамо сигурно, доступно и отворено тржиште. Можемо да се 
бацимо на тржиште Русије, она има 150 милиона становника. 
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На ма највећи проблем, кад преговарамо да тамо идемо са испо-
ру ком неке робе, представља количина. Њима ништа не значи 
1000 тона. Наравно, треба да се држимо и Европе. 

Али не можемо се унијети тамо и све дати да би се напра-
ви ла земља која је затворена, земља у којој ми не можемо да 
функционишемо. Е сад, прије неколико година није нико смио 
да о томе говори. Онда смо ми проговорили. И рекли смо да ће 
Република Српска бити самостална. Опозиција каже он да како 
је Додик нешто рекао па ништа. Па они Шкоти 400 годи на 
чекају независност, па су тек неки дан добили право на ре фе-
рендум. Баш ми је жао што нису прошли, али иако нису про-
шли свијет почиње да се другачије организује. 

ПРКОС

Ви морате нешто друго да знате и слушате, ја сам ваш 
пред сједник и морате схватити да више знам од вас. Увијек 
су, откад смо на овим просторима, долазили неки и говорили 
да, ако хоћемо да опстанемо овдје, морамо се покорити не ким 
политикама. Покорити неким центрима. Турци, Нијем ци, 
усташе. А у посљедње вријеме траже да се покоримо политич-
ком Сарајеву, а то значи да нас нема овдје за 20 година. Нема 
нас овдје. И ја сам увијек за то да, ако се покоримо, да не можемо 
опстати овде. А наша снага, колико год се не вољели, јесте у 
гласу који треба да дате на изборима. У посљедњих осам година 
могао сам са снагом народа да одем у Брисел и Вашингтон и 
свагдје и да имам став. Јер сам имао снагу у народу. 

А кад су хтјели да ме смијене, на једном састанку у Сара-
јеву, била је Жељка тамо, ја сам рекао нек ме смијене. Ја сам 
спре ман, а јеси ли ти спреман? Ја ћу се вратити у Бању Луку, 
ући у зграду Владе. А смета им она зграда Владе, а и некима 
од вас је сметала, срам вас било, а сад се сви поносите како је то 
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лијепо. Је л’ тако? Јер то је снага државе. Ја, да знате, не будем у 
тој згради, нисам је направио ни себи ни свом тати. Направио 
сам је народу. А једини који неће знати ходати по тој згради је 
опозиција јер неће ходати по њој. Ја ћу покушати ући у зграду, 
они неће дати, поставиће војника НАТО-а, а има и мене хвала 
Богу, ја ћу се побунити, он би мене гурнуо, ја њега, навукао 
бих га да ме удари, снимиле би камере и ја бих њега „рукнô“. 
И фино, онда бих сазвао сједницу Владе код себе у кући, а вас 
прогласио окупатором. Хоћете то? И онда нису смјели да ме 
смијене. Дакле, могао сам да имам снагу само јер сте гласали за 
мене. Ја ваш глас не доживљавам као нешто што мени дајете, 
ја то доживљавам као тешку обавезу. Када сам рекао да ћемо 
ријешити овај пут, је л’ ви мислите да сам ја знао како ћу? 
Појма нисам имао. Нигдје не пада ништа. И наравно да ћу, 
чим прође вече, питати како смо прошли у Подградцима. А ја 
мислим да је и вама добро са мном, ја сам вам и комшија, што 
бисте ме мије њали, има мене. И ови људи на парламентарној 
листи требају. Јер је снага у парламенту. 

Ја сам јак предсједник и имам снагу песнице само онда кад 
је јак парламент, а јак парламент значи јаку владу. И парламент 
Републике Српске и парламент БиХ. И да неко ради а да се 
и не чујемо, и не морамо ни да се консултујемо, исто радимо. 
Са Жељком Цвијановић не морам да се чујем мјесец дана, ако 
одлучујемо о истом питању, донијећемо исте одлуке. Зато је 
потребно да Жељка тамо оде. Као наш представник. Бирамо 
Србина за члана предсједништва. Бирамо Српкињу. А Жељка 
је добра Српкиња, ја вам то гарантујем. Зашто жена? Зато 
што је она најбољи борац против оних смушених Алијиних 
поданика. Највећи проблем је проблем односа са Сарајевом, то 
знају Николе и Шпирић и Крагуљ, јер што вас увале у састанак 
у четири поподне, и развлаче вас до поноћи, па онда дођу они 
европски амбасадори па вас притискају. 
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Е Жељка и ја одемо у Сарајево и кажемо да радимо до 
се дам, а они ће нама како су дошли из Брисела. Па шта нас то 
брига. А они ће да је овај Додик дрчан. Па наравно да је дрчан. 
Колико ћу ја негдје сједити, ја сам предсједник. Кажу да не могу 
са овим Додиком. Како ви можете, како само они не могу? 

Ви можете са мном, зар не? Ја бих волио да могу сваком 
поје диначно да помогнем, али то није реално. Хоћу и знам да 
артикулишем шта је интерес овог народа. Ја савршено добро 
знам шта вама треба. Треба вам предсједник Републике висок 
193 центиметра, плавих очију, 115 тежак, који личи на мене. 
Дакле, Жељка Цвијановић за Предсједништво и Милорад 
Додик за предсједника. Знам ја да има и оних који нису наши 
а дошли су да чују, поручите им само да овај пут мислимо 
озбиљ но. И да је ово народна воља. Могао сам да дођем овдје 
100 хиљада пута, и не бисте дошли да сам вас преварио. Нисам 
вас преварио и немам намјеру да варам. Хоћу да радим заједно 
са вама. 

Хоћу још једну ствар да вам кажем – немојте да мрзите, 
окупљајте се и волите. Мало нас је као народа. Још само фали 
да смо посвађани између себе. Ја нећу ни једну лошу ријеч да 
кажем. Што каже један тамо на истоку: „Ајој шта ови говоре 
за тебе, ја сам само дошао да видим ко си ти, шта си, какав си 
ђаво. А сада када сам те упознао, има једна из старих времена, 
коју добро знам – што је више клевета и лажи, Миле нам је све 
дражи и дражи“. Хвала вам, живи и здрави били, желим вам све 
најбоље у вашим животима. 
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Брчко, 21. септембар 2014.

Република Српска никада није била јача

Добро вече. Поздрављам вас, драго ми је да сам са вама, а 
овдје се увијек добро осјећам. Надам се да се и ви тако осјећате. 
Ево нас поново пред вама. Увјерен сам да заједно са својим 
сарадницима имамо право да дођемо пред вас, јер све што смо 
чинили, чинили смо да наша Република и наш народ боље 
стоје и да ријешимо више проблема које имамо. 

Због вас овдје и широм Републике Српске, ми смо имали 
снагу да оно што јесте наше право афирмишемо и да не до-
зво лимо да буде изгубљено. То је била основна ствар коју смо 
радили сво вријеме и имали смо обавезу према сваком гла су 
који смо добили. Да не изневјеримо, да не отуђимо, да ојача-
мо, да будемо јачи, да будемо своји на своме. Бранили смо 
наш на чин живота, бранили смо наше право на живот овдје, 
бра ни мо нашу славу, нашу вјеру, наше писмо, наш језик и 
нашу Ре публику Српску. Говоре нам често, помало цинично, 
како смо ми мањи бх. ентитет или, као, ми смо РС, а суштина 
моје поли тике је увијек била да ми имамо име и презиме – 
Република Српска, пуним именом и презименом. 

Дошли смо у тренутку када је готово већина Срба ми-
сли  ла да је изгубљена Република Српска. Требало је још да се 
за врши полиција, како су наумили, и да нас више нема. Та -
да смо почели борбу за наша права и нисмо дозволили не-
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станак. Данас Република Српска има своју полицију, своје 
инсти  ту ције. Република Српска никада није била јача, у ин-
сти  туционалном смислу, ми смо данас питани, без нас се не 
може донијети ни једна одлука, ми данас отворено овдје у 
Брч ком кажемо, Брчко је заједничко власништво два ентитета, 
Ре публике Српске и Федерације. Наше власништво у Брчком 
же лимо да упражњавамо и наше власништво овдје мора да се 
осјети и види. Никада нећемо допустити да нестане дио на-
шег власништва овдје у Брчко дистрикту, хоћемо да се још 
више видимо и хоћемо да помогнемо нашим људима овдје. 
Не мојте очекивати да ћемо се повући, зато смо и формирали 
Кан целарију Владе Републике Српске и ојачаћемо и друге 
функ ције власти Републике Српске, почећемо да питамо и 
друге органе Брчко дистрикта шта раде, као сви сувласници, 
јер ми смо равноправни. 

Кад Шпира прича о овим међудржавним границама из-
међу ентитета о могућности такве врсте, наравно да Брчко ди-
стрикт има своје линије које су раније и свима овдје биле по-
знате и њих никада нећемо напустити. Црвене линије свугдје 
постоје, постоје и овдје и не желимо да се дијелимо. 

Република Српска и њена снага огледају се у чињеници 
да према мањем и другачијем морамо да будемо толерантни. 
У Републици Српској могу да живе друге нације и народи, али 
имаће нашу пажњу само онда ако прихватају Републику Српску. 
Ако су непријатељи Републике Српске, свака држава се брани, 
а ми смо држава. Република Српска за српски народ у цјелини 
једна је од двије њене државе, једна је Србија а друга Република 
Српска. Ако у великом свијету Шиптари могу да има ју двије 
државе, зашто Срби не могу да имају двије државе. Има ћемо и 
имамо и јесте ово тачно, што мање ентитет и што више држава. 

Успут да вам кажем да ми је жао што они Шкоти не 
одоше, оне битанге. Али то више није ни важно, важно је да 
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су имали право, ако они имају право зашто неко други не 
би имао то право. Дакле, нисмо ми априори против Босне, 
нећемо ми ући у народ било каквим насиљем, не треба нам то, 
ми има мо наша права, имамо наше институције, ми хоћемо да 
то упраж њавамо. 

Понудићемо веома брзо комплетан план враћања свих 
надлежности који су они надобудни странци, насилници, 
зло чинци отели Републици Српској, а вас овдје моделирали 
на не могућ начин, свих година тренирајући и мислећи да смо 
ми мање вриједни људи, да они више знају од нас, а да ми 
ништа не знамо и да треба само да будемо управљани. 

ШКОТСКА

Како је могуће да једна Велика Британија, велика по исто-
рији, велика по пљачкама, велика по злочину који је чинила 
широм свијета, одједном дође у позицију да се распада. Када 
се Југославија распадала, ти исти Британци су овдје нама 
рекли – Словенија, Хрватска има право да оде, и читав свијет 
је навалио и рекао имају право да оду, а сада када је требало 
Шкотска да оде, онда су скочили и рекли нема право да оде, 
даћемо вам ово, даћемо оно, даћемо порезе, даћемо школе, 
само немојте оти ћи да се не би распала држава. Једно важи 
за нас, једно за њих. А ми ћемо им рећи овдје да је наша снага 
коју имамо и до  бијамо на изборима довољна да имамо нашу 
политику, да арти кулишемо наше политике и да се понашамо 
онако како на ма највише одговара, не угрожавајући друге. 

Срби су хтјели да остану у бившој земљи, платили су 
висо ку цијену и кад је стварана та велика Југославија, камо 
среће да је никада није било, камо среће да је увијек била 
Србија, камо среће да краљ није био халапљив па хтио и 
Хрватску и Србију и да је прихватио оно што му се нудило 



СЛОБОДНА СРПСКА

121

шеснаесте године прошлог вијека, да Србија буде Босна и 
доље све до Далмације и све оно што је било сасвим логично. 
Међутим, он је хтио и Блед. Платили су жестоку цијену идеје 
која се зове Југославија. 

Сви су нас кривили што желимо Југославију, а ослоба-
ђали и Хрвате и Муслимане и Словенце и.... и били криви. 
Е не мо жемо више бити криви и то нећемо и то им кажемо 
са да. Ми смо поносни на нашу историју, а они нам кажу не 
једе се историја. Да, наравно да се не једе историја, али због 
историје сте или поносни или тужни. Срби имају право да 
буду поносни на своју историју, наша историја је велика, 
наша историја је пуна ве ликих подвига, великих појединаца, 
наша историја није исто  рија злочина као што хоће да нам то 
прикажу, стављају нам разне ствари које нису тачне. 

У свему овоме покушавају и овдје у недовршеним ситуа-
ци јама, па су се неки ђаволи задржали овдје од те супервизије а 
ја и немам појма шта. Па задржавају немоћног и нејаког Инцка 
који повремено нешто каже, све у нади да ће једног дана по-
но во покушати да смјењују, да моделирају, да кажу Срби кри-
ви, да кажу ово или оно. Наравно, нисмо наивни играчи, како 
то очекују, ми смо веома озбиљни политички играчи. Игра мо 
утакмицу тако да се игра на туђем пољу или у туђем шесна-
естерцу, а не у нашем шеснаестерцу. 

А они су нама 20 или 15 година послије рата стално убаци-
вали игру у наш шеснаестерац, и онда вам није тешко, кад вам 
је судија странац, и пресудити пенал и добити го. Морали смо 
да лопту бацимо у њихов шеснаестерац, сада тамо можемо и 
да сломимо ногу противничком играчу, само онај који је тај 
фа ул направио добије црвени картон, а екипа остаје у игри. 
То је игра коју морамо да играмо, они који разумију фудбал, 
то је тако.
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Са вашим гласом могао сам да ходам по свијету и да по-
носно преносим то славно име српског народа. Када ме једна 
државница прије састанка питала: „Јесу тамо одакле долазите 
тако сви високи као Ви?“, ја сам реко: „Нису, само су Срби 
овак ви“, а она гледа у мене. 

Озбиљни су процеси, рачунајте на Републику Српску, 
на Жељку, на мене, на све ове људе овдје, никада нећемо 
изгубити српски национални интерес, никада нећемо 
оставити ове наше људе овдје. Можда не стигнемо свугдје гдје 
ви мислите да треба, али будите сигурни да бурно пратимо и 
знамо шта се дешава, сасвим добро знамо шта се гдје дешава. 
Нећете ништа остварити у овом овдје граду, у овом дистрикту, 
на штету српског интереса.

Република Српска, понављам, има пола власништва над 
овим дистриктом, пола у свему, пола у надлежностима. Гово ри-
ли су овдје о струји, али нису све рекли. Дакле, Република Срп-
ска због вас, због којих имамо обавезу, већ низ година испору-
чује цијену струје по ономе како је испоручује и грађанима 
Ре публике Српске, а то је, да вам само кажем, 40% јефтиније 
не го што је у Федерацији. И још једном да вам нешто кажем, 
ка да је онај безвезњак Рафи Грегоријан наметнуо да се струја 
из Федерације узима у Брчко дистрикт, онда је натјерао вашу 
скуп штину да плати разлику у цијени од 3-4 милиона марака. 
Да, њима се може плаћати разлика у цијени а Републици Срп-
ској не може. 

И онда они вама кажу да је све фер и поштено. Нема фер 
и поштено међу преварантима. Странци су овдје дошли да 
вјежбају над нама да би послије могли ићи у Ирак или Иран 
и тамо се вјежбати даље. Они мисле да смо ми људи мање 
вриједности. Треба да их одбијемо, не може Босна да крене 
ако Муслимани мисле да само странци могу нешто овдје да 
направе. Не може, морате сјести са мном. Са мном морате 
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сјести, ја сам главна страна. Да бих ја био снажан, треба ми 
ваш глас, ваш глас је најјаче оружје које имамо. Обједињени 
српски народ најбоље се брани кроз политику, кроз подршку 
једној политичкој партији и једној политичкој опцији. Како 
смо то успјели са нама, СНСД-ом, Република Српска има вла-
ду стабилну, скупштину стабилну, стабилне политике, има 
стабилно представљање, добија међународне пријатеље, одр-
жа ва се на ногама и у овим тешким условима економске кризе 
који су измислили и наметнули Американци. 

ИСМИЈАВАЊЕ

То је Република Српска. Прије тога спрдали су се са пред-
сјед ником Владе, спрдали се са предсједником Скупштине, 
са предсједником Републике, никога нисте знали, министри 
су били никакви. Не, ми хоћемо да се поштују институције, 
то и јесте позиција странака и опозиција да вам каже не ваља 
Додик, не ваља Жељка, не ваља Шпирић, не ваља нико, сви су 
лопови, сви су овакви или онакви, па вас нађу ови новинари 
па они вас стално нападају, ово истраживачко новинарство 
каже па невладине организације нико не плаћа, њихове владе 
плаћају невладине организације овдје. 

Онда ви једног дана кажете, па видиш ти, овдје стварно 
све го лопов, а онда кад то схватите, онда кажете, ако не ваља 
онај ко је предсједник, онда не ваља институција, ако не ваља 
институција, онда не ваља држава, ако не ваља држава, онда 
је ту неко трећи да наметне овдје шта ваља. То је све њихова 
прича и ја сам потпуно свјестан тренутка у коме се налазимо. 
Имамо јасне ставове, политика није политика мржње, ми не 
мрзимо никога, и ја имам међу Бошњацима и Хрватима добрих 
пријатеља, а имам и озбиљних непријатеља међу Србима. 
Али ово је политика, ја сам предсједник Републике, мени 
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треба снага, политичка снага, да бих могао афирмисати наше 
политике, наш народ и да бих могао да браним наш народ и 
да ме нимало није брига шта мисли тамо неки странац који од 
нас тражи ово или оно. 

Морамо бити интегрисани, ал’ то не значи да морамо 
би ти дезинтегрисани као нација. Од нас се кроз историју ради 
стал но, ако хоћемо да останемо овдје, морамо да се покоримо, 
а покорити се значи не опстати овдје, отићи одавде. Наша 
по ли тика није политика галаме, лажи, подметања, петљања, 
на ша политика је усмјерена ка свакоме. Ми желимо мир, ми 
не же лимо ништа лоше ни у Федерацији, ми не желимо лоше 
ни јед ном Бошњаку, ни Хрвату нити било коме на свијету. 
Ми не же лимо никоме ништа лоше, али не дозвољавамо да 
се нама лоше чини, да се предлажу и усвајају рјешења која су 
лоша за нас. Ми та рјешења препознајемо. Зато је потребно 
и позивам вас да гласате за Жељку Цвијановић, тамо бирамо 
српског члана Пред сједништва, као што и Бошњаци бирају 
бошњачког члана Пред сједништва, као што и Хрвати бирају 
хрватског члана Пред сједништва у БиХ.

Ја овдје могу да вам кажем да је Жељка Цвијановић до-
бра и озбиљна Српкиња, која може и хоће и зна заједно са 
нама да бра ни српски национални интерес и да брани Брчко 
дистрикт и све оно што нам је овдје потребно и важно. Жељка 
Цвијановић, са својим знањем и својом стручношћу, успјешно 
ради са мном већ годинама. Ја сам тај који најбоље зна да 
Жељка Цвијановић може три мјесеца да не комуницира са 
мном и руководством Републике Српске и да буде изложена 
да доноси одлуке, а да ни једном неће погријешити и увијек 
ће изнова донијети одлу ку у интересу Републике Српске и 
српског народа. 

Не смијемо се стидјети што смо Срби, немојте да се наву-
че те на причу о Босанцима православне вјере, о Босанцима 
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ислам ске вјероисповијести или о Босанцима католицима. Овдје 
по стоје Срби, овдје постоје Бошњаци и овдје постоје Хрвати, 
то су људи, ми имамо наша права а они имају своја права, ми 
не желимо да угрожавамо њихова права и не дозвољавамо 
да ико угрожава наша права. Ми хоћемо да бранимо наше 
и не смијемо се разилазити, не смијемо се расипати, немојте 
вјеровати раз ним лажима, немојте вјеровати људима који 
лажу, који нису оста вили ништа иза себе. Политика се мјери 
по томе шта су љу ди оставили иза себе, а ја гдје год прођем, 
па и у овом граду од Илићке до многих мјеста, помагао сам 
да се ријеши овај или онај проблем и овом граду и у многим 
другим мјестима. Иза ме не, иза нас остају многи објекти. Нек’ 
покажу ови из СДС-а или било ко, или Иванић шта су они 
направили, има ли иједан обје кат који су направили, има ли 
иједан озбиљан пут да су га урадили. 

Наши сви планови које имамо и гасификација и ауто-
пут, планира се наравно у конекцији са Брчко дистриктом. 
Овдје ће проћи и ауто-пут, овдје ће проћи наравно и гасовод. 
Ауто-пут Бања Лука – Бијељина и даље ка Београду. То је 
оно што пла нирамо и усаглашавамо. Ми нећемо одустати од 
наших ин тереса.

Желим вам наравно све најбоље, знам да овдје имају и 
не ки који су дошли да чују шта ми то говоримо да би својим 
ше фовима пренијели. Вјероватно ће рећи да смо превише оз-
биљни, неки ће рећи да смо јаки, а неки да је ово ништа, нек’ 
сва ко носи шта воли. 

Ја вас молим да изађете на изборе, имате напросто из бор 
између двије ствари: једна ствар је они који су некада на вод-
но градили и бранили Републику Српску и ми који то са да 
радимо. Имате ствар да њих брани америчка амбасада кр оз 
своје саопштење, а да нас подржава велика Русија, наш најваж-
нији стратешки пријатељ послије Србије. Према томе, то је лак 
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избор између двије опције које су јасно разграничене и веома 
јасно постављене. Желим вам све најбоље у животу, желим 
свима вама све добро, вашим породицама пуно здравља, да се 
видимо у весељу и здрављу. Живи и здрави били.
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Бијељина, 21. септембар 2014.

Политичким средствима за Српску

Добро вече Бијељини. Добро вече свима вама.
Увијек се овдје добро осјећам, осјећам се као међу својима. 

Припадам вама и увијек сам припадао, и онда када нисте хтјели 
да ме прихватите. Био сам ваш јер сам знао да овдје долазим 
међу добре и радне људе, оне који су све што имају у животу 
зарадили својим радом, стрпљењем, сарадњом. 

Потичем из специфичне средине. Хоћу да вам кажем да 
никада нисте успјели да ме спријечите да направимо вели ке 
пројекте овдје, и онда када смо губили правили смо обилаз-
нице, правили болнице, правили канале, а онда сте ми дали 
глас, да бих био јак и могао да пронесем славу Републике Срп-
ске широм свијета и да са снагом коју сте ми дали гласајући 
за СНСД и мене на претходним изборима, општим изборима, 
да ли сте ми довољно снаге да Републици Српској вратим до-
стојанство, да јој вратим карактер. 

Данас је Република Српска стабилна. Институционално 
се пита и не може да буде заобиђена, нема ниједног питања у 
којем Република Српска није питана, ми се питамо сваки дан. 
Данас тачно знају шта могу, а шта не могу. Због тога што знају, 
више и не питају јер знају какве имају одговоре. Наше увјерење 
да се налазимо на правом мјесту у Републици Српској није 



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

128

спласнуло свих година омаловажавања, свих година пријетњи, 
свих година патње. 

Моја дужност је била да вратим Републици Српској досто-
јан ство, да спријечим да падне, да легне, да потоне. Остали смо 
свих ових година на ногама и послије свих ових притисака 
странаца, насиља које су чинили над нама, њихове ароганције, 
њи ховог увјерења да смо мање вриједни људи, да су они ти ко-
ји могу и хоће да управљају нама. 

Послије глобалне кризе, коју су њихови финансијски цен-
три наметнули читавом свијету, пропале су многе економије, 
многе добре државе. Данас то још није завршено. Република 
Српска је остала на ногама, није пала, и може да се креће лакше 
него да смо на кољенима.

Поносан сам на све оно што сам урадио и нема ничега 
због чега се стидим и има нешто за чим жалим, а то је што нисам 
стигао до сваког од вас коме је требала помоћ да помогнем. То 
није било ни могуће, али ја бих то желио, то је немогуће, али 
опет ћу жељети да будем са вама свагдје гдје могу да помогнем 
било коме од вас. Радио сам најбоље што сам знао и зато сам 
бирао сараднике да бисмо могли да бранимо наш начин жи-
вота, нашу крсну славу, наш језик, писмо, наше свадбе, да бра-
нимо све оно што треба и да никога не нападнемо и да ни кога 
не мрзимо. 

Ми нисмо људи који мрзе. Ово је добар народ. Ја сам био 
задужен да покажем да јесте добри зато што показујете на сва-
ком мјесту толеранцију према свакоме различитом, мањем и 
ономе ко жели овдје да живи. Низ је ствари које смо урадили, 
не бих их набрајао јер политичар се мјери по томе шта остави 
иза себе. Не мјери се по лажима БН телевизије већ по ономе 
шта остави иза себе. То је начин на који може и треба да се мјере 
људи. А ми смо оставили многе објекте, веома смо упоредиви 
са оним шта смо наслиједили. Било је ријечи овдје о томе, 
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плате, пензије, све оно, сваке године говорили су у фебруару да 
неће бити плате и пензије у марту, говорили су то и прије три 
године, пет година, и прошле године и ове године су говорили 
па је стално било плата, па је стално било пензија, па је стално 
било наше упорно настојање да то не смањујемо, наш концепт 
није био смањити плате, смањи пензију, него држи плату, др-
жи пензију, сачекај вријеме, повећај плату, повећај пензију кад 
год можеш. Зато смо се и одржали и зато имамо стабилне фи-
нан сије у Републици Српској. 

Радили смо са нашим пријатељима да обезбиједимо нашу 
стабилност на политичком плану. То је значило одржати наша 
права на институције и надлежности Републике Српске. Све у 
немогућим условима по све нас и мене као предсједника. Ишао 
сам на многа мјеста, буквално био затваран да бих пристао, 
па нисам пристао. Очувао сам све што припада Републици 
Срп ској. Ми смо сматрали да је наш дуг, мој дуг, дуг мојих са-
радника, да не дозволимо да се створи утисак да су они који су 
погинули за Републику Српску бадава то урадили. Морао сам 
да јачам повјерење младе генерације да овдје има смисла жи-
вјети и радити. 

Не цвјетају руже нигдје на свијету. Треба овдје да се из-
бо римо за још нових радних мјеста. Морамо да будемо соли-
дарнији, солидарност се мора вратити међу нас, не смијемо 
би  ти отуђени, мора се помоћи свакоме, мора се помоћи оном 
ко нема посла, мора свака вишечлана породица у Републици 
Срп ској имати бар једног запосленог. 

Међу нама је било и оних који су безочно искористили на-
ше повјерење, па су, умјесто да помажу другом, помагали само 
себи. Њих је мали број, препознајемо их, хоћемо да покажемо 
да смо са народом. Свугдје гдје народна питања и народна пат-
ња постоје, мора бити неко од нас и ми смо ту били и кад је 
поплава и кад је суша. Све што је требало је и обезбијеђено.
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Бијељина дугује нама. Дугује нама за наше политичке 
одлуке, а оне нису ни јефтине ни мале. Направили смо једну од 
најсавременијих болница у региону, не само овдје у Републици 
Српској него и у Србији. Када смо отварали ову болницу овдје, 
био сам поносан на људе из Србије који су се зачуђено питали 
је л’ могуће да ово има овдје. Из Сремске Митровице је била 
докторица директор те болнице и мене пита, кажем ја „имате 
очи, погледајте“. Наравно, био сам поносан кад је прије не-
колико седмица мој пријатељ Бошко Ђукановић, директор 
Де ди ња, овдје са доктором Максимовићем отворио ангио са-
лу, је л’ се тако зове? Јесте. И кад ме је назвао и рекао свака 
ти част за оно што имате тамо, нема Србија овакве болнице. 
Да бог да никоме не требала, али ако ко дође у проблеме, има-
мо најсавременију болницу, то смо вам обећали, то смо и 
направили, и хоћу да то поштујете. 

ЗАХВАЛНОСТ

Доста је више да се само ми вама улагујемо, да ми стално 
очекујемо да се вама нешто додворимо. Урадили смо све што смо 
могли, нисам ја крив што не можете упорно да окрпите градске 
улице и што немате расвјету крај средњошколског центра. То 
није моја надлежност, моје су неке друге надлежности. 

Могао сам да будем ја, зато што сам имао руководство 
Републике и СНСД-а, на које сам се могао ослонити сваког 
тренутка. Никада ни у кога нисам посумњао. СНСД има најста-
бил није руководство од свих политичких партија на простору 
бивше Југославије. Ако ми не вјерујете, прођите од Словеније... 

Хоће Бошњаци да направе језик, кажу босански језик. Ка-
кав босански језик, не постоји. Хоће нама да кажу да говоримо 
босанским језиком. Не, ми говоримо веома течним српским 
језиком, да нас читав свијет разумије. Не дозвољавам да губимо 
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идентитет, нема губљења идентитета, кад народ изгуби иден-
ти тет губи интегритет, губи простор гдје живи. Мора да се по-
штује црква, Српска православна црква мора да се поштује, мо-
ра да се поштују наше школе, мора да се поштује наше писмо, 
наш језик. Мора да се поштује наша крсна слава и морамо да се 
ми сами више поштујемо, јер ако се ми сами не поштујемо неће 
нас нико ни поштовати, тако је и са појединцем и са државом. 

Имамо и моћне пријатеље. Могао сам ја са вашим гласо-
ви ма и још неким подстицајима да будем ја, па кад ми кажу 
у Америци „господине Додик, потпишите ово јер у интересу, 
националном интересу САД-а“, а ја кажем нећу да потпишем 
јер није у интересу нас Срба. А он мени каже „имаћете, 
господине Додик, проблем ви и ваша породица са снагом 
САД-а“. Је л’ мислите да сам се препао? Не, ја сам био поносан да 
могу изазвати једну Америку, замислите. А он опет мени каже 
„морате ово потписати“, ја кажем „нећу“, а он мени „хоћеш“. Ја 
кажем „хоћу, господине, да идем кући, ето шта хоћу“. 

Па сам могао у Бриселу да прије него што нешто траже 
од мене да кажем нећу. Они кажу шта нећеш, па рекох ето то 
што хоћете да радите од мене, што хоћете да тражите од мене, 
ја нећу. То је било могуће зато што сам имао вас. Ако нисам 
добро радио и ако ви то не доживљавате на тај начин, ја нисам 
крив. Ја сам радио. Ово је представа. Ако је некога могао БН 
својим лажима да убиједи да ми окренете леђа – ја вам нисам 
крив, ја вам чак не могу ни помоћи. Ја се бавим политиком због 
вас овдје који вјерујете и имате мозак, а не због оних који немају 
мозак и слушају БН телевизију. 

Хоћу овдје то да кажем, дио су подвале Републици Срп-
ској. БН телевизија је дио подвале Републици Српској, они скр-
наве снагу Републике Српске. Владо Тришић је добио 800.000 
долара у кешу од америчког амбасадора, који је овдје био код 
њега, дао му је кеш и отишао и купио неки стан, ил’ неку кућу 
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себи у Мајамију, зато сваке године проводи 3-4 мјесеца тамо, а 
нама овдје пропагира.

БН, ТРИШИЋ

Само још нешто да вам кажем, и хоћу овдје да кажем да 
не буде нејасно. Нећу заборавити Влади Тришићу што ради, а 
биће вријеме када ће Милорад Додик вратити све оно што је ла-
гао. Сваки дан лажу. Данашње истраживање говори да СНСД 
има 40% подршке у читавој Републици Српској, СДС 24%. 
То је истина, Владо Тришићу, а не твоје намјештање, то раде 
озбиљ ни људи. Што не објаве стране анализе, што не објаве 
оне њихове менторе, и тамо ће исто тако рећи. Милорад Додик 
за предсједника Републике Српске има 43% у овом тренутку, а 
противкандидат 20%, Жељка Цвијановић 40% подршке, а њен 
противкандидат 26%, то је истина, то нећемо да објављујемо, па 
вас молим да не ширите, да се не би случајно, знаш, навикли 
да смо побиједили, морамо изаћи да то покажемо на гласачком 
мјесту. Побјеђујемо, а онда ћу се ја јавити Влади Тришићу, нек’ 
чека позив, нећу му опростити, само да знате да му нећу опро-
стити. 

Не подносим лаж и не подносим нужду. Ако је нешто 
нетачно ја се сам стидим, не треба мене нико гурати. Безочно 
лажу, покушавају да направе причу како смо сви ми нешто 
лопови и криминалци. Па пошто сам ја, по њима, предсједник 
криминалац, онда је сав народ криминалан, је л’ тако, то је 
прича. 

А онда дођу Американци... А јест ми жао што не прође 
ова прича Шкотске, а баш сам се надао. Ево сада ће то овај од 
Вла де Тришића снимити и однијети у британску амбасаду. 
Ако ме ниси ухватио, да ти кажем. Жао ми је што Шкотска није 
изашла из Велике Британије. Ти Британци су стварно лоши 
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по литички карактери. Многим Србима су нанијели штету. 
Ништа од њих нисмо имали, стално су се трудили да нам учине 
зло. Подваљивали су нам још од 1. свјетског рата када је Србија 
би ла на побједничкој страни. Велика Британија је подржавала 
Турску и неке друге силе и обезбиједила и натјерала краља да 
прихвати ону Југославију коју дабогда никад није прихватио. 

Ми Срби смо платили високу цијену стварања Југославије, 
а још већу цијену распада. Шта смо имали, подваљивали су 
нам стално. Е сад сам ја мислио да се неће то завршити тако, 
неће Шкоти стати. 

А ми ћемо овако. БиХ је мања држава него Велика Бри-
та нија па умало не оде, отићи ће и БиХ. Ми не вјерујемо у 
БиХ, ја не вјерујем. Има ли неко да вјерује овдје у БиХ? Нема, 
наравно. А вјерујете ли у Републику Српску? Наравно, а вје-
рујете ли Милораду Додику? Браво, е и ово ће да сними Владо 
Тришић. 

Тачно знамо шта радимо, нема дана да не знам шта ра-
дим. Ја нисам од оних који ће довести народ у позицију или 
оно што је народ давно рекао или желио да некога прокунње, 
„да богда се сам са собом забавио“. Е то морамо избјећи, а нас 
гурају стално да се бавимо собом, зато и нисте могли да чујете 
од мене или било кога овдје ни једну ружну ријеч о опозицији, 
о противницима, ми напросто вјерујемо народу, вјерујемо у 
ваше памћење, вјерујемо у то да знате шта је радио Младен 
Ива нић. Он се читав живот бори да се нечега докопа да би то 
укопао. Тако је било и са Републиком Српском и са његовим 
представљањем БиХ. Гдје је год био ми смо укопани. Ми смо 
морали да се чупамо годинама, сад се припремамо за финиш 
кампање да изађемо са нашим програмом и да кажемо БиХ 
вра ти ћете нам порезе, вратићете нам индиректне порезе, вра-
тићете нам суд, укидање закона, нећете, нећете? Добро, нећете, 
има референдум. 
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А онда ви кажете – Додик стално обећава референдум. 
Не, ја не обећавам, ја правим услове за референдум. Није ре-
фе рендум ствар која се потеже сваки мјесец да се неко игра 
тиме. Референдум је озбиљна прича и то тражи свој тре нутак, 
а ја нећу да тај тренутак буде страдање народа, ја хоћу да тај 
тренутак буде достојанство народа, да народ изађе досто-
јанствено и да каже свој став и да се то поштује, а не да се туче-
мо, да проливамо крв. Ја нисам ратни лидер, ја сам човјек који 
се политички бори, ратнички, политичким средствима за Ре-
пуб лику Српску. Ја сам тај, нема другог човјека у мени. Када 
ви дите колико је њих навалило да сруши Милорада Додика, 
он да ја себи кажем, а и ви себи поставите то питање... ја сам 
ствар но важан. Читава Федерација, све политичке партије туку 
са свих страна, отворите БН, отворите овог, отворите оног, 
оних „60 минута“, сјећате се 2-3 године, па су онда закључили 
да то није довољно па су укључили БН, укључи овога, искључи 
оно га, нема са које стране, никако се не одмарају, а ја стално 
пред сједник.

НАДЕ

Сад су чекали ево у Србији ће побиједити Вучић па ће он 
као доћи овдје и нешто поравнати. Ми имамо добру сарад њу. 
Ја разумијем проблеме које Вучић има тамо. Србија је у далеко 
тежој ситуацији него Република Српска. Зато није крив Вучић, 
Вучић покушава да то поправи, а ови овдје који се позивају 
на њега, злоупотребљавају га. Ви знате боље него ја каква је 
ситуација у Србији, а каква је овдје. И не треба вама објаш ња-
вати да са Србијом добро сарађујемо, да са Вучићем добро са-
ра ђујемо. Сјећате се прије неколико мјесеци, они су мислили 
да ће Вучић доћи овдје да хапси Милорада Додика. Шта Вучић 
има са нама? Вучић је премијер Србије, ја сам предсједник Ре-
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публике Српске, Жељка је премијер Републике Српске, видјели 
сте јуче заједно двије владе и шта овај са БН-а петља овдје, каква 
прича? 

Наша сарадња са Русијом је веома важна. Ви знате шта се 
тамо дешава. Русији уводе санкције. Ми нисмо дали да Босна 
уведе Русији санкције. Били смо тамо неки дан Жељка и ја. Могу 
вам рећи, кад год неко помене како је велика, величанствена, 
моћна, широка и велика Црна Гора увела санкције Русији, сви 
се смију, умријеше од смијеха. А онда тих дана је као и Косово 
увело санкције, они попадаше од смијеха, чуј молим те, Косово 
је увело санкције. Дакле, у тим данима кад смо ми били тамо 
у Москви договорили смо низ дугих састанака. Дана када је 
требало да се нађемо са предсједником Русије, Путин је био 
на једном важном државном састанку са војним руководством 
Руске Федерације. Замољени смо да сачекамо, ми смо сачекали, 
а сјећате се шта су овдје радили од тога, имали смо састанак 
који је дозволио предсједник Путин да 15 минута телевизија 
сни ма, сви су медији пренијели, били смо прва вијест првог 
програма Руске телевизије. 

Русија нам је политички потребна да нас одбрани у Са-
вјету безбједности. Сјећате се прије 7-8 година, прије нас, кад иде 
високи представник и полаже извјештај Савјету безбједности? 
Ми сви овдје падамо у несвијест шта ће бити. Онда смо замо-
лили Русе да они предоче наш извјештај, па су Руси у Савјету 
безбједности предочили наш извјештај, и посљедњих седам 
година Савјет безбједности због позиције Русије не доноси ни 
једну одлуку о БиХ. Зато ми можемо овдје да овако радимо. 
Па у Вијећу за имплементацију мира у Сарајеву, Русија сваки 
пут изузме своје мишљење и каже треба укинути оног високог 
пред ставника. Па он то уради. Па то вијеће, савјет како га већ 
зову за провођење мира, не може донијети више ни једну од-
луку. Може само ако су сви унутра, ако Русија није унутра 
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не ма одлуке. И знате шта се деси? Ја седам година да читам 
њихо ва писма. Па смо могли да кажемо да нема објављивања 
наметнутих закона и одлука у Службеном гласнику Републике 
Српске. Прије нас су сви објављивали, а ми одлучимо да нема 
објав љивања у Сл. гласнику. 

Он ми наметнуо тамо неки закон, ја тад био предсједник 
Владе. Кажем, нема објављивања у Службеном гласнику, а онај 
директор Службеног гласника каже боји се овог, оног и ја га 
смијеним и поставим човјека који се не боји. Нема објављивања. 
Зове високи представник, каже мени: „Господине Додик, мора 
се ово објавити“, кажем ја њему: „Слушај ти, формирај ти се-
би Службени гласник па објављуј шта хоћеш, у Службеном 
гла снику Републике Српске нећеш објавити док ја живим, од-
носно док сам ја предсједник“. 

Када сам дошао послије Иванића и СДС-а на власт, и 
за казао сједницу Владе, било је 127 тачака дневног реда, јер 
три мјесеца Влада није радила, можда и четири али ја волим 
рећи три због овога (три прста). А онда ми је дошао генерални 
секретар у Влади и каже: „Господине предсједниче, морамо да 
пошаљемо дневни ред и материјале у ОХР“. Они онда тамо 
узму, прегледају и кажу ово може, ово не може, ова тачка овако, 
ова онако, ова не може да буде уопште на дневном реду. Кажем 
ја гдје то пише, пошто сам ја био и раније предсједник Владе 
па сам то знао, каже то су прихватили ови прије вас, кажем ја 
закажи сједницу Владе и немој да шаљеш никоме ништа. Зака-
зано 127 тачака, општа галама, упадају ови из ОХР-а, долазе у 
зграду Владе, кажу ово је недопустиво. 

Шта је недопустиво, јесам ли ја овдје предсједник? Ја сам 
предсједник ове владе и ја одређујем дневни ред. Власт при-
пада ономе ко одређује дневни ред. Према томе, никада више 
нећете мени одредити дневни ред, ја одређујем дневни ред. А 
онда ми каже тај један из ОХР-а, почео нешто да галами, ја му 
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кажем „слушај ме добро, загалами још једном, избацићу те кроз 
прозор“, а друга ствар, зовнем секретара Владе и кажем „како 
се овај овдје зове, је л’ Крис Бенет, је л’ се тако зове? Напиши на-
ре ђење да овај мајмун овдје више не може ући док сам ја пред-
сједник Владе“ и стварно није више ни ушао, улазили неки 
други ал’ није он. 

КАРАКТЕР

Дакле, мораш имати карактер, важна ствар. Ако немаш 
карактера, знате како и комшије мисле о људима без карактера. 
У политици је то још најважније, а што ови из опозиције при-
чају... слушајте, мени је увијек смијешна прича кад чујем како 
они говоре о криминалу и корупцији. 

Прије нас Република Српска је била пуна убица и крими-
налних група. У Источном Сарајеву није прошло мјесец дана да 
некога нису убили. Морали смо се обрачунати са њима. Данас 
Република Српска нема организованих криминалних група 
јер има организовану полицију. Не кажем да нема криминала, 
наравно да има криминала. Не кажем ни да нема корупције, 
има и корупције ал’ нисмо ми прваци свијета по томе, како 
то ови из опозиције приказују. Ал’ да ја не бих о њима ништа 
говорио, мене не да нервира, понекад ме насмије да СДС прича 
о поштењу, чуј СДС и поштење?! То ти је оно, народ је на све 
дао одговор, па и за то. Каже: „ко о чему, курва о поштењу“. 
Тако и они, стално о криминалу.

Желим да вам кажем да сам са вама. Имам намјеру да 
останем са вама. Ја себе већ видим као предсједника Републике, 
па ви како хоћете. Желим да вам кажем да сам поносан што овај 
град овако реагује, што је дошао у оволиком броју, што овако 
пажљиво слушате. Јер бити у овом граду и имати медијску 
кућу која вам испира мозак, говори да их се више не бојите и 
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да им више ништа не вјерујете. То је добра вијест, то значи да 
имате шансе, то значи да треба да идемо даље. Требају ми сви 
ови људи овдје, треба ми Мишко и његова листа, треба ми јака 
посланичка група у Парламенту БиХ да могу да тамо зезам оне 
Бошњаке. Треба ми јак Парламент Републике Српске, људи 
са листе које предводи доктор Максимовић, да бих имао јаку 
Вла ду, да можемо да уређујемо наше друштво, да нико жив не 
долази са стране и говори шта ми треба да радимо. 

А треба ми Жељка Цвијановић, зато што је Жељка 
Цвијановић несумњиво одана Републици Српској. Она је у овом 
тренутку најбољи избор, неупоредиви карактер, кандидат, 
неупоредива са другим кандидатима који се нуде. 

Младен Иванић је кандидат Бошњака за српског члана 
Предсједништва из Републике Српске. Као што су Хрвати 
имали Комшића, тако је сада Иванић. Иванић само, што сам 
малоприје рекао, покушава да се нечега докопа да би то све 
укопао. Ја га знам, веома добро га знам, а да вам кажем, не могу 
да вјерујем да има жена које би гласале за њега онаквог. Ја не 
дијелим људе по томе, ал’ нешто ми он баш никакав. Знаш 
колико сам пута морао да га опоменем „ајд мало се опери, 
среди се мало, види какав си“. Тако је, шта да радим, можда вам 
се не свиђа али морам сву истину да вам кажем. Дакле, Жељку 
требамо тамо зато што ће она унијети једну нову динамику, 
знате коју? Тамо сједе, сатима се сједи тамо у Сарајеву и поку-
ша вају људе преломити. Жељка није тај тип, она ће доћи на 
састанак и рећи ово траје сат и по времена, ја имам друге оба-
везе. Она неће тамо сједити и кафе испијати са Бакиром Изет-
беговићем, него ће доћи, рећи ово је наш став и довиђења 
пријатно.

Волим вас све, ал’ не кô Слобо Милошевић, него баш вас 
волим онако искрено. Желим вам све најбоље у животу. Же-
лим да се свима нама остваре наши снови доброг друштва, ста-
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билног и праведног друштва. Ја само желим да то радим заједно 
са вама. Бићу предсједник зато што сам увјерен, односно знам 
шта вам треба. Треба вам предсједник висок 193, са 115 кила, 47 
ципеле, плаве очи, добар човјек, ваш човјек, Милорад Додик. 
Живјели, живи и здрави били.
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Билећа, 22. септембар 2014.

Републику Српску упорно чувамо

Добро вече, учините увијек да се овдје добро осјећам, зато 
смо имали воље и снаге да испунимо сва обећања која сте чули 
на почету. У ствари моја љубав према овом граду потиче од 84. 
године. За разлику од многих ја сам заволио овај град, заволио 
ове људе и увијек се интересујем како је ту. Због повјерења 
који сте нама и мени давали створили сте шансу да рјешавамо 
проблеме, учинили смо све да останемо на ногама, нисмо кле-
кнули, настављамо да се крећемо, идемо даље. 

Република Српска има шансу, и под чвртим вођством је 
одбила многе нападе на своју сувереност, на своје надлежности. 
Она је данас несумњиво незаобилазан фактор политичких и 
других процеса у Босни и Херцеговини и у региону. Изговара 
се њено пуно име и презиме. А оно није „мањи бх ентитет“ 
ка ко то неки цинично говоре, није ни „49,5 територије“, њено 
пуно име је Република Српска! 

Ових дана идемо широм Српске и наилазимао на добре 
људе. Долазимо свагдје са образом, и немамо због чега окретати 
главу. Или ви од нас. Учинили смо све што смо могли, у овим 
по слератним временима, после суша и поплава које су нас за-
десиле. Остали смо и идемо даље. Данас Република има ста-
би лан систем својих институција. Народ мора само дати повје-
рење једној јакој политичкој партији која има одговорност да 
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гради институције. А онда када народ има повјерење и гради 
институције онда народ и опстаје. Онда народ управља собом. 
Без јаких институција нема Републике Српске. Основни задатак 
у овим изборима је да обезвједимо стабилност институција. Не 
смијемо дозволити у парламенту пет партија, подједнако јаких, 
које ће се између себе клати за свој дио власти, а највише ће 
страдати Република. 

СНСД је показао да када му дате повјерење добијете одго-
в орност, и на унутрашњем и на спољнем политичком плану. 
На унутрашњем политичком плану Република Српска већ је 
изгледала као изгубљена прича. Многи од вас знају да је тада 
готово била изгубљена. Реформа полиције била је главни сег-
мент растурања Републике Српске. Тада сте нам указали по вје-
рење и ми смо преузели одговорност. А ја сам разумио да по-
вјерење које сте ми дали, даје ми снагу да могу да кажем: „не дам 
полицију Републике Српске“! И данас имамо наше по лицајце! 
Да сам био један од политичара који је дошао случајно, не бих 
успио да опстанем и не бих успио да одбраним. Ја нисам од 
оних који су спремни да изневјери ваше повјерење. 

Када видите листу кандидата наших људи, морам да ка-
жем да је то најбољи избор на овом подручју. Сви они треба 
заједно са Жељком и са мном да буду ударна песница Републике 
Српске. Ми ћемо ударати тамо ако нас буду угрожавали и неће-
мо дати своје надлежности. Ја нисам јак предсједник ако немам 
јак парламемнт и владу. Јак је само онај који има парламент и 
владу. А у БиХ морате да имате и представнички дом и члана 
Предсједништва. И зато је Жељка не само мој него и ваш избор. 
Не само избор СНСД-а, него избор овог народа за српског чла-
на Предсједништва. 

Републику смо упорно чували. Нисмо стајали. Гарнитура 
људи око мене, послије Караџића и Младића, највише је да-
ла за јачање Републике Српске од њеног оснивања. Ни једна 
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дру га политичка гарнитура, осим оснивача Републике Српске, 
није дала више Репубици љубави за њен просперитет и опста-
нак. Данас сам поносан на ту чињеницу. Поносан сам и на вас, 
јер никада, без обзира на тежину коју је носио живот, нис те 
престали вољети Републику Српску. Република Српска мо ра 
да буде вољена. Она живи на нашој љубави, без ње нема Репуб-
лике Српске. А без Српске, српски народ би био номадски 
народ. Нестао би. Морали бисмо напустити ове дивне предјеле 
и можда се вратити тек као туристи. 

Ми не дамо да овдје прође процес да су овдје Срби – Бо-
санци православне вјероисповијести. Не, ми смо Срби, ми смо 
народ, и не одустајемо од тога. Нећемо се даље кретати преко 
БиХ. Она се није добро показало као мјесто за наш живот. Једног 
дана ћемо отићи, а да бисмо отишли морате имати повјерење 
у вођство. Није то једноставан процес. Нећемо да идемо не зато 
што нам је овдје добро, већ зато што нам је лоше. И хоћемо да 
нам буде добро, а то може бити једино у Републици Српској. 
Република Српка на међународном плану стално је била пре-
дмет разних интрига, пројеката и реформи међународне зајед-
нице. Србија у коју гледамо и чију помоћ желимо, није могла 
да нам 2006. године пружи заштитничку улогу какву смо од 
ње очекивали. Данас Србија подржава Републику Српску и 
има значајну улогу у региону. Данас, уз све своје проблеме, не 
заборавља Републику Српску, а ни Република Српска не за-
бо рав ља Србију. Србија је земља са којим хоћемо да живимо, 
на коју хоћемо да се наслонимо, јер је то природно, јер је то 
колијевка нашег народа. А исто тако хоћемо да нас Србијанци 
воле мало више него што нас воле сада. 
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РУСИЈА, ПУТИН

Наш најважнији спољнополитички партнер је Руска Фе-
де рација и њен предсједник Путин. Имао сам прилику два пута 
ове године, а и раније, да се видим са њим, али то није суштина. 
Суштина је: већ шест година заредом, сваке године два пута 
заштити Републику Српску у Савјету безбједности. Садашњи 
и тадашњи амбасадор Руске Федерације Чуркин не дозвољава 
да се усвајају резолуције против Републике Српске. Тамо често 
иде високи представник и блати Републику и предсједника, 
јер мисле да, кад блате предсједника, блате читаву Републику. 
Већ пету годину Савјет безбједности не може донијети ни једну 
одлуку против нас, а до тада је било упорно. То нам је давало 
снагу да можемо да водимо аутентичну политику. 

Нама не треба Русија да нас заштити у глупостима, нама 
треба Русија да нас заштити у ономе у чему смо ми у праву. 
Нама треба Русија да нам помогне економски и финансијски. 
Отворено тржиште, енергетски сектор несумњиво нам дају 
снагу која нам треба. Наш задатак је да очувамо то партнерство. 
А на сједницама за примјену мира у БиХ, Русија изузима свој 
глас и није дио велике међународне похлепе према Репуб ли ци 
Српској. А ако нема руског гласа унутра, онда нема ни кому-
никеа, џаба га пишу. Нема! Зато не смијемо изгубити Руску 
Федерацију. 

Нећу да кажем, али ако промијените власт у Републици 
Српској, изгубили сте партнере. Ми знамо куд треба да се 
крећемо. Економија и запошљавање су наши циљеви. Чуо сам 
јак аплауз за смјештај ХЕ Дабар. Извршни одбор је раније донио 
свој став и рекао да то треба да буде Билећа. Не треба нас нико 
у то да убјеђује, то ћу сутра да објасним у Невесињу, али ово је 
један народ, један крај. И Билећа заслужује већу пажњу читаве 
Републике Српске. 
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У Невесињу смо урадили многе ствари, отворена је нова 
фабрика. Тамо ће исто бити неких бенефита због развоја хи-
дро потенцијала. А 6. октобра ће Невесиње добити једну од 
најсавременијих болница овог региона. 

Треба да се окупимо. Нису Срби џаба кроз историју гово-
рили – само слога Србина спашава. Онај ко то не разумије 
нек се загледа у историју. Сваки пут кад смо били заједно би-
ли смо јаки, сваки пут кад смо били раздвојени били смо сла-
би и поражени. Политичко јединство и слога морају би ти 
обезбијеђени кроз ове изборе. За ову листу, за Жељку Цвија-
новић, за нас. А ја знам и какав вам треба предсједник Републике 
и могу да га опишем – висок 193 центиметра, има око 115 кила, 
ци пеле 47, и има плаве очи. Треба вам такав предсједник. Ви 
сте моја обавеза. Хвала! Ви сте мени обавеза. А ја нисам човјек 
ко ји не испуњава обавезе. 

Без обзира на то колико то лично било тешко, ја треба 
да очувам јединство и дигнитет српског народа. Ја желим да 
се сви људи у Српској воле. Да се окупљамо и помажемо. Да 
не мрзимо друге, у другим полтиичким партијама. Увијек је 
проблем оног који мрзи, а не оног ког мрзе. Зато сам одлучио 
да не мрзим, зато волим, волим овај град, волим Херцеговину 
и волим српски народ. Волим Републику Српску! Живјела 
Република Српска! Желим вам све најбоље у вашем животу! 
Срећно вам било!
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Невесиње, 23. септембар 2014.

Очуваћемо Српску

Добро вече! Ово је четврти пут ове године да долазим 
овдjе.

Дошао сам само нешто да вам кажем, а то је да 11. октобра, 
дан прије избора, отварамо болницу овдје! А ово што није 
асфал ти рано, па наравно да нећемо прије избора, сад ћемо 
асфал тирати па отворити. Је л’ тако? 

Наша политика је увијек била чиста и јасна. Невесиње 
је дало многе добре људе, научнике, књижевнике, културне и 
друге раднике. У Невесињу заиста живе добри људи. Невесиње 
у Републици има посебан значај, без обзира на то што сте нас 
изневјерили на локалним изборима и нисте гласали за нашег 
кандидата. Кад смо ми долазили овдје ваш начелник није 
правио проблеме и није правио застоје и то је било најважније. 

Државна и национална политика била је доминанта 
у ономе шта смо радили. Имали смо циљ. Да се Република 
Срп ска очува и да остане на ногама, да не клекне и постане 
предмет ових лешинара из међународног фактора. А онда 
сваки дан су послови које смо радили били дио једне слагалице 
коју смо слагали, није било небитног питања. Од економије, 
функционисања заједничких институција. Морамо се вратити 
свом народу. Морамо показати да патриотизам није негативна 
ствар. Кад одете у Америку видјећете да пред сваком њиховом 
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кућом има америчка застава. Не кажем да треба да имате сви 
заставе пред кућом, али би било пристојно да више поштујемо 
своје симболе. И имати на уму увијек шта је Република Српска 
и симбол и суштина. 

Дакле, радили смо и Жељка и ја и сви ови силни људи, 
посланици Илија, Томић. Јер кад сте ви гласали за нас, за праву 
странку, дали сте нам обавезу и одговорност, и мој однос према 
обавези можете да видите на сљедећи начин, а рекао сам то јавно 
– важнији ми је сваки човјек ове Републике него сви амбасадори 
страних земаља заједно. И могао сам носити тежину задатака, 
и носити се с тим. Иако неки нису гласали за мене на прошлим 
изборима, можда ни сада неће, ја им ништа не замјерам. Они 
сами себе доводе до тога, јер ништа није јаче од снаге народа и 
јачине народа који се окупља у једну снажну песницу која може 
да се носи са свим другим ударцима. Ако се народ расплине 
и да подршку пуно партија, онда се то претвори у отворену 
шаку. А ја то говорим у политичком смислу, ја то говорим због 
12. октобра и да знамо шта да радимо. Није то призивање да 
нама дате глас. Странци нису могли у посљедњих осам година 
да отму ни једно суштинско питање. А они су схватили да, ако 
хоће да се укине Република Српска, то не могу урадити стране 
снаге, него домаће. Неће више нико овдје слати војску, него ће 
се радити отимањем надлежности, као што су то радили високи 
представници, а онда само једног дана схватите да више ништа 
немате, и да је то више рушевина коју ни народ неће више 
вољети. То је њихова политика, а данашњи циљ им је срушити 
СНСД, предсједника, не дати да дође Жељка, направити што 
слабији парламент. 

И онда дати власт скоројевићима, који ће се бојати шта 
они мисле, и доносити одлуке због којих ће народ бољети 
гла ва, а послије тога нема повратка. Само ми снажни можемо 
вратити оно што су нам отели. Нејаки, изгубићемо и оно што 
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имамо. И зато је политика веома важна за живот људи, није по-
ли тика оно што они хоће, да је згаде. Многе политичаре знам 
које су проглашавали криминалцима итд. То је дио пројекта, да 
се ослаби снага институција, а народ је јак онолико колико има 
снажне институције, предсједника, владу, парламент. Тре ба нам 
снага, јединство власти на изборима. То је оно што нам треба и 
треба нам вратити достојанство које смо замало изгу били. 

Када су 2006. године хтјели да нам узму полицију, многи 
нису чак ни вјеровали да је могуће да се очува Република Срп-
ска. Па смо ми преузели одговорност, рекли смо да не дамо 
полицију, нисмо је дали, разумјели смо шта значи. Данас је 
наша полиција једна од најбољих безбједносних агенција у ре-
гиону. И то кажу сви они који то оцјењују. Од тада ништа више 
нисмо дали. 

А до тада, изгубили смо војску, изгубили смо финансијски 
суверенитет. Покушали су да нам узму институције у цјелини. 
Знају они шта је држава. Држава је сила, држава је новац, 
држава је закон, држава је суд. Ако немате то, немате државу! 
Зато је наш пројект да укинемо војску БиХ, њихове оружане 
снаге. Узима нам огроман новац, узима нам наших преко 150 
милиона. Ничему не служе, само иду у наводне мировне мисије 
и у ратне зоне. Боље да смо то уложили у образовање, а не да 
тамо сједе неки војници у празним касарнама и ничему не слу-
же. Ево сад да неко нападне БиХ, каква је то војска, од кога ће се 
одбранити? Кад би нас напала Хрватска, ја бих се заложио да 
се ми фино прикључимо томе, и одвојимо Републику Српску 
из Босне и Херцеговине. То је једини начин да то урадимо. 
Али шта имамо од тога? Ништа немамо од њих. Покушавају 
да направе велику причу о томе како су они нешто помагали 
у поплавама. 

Не смијемо бити неопрезни, имате једноставан избор. 
Ова политичка опција са коалиционим партнерима ДНС-ом и 
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социјалистима је подржана од Руса. Они сматрају да ми радимо 
добар посао. А јесте чули америчку амбасаду шта говори? Ко-
га она подржава? Кажу да треба смијенити власт. А кога да 
до веду? Кога? Нејаког Босића? Који се нешто гура да ће бити 
пред сједник владе. А пошто је извјесно да ћу ја побиједити, и 
да ћу имати већину, фино ћу му само рећи да, пошто сам ја 
предсједник Републике и ја дајем мандат и ја бринем о Репуб-
лици Српској, Босић и да има 60 посланика не може бити ман-
датар. То је ваш избор. Имате ове који су радили прије нас, и 
шта су оставили иза себе? Политичар се мјери по томе шта је 
оставио иза себе, кад се окренеш да видиш јеси ли шта урадио. 
Локална власт не може годинама да поправи ову салу, никада 
није дошла са сувислим захтјевом да нешто тражи. Је л’ има 
иједан пројекат који је направила опозиција, односно СДС и 
ПДП? Нека ми неко покаже па да то прогласимо светињом. Ма 
нема! 

КОМУНИКАЦИЈЕ

А кад сте рекли да сте комуникацијски затворени, да 
не можете преко Чемерна, не можете за Херцег Нови, ми смо 
вам направили и један и други излаз. Република Српска има 
по тенцијал. И у овом времену, оно што ја знам, имате једну 
Турску која несумњиво подржава Муслимане и говори како је 
саставни дио њихов. Морамо бити опрезни, не смијемо дозво-
лити њихову експанзију овде. Њихова конекција са Бошњацима 
значила би укидање свих наших права. А данас, намучени ло-
го раши Републике Српске су горе на Златишту направили кр-
ст, који међународна заједница годинама не дозвољава. И ко се 
највише буни? Ја нисам чак ни чуо оне Муслимане да се бу не. 
Буни се онај од Драгана Чавића што је био предсједник града 
Источног Сарајева. Срби кажу: „Извините, Бошњаци, ово је 
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провокација“?! Каква провокација? И зато ћемо тамо на пра вити 
једну цркву и има да буде освијетљена и да се види из сваког 
дијела Сарајева. Кажу да су пуцали четници одозго са брда, па 
ако су баш одатле пуцали, баш тамо треба ставити крст. 

Хоћемо ли ми Срби да одбранимо наш начин живота, 
наш језик, наше писмо, нашу крсну славу? Без јаке политике 
не ма одбране тога. Постаћемо Босанци православне вјероиспо-
вијести и говорити босанским језиком. То је оно што они хоће. 
Зато Жељка треба да иде у Предсједништво и да каже – не 
може! Жељка је сасвим сигурно најбољи избор, она иде сасвим 
план ски. Наша политика је договорила жену која може да се 
супротстави оним сталним сећијањима тамо. Тамо у Сарајеву 
сједе по 15 сати и ништа не одлучују, она нема времена за то. 
Она долази на састанак, ако није ријешено за сат и по, довиђења. 

Наша политика је јасна. Ми хоћемо да јачамо Српску и то 
можемо само ако смо јаки. Ако направе пет политичких партија 
које ће се само између себе тући, онда нема јаке владе ни јаког 
пар ламента. Нема државе у којој се влада може смијенити на 
сваких 15 дана. Каже, има Италија. Пусти ти Италију крају. 
Она има више становника. Држава се може направити са јаком 
политиком и јаком владом. Једини који воде јаку политику 
смо ми. Нека они који не аплаудирају кажу онима који су их 
послали овдје да ми можемо да се не чујемо мјесец дана, да се 
не видимо, али ако она на дневном реду у Предсједништву и 
ја као предсједник имамо исто питање, одлучићемо на исти 
начин. Нема више ништа ни од тога да неког затвориш, па као 
видјећемо како ће одлучити. 

Са Младеном Иванићем, његова политика је да се нечега 
докопа, а кад се докопа он то обавезно укопа. Има овдје јаку 
подршку, има овдје јаку партију, покажите шта је урадио. Је л’ 
има ишта шта је Младен Иванић предсједник Владе Републике 
Српске за вријеме свог мандата урадио? Нема. Па што сте му 
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онда дали подршку? То су питања на која ми морамо дати 
одговоре. Дакле, озбиљна је политика у питању. Политика која 
не размишља о томе „шта чиним ја, како ће се одразити за 15-
20 година и на генерације које тек сад стасавају“, није озбиљна 
политика – то је политиканство. Мене интересује шта ће бити 
за 20 година. Био сам у Америци, гдје су ми дали да потпишем 
да предамо полицију по реформи која је тражена, а мени онај 
Николас Бернс (који је тад био јак у политици, сад није више 
у њој) каже да морам да потпишем. А ја кажем да нећу! Пита 
ме шта хоћу, а ја њему кажем да хоћу да идем кући. А он мени 
каже: „Е нећеш ићи кући, а да знаш да ћеш ти и твоја породица 
осјетити гњев САД“. А ја му се захвалим, јер нисам ни знао шта 
ћу рећи новинарима испред, а сад знам – да је пријетио и мени 
и мојој породици. А он каже да нећу, и тако пребацимо на 
другу тему. Углавном, морате да имате све одлуке прије него 
одете, не можете отићи у Вашингтон па тамо видјети како ћу 
се снаћи. Не, кад пођеш мораш знати шта хоћеш, и каква је 
одлука. Нема уљепшавања. 

И зато морате да гласате, јер тај глас ће дати снагу да 
се боримо за достојанство и понос. Ја знам да има тешког 
живота, ја то знам, ја живим међу народом. Живим на селу 30 
километара од Бање Луке. А исто тако да вам нешто кажем из 
свог тог искуства које имам – колико год тежак живот био, нико 
нема право да не воли Републику Српску. Нико нема право! 
Дванаест година сам или предсједник владе или Републике, 
што је превише и за мене. Ја савршено добро знам шта вама 
треба, какав предсједник Републике, пошто сам ја то радио. 
Треба вам предсједник Републике који је висок 193, има плаве 
очи, 115 кила и носи ципеле 47. 

Плаве очи значе мирољубивост и одлучност, значе снагу, 
значе истрајност, значе карактер. Од свега овог желим да будем 
заједно са вама, са свим овим људима. Дајте нам снагу, дајте 
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нам повјерење. Волио бих да могу да приђем сваком човјеку. 
Морамо да направимо друштво прије свега безбједно, прије 
свега то ми сами, а онда од интереса Турске, Британије... Баш 
ми је жао што се није одвојила Шкотска. Да јесте, и ми бис мо 
се мало брже кретали. С друге стране, разбили смо крими-
нал не групе, и ја вам тврдим да у Републици Српској нема 
великих и организованих криминалних група. Свакако да има 
криминала, али није онако како је било прије. Прије осам го-
дина нисте смјели оставити аутомобил у Требињу, Бањој Луци, 
Источном Сарајеву, пола сата, а да вам га неко не украде. То сте 
заборавили, а? А је л’ било тако? Наравно да је било тако. И 
ви сами знате да је било тако. И гласајте за нас. И још нешто 
што је важно, кад ставите крст онај на гласачки лист, ставите 
крст слободно, они ће Муслимани полумјесец... Онда ћете се и 
ви осјећати боље и бићете дио једног побједничког тима. Све 
говори да СНСД носи побједу. Овдје није важна побједа, овдје 
је важна снажна побједа. Странци су на страни опозиције, а 
ми ћемо њих да побиједимо. Странци се побјеђују снагом 
гласа. Живјели и здрави били, желим вам све најбоље у вашим 
животима.



152

Гацко, 23. септембар 2014.

Српска зависи од стабилних институција

Хвала, Гацко, хвала вам за дивну атмосферу. Хвала вам за 
све подршке које сте нам дали. Увјерен сам да вас никада нисмо 
изневјерили. 

Долазим овдје са образом, увјерен да смо на истој страни, 
оној побједничкој, 12. октобра. Да бисте имали спокојан жи-
вот у наредне четири године можете рачунати на Жељку Цви-
јановић и на Милорада Додика, на ове дивне људе, све кан-
дидате. На све оне људе који су показали својим радом да су 
вриједни ваше пажње и ваше подршке. 

Не желим да вечерас почнем, а да се не присјетим и захва-
лим људима који су нама тако много дали, били са нама увијек, 
до посљедњег тренутка у свом животу. Бато, Предо и Бранко 
несумњиво остају важни људи нашег покрета. Људи који су се 
залагали, јер колико год смо налазили за Гацко, они су тражили 
више. Да Гацко буде боље, то је био њихов сан. Због њих, као 
што је то рекао наш први говорник, побиједићемо на овим 
изборима. И ја желим да свој мандат посветим њима. 

Морам рећи да сам поносан на све ове људе који су ра-
ди ли овдjе свих ових година у ТЕ, и да од 200 милиона ми нуса 
обезбиједе плусеве. Да обезбиједе запосленост, нове ин вес тиције. 
А ја сам овдjе међу вама вечерас понесен овом атмосфером, 
заједно са Жељком, док смо сједили ту, одлучио да након овог 
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процеса држава овдjе прави нову електрану од 300 мегавата, у 
коју ће се уложити преко 500 милиона евра. То ће омогућити да 
у Гацку, поред постојећих запослених, у старој електрани буде 
и нових 800 радних мјеста. Треба нам неколико година да то 
завршимо. За то требају стабилне институције, а оне се добијају 
када имате стабилну политичку подршку одређеној партији. 

Ја сам увјерен да смо ми показали шта значе стабилне 
институције. Егзистенција једног народа зависи од стабилних 
институција. Оног трена када не буде стабилног Стејт департ-
мента и предсједника Америке, ни судбина САД-а неће бити 
срећна. Зато је важно да ми овдје имамо стабилне институције. 
А ваш глас за нас, глас је за стабилне институције у Републици 
Српској. 

Као што је говорио Срђан, као што је и Анка говорила, 
ми само желимо да градимо боље и више. И зато смо овдје у 
значајној предности у односу на оне који су радили са ва ма 
раније. Знам да сте у једном периоду подржали ПДП и Мла-
дена Иванића. Шта вам је вратио? Шта је остало послије његове 
власти у Гацку? Има ли и једно обиљежје осим повећања ду-
гова ТЕ? Има ли ишта да су урадили да оградим, освијетлим, и 
прогласим га свецем? Ништа нису направили. 

Када смо кренули да градимо превој Чемерно, само су ос-
поравали – што се сад возе њиме, што не иду старим путем? 
Нису дошли ни кад је отварано, па су долазили кришом. Сада 
више они пролазе тиме него ја. Ја сам тек јуче након отварања 
први пут прошао, и вечерас ћу проћи и то ме радује. А за све 
оне који су сумњали и ове што не аплаудирају, ја сам стајао иза 
тог пројекта, 72 милиона марака је Влада РС у њега уложила. 
Хоћу да се то зна! Да није било Жељкине и моје воље, могло 
је отићи на неко друго мјесто. А ви бисте се и данас ломили и 
питање да ли бисте икад успјели да то направите. Никада се 
нисам покајао што сам то урадио, толико ми је драго, развијамо 
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и пројекат „Горњи хоризонти“, направили смо пут из Требиња 
ка Херцег Новом, и од жеље ка бољем најавили смо аеродром 
у Требињу. 

Па онда када урадимо превој Чемерно, ауто-пут Бања 
Лу  ка – Градишка, ХЕ у Станарима, онда кад виде да смо све 
ура  дили, помену то да нисмо урадили аеродром у Требињу. 
А ја им кажем да ћемо и то урадити, без обзира на то колико 
то њима било смијешно. Ево пред вама кажем да сам био под 
огром ним притисцима да се приватизује Електропривреда, 
при марни капацитети. То би значило нови власник овдје, од 
бро ја запослених одмах пола мање. Па би онда сравнили и оне-
могућили да се плаћа такса за обновљиве ресурсе, што чини 60% 
буџета ваше локалне заједнице. А умјесто да су тражили неке 
нове фабрике и правили нека нова запошљавања, они, колико 
ја видим, а и чујем, ништа нису урадили. А да су урадили улице 
би биле чистије, боље, тротоари би били чистији. Ништа нису 
урадили. Потрошили су ваше и наше паре. 

Зађу пред изборе, купе нешто гласова, обезбиједе начел-
нику нову подршку, а вама нову патњу. А наша је одлука хоће-
мо ли ми то уплаћивати у буџет или нећемо. Немојте се играти 
овог пута. Немојте се играти овај пут. Свечано се обавезујте. 
Схва тите ово добронамјерно, а они који ме не воле – баш ме 
бри га. А сад ћу вам рећи – ако не будете гласали за нас, укинућу 
вам накнаду за општину. Само донесемо закон. Срђан рече у 
свом говору... и видите овдје ове младе људе који треба да пре-
узму политичке процесе након Милорада Додика и Жељке 
Цви јановић, њима припадају и сљедећи мандати. 

НОВИ ЉУДИ

А Срђан... први пут причам овдје, примијетио сам га дав-
но, знам његове способности и његову људскост. Морам вам 
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рећи једно, само под једним условом Срђан ће бити посланик, 
ако не буде министар у влади. А да бисте имали министра у 
влади, морате да гласате за Анку. А и за њега наравно, јер мора 
ићи тамо јак, а не нејак, јер овако како га је дао Бог, лијепа и 
згодна, јесте да ће мени сад направити конкуренцију али шта 
да радим. Ја то прихватам. Дакле, морамо да будемо екипа. 
Политика је веома озбиљна ствар, за разлику од мишљења 
неких од ваших суграђана. Неки немају право на заблуду, јер 
та заблуда, када побиједи, онда сте ви у проблему. Према томе, 
ви морате да будете проактивни. 

Република Српска, ако добије некарактерне људе, неће 
пре живјети више од шест до осам мјесеци. А онда нећемо ми 
до носити одлуку хоће ли бити овдје ТЕ, него неко други. Не 
сми јемо допустити да неко други управља нама. Не смијемо 
до пустити само једну ствар, да нас почну стизати народне 
кле тве, а једна од најгорих је – дабогда се сам са собом забавио. 
Ако се забавимо собом, а не бавимо се развојем, и ходамо као 
поли тичке луде укруг, закључак је да ће неко други да се бави 
нама. 

На Палама су локалне структуре прихватиле да се смеће 
из Високог чува на Палама, само да би локалне власти узеле 
нешто мало пара. Неколико хиљада тона смећа је на Палама. 
Не смијете дозволити да се и вама нешто слично деси. Ми не 
мо жемо да будемо депонија, ми морамо да се развијамо. Ова 
оп штина са новим превојем Чемерно, са реконструисаном ста-
ром ТЕ... као што је директор овдје рекао, иде 400 нових упо-
слених у ТЕ. Кад тиме додате нову ТЕ и нових 800, овај град 
и ово мјесто неће имати проблем са незапосленошћу. Да ли 
вјеру јете у то? Ја вјерујем! Ја нисам слагао, а немојте ни ви. 

Жељка Цвијановић треба у Предсједништво јер се тамо 
бира српски члан. Она је била на свим мјестима на којима смо 
се борили за Републику Српску, били смо неки дан заједно и 
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у Москви. И примијећена је од опонената. И зато без имало 
критерија, без имало поштовања према жени, покушавају да 
оспоравају њене квалитете. Она је право рјешење да спријечи 
сарајевско сећијање и да заустави турске интересе. Жељка тре-
ба тамо јер она јасно може да каже наш став и да о њему не 
по ле мише. Она није спремна да као Младен Иванић сатима 
ис пија кафе и пуши цигару и разговара о неким варијантама. 
Не ма варијанти. Има само једна варијанта, а то је Република 
Срп ска. Тамо иде жена која има став! 

А са Младеном Иванићем имамо искуства. Када је умро 
Алија Изетбеговић, Иванић је као министар иностраних послова 
наредио да се у свим амбасадама БиХ у свијету спусте заставе 
на пола копља, у знак жалости. Ко је Алија да Иванић њему даје 
толики значај? Зашто није наредио, кад је Милошевић умро, да 
се спусте заставе на пола копља? Милошевић је тај који је имао 
одлучујући утицај на потписивање Дејтонског споразума. Не, 
Младен Иванић је као потурица тада јасно рекао да поштује 
Алију Изетбеговића и да наређује да се заставе спусте на пола 
копља. Срамно. Продао је банку за један евро и каже да је то у 
реду. И данас говори о томе. Када покушамо да дођемо до тач-
них података око трансфера, онда га штите Аустријанци који 
нам не дају тачне податке. И штите тај криминал. 

Када је био у Савјету министара, Аднан Терзић, онакав 
не јак, смијенио га је смс поруком – „смијењен си“. И Иванић је 
то прихватио. Знаш кад бих ја то прихватио? Вратио бих се и 
лу пио бих га о зид. Савјет министара се не бира, он се саставља. 
И ако је тај министар шуга и прихвати да га тако смјењују, онда 
прихвата да је Република Српска шуга. То је порука – не смијеш 
бити нејак, мораш бити снажан. 
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ПАТРИОТИЗАМ

Ви сте људи који сте дали много мудрих људи, из овог 
кра ја, многе сам сретао по бившој Југославији, и они су поносни 
на Гацко и не оклијевају да кажу да су одавде. И многи су иска-
зивали високу дозу патриотизма. Ако ишта краси вас овдје, то је 
патриотизам. А да би био патриота мораш да мислиш главом. 
Не треба нама сирови патриотизам због којег ће се гинути, нама 
треба патриотизам који ће побиједити. Да бисмо побиједили 
морамо бити заједно и морате бирати ове људе. Не можете ни-
коме од њих да припишете ништа. Чуо сам како се тај, који 
пре тендује да води народ, крио у камиону брашна тип 500. И 
он да буде конкурент Срђану или Ани? Нећу ништа много да 
говорим, можда је добар човјек. Политичар који претендује да 
се бави народним пословима не смије да се крије у камиону 
брашна тип 500. То не може. Владика је рекао тип 500, ако је 
био у мекињама ја не знам. А онда како неко ко претендује да 
добије подршку народа може да подржи издајничку политику 
Младена Иванића. Шта ће доћи послије неког времена и рећи 
„извините, нисмо могли“. 

Ишли су код владике да добију благослов за побједу, а 
овај их питао шта им је циљ. Кажу да им је циљ да сруше До-
ди ка, њима је изгледа само то циљ. А онда владика каже „ако 
срушимо Додика, ко ће нас дизати?“. У том погледу ја нисам 
овдје дошао са еуфоријом, да ширим разлику међу људима, 
већ да ширим љубав међу људима. Био ми је увијек важнији 
човјек из Гацка, Невесиња, него било који амбасадор. Не ба-
вим се политиком да бих издао. Ја сам показао, иза мене су 
остале ствари и на политичком и на економском плану. Ре-
пуб лика Српска са нама има шансу. Ако ње нема, ви лично 
немате шансу. За 20 година ћемо морати тражити неке нове 
дестинације, а овдје ће остати само стари. 
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Република Српска је једини оквир у коме имамо шансу. 
Без ње, преузеће нас Бошњаци – Муслимани, подржани од 
арапског свијета, Турака. Они који су спремни да праве компро-
мисе, ако препусте управљање институцијама Турцима, не ма 
нас нигдје. Можда сам вам заморан, можда сам некима и до-
садио, али неки су и мени досадили. Морамо се одвојити од 
приче шта сам добио од Републике Српске, него је овдје пи-
тање шта сам дао Републици?! То је питање које морамо да упо-
требљавамо. Ако не мислимо тако, зашто су онда ваши многи 
рођаци и родбина погинули за Републику Српску? Ако ми 
живи нешто тражимо, морамо дати! 

Моја порука вама је да нико нема право, зато што лично 
има неки проблем, да не воли Републику Српску. Она се мора 
во љети. А из љубави се извлачи снага на изборима. Само они 
који неће да виде, не виде да су Путин и Русија подржали ову 
политичку опцију у Републици Српској. Али исто тако сте 
видјели да је опозицију подржала америчка амбасада. Зашто? 
Да нам се деси оно шта се десило у Либији, Сирији, Египту? 
Или ово што покушавају да напакују Украјини? А онда хоће 
да напакују Милораду Додику. Па ја да сам хтио украјински 
сценарио ја бих га направио прошле године, не бих чекао сада. 
Какве су то глупости. Имате једноставан избор између њих, 
који су некада радили и ништа вам нису дали, и нас, од којих 
сте можда више очекивали али смо дали све што смо могли. 

Не можете вјеровати типовима као што је Младен Ива-
нић који читавог живота покушава да се дочепа нечег да би 
то укопао. Ми имамо јасну позицију. Давно сам схватио да 
Британци, Американци, Турци и други окупљени око њих, 
само једно од нас очекују: да будемо покорни. Ако се поко ри-
мо, ми овдје не можемо опстати. Ми нисмо народ који може 
да живи у покорности, ми смо народ који може да живи у сло-
боди. Та слобода долази са Републиком Српском и њеним ин-



СЛОБОДНА СРПСКА

159

ституцијама, та слобода је једино могућа са вама и нама. Нема 
алтернативе. 

Прво што ћу урадити ујутру 13, видјећу да ли сте дали 
Вукоти Говедарици више од 10% гласова, ако будете дали више 
од 10%, доћи ћу да вас питам што сте то урадили. Гласајте за ове 
дивне људе. Вељко Марић – директор фочанске болнице, он је 
одржао, он је са Владом Републике Српске учинио све да Фоча 
као град опстане. Зар треба да вам причам о Срђану, Ани? О 
свим овим људима које видите овдје? Знамо шта вам треба! На 
крају... Треба вам један озбиљан предсједник Републике, који је 
висок 193 центиметра, ту негдје око 115 килограма и обавезно 
има плаве очи. Треба вам... Никада вас нећу изневјерити, па 
чак и онда када ви мене изневјерите. Никада! Ово су људи за 
које треба да гласате, имам повјерења. Желим вам све најбоље у 
животу! Све најбоље вама и вашим породицама, живи и здрави 
били! Живјела Република Српска! Живјела Србија! Живјела 
Русија! Живјела побједа СНСД-а!
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Добој, 25. септембар 2014.

Ко не зна прошлост губи будућност

Добро вече свима, добро вече Добоју. Дошао сам да вам 
ка жем да вас све волим. У Добој долазим пуна срца и чиста 
образа, поздрављам Милорада Живковића и све друге наше 
кадрове, Уроша Гостића, Нинковића. И желим да кажем да 
су они важни људи нашег покрета и да ћемо наставити да 
сарађујемо са свим људима који желе да граде Републику Срп-
ску. Ако ме случајно неко не познаје, ја сам Милорад Додик, 
тако да знате. 

Овај град је стратешки важан за Републику Српску. И то 
смо показивали, у настојању да повежемо Бању Луку и Добој, 
што је могуће прије, ауто-путем, и могу да вам потврдим да ће 
у томе 2016. године Добој бити повезан са Бањом Луком ауто-
путем. И стизаћете ви нама, а и ми вама, за не више од пола 
сата. То није мало, то је пуно. А одлуку о томе смо доносили 
ми, људи из СНСД-а, људи из Добоја који су увијек тражили 
од нас да добро позиционирамо и добро бринемо о Добоју. 
Изградња ХЕ Станари други је капитални пројекат, тако да 
добојска регија у том погледу представља једно од највећих 
инвестиционих по дручја. Не само Републике Српске и Босне 
и Херцеговине не  го и региона. Оно како ми видимо Добој 
јесте као један од три најважнија економска, финансијска, 
саобраћајна центра Ре  пуб лике Српске. 
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У Републици Српској Добој има посебно мјесто. Ја по-
штујем свакога ко овдје живи. И величина српског народе јес-
те у томе што другачијег и мањег, друге вјероисповијести, по-
штујемо и омогућујемо да буду равноправни са нама. Величина 
је управо у томе. И нема нико ништа против тога што овдје 
живе Бошњаци, добро дошли, поштујте Републику Српску, 
ми ћемо поштовати вас. Али имам нешто да вам кажем, оно 
што се супротставља стратегији, оно што је Нинковић, када је 
са својим људима једне ноћи направио сјајан потез, урадивши 
да Добој остане на овој страни, да остане наш, да остане дио 
Републике Српске. Тачно се зна како се то ради. А Добој 
није захвалио довољно људима тог времена, на храбрости и 
проницљивости. И нема нико право да игнорише стратешку 
позицију Добоја. 

Добој је у Републици Српској. Добро дошли, Бошњаци, 
али ово није бошњачки град, ово је град који припада Ре пуб-
лици Српској. И не може нико због своје позиције дозво лити 
да се скрнави управо та позиција стратешке улоге До боја 
у Републици Српској. А то не може да уради ни ваш градо-
начелник, који је промијенио праксу, зато што нису наивни, 
ја мислим да су они глупи. Немогуће је да се не види, а немамо 
ништа против чињенице да је Азербејџан овдје дошао и ку-
пио једно предузеће у стечају, али овдје смо ми домаћини, 
ми овдје постављамо правила. Не може се десити, господине 
Об ре не Петровићу, да овдје дође Бакир Изетбеговић и да на 
це ремонији нема заставе Републике Српске, а да стоји испод 
заставе Босне и Херцеговине. То не може. То није оно за шта се 
ми мислимо борити. 

Ово је Добој, Република Српска, у Босни и Херцеговини, 
на Балкану и у Европи. Тако може да иде и никако другачије. 
Не може се прескакати Република и не може се не ставити за-
ста ва Републике Српске. Свјестан сам изазова, знам да многи 
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љу ди живе тешко. Сматрам овај град страдалничким градом. 
Али сам срео и неке кукавице међу вама. У току ноћи када 
је вода однијела девет живота, поплавила све у Добоју, био 
сам овдје са полицијом Републике Српске, горе у болници на 
мјесту гдје се састаје штаб. Већ ујутру око пола седам. Хтјели 
смо да ви димо како направити оперативни план и помоћи 
људима. Мно ги су избјегли, остали су без ишта, а они који 
су били на ви шим спратовима са зебњом су чекали шта ће се 
догодити. А градоначелника није било, једва смо га нашли и 
једва га при вели. У таквим условима не може да нема неког, у 
таквим условима сви морају да буду овдје. У таквим условима 
нико не смије да остане, изостане и нестане. Али како сам 
послије чуо, он је најчешће одметнут одавде. Па и кад није 
било поплаве, било га је веома тешко наћи. Али ваљда ћете 
једног дана наћи себе. 

Овај град мора да нађе себе, и мора да буде интегрисан 
у оно што је Република Српска, оно што је наша вриједност. Ја 
сам разумио од почетка да Републици Српској разни мешетари 
из иностранства покушавају да дођу главе. По њима, српски 
народ је за све крив, и још нису скинули ознаку казне са нас 
и Републике Српске. А онда смо се ми, Живковић, Шпирић, 
Игор Радојчић, Ацо Џомбић, Жељка и ја, и сви који су са нама 
радили, министри и посланици, довољно дрзнули да кажемо 
– не може више тако! Па нас нису разумјели... 

Ајд’, мајке ти, упали ово свјетло да видим народ! Тако, 
бра  те. Је л’ ико остао код куће? Једно вријеме сам причао оз-
биљно, а ви пажљиво слушате, па како нема свјетла помислио 
сам да сте сви отишли. Зато треба упалити свјетло, све под 
рефлекторе, све! 
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НАСИЉЕ

Дакле, у тим тренуцима ми смо рекли да хоћемо да по -
штујемо Устав и Дејтонски споразум. Странци су овдје вр-
шили насиље и многе важне људе су казнили бесправно, ва-
жне људе нашег народа су оптужили. 

Морам ово да кажем, а нека каже ко шта хоће. Мора 
овај народ да се врати и да се захвали оснивачима Републике 
Српске, предвођене Радованом Караџићем и том плејадом 
политичких и војних руководилаца. Та Република, ако хоће 
да има душу и ако неће да изгуби себе, мора да се врати томе. 
А на крају, људи још нису ни осуђени. Послије њих, а међу 
тим људима сам и ја, заједно са Нинковићем, Гостићем, на 
1. скупштини српског народа Босне и Херцеговине, у плавој 
сали Скупштине Босне и Херцеговине, у новембру ‘91. године 
донијели смо одлуку да се формира наша Република. А 
касније је прогласили, 9. јануара. 

Народ који изгуби сјећање на своју историју, губи и бу-
дућност. Послије тих оснивача, они који су највише дали за снагу 
Републике Српске, за њен интегритет, и за њено поми ња ње у 
свијету јесте СНСД и Милорад Додик. Данас смо вео ма важни и 
прихваћени. Године 2006, када сам преузео и напра вио Владу, 
Република Српска у периоду владавине СДС-а и Младена 
Иванића изгубила је 83 надлежности. Вратио сам се, а није било 
наше царине, наше војске, наших пореза, није било много чега 
другог. Странци су улазили, вјежбали се на нама. Сма трали су 
да смо народ који није достојан да самостално од лу чује о себи и 
радили су шта су хтјели. А онда смо се 2006. године вратили и 
рекли да не може. „Не, овдје стајемо, одав де не мрдамо!“ Нису 
нас разумјели. Данас кажу да Босна и Херцеговина стоји осам 
година, то је баш оно вријеме откад сам ја ту. А ја им кажем – 
дабогда оваква никаква не била. Јер и не вриједи ничему. 
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Босна и Херцеговина је патња и за Бошњаке и за 
Хрвате и за Србе. У њој једино уживају страни муватори који 
покушавају да проведу разне пројекте, вјежбајући се на нама 
да би сутра отишли у далеки свијет и тамо опет сређивали 
ситуацију. Овдје примају велике плате. Високи представник, 
онај Инцко, прима 24.000 евра мјесечну плату. А онда се нама 
појави овдје и каже помогли смо. Каква је Инцко нама помоћ? 

Дакле, Босну и Херцеговину у емотивном смислу својата-
ју искључиво Бошњаци. Босна се може одржати само на прин-
ципима Дејтона. Оно што је записано тамо, а то значи да ћете 
морати да нам то вратите, ако не вратите ићи ћемо даље. 

Данас један Американац, води америчку амбасаду, Кри-
стофер... како му је име? Кристофер Хил, данас само напада 
и каже да Додик стално напада и говори о независности зато 
што не зна да дође до рјешења у економији. Па ко је сурвао 
овај свијет него Американци? Јесу они одштампали доларе 
и свалили читав свијет у економску кризу из које се не може 
извући? Он да мени прича како се гради термоелектрана и 
ауто-пут? Ја то знам, он нема појма. Али можда то није ни 
важно, колико су важне данашње поруке. Прочитајте га 
данас. Он каже да су Бошњаци већински народ у Босни и да 
је природно да они о њој одлучују. Е мало сутра! А онда кад 
га питају да ли ће се након избора мијењати устав, он каже 
да тај пројекат постоји, али да је мало заустављен, чекамо 
ново руководство након избора и поново ћемо то вратити на 
дневни ред. 

Устав је важна ствар, ако изгубите уставну позицију изгу-
били сте живот. И веома је важно ко ће одлучивати у име вас 
о уставу и другим важним питањима. Што се мене тиче, нема 
разговора о Уставу Босне и Херцеговине! СНСД не прихвата 
причу о уставним промјенама у Босни и Херцеговини! Једино 
о чему можемо да причамо то је о мирном разлазу. Ми од Босне 
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и Херцеговине немамо ништа, имамо само проблеме, само оп-
струк ције. О томе могу пуно да кажу Живковић, Жељка, Шпи-
рић. И ја сам пун прича о неваљалости БиХ. Не може више 
насиље проћи код нас, зато и хоће ове. Америчка владина 
ор га низација USAID трује народ, дијели памфлете и говори 
– гласајте за промјене. То је исто што говори онај убоги Босић. 
То значи да су се Американци ставили на страну опозиције, 
при зивају побједу опозиције, да би с њом мијењали устав. И 
то је веома јасно. 

С друге стане, Милорад Додик је прије неколико дана 
био у Москви, и Путин је рекао да нас подржава и жели да на-
ставимо. Тако да овај народ, хтио не хтио, 12. бира између оног 
кога подржавају Американци, и Милорада Додика и Жељ ке 
Цвијановић, које подржава Путин. Ако тако не мислите онда 
сте у великој заблуди. Поносан сам што имамо великог савез-
ника као што је Русија. Поносан сам јер су то показали дјелима. 

Када смо 2006. године били готово у безнађу, састали 
смо се са господином Лавровим у Сарајеву. Замолили смо 
га да нам по могне, и разговарали смо с њим о Дејтонском 
споразуму. Тра жили смо да више не дозволи да у Савјету 
безбједности никада више не прође ни један извјештај против 
Републике Српске. Од тада није усвојен зато што Русија није 
дала да буде усвојен. Русија је прихватила да наш извјештај, 
који ми пошаљемо, презентује Савјету безбједности. И зато 
Инцко нема снагу. Тра жили смо да нас заштите од насиља 
високих представника. 

Одлучили смо да одлуке које високи представник доноси 
тамо у Сарајеву не објављујемо више у Службеном гласнику. 
А онда они интервенишу и кажу да морамо, а ја им кажем: 
„Фор мирајте себи службени гласник па објављујте у њему 
шта хоћете, а у овоме Републике Српске више ништа нећете 
обја вити“. А то смо могли јер смо имали разумијевања. Није 
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Русија нас подржала зато што смо ми овдје нека несташна 
дјеца па им се свиђамо, подржала нас је зато што смо у праву! 
Доста је више да нас тлаче. 

ПОРУКА

Поручујемо Бошњацима – хоћемо да живимо у миру, 
оду  станите од мајоризације. Нећете добити ни једну одлуку у 
којој сматрате да смо нижи, мање вриједни и да смо криви. Ово 
је поштен народ и има тако да се прихвати. И ова Република 
има да се поштује. То што неко не воли Републику Српску не 
значи да ми треба да престанемо да је волимо. Наша политика 
је веома јасна. Од ни једног пријатеља 2006. године, данас 
имамо веома видљиве пријатеље. Они се огледају у Русији, у 
Израелу, у Србији, која је на један други начин присутна сада 
на политичкој сцени. Србија која, морам да изаберем ријечи, 
штити позицију Дејтона, Србија за коју бисмо вољели да бу-
де јача, боља, снажнија. Да се ми њоме поносимо, да буде нај-
јача овдје у региону. Ваљда ће једног дана и бити. Онда када 
ми будемо с њом. Ми немамо непријатеља, што се нас тиче. 
Ја немам намјеру да нападам Федерацију, немам намјеру да 
вршим територијалне претензије над Хрватском, можда имам 
над Србијом. Дакле, ја немам непријатеље, овај народ не ма 
непријатеље, пустите нас да живимо, пустите нас да уре ди мо 
наше односе. Бошњаци су заробљеници својих лоших поли-
тичких елита. Често, кад сретнем неке људе из Федерације, па 
уз причу, кад се мало откраве, кажу да иако политичари и ме-
дији говоре за мене да сам најгори у Босни и Херцеговини, али 
што се тиче народа кажу: „Ех, само да је нама Додик!“ 

Ја сам из Републике Српске, Србин, не мрзим ни једног 
Бошњака, имам пријатеље Бошњаке, имам пријатеље Хрвате, 
али, извините, ја сам политичар, ја сам предсједник, ја морам 
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да артикулишем интересе овог народа, српског народа. Ја 
представљам српски народ, не на штету хрватског или бошњач-
ког. Ја представљам и уживам у томе што волим српски народ. 
Овај народ може да сачува свој интегритет искључиво бранећи 
Републику Српску. Без Републике Српске, на овим просторима 
у периоду од 20-30 година нема Срба. 

Република Српска мора бити јака да каже том сероњи 
из америчке амбасаде да се и он више овуда не може зезати с 
нама. Ако није јака да то каже, онда не може рачунати на сво ју 
будућност. Ја знам да није пристојно псовати, али шта да ра-
дим, намјести се некако. Али нисам ја крив, него он, он се на-
мјестио. 

О економији, шта да вам кажем, нисмо пали, остали смо, 
кренули смо, градили смо. Данас у Републици Српској има 
дви је милијарде инвестиција. Ауто-пут, термоелектрана јед-
на, друга, хидроцентрала Мрсово, градимо и почињемо да ре-
кон струишемо клинички центар, и у уторак ће бити потпи сан 
уговор – јеси чуо, Богданићу? Да би се створили услови за још 
један важан пројекат, да кренемо да градимо болницу у овом 
граду и да Добоју понудимо једну од најефикаснијих и нај-
бољих установа. Шта је економија? Можда тај Американац зна, 
а ја не знам. Али ја знам једну ствар – треба вам предсједник 
193 висине, плавих очију, ципеле 47, који неодољиво личи на 
Ми лорада Додика, и јесте он. У сваком случају, желим да вам 
ка жем да сам поносан јер сте ми ви дали снагу, и рећи ћу вам 
нешто још – увјерен сам да вас никада нисам нигдје обрукао 
гдје год сам био у свијету. Нисам. А сад чујте шта ћу вам по-
себно рећи, гдје сам год сједио и гдје сам год био, а било је те-
шких мјеста и тешких тренутака, никад ме није било срамота 
што припадам вама и овом народу. Зато морамо побиједити, 
јер имамо карактер и имамо достојанство. И имамо љубав међу 
нама. Ми не мрзимо. Онај ко мрзи он има проблем, волите, 
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једноставно волите. Морамо да волимо људе око себе, наш 
начин живота, нашу крсну славу, наш језик, нашу културу, наш 
народ. Живјели и здрави били, за побједу Републике Српске!
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Kнежево, 26. септембар

Важно је имати карактер и став

Хвала. Прво да се договоримо како ћемо. Овдjе има оних 
који нису наши, дошли су овдjе да чују шта ми причамо и ко-
лико нас има, нек једу и нек иду. Друго, ово овдје људи је до-
вољно да изађе на референдум и смијени овога, ову битангу 
ов дје, како се зове. 

Чуо сам, не знам да ли је истина, да се толико напије да 
уђе на задња врата аута и гура кључ у сиц да га упали. То је 
лоше за вас. Док још памтите, да вам кажем још неке ствари 
– нисмо стали ни када један дио вас није гласао за нас, срам 
вас било. Ми смо донијели одлуку и градимо овај пут од 
Котор Вароши према Кнежеву. Сад сам надлетио и видио сам 
механизацију која и дан-данас ради, тако да Кнежево има још 
један пут према Бањој Луци. Реконструкција пута одавде до 
града. Ви сте дио нас и ја сам дио вас, и ми сви заједно овдје 
морамо заједно. 

И ви некада помало погријешите, изаберете неке друге 
па видите како вам је. У сваком случају, дошао сам овдје да вам 
кажем да ово мјесто доживљавам као дио свог завичаја. Ја знам 
многе људе одавде, с некима сам био у школи, на факултетима. 
Знам како се живи. И знам да није лако, али није лако ни мени. 
Има оних који не подносе то што ми радимо, ни мене, али ни 
ја не подносим њих. Ја сам овдје због добрих људи, оних који 
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знају и хоће и схватају околности, схватају контекст, и желе да 
учине најбоље у датим околностима глобалне кризе и свега 
што нас је задесило од рата. Да не паднемо, не легнемо, да 
останемо на ногама, да се крећемо даље, да идемо даље, то је 
био једини реалан циљ. Никакви Маркови конаци, никаква 
велика обећања која се не испуњавају. 

Када смо дошли, имали смо један циљ, са мојом екипом 
Игором, Жељком, Николом, Небојшом Радмановићем и други-
ма, да стабилизујемо Републику Српску. А њена стабилизација 
није била питање само осјећаја да ли то или не. Веома лоше поли-
тичко стање, веома лоша снага институција, нисмо имали ни 
пријатеља. Србија је тек срамежљиво саосјећала да постојимо, а 
далека и велика, нама драга Русија није имала коме да помогне, 
јер није било конзистентне политике и није то могла. Ако 
некоме треба помоћи, онда он то мора да затражи, а не да то 
не ко нуди. Није било ни других, није било ни Израела. Била је 
једна ароганција међународног фактора који је упорно са нас 
скидао надлежности и преносио их на Босну и Херцеговину. У 
оној истој концепцији да нас доведе до краја до блата, без ишта, 
да будемо народ са празном љуштуром која би се можда звала 
Република Српска, и остали бисмо као Курди. Гледајте, има их 
50 милиона и немају државу. 

И то је оно што су многи гурали овуда у жељи да будемо 
ни ко и ништа. Останемо као на своме а немамо ништа, а на род 
је давно рекао „дабогда имао па немао“. Зна се на који на чин 
су хтјели и шта су хтјели да ураде. То су све били задаци ко је су 
морали да ураде. Економија пала, привреда пропала. При ва-
тизација тајкунска, пљачкашка, ништа... Чавић и Иванић про-
дали су 860 предузећа за 20 милиона марака. А све остало оти-
шло на улицу као што су радници, нови власници су продава-
ли имовину. Тек ријетки, социјално освијештени наши људи 
су понешто урадили. 
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Све смо то морали поново да дижемо. Данас Србија може 
и мора јасно да стане иза концепта Дејтонског споразума, и 
кад Србија каже да поштује Дејтонски споразум, читајте да по-
штује нас. Када Русија каже у Савјету безбједности да је лажан 
извјештај високог представника Инцка и осталих, онда знајте 
да је то наш утицај и наш договор са великом Русијом. Јер без 
велике Русије и њихове подршке Американци и други би про-
гурали у Савјету безбједности опет нове облике казне за нас у 
Ре публици Српској и за нас у цјелини. 

И ових дана у америчком Конгресу покушавају да гурну 
неку резолуцију да би тражили већи степен унитаризације 
Бос не. Нас та Босна не интересује. За ту Босну ми не дајемо ни 
грама, не желимо да живимо у унитарној централизованој Бос-
ни. Може само још увијек, само Босна са изворним дејтон ским 
овлашћењима, али не никаква јака и не никаква централи-
зована. Дакле, та велика Русија је била увијек када смо требали у 
Савјету безбједности да одбранимо нашу политичку позицију. 
И онда када је у Сарајеву онај Савјет за провођење мира доносио 
комунике, онда је Русија била изузета и није дала свој глас. А то 
је мени значило да не читам та срања која они пишу. 

ХИЛ

Данас видите неке људе из америчке амбасаде, онај Крис 
Хил, једна битанга која се вуче овуда по Балкану већ дуже 
вре мена, покушава да предводи опозицију, да врати Драгана 
Чавића који је потписао срамни извјештај о томе да су Срби 
по били 8.000 Муслимана у Сребреници, што наравно није тач-
но, што нас кошта и коштаће нас још много. Покушавају да га 
доведу на власт да опет нешто потпише. И Младена Иванића, 
који упорно покушава да се нечега докопа да би то укопао. Као 
што је укопао све до сада. Враћа их тако што сваки дан подржава 
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опозицију. И каже да требају промјене и да се са Додиком не 
може причати. Наравно, ја не дам на нас. Ја никада нисам дао 
на нас. 

Није тачно да се не може причати, али не може се причати 
о ономе о чему они хоће. Ја никада нисам, гдје сам год био по 
свијету и сједио са великим људима, надам се да никога од 
вас нисам осрамотио. Али ћу вам рећи још једну ствар, много 
важнију. Док сам сједио на тим истим мјестима, мене није било 
срамота мог народа, ја сам био поносан што сам одавде. Данас 
можете да видите... народ се не може преварити, он се само 
може покрасти. Не може ово бити случајно. Можда овдје има 
седам-осам оних њихових, а остало је све наше. И не може ово 
да буде случајно. Видим да нисте баш склони да доводите жене 
на ове предизборне скупове, па кад томе додате још и ваше 
породице, нас има превише овдје. 

Имате очигледно ситуацију у којој Американци подржа-
вају Чавића да би опет потписао неку издају, Иванића да би 
укопао Републику Српску а већ је то довољно и урадио, Босића 
који ионако не зна шта ће и куд ће. И имате нас којима Путин 
каже: „Господине Додик, видимо се у Београду око двадесетога 
октобра“. Е сад ви бирате између нас и опозиције, а кад мало 
боље размислиш ви у суштини бирате између Американаца и 
Руса. 

Дакле, овдје су једноставни избори. Игор Радојичић, је л’ 
треба нешто да говорим о њему? Како неко ко има мозга може 
да заобиђе његово име, Шпирићево име? Жељка Цвијановић је 
жена и наш важан члан, која је изнијела многе политичке битке 
сама и заједно са мном на многим политичким скуповима, и 
морате да запамтите једну ствар, никада нас није било стид 
што долазимо одавде а сву атмосферу су правили да нас је стид. 

Поносим се што сам предсједник Републике, хвала вам за 
подршку коју сте ми дали и коју ћете ми дати. Никада вас не 
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бих изневјерио, и никада не бих погазио то свето српско име. 
Мени не сметају други, ни Бошњаци ни Хрвати. Свугдје има 
добрих људи, као што има и битанги. И у нашем народу има 
битанги. Али ја сам предсједник и ја морам да одразим интерес 
српског народа. Ја представљам овдје српски народ. Зашто се 
неко љути ако ја то радим? А шта раде ови други? Изетбеговић, 
кога он представља, Марсовце или Бошњаке? Кога представља 
Драган Човић? Хрвате. Ја сам тај који представља Србе. Ја сам 
легитимни представник српског народа и у име тог народа, 
заје дно са њима, хоћу и могу да изнесем одбрану Републике. 

Жељка Цвијановић мора да иде у Предсједништво, јер ће 
она да настави оно што је Небојша Радмановић већ успјешно 
обавио. А она иде да направи даљи корак, да се Република 
Срп ска потпуно види и да Република Српска не може бити 
за оби ђена ни у чему. Иде Жељка у Сарајево да сруши сећију. 
Нема тамо сећијања. Има састанак који може да траје колико 
тре ба, рационално, ако нема рјешења – довиђења, пријатно! 
Не ма тамо сједења по читаву ноћ, дивањења, па онда у зору 
до несу неки папир па да се потпише. 

Е нема више тога, ни ја нећу. Ја не волим да идем у Сара-
јево, одеш тамо и дошао си нигдје. Према томе, кад ме тамо 
видите, знајте да ми је мука. А Жељка иде тамо са пуно снаге 
и одлучности да заједно креирамо политику између нас и вас, 
а то значи видљива Република Српска. Нема ничега другог 
осим Републике Српске. Нема ли Републике Српске, нема ни 
Срба на овим просторима за 20 година. Нема нас ако изгубимо 
Републику Српску. Не смијемо ништа дати а морамо вратити 
оно што су нам узели, зато нас не воле. 

Ми хоћемо да покажемо да су лопови који су нас притис-
кали, а ови из опозиције били кукавице па су давали. Знате, 
важ но је имати карактер. Када су једног великог научника пи-
тали како је он то успио, а он им је рекао да је дуго мислио да је 
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не што посебно надарен, па чак једно вријеме умислио да има 
и већи мозак од других људи, а на крају живота је закључио да 
је успио јер је имао карактер. Истрпио све изазове и остао на 
једном путу, е тако је и у политици. 

Хоћу још нешто да вам кажем, идете на тај референдум да 
скинете тог Шкељића, а кад га скинете онда је то мој проблем. 
Онда ћемо видјети колико је овдје закона прекршено, шта је 
овдје урађено, зашто нисмо имали успјешну заједницу. Како је 
могуће да постоји скупштина општине, а да је он не уважава? 
Ко је он овдје? Дакле, идемо да побиједимо 12, наставићемо да 
радимо овдје, не секирајте се. Хоћемо да средимо ову ситуацију 
овдје, али је нећемо сређивати ако ви то нећете. Ако 12. не 
будете на страни ове политичке опције, то значи да ви хоћете 
овај хаос који имате овдје, па га оставите. Ако хоћете, дајте нам 
снагу да то средимо. То је једноставно. 

Ја тачно знам шта вама треба, треба вам да се среди сис-
тем функционисања општинске структуре како би могао пред-
сједник Владе или Републике доћи овдје и рећи: „Људи, шта 
вам фали?“ Од нас тамо нико ништа не тражи, ми појма не-
мамо шта су овдје проблеми. Кад је био Чедо, ја сам мислио да 
је запосленик у Влади, стално је долазио, нешто смо градили, 
ра дили, зато је зграда бораца и остала. А шта је овдје урађено 
при је и послије? Стално пребијање. 

Молим вас, ви живите у овом дивном мјесту, не смију вас 
окупирати битанге. Морате имати одлучне људе који воле ово 
мјесто и који га развијају. Мала мјеста могу успјети само ако 
имају јаке људе, који могу да се боре за статус. Тако смо ми, када 
сам почињао да се бавим политиком, на сву срећу имали један 
период када смо дигли Лакташе. Па ви сте били појам општине 
за Лакташе. А ми смо онда за само пет година дигли Лакташе 
зато што смо имали јаке људе. Нејак никоме не треба. Према 
томе, морате изабрати јаке младе људе, овдје имају млади људи 
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који хоће овдје да живе, њима треба овдје препустити судбину. 
Њих треба изабрати, а не пијандуре. 

Вама треба, дакле, Игор Радојчић који ће бити важан дио 
наше структуре. Гледаћете га на телевизији свако вече, зато 
морате да гласате за њега, да има снагу да кад оде било гдје 
у свијет да зна да иза њега стоје гласови. Никола Шпирић и 
ли ста кандидата за Представнички дом треба тамо да нас не 
пре гласају. Мора бити 10 посланика од 14, мора бити наших, 
јер само на тај начин можемо да бранимо Републику и зато се 
мора гласати за ту листу. Жељка Цвијановић као члан Пред -
сједништва биће на понос читавог овог народа, читаве Ре пуб-
лике Српске и зато је она наш избор за кандидата за ту функ-
цију. 

А што се тиче предсједника Републике, треба вам човјек 
висок 193, плаве очи, 115 кила, ципеле број 47, стасит, јак, 
борбен, не шљиви никога ко је против нас, спреман да се туче 
и бори, политички наравно. Научио да није величина народа 
и величина државе довољна да будеш јак на међународној 
сцени. Важно је да имаш карактер и да имаш став. Знате, сјећам 
се кад сам једном ушао у једну канцеларију код другог човјека 
те државе, а онда саопштење „као да је дашак силног вјетра 
пројурио кроз канцеларију“ – то сам био ја. 

Мораш се осјећати снажним, а не нејаким. Нејак никоме 
не ваља, а поготово у политици. Немојте да се преварите, они 
не држе митинге, они не ходају по кампањама, они скупљају 
но вац, да посљедњих дан-два плате људе и поткупе бирачке 
одборе. Они хоће да преваре народ, то мора да видите. А онда 
иду са причом да ће ови из власти покрасти. Шта ми имамо 
покрасти, ми само треба да се пребројимо. А то је она народна 
прича, кад неко нешто мазне и украде онда виче „држи лопо-
ва“. Још ћу вам нешто рећи – остајем са вама, зато што сваког 
чо вјека ове Републике више волим него и једног страног ам-
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басадора којег видим у животу. Са њима морам, а са вама хоћу. 
С њима морам зато што ме ви бирате, а са вама хоћу јер тако 
моје срце каже. Волим вас све. Живјели и здрави били. 
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Шамац, 27. септембар 2014.

Хоћу да средим ову државу

Добро вече. Овдје се увијек добро осјећамо, осим оних 
ту ж  них дана поплаве када смо били присиљени да заједно 
са вама патимо. Било је изазовно, тешко, али мислим да смо 
сви показали достојанство. Ви, и ми заједно са вама. Нисмо се 
предали, нисмо клонули духом. Ишли смо даље. Надам се да 
су ови ваучери помогли људима, мислим да јесу. Многи су по-
ку шали да од тога направе нешто лоше, али најбоље је кад то 
народ прихвати као своје добро и то више нико не може да 
сруши. И морам да вам кажем – нисмо стали, посљедице не 
можемо да санирамо тако брзо и лако. Али ћемо наставити да 
помажемо пољопривреду прије свега.

Сада су проблем и стамбени објекти, и привредни објек-
ти, стаје и остало. Развијамо један програм који ће помоћи да 
људи обнове механизацију, а што је најважније сада, морамо 
веома брзо да радимо да се помогне око сјетве, како би се имало 
шта засијати, а касније нешто и пожњети. Као одговорна власт, 
морамо, ако понову буду овакве велике кише, да спријечимо 
ову катастрофу. 

Зато је власт и Влада Републике Српске у врху својих 
при оритета утврдила изградњу насипа, код Саве и доље код 
Бос не. Тако да ћемо Шамац морати да бранимо, јер је то дио 
који је највише страдао. А поносан сам кад видим колико сте 
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обновили град, колико сте били вриједни. Увјерен сам да је и 
наша помоћ била ту, да смо успјели да овај град не буде мртав, 
овај град је и те како жив. Имам намјеру, наравно, да људи овдје 
наставе да живе. 

Након четири године, овдје сам да вам поднесем извјештај 
шта сам то радио. Могу да то радим дуго, а могу и веома кра-
т ко. Питао сам вас само једну ствар – да ли сте се икада засти-
дјели Милорада Додика, када сам био на неким великим са-
станцима? Ја сам увјерен да сам увијек носио достојанство, и 
да нисам никада поклекао ничему, осим људи које неизмјерно 
во лим, читаве Републике коју неизмјерно волим. Свега онога 
што волим. 

А оно што је најважније, не знам да ли ви можете да схва-
тите колико је тешко када дођете на неки велики скуп у Аме-
рици или Европи, и направе вам комплетну атмосферу да сте 
криви зато што припадате српском народу. Морате да будете 
кажњени, морате да прихватите лошу одлуку по свој народ, 
по своју Републику. Оно што сам носио у себи, и на шта сам 
поносан, то је што ме никада није било срамота што сам Србин, 
и што представљам Републику Српску. Увијек сам се понашао 
достојанствено. 

Чуо сам да су овдје на митингу опозиције, замислите њих 
400, 200 пута изговорило моје име. Ја не знам за кога они во де 
кампању. Па је овакав, па је онакав, па је ово, па је оно, па кри-
миналац, па лопов. И онда када смо почели било шта да радимо 
у Републици, напали су. Напали су и ваучере. Показаћу вам на 
телевизији емисију у којој Младен Иванић и Босић оспоравају 
ваучере као начин помоћи. Говорили су да је то измишљотина 
и тако даље. Све су нападали. Кад смо градили зграду Владе, 
онда су покушали да стрпају Додика у затвор, ево направљена 
зграда, четири године ме вукли по судовима, 16 министарстава 
у иностранству је било на располагању да нађу нешто за До-
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дика и ништа нису нашли. Па да имају ови странци ишта за 
Ми лорада Додика, да је у криминалу, не бих ја стајао овдје 
пред вама. 

Међутим, можда је најбоља она коју је народ спјевао: 
„Што је више клевета и лажи, Додик нам је милији и дражи“. Па 
тако и ова ваша посјета, мада видим неке који не аплаудирају, 
сигурно су дошли да нас чују, хвала вам на томе. Реците свима 
да смо добри, да нисмо одустали, да ћемо побиједити. И да 
немамо ништа против вас јер имате другачије политичко ми ш-
љење, и да није фино што се не бавите политиком него трача-
рењем. Пренесите то својим шефовима. Дакле, политика је оз-
биљ на ствар. Нигдје нема срећне државе гдје је неозбиљна по-
ли тика. Овдје покушавају све да обесмисле, политичке лидере, 
институције да униште. 

Ако је толико лоше да имате јаку политичку личност, 
за што онда Америка има лидера, зашто Русија има лидера? 
Зашто Њемачка и Француска траже јаког политичког лидера? 
Са мо код нас, зато што си Србин, мораш или у Хаг или у неки 
дру ги затвор. 

Ова фабрика лажи, БН телевизија која безочно лаже, 
усмје рена је управо на то да сруши не Милорада Додика, Ми-
лорада Додика ће изгласати овај народ или неће, не БН, не Вла-
до Тришић. 

Него се овдје ради о томе да се згади политичар и поли-
тика, а преко тога и институције. Зашто је странцима криво 
што има јако предсједавање Републиком Српском? Зато што 
не могу да мешетаре. Не могу да се вјежбају на нама. Ја сам 
им давно рекао, важнији ми је сваки човјек ове Републике него 
сви ви страни амбасадори и представници заједно. А они то не 
воле. Они воле сервилне људе. Њима је добар Драган Чавић 
јер је потписао извјештај за Сребреницу, па хоће поново да га 
врате да би поново нешто потписао. И данас на међународној 
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сцени, и када преговарам у име Републике Српске, и кажем 
да Република жели тако, посљедњу карту коју повлаче је тај 
извјештај. Кажу да смо починили геноцид, побили толико 
Бош  њака. Наравно, нисмо починили геноцид, и извјештај није 
тачан. Потписао га је Драган Чавић зато што је био лош ка-
рактер и није могао да издржи притисак. 

Или хоће да врате Младена Иванића, као, нова екипа. Ка-
ква нова екипа? Сви старији од мене. Како је нови? Иванић је 
онај који је већ био у Сарајеву, и ништа нисмо имали од тога. Кад 
је умро Алија Изетбеговић, као министар иностраних послова, 
наредио је да се спусте заставе на пола копља у амбасадама 
Босне и Херцеговине широм свијета. Ко је он? Шта је Алија 
српском народу, чиме је заслужио да га српски народ жали и да 
се спушта застава? А данас сам био овдје на џенази, отишао сам, 
изјавио сам саучешће и онда сам дошао овдје. Сматрао сам, знао 
сам човјека и силом прилика морали смо да проведемо много 
времена заједно на многим састанцима. И било је људски да то 
учиним. Али ја се са Сулејманом Тихићем политички нисам 
слагао. Ја се никада нисам слагао на питањима која су против 
Републике Српске. 

Морате имати повјерења у институције, а пошто инсти-
ту ције чине политичари, онда морате вјеровати људима. За-
што смо ми упорно у неком трагању? Зато што упорно не-
ко манипулише политичким процесима. Шта има неко из 
америчке амбасаде да пише против власти, а подржава опози-
цију? Зашто они то раде? То ради онај Хил, она битанга која 
представља америчку владу. Зашто је то потребно? Мисли да 
може радити шта хоће и да му ми на то нећемо ништа ре ћи? 
Овуда хода 20 година и разбуктава рат широм бивше Југо-
славије. Још у вријеме бивше Југославије био је у америчкој ам-
басади у Београду. Знате зашто нема побуне у Америци? За-
то што нема америчке амбасаде. И онда они кажу промјене! 
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А промјене су им Иванић, Чавић, Михајлица. Е, Михајлица, у 
свом селу изгубио. Па онда Огњен Тадић, ево први пут га по-
менух у кампањи, па не знам ни ја ко више. Па Младен Босић, 
неко рече да је он одавде. Морам вам нешто рећи, али немојте 
ширити. Никад он неће бити предсједник владе. Огњен Тадић 
је предложио свога шофера и тјелохранитеља за то да би могао 
да добије више оних гласачких, бирачких мјеста. И добили су 
то, океј. А да ли је морално да неко постане предсједник Ре-
публике, а и прије него што је постао почне да вара? А на кра-
ју и да успије, тачно се зна, тај други његов тјелохранитељ, 
ко ристи и растура дрогу. Шта то значи? Да ће у институције 
Републике ући наркомани? То? 

Морамо о томе да говоримо, јер све смо учинили да раз-
бијемо криминалне групе у Републици Српској. Има кри-
ми нала, нико не каже, има и лопова, али нема великих орга-
низованих група, нема. Прије осам година нисте смјели оста-
вити бољи ауто да преноћи у Бањој Луци, Добоју, овдје, а да не 
буде украден. А је л’ тако сада? Ударили смо на ауто-мафију, 
на мафију која растура дрогу. Јесмо поставили код сваке школе 
полицајце, за вријеме школске године, да чувају нашу дјецу 
од разних мешетара који дођу и растурају дрогу и тој дјеци 
подмећу? Многе од њих које је полиција хапсила сада видимо 
на митинзима опозиције. Ти да вам дођу? Па тих смо се једном 
ријешили. Хоћете поново – изволите. 

Хоћете мени нешто лоше направити? Нећете, направићете 
ми услугу, идем се бавити нечим другим. Ја ово схватам као 
одговорност. Ја сам тај који долази чиста образа у овај град и 
ничега се не стидим. И не прихватам да ми неко каже да сам 
могао више, нисам могао више. Радим по 15 сати дневно, имам 
троје унучади, видим их веома ријетко. Али ја сам прихватио 
ово да радим. Мени годи што ви гласате за мене. Хвала вам. 
Да ви нисте гласали, Република Српска не би имала мене за 
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предсједника, имала би неког другог. Боже мој, шта да радим. 
Памтите ли другог предсједника, гдје су? Памтите Чавића зато 
што је потписао срамни извјештај за Сребреницу. Покажите 
ми шта су направили. 

Политичар се мјери по томе шта је оставио иза себе, 
пут, школа, болница, има ли неки објекат. А не клеветањем и 
лагањем. Што више галамиш бољи си? Мајсторе, направи ти 
болницу у Бијељини, дођи овдје и ријеши овај проблем са до-
мом здравља у немогућим условима. Зашто Србија није да ла 
ва учере свом становништву? Мање је тамо било поплаве не го 
код нас. Зашто Хрватска није дала ваучере? Зашто није на пра-
вила посебне системе заштите? 

Ако не ваљамо, гласајте за њих. Да вам право кажем, ја и не 
знам како ћемо то платити, али смо рекли – идемо у ваучере. Ја, 
Жељка и моји људи, Саво и предсједник скупштине, учинили 
смо све да поправимо стање у Републици Српској. Од овога што 
имамо данас, љутите се колико хоћете, није могло боље. Убише 
нас посљедице рата, суша, поплава, свјетска криза, ништа што 
иде нама у прилог. 

Огроман број мешетара буни се што борци нису рије ше-
ни. Да смо имали толико бораца у јединицама Војске, стиг ли 
бисмо до Беча! Колико има оних, ваших комшија, који при-
мају накнаде, а никада нису ни били у рату? Колико има пен-
зионера, који су платили четири или пет хиљада марака да 
добију пензију? Зашто бих ја њима нешто био дужан? 

Ја хоћу да средим ову државу. Ја хоћу да ова држава, ко-
лико год имала, да буде коректна и да буде фер, да ви, колико 
год тешко живјели, кажете да је фер. 

Повећали смо плате и пензије у односу на 2006. годину 
скоро за 100%. Јесте, три године да се не може макнути. А 
шта је успјех – то је да нисмо је смањили. То је успјех. Зашто 
Србија смањује пензије и плате? А ионако је имала мање плате 
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и пензије од нас. Ја вам гарантујем да нема смањења ни плата 
ни пензија, и могу да обећам, прва прилика и повећаћемо их. 

Не смијемо пасти. Јер кад паднемо ми се тешко дижемо. 
Да је пала Република Српска, можете замислити на шта би 
личио Добој, Шамац и сва та поплављена мјеста. Ко би нешто 
помогао? Ви сами? Па ионако вас је поплава средила. Не морате 
гласати за мене, али ово ћу вам рећи, без обзира на то колико 
било тешко, нико не смије да не воли Републику Српску. Има 
да се воли Република Српска! Без Републике Српске, нема 
српског народа овдје. 

Ко би могао вјеровати да ће Словенија, која је била појам 
за нас, упасти у овакве проблеме. Ево Хрватске на граници, код 
вас, па да ли живе боље од вас? Наравно да не. И знате ли колико 
је Хрватска задужена – 28 милијарди евра, а четири милиона 
становника. Дужничко ропство. Код нас то није могло, зато 
што смо чували статус Републике Српске. Нисмо дали да се 
доносе одлуке у Сарајеву, које би биле на нашу штету. Зато што 
смо имали пријатеље у свијету. Зато што је Руска Федерација 
наш несумњив привредни и економски пријатељ. Да није било 
Руса, рафинерија у Броду би била гвожђе. А они из опозиције 
вичу да ће сваку литру која потекне из рафинерије попити. 

Замислите сад ону Ценићку, онако дебела, на шта би ли-
чи ла да почне да пије нафту. Очито је да је задатак да огади. Ја 
хоћу велику побједу, нећу малу побједу. Нећу да будем пред-
сједник на тијесно, мене то не интересује. Вама треба пред-
сједник који има 193 висине и 115 кила. А не неки мали шала-
бајзер. Данас сам био на џенази, иде онај мали Инцко, нисам 
га ни примијетио. А мене сви примијетили, и само вичу „ено 
До дика, ено Додика“. А њега нико није видио, није га видио 
док се није поздравио са мном. 

Дакле, политика је озбиљна ствар, али није толико озбиљна 
да сви морамо поцркати од ње. Треба да подржите Жељку за 
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члана Предсједништва. Она има снагу, вољу, и привржена је 
Републици Српској и свом српском народу. Ми тамо бирамо 
српског члана Предсједништва, а она је добра Српкиња. То 
сам могао да упознам на многим тешким састанцима, никада 
није одустајала од својих принципа и нисте никад могли да је 
преломите. Зато је наша Жељка наш приједлог, наш члан. А 
они из опозиције хоће Иванића. А Иванић је, ово ћу вам рећи у 
повјерењу али немојте ширити, бошњачки кандидат за члана 
Предсједништва. Они мисле да ће са гласовима Бошњака 
изабрати њега. 

Он каже да има искуство, али ми имамо проблем са њего-
вим искуством. Он кад се нечег докопа, то и укопа. Кристал 
банку је дао за један евро. Што није дао некоме од вас, могли 
сте бити добри банкари. И стално у изборима губи. Ја да јед-
ном изгубим, не бисте ме видјели више у изборима, ал’ би ме 
гле дали у нечем другом. Човјек губи сваке четири године и по-
ново се враћа. 

Немамо ми снаге као предсједник и члан Предсједништва 
ако нема посланика. Они дижу руку за избор владе, наравно 
кад им ја кажем. Они су доказани да ће увијек тежити да 
помогну свом крају. Гласаће за владу која ће бити наша, али 
ће истог дана окупити министре и тражити помоћ за свој крај. 

Ако Жељка и ја побиједимо, а не и посланици, онда не 
рачунајте на нашу помоћ, јер нећемо имати посланика. Сви 
ови дивни људи су најбољи избор из партије. А знао сам да смо 
погодили. Видио сам како сте поздравили доктора, а није се 
добро ни зезати са доктором. Никад не знаш кад ћеш пред њега. 

Надам се да нисам ништа вечерас лоше урадио, ја вас 
по зи вам да волите. Не треба мрзити никога ко има друго по-
литичко мишљење, треба га разумјети, некада сажаљевати. 
Тре ба да нам дате снагу да се бранимо, Република Српска још 
мо ра да се брани. Ми морамо сваког тренутка да мислимо о то-
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ме шта наши потези значе за 20 година. Године 2006. дошли смо 
кад су нам хтјели узети полицију, а мене су довели да преузмем 
то на себе, па да мене окриве.

Ја сам дошао увјерен да то никада нећу урадити. Данас 
има мо најбољу полицију, најбољу агенцију у регији. Данас 
стран ци то само неће да кажу. Обукли смо их, сад ћемо их још 
до датно и опремити. А знате чиме се полиција опрема – добар 
пен дрек, добар пиштољ. Купили смо аута. Полицајац мора да 
буде поштован. Он је народни полицајац. Република мора да 
има добру полицију, јер без тога нема наше безбједности. Чујем 
у посљедње вријеме да имамо добру полицију, и поносан сам 
на то. Има оних који су залутали у полицију, али има и оних 
који су залутали у лопове. 

Када смо дошли, у тим годинама све је било нагрнуло на 
Републику Српску. Бошњаци и Хрвати усагласе став и уз по-
моћ међународне заједнице.... А ови из тадашње власти само 
говоре „шта да радимо, притишћу странци“. Притишћу и ме-
не па знате шта ће добити? Притишћу и мене осам година. Ме-
не ћете натјерати да останем само ако ми дате глас. 

Да мало причамо о фудбалу. Стално се водила утакмица 
у нашем шеснаестерцу, мали фаул, и одмах шут и го. А шта 
ми урадимо? Кад имамо лопту, ми је пребацимо њима у шес-
наестерац. Е сад ми играмо тамо. Сад Бошњаци и Хрвати немају 
јединствен став. И ми гледамо. Не да бисмо неком причинили 
зло. Срби су велики народ и морају да покажу своју величину 
и да прихвате мањег и слабијег. 

Ја имам другара Бошњака, али, извините, политика је не-
што сасвим друго. Ја морам да се борим за Републику. Нема 
при че о пријатељима. Република Српска и БиХ једно са другим 
не може. БиХ не ваља ни Бошњацима ни Хрватима ни Србима, 
само ваља међународној заједници која се учи на нама. Ја не 
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мр зим ни једног човјека на свијету, ни једног. Има оних које 
бих радо истукао али то није мржња. 

Република Српска нема ништа од БиХ, само додатне на-
мете. И пасош због којег кад прелазите границу морате ићи на 
страну, знате зашто? Јер кад виде бх. пасош, то је пасош државе 
из које је на ратишту у Сирији 350 људи. И они мисле да смо ми 
сви муџахедини. Ако политичари Бошњаци неће то да ријеше, 
нећу ја са њима. Да неки сутра прошета овдје и подметне бом-
бу, овдје у Шамац или у Бању Луку? 

Када смо ми говорили о вехабијама, они су говорили да 
страшимо народ. Када су нама одсијецали главе и сликали се 
с њима, а те слике обишле свијет, није нико био забринут, а 
сад кад сијеку америчку главу диже се авијација. Зашто дру-
га чије гледате на вас и нас? Одсјечена глава је одсјечена гла-
ва. Не можемо се ми сами борити против тога, али треба за-
јед но да градимо систем у коме ћемо се борити, јачати. За 
то је потребно јачати, а то је оно што сам малоприје причао 
– пен дреци, пиштољи. Е та Босна нама не треба! Или ћемо је 
гра дити на принципима Дејтона или ћемо се кретати ка путу 
самосталности. Можда ја нећу бити тај који ће покренути тај 
референдум, али ја не смијем затворити ту могућност. 

Ми не смијемо да ратујемо, ја нећу одвести овај народ у 
рат. Ја то немам намјеру и нисам човјек рата. Имамо Републику 
и имамо границе. Управо ће ови муџахедини од ентитетске 
направити државну границу. А управо политика Жељке, мене, 
и ових људи овдје је „што више држава, што мање ентитет“. 
Кажу да је стала Босна откад је дошао Додик. Скупштина доно-
сила око 400, а високи представник наметнуо 200 закона. Не, 
није стала Босна. 

Ако хоћете Босну без нас, одлично, само је проблем што ми 
износимо Републику Српску са нама. Каже Бакир Изетбеговић 
како Хрвати и Срби имају резервне домовине, и да, ако хоће да 
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иду, могу однијети са собом земље само оно колико имају на 
опанцима. Па он мисли да ми још носимо опанке, а ми носимо 
најбоље ципеле. Ми кад будемо ишли, ми ћемо понијети 49% 
земље. И оставићемо младима могућност да може то да се деси. 
Нећемо ми никог Бошњака да истјерамо. Једино што треба 
избјећи јесте она народна „дабогда се сам са собом забавио“. 

Босна и Херцеговина не омогућава бољи живот. Нема бо-
ље земље за живот од Републике Српске. 

Хвала вам, живјели и здрави били. Само ћу вам још нешто 
рећи. Да се не бисте смуцали около, а оне које сам видио да 
нису аплаудирали, дакле, у наредном времену обезбиједићу, 
Саво наравно мора остати начелник, ако га не повучемо за 
министра, да овдје почнемо и изградимо једну солидну спор т-
ску дворану, да ова дјеца имају гдје да се окупљају. Саво, чујеш 
ли ме? Пиши пројекат и јави се. 
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Прњавор, 27. септембар 2014.

Боримо се за статус Српске

Хвала вам. Добор вече и добро дошли. Драго ми је да се 
ви димо, да разговарамо. Овдје у Прњавору смо учинили све 
што смо могли, а ви сте онда изабрали ове друге. Знам ја да 
бис те ви сад најрадије мијењали. А онда дођем овдје и видим 
да постоји велика већина добрих људи, које поштујем и волим. 

Четири године мога мандата су прошле и то је вријеме 
када морамо да положимо неке рачуне. Када смо дошли на 
власт, када су ме изабрали за предсједника Владе, Република 
Српска је била у веома лошем стању, и само једну ствар ћу вас 
подсјетити: хтјели су да нам узму полицију Републике Српске 
и ми то нисмо дали, однијели смо велику политичку побједу. 
То нас је охрабрило да доносимо и друге политичке побједе 
и ја сам заједно са овом екипом имао само један циљ, а то је 
Република Српска коју треба стабилизовати, ојачати. А морали 
смо да се враћамо из бездана, а чак је неке било и срамота што 
су из Републике Српске. 

Хоћу једну ствар да вас питам, јесте ли се икада постид-
јели Милорада Додика, када сам сједио у Вашингтону, Брисе-
лу, Прагу? Наравно да није требало да се стидите, и ја сам 
све учинио да то тако буде. А на свим тим састанцима био је 
огро ман притисак, по свијету постоји прича да смо ми лоши 
људи, лош народ, да нас треба кажњавати и прогањати, и то 
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су дјелимично и чинили. А у свим тим тренуцима никада 
ме није била срамота што сам Србин и што сам предсједник 
Републике Српске. Штавише, имао сам снагу да им одговорим, 
да им свашта кажем. А кад ми дође бриселски комесар и каже: 
„Господине Додик, ви морате ово да прихватите, овдје је у пи-
тању моја политичка каријера, ако то не завршимо ви мени 
из влачите тепих испод ногу“. А ја му на то кажем, извињавам 
се дамама: „Е ј**е ми се за твојим тепихом!“ А кад је видио да 
не може са мном тако разговарати, приђе па ми и извини, а ја 
њему кажем „извини и ти“. 

Није се могло причати да буде један предсједник у БиХ, 
да се промијени систем одлучивања у Предсједништву и да се 
Предсједништво бира у Парламенту. А то значи да и Бошњаци 
и Хрвати бирају Србина, а ако се бира директно, онда народ 
бира члана Предсједништва и тај члан је онда веома важан. Ва-
жан је зато што је, то у име српског народа, врховни командант 
војске. И он може са друга два члана сутра да затражи помоћ 
од неке туђе војске. Могу, рецимо, да траже турску војску. Ако 
није сигуран, ако се повинује Американцима. Зато је важно 
да га бира овдје српски народ, док постоји БиХ. И зато смо 
пре д ложили Жељку Цвијановић, сви ми овдје. Она је та која 
је однијела многе политичке битке. И она је та која је имала 
до вољно артикулације, која није морала да чита, а знала је 
тачно о чему се ради и шта треба да ради. Били смо несаломив 
тандем кад су предлагане уставне реформе. А то значи да гдје 
иде она идем и ја. Жељка није човјек који ће дозволити да буде 
превеслана. То Ацо зна најбоље.

Многе ствари у Сарајеву се одвијају на сљедећи начин – 
сазову састанак у четири сата и онда ви тако сећијате читаву ноћ 
и ујутру опет долазе странци и опет вас притишћу. Е Жељка 
иде тамо да развали ту сећију, нема са Жељком сећијања. И 
нема састанка по читав дан, састанак траје два сата, хоћемо ли 
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или нећемо, шта имамо да сећијамо по читаву ноћ. Као да је 
мени било драго да дочекам зору са оним Силајџићем. Као да 
нисам имао паметнија посла и као да нисам то могао са неким 
другим радити. Али морао сам да то радим. 

Па сједи њих пет-шест амбасадора и нас политичара, па 
као чекамо зору па ћемо ми то олако потписати. Као, не видимо 
шта потписујемо. А кад сам отишао у Америку, а тад је Силајџић 
био главни код Бошњака, он је причао „100% Босна“. Кад смо 
ми дошли, општа је прича била да треба укинути Републику 
Срп ску, а сад је општа прича да треба укинути Босну. И за 
Бош њаке, да живе са нама, у миру у Републици Српској. Боље 
да се са нама опајдаше и да направимо самосталну Републику 
Срп ску. То је, брате, најбоља прича, никоме неће пасти длака 
са главе. 

Једном сам био у Америци, сасвим другим поводом, 
и куца неки на врата и каже да имам састанак у Стејт 
департменту. Кажем им да немам никакав заказан састанак 
и да сам дошао сасвим другим поводом. Али чим ви добијете 
визу, они знају да долазите. Ја назовем тамо неке, и они кажу 
да ме чека Бернс, трећи човјек америчке администрације. Моје 
сараднике задрже на улазу, само Силајџић и ја идемо на седми 
спрат на састанак. Чим смо ушли, ја сам премијер, Силајџић 
је предсједник, и Бернс га поздравља са „предсједниче“. А 
Силајџић њему говори да су у Дејтону обећали да ће ово ићи 
мало брже (разградња Републике Српске). Кажу да никада 
није касно, и да то управо сада раде. Оде Силајџић, сједе, а 
мене поздравља и пита откуд ми тако јаки пријатељи. Ми 
смо тада имали пријатеље лобисте који су, кад сам кренуо на 
састанак, назвали њега и рекли му да долази Додик и полако 
са њим. И он мени пружа некакав папир у коме пише да се 
укида назив Републике Српске, да се бира један предсједник 
БиХ и да се укида полиција Републике Српске. Каже ми да се 
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Силајџић слаже са тим и да само ја треба да потпишем. Ја му 
кажем да нећу. А он ће мени па шта хоћеш?! Рекох, хоћу да 
идем кући. Каже ми да нећу отићи кући док не потпишем, а ја 
поновим да нећу потписати. А он мени каже да ћемо ја и моја 
породица осјетити гњев Сједињених Америчких Држава. Ја му 
се захвалим што ми је то рекао, и кажем да ћу чим изађем рећи 
медијима да ми је пријетио. 

Силајџић на то говори како сам дрзак. А ја се извињавам, 
али морам да вам дочарам како ти разговори теку, а ја њему 
кажем: „Ај ти не с**и“. А овај пита шта каже господин Додик, 
Силајџић ћути а ја му кажем да сад преведе, зна енглески. А онда 
ми излазимо и има неки ходник до лифта и ја њега загрлим, 
нисмо ни сишли доље већ нас чекају и питају јесмо ли ми то 
нешто договорили и хоћемо се вратити горе да то завршимо. 
Само зато што сам га мало загрлио. Ако нисте одлучили прије 
него одете, настрадали сте кад дођете. 

УЧИНАК

Зато је важно да Жељка буде члан Предсједништва. Мла-
ден Иванић, чим се нечега докопа, он то укопа. Погледајте све 
то из тог периода. Нек нађу СДС и Младен Иванић нешто из 
тог периода што су направили и оставили иза себе. Ако су иш-
та направили, ја ћу то прогласити светим мјестом. Ни једног 
пута, ни болнице, школе, факултета, ништа направили нису. 
Направили смо толико школа, болницу у Бијељини, у уторак 
потписујемо уговор да се реконструише Клинички центар 
Бања Лука, 89 милиона евра, биће најбољи клинички центар 
у региону. Кад сте чули да ће бити ауто-пут у Прњавору? Па 
2006, кад сам ја дошао на власт. 

Сљедеће седмице креће се са изградњом трасе од Бање 
Лу ке до Прњавора. Све ће бити готово до краја 2016. године. 
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А шта они раде, само опструишу, дигла се прашина око ауто-
пу та. Наравно да се дигла прашина, мајмуне један, па не мо же 
се градити и камиони да пролазе без прашине. То сте ви иза-
брали... Чујем онај неки као џудиста. Али ако мисли на тај на-
чин да се бави политиком, то је грешка. Да није Дарко Томаш 
био начелник не би ишао пут преко Теслића, Прњавора, него 
пре ко Српца. Али добро, овај добри народ то заслужује. 

Дакле, Република Српска је примарна. Нећу да причам о 
овима из опозиције. Добро, можда само коју ријеч. Онај смотани 
Босић неће никад бити премијер, таман имао 60 посланика. А 
знате зашто? Зато што морате знати шта хоћете. А Жељка и ја 
то знамо. Они њу позову некад у Брисел као премијерку и она 
тамо иде сама. Тад морате знати. А он, он не зна ни да л’ је по-
шао ил’ дошао. И такав да води Републику? Па одвео би је у 
ниш та. Ја као одговоран предсједник не смијем сваком давати 
ман дате. 

Могу вам рећи да наша коалиција броји три партије, а 
оче кујем да ће социјалисти и ДНС напустити ову локалну 
вла ст ако хоће да раде са нама. Да ће бити дио већине за неки 
дру ги напредак. Те да ће та коалиција изабрати предсједника 
Вла де којег ћемо ми предложити, изабраћемо и Владу. И ДНС 
и социјалисти имају добре људе и сигурно имају добре кан-
дидате, а наш кандидат је Игор Радојичић. Видјећемо и дого-
ворићемо са њима ко је ко. 

Република Српска је приоритет, за двадесет година без 
ње овдје не би било српског народа. Она је институционални 
оквир за опстанак српског народа на овим просторима. Ја имам 
много пријатеља међу Хрватима и Бошњацима, али не може 
се заборавити да сам ја политичар, и да ја морам води рачуна 
о формулацији интереса народа. А то не значи да ћу ишта 
радити што је на штету бошњачког или хрватског народа. Зато 
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смо ми 2006. године рекли да морамо да разбијемо ту симбиозу 
Бошњака и Хрвата против нас. 

Данас, наравно, постоји огроман проблем између Бош-
ња ка и Хрвата. А ове странце гурамо на периферију и никада 
ов дје неће бити важни. А људи на функцијама морају бити 
ка рактерни. Ви не смијете дозволити да вам сви у политици 
омр з ну, јер кад вам омрзну људи, убрзо омрзну и институције. 
А ако не ваљају институције, не ваља ни држава, која је ваша. 
Зато се не смије не реаговати. 

Ниси могао да живиш три године од прича како је неко 
украо паре, како је нестало и тако даље. Кад смо завршили 
ауто-пут, сви шуте, нико нема доказа о томе. Као за зграду 
Владе, она Федерална телевизија и „60 минута“ није се са 
ње скидала, а сад би у њу ушетали. Е неће ушетати. Па та 
њихова прича о криминалу... Зна се шта народ каже, „ко о 
чему, зна се ко о поштењу“. У сваком случају, не може СДС 
о томе да прича. Иза нас су остали многи објекти, политичка 
стабилност. 

До 2006. нисмо имали ни једног пријатеља. Србија нас 
није подржавала, Хрватска била против, тражила реконструк-
цију БиХ да се укине Република Српска. Данас, ми подржавамо 
Србију и веома гласно кажемо да нећемо да гласамо да се 
призна Косово. Један од највећих пријатеља је Русија. А када 
смо им објаснили о чему се ради, рекли су да нису знали 
јер нико није ни тражио од њих помоћ. Та Русија у Савјету 
безбједности не дозвољава ни једну одлуку против Републике 
Српске. У Савјету за имплементацију мира не дозвољава да се 
донесе било каква одлука, она изузме своје мишљење. Па зато 
смо добили Израел као пријатеља, па смо добили и друге али 
не смију рећи још. Па смо рекли – ако нас подржава Русија и 
ми подржавамо Русију. И БиХ није могла чак ни да расправља 
о томе јер ми нисмо дали. 
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ЗАХВАЛНОСТ

Када смо Жељка и ја били код Путина у Русији, он каже 
„хвала вам“. Он мени каже хвала?! Кад се нисам срушио са сто-
лице. Рекао је да му је била значајна наша подршка око ових 
санк ција, а ја сам му рекао да смо ми ипак мала заједница. Он 
ми је на то рекао да није важно колико сте мала заједница, већ 
ко ли ко се ваш глас чује. А ваш глас, Републике Српске, чује 
се на нивоу читавог свијета. И у свијету има много регија које 
ли че на нас, имају и територију и становништво и све, па ви 
не знате да уопште постоје. Али се зна да постоји Република 
Срп ска. 

Ми морамо стално да галамимо, да се чује за нас. 
Онда кад се не буде чуло за нас, нема нас. Мене не занима 
шта се дешава у Федерацији, апсолутно. Ја узмем и свима 
препоручујем србијански пасош кад путујем, а када идем са 
бх. пасошем, увијек ми кажу да мало сачекам. Па ја стојим као 
неки кретен та мо. Шта се дешава? Триста педесет муџахедина 
је на ратишту у Сирији, на страни Исламске државе, против 
које ратује Америка. Чекајте, зар нису ти исти сјекли наше, 
српске, главе код Теслића и држали овако за косу, а из врата је 
капала крв? И та слика је обишла свијет. Нико није реаговао, 
ни Америка ни Европа. 

Како их сад погађа кад сијеку њихове главе? Зашто сад 
дижу авијацију? Зар ми не треба да имамо страх? Да ли ће се 
они вратити овдје? Зато ћемо опремити полицију, зна се чиме, 
поред одијела и аута. Добар пендрек, добар пиштољ. Ми се 
не можемо обрачунати са исламским фундаментализмом ако 
то политички не учине Бошњаци у БиХ. Нећу да ризикујем 
ни једну школу, нећу да ризикујем ни једну улицу. Нећу да 
ризикујем! Зашто сам ја онда лош момак? Ратује се на Блиском 
истоку и Америка стријепи, а код нас овдје не смијемо ни да се 
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бојимо. Зашто мислите да ми треба да то игноришемо? То су 
питања на која политичари треба да дају одговоре. 

Ево ова опозиција, на митингу у Шамцу 350 пута спомену-
ли име Милорада Додика. А ја знам шта вама треба. Треба вам 
предсједник као ја. Висок 193, 115 кила, плаве очи. То вама 
тре ба. Ја сам човјек из народа. Живим 30 километара од Бање 
Луке. Како је могуће да српски лидер заврши или у Хагу или у 
за твору? Зашто то раде ови странци? Гаде политику. Не мора 
нико да гласа за мене од вас. Не смије бити ни један приватни 
разлог, ма колико се тешко живјело, да се не воли Република 
Српска! А унутар ње ћемо рјешавати ствари. 

Наш буџет је, кад смо ми дошли у владу, био 400 
милиона, а данас је двије милијарде. Значи, може! Плате и 
пензије су прије седам година биле дупло мање. И нећемо их 
смањивати! Србија смањује, али ми нећемо. Да сам ја лопов 
и криминалац, не брините се, не би странци пустили да ја 
овако около ходам и причам. Остајемо у сталној борби за наш 
национални интерес. 

Остајемо у сталној политичкој борби за јачи статус Ре пуб -
лике Српске. Остајемо у борби са Жељком, Шпиром, Калаби-
ћем и свим овим људима. Треба да ојачамо Републику да бу де 
безбједна, да буде наша. Да очувамо наш начин живота, наш 
језик, писмо, нашу крсну славу! Да не будем Босанац пра во-
сла  вац, да не причам босански и пишем босански! Не! Хоћу 
да пишем и причам српски, хоћу да славим Ђурђевдан и да ме 
ни ко у томе не омета. Гласајте за Жељку Цвијановић. Немојте 
про пустити прилику да Прњавор има државника. Питај Бога 
кад ће вам се указати прилика сљедећи пут. Гласајте за Николу 
Шпирића, он најбоље дрибла по Сарајеву, зато га и зову српски 
Роналдо. 

Гласајте и за мене, јер сам ја један од вас. Живи и здрави 
би ли и волим вас све. Ширите љубав и немојте да мрзите. 
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Волите људе, окупљајте се и чувајте нашу заједницу. Чувајте 
српски на цио нални идентитет. Чувајте и волите Републику 
Српску и све ће бити у реду. Живи и здрави били!
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Србац, 28. септембар 2014.

Никад вас нисам изневјерио

Добар дан свима, добар дан Српцу, добар дан свим мојим 
пријатељима, познаницима, школским друговима, комшијама. 
Ја сам један од вас. Од ових силних говорника једва ја дођох на 
ред. Хвала вам што сте овдје. Чините нам, и доприносите нашој 
снази и увјерењу да смо добри. Ми вјерујемо да јесмо, а ваш 
долазак овдје свакако јесте та потврда. 

Желим да вам се захвалим за све подршке које сте нам да-
ли у неким прошлим временима, због тога смо били снажни, 
и могли да представљамо Републику Српску и могли да 
доносимо важне и тешке одлуке. Никада, гдје год био, шта год 
радио, колики год био притисак на мене, сједио у Вашингтону, 
Бриселу или на неким другим мјестима, када се вршио прити-
сак, у Сарајеву или Прагу, никада се нисам постидио што 
пред стављам Републику Српску и што сам Србин. Надам се да 
вас никада нисам изневјерио, и због неког потеза можда осра-
мотио. Понекад сте могли да чујете понеку моју сувишну ријеч. 
Али то је дио нашег менталитета, а на међународном плану, ни 
једна сувишна. Увијек јака и снажна, увијек наша, јединствена 
Република Српска, била је мотив зашто се бавим политиком, 
зашто имам толику инспирацију, зашто имам толику жељу. 

Водио сам се принципима у животу и политици, увијек 
ми је важан било који човјек, било ко од вас, одакле год, изблиза 
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или издалека, из Републике Српске, увијек ми је био важнији 
тај човјек него и један амбасадор или државник друге државе. 
То је оно што ме руководило и усмјеравало ме ка правим одлу-
кама. 

Република Српска је стабилна. Створен је утисак како је 
код нас катастрофа. Наравно да ја не живим на Марсу, знам да 
је тежак живот. Али није ништа другачији него што је у окру-
жењу. А оно што је разлика између нас и њих, јесте што има мо 
стабилне институције, а циљ многих је био да их сруше. Све 
наше одлуке које смо доносили вама су познате, и оне о по ве-
ћању плата, и пензија, и о одржању плата и пензија. Теже је 
одржати плате и пензије које имамо него што их је било дости-
ћи. 

Знам ја да то није високо, али је редовно, и неће бити 
сма  њи вано. Србија смањује пензије и плате, а ми их не смању-
јемо. И онда кажу мени, незадовољни. Нисам дошао овдје да 
говорим о конкуренцији, о опозицији, они најбоље говоре о 
себи. Ко може да вјерује у те приче у којима постоји само јед-
на политика, а то је кажимо да је Милорад Додик ђаво и да 
је све лоше. Објаснићу вам у неколико примјера. Говорили су, 
када смо правили ауто-пут од Бање Луке до Градишке, да је све 
криминал. Па нисмо могли да очи отворимо колико су гала-
мили. Сад имамо ауто-пут и нико не прича о томе. Кад смо 
пра  вили зграду Владе у Бањој Луци, рекли су да је Додик све 
покрао, ево испало је да није покрао ништа, а остала је зграда 
Вла де на понос свих, а посебно Републике Српске. Република 
која хоће да буде држава, мора да има своје институције, и мо ра 
да има своје објекте. Зар није она понос свих? Неће то себи Ми-
лорад Додик однијети, ја више и не сједим у тој новој згради. 

А они су само говорили „лоповлук, криминал“. Кад гле-
дате ону фабрику лажи од БН телевизије из Бијељине, онда 
видите докле смо дошли. До мржње. А ја не мрзим никога, не 
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мрзим чак ни њих. Мада ћу их одмах након избора позвати да 
им објасним неке ствари. Неће ни мени ни њима бити лако. 
Али у сваком случају, оно што сам одувијек овдје хтио је да 
се волимо, дружимо. Волим овај менталитет који ви у Српцу 
имате, тог једног дружења, окупљања. И подршке од многих, 
а ја знам све, коју имате у Српцу. И зато ме увијек привлачило 
да будем ту, и зато сам био са вама на свим пројектима које 
сте радили. И када смо правили пут према Дервенти, и када 
смо правили пут према Прњавору који није био асфалтиран, и 
када смо правили и поправљали канал тамо даље према Лакта-
шима. Када смо правили ову дворану, водовод овдје, када смо 
асфалтирали све ваше улице, увијек сам био са вама, и никад 
ми није било жао. 

Сматрам да сте добри људи и да заслужујете више. А то 
ви ше можемо да имамо само ако имамо конекцију са локалном 
влашћу. Вјеровали или не вјеровали, ја немам појма ко вам је 
начелник, ја то не знам. То би требало да буде ваш проблем, 
не мој. Мора се у политику, и локалну и сваку, унијети више 
принципа, више карактера и више људског обзира. Не може 
прича о калкулацији, ко је добио накнаду, или неки мали по-
слић или нешто, да зароби један читав град, једно мјесто какав 
је Србац и да нема перспективу, не може да буде. 

Ево погледајте њихову причу, стално су у проблемима 
међусобне комуникације. Чавић био предсједник СДС-а, изба-
цили га, направио нову партију, сад опет прави с њима. Али није 
проблем Чавића у томе, проблем је што је потписао извјештај 
да су Срби побили 8.000 Муслимана, а нису то урадили. То је 
проблем са Чавићем. И зато и хоће да га врате на власт да би 
поново олако потписивали. Он је рекао да је то учинио због 
притиска међународне заједнице. Па и мене стално при-
тискају странци, па им никада ништа нисам прихватио, и сва-
ђао сам се са њима и говорио сам им свашта. Да није било тог 
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потписа, данас би Република Српска већ била на прагу сво је 
независности. Кад год имају проблем са нама, изваде тај из-
вјештај и кажу: „Али ипак ви сте направили злочин“. Кажем 
ја да то није тачно, али је потписао предсједник Републике. 
Он потписао. Они поштују предсједника Републике кад им 
треба, кад им не треба наравно не поштују. Али онај ко мо ра 
да поштује предсједника Републике сте ви, јер је то ваш пред-
сједник Републике. Ко год то био. Ако се то не поштује, не 
поштујете народ, не поштујете државу. Само јаке институције 
могу донијети благостање народу. Без јаких институција нема 
благостања и нема сигурности. 

У цијелом периоду овога нашег мандата ми смо правили 
и изнова формирали нове приоритете. Највећи приоритет који 
се није мијењао је да очувамо стабилност и мир и да живимо 
овдје стабилно и мирно. Можда не толико добро, али сигурно 
стабилно и мирно. И то је оно што смо радили. У миру то 
можемо да направимо, ако одемо у дестабилизацију, ништа не 
можемо да направимо. 

Наша политика није политика афирмације Босне и Хер-
це говине. Наша политика је афирмација Републике Српске. 
Бос на и Херцеговина није нешто што нама треба. Ми смо ту 
због морања. Нас су ту стрпали и не дају нам да кренемо. Када 
ја причам о референдуму који ће Република Српске једном 
про вести, то не значи ноћас, то не значи сутра, већ кад се ство-
ре услови, али ако данас не причамо о томе никад нам се неће 
ни десити. Једино Република Српска може да живи сама на 
овом простору, не може Босна, не може Федерација, не могу 
кантони. Једино сада када би одвојили Републику Српску и 
пустили сама да живи, једино би она то могла. 
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ЈАЧАЊА

Рећи ћу вам још ово, након оснивача Републике Српске, 
а знате ко су они Караџић и његови људи тога времена, био 
сам и ја на првој сједници Парламента Републике Српске од-
носно Скупштини српског народа у новембру ‘91. године, ка-
да је формирана Република Српска. Ја сам разумио о чему се 
ради. И тада, био сам млад, али сам схватио. Након њих, осни-
вача, највише за Републику Српску учинила је екипа СНСД-а. 
Ојачали смо институције, очували полицију, нашли међу на-
родне пријатеље, стабилизовали економију, имамо раст друш-
твеног производа од 70% у нашем мандату односно у односу 
на 2005. годину. Повећали плате 100%. 

Ја сам био предсједник Владе од ‘98. године до 2001. годи-
не, дошао сам на плате које су биле, у просвјети, сјетите се, ‘97. 
године, од 100 до 150 марака. Па смо их повећали на неких 400 
марака, отишао сам 2001. године и вратио сам се 2006. године 
у фебруару мјесецу, плате су биле исте. Нису биле повећане 
уоп ште ни за један фенинг, ни у полицији ни у просвјети, ниг-
дје. Пензије остале исте. А онда смо повећали буџет, па смо 
повећали плате и пензије готово 100%. И неко каже није до-
вољно. Чекај, стани. Ја нисам ишао на море ове године, ни сам 
стигао од поплава. А многи јесу, ја их знам. А они који су тамо 
били сада нама јаучу овдје како им је тешко. Морамо више да 
радимо. 

Ја знам да је власт задужена да направи атмосферу бизни-
са, има, морамо више да вјерујемо једни другима. Морамо 
да поштујемо људе који раде, морамо да поштујемо оне који 
запошљавају друге да раде, а не да од њих правимо лопове и 
криминалце. Не може да буде бољи инвеститор из иностранства 
него наш домаћи човјек. Сад сам био код ових што прерађује 
дрво, јесу овдје били Словенци и покушали само да извуку 
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добит. Дошло све поново до пропасти, узели сад домаћи људи, 
ено сад све ради, одлично ради. Ти домаћи људи морају да буду 
подржани. Домаћи људи имају одговорност према овом крају 
више него неки Словенац, који само гледа у папире и колика 
је добит. Њега ништа друго не интересује. Њега не интересује 
људска патња, њега не интересује вртић, школа или нешто 
друго. Само га интересује добит. Зато наши привредници 
морају да буду подржани. Нема другог начина. Други галаме 
и вичу – стране инвестиције. Које стране инвестиције? Дође 
овдје, хоће да га ослободите комуналија, хоће да му отпишете 
порез, хоће да му отпишете порезе на добит и хоће раднике 
будзашто. Е не може, не треба нам таква инвестиција! Ја не 
вјерујем странцима ни у чему. У свему овоме морате вјеровати 
и опредијелити се. 

Ја као предсједник Републике радио сам све што ћу 
радити и у будућем времену, ја ћу само наставити да радим. 
По овоме како видим на терену, мислим да та побједа није 
упитна. Али вјерујте, бићу веома искрен, ја знам да овдје има и 
оних других, који нису наши, који су дошли овдје видјети шта 
ће овдје бити и шта ћу овдје рећи. Вјерујте, а то само говорим 
међу пријатељима, више вама треба Милорад Додик него ваши 
гласови Милораду Додику. То упамтите. Хвала за подршку, 
али ако неко мисли да сам му дужан за глас, нисам дужан. Ја 
сам све што сам дужан одужио. 

Хоћу да заједно са вама направимо једну добру политику у 
којој нас нико не може помјерити из нашег сједишта. Политику 
која значи – има да поштујеш овдје мој начин живота! Мој језик, 
моју културу, моју крсну славу, има да поштујеш мене зато што 
сам Србин, то хоћу да урадим, ништа друго и не тражим. А 
да бисмо то урадили, морамо имати снажну власт. Оно што 
странци хоће јесте једноставно. Довести 10-15 политичких 
партија у парламент које ће између себе да се гложе, и да бу-
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де нестабилна власт. Је л’ било у ових осам година, откад смо 
ми на власти, криза владе? Није. Ево ми промијенимо предсјед-
ника владе у мандату, дође Жељка, наставимо даље да радимо, 
промијенимо пет-шест министара, нико није отишао, сви су ту. 
Промијенимо начелника у Лакташима, ево изаберемо новога, за 
десетак минута ће бити проглашена побједа нашег кандидата. 
Значи, ништа ненормално. Није питање живота или смрти. 
Овдје је питање енергије. Требају људи који имају енергију, за-
то требају ови млади људи и жене који су кандидовани, и на-
равно ови са искуством који треба да пазе како то све иде. 

Хоћу да будем предсједник ако сам ваша воља, ако нисам 
ваша воља имам ја и своју вољу. Ја знам да сам ја некима досадио, 
али вам морам рећи да су и многи мени досадили. Али опет 
морам да идем, и да гурам даље. Једноставна је ствар, немојте 
дозволити да вам згаде лидере. Немогуће је да једна Америка 
тежи ка томе да има јаког лидера, да хоће Британија да има 
лидера, да хоће Њемачка да има лидера, да хоће Француска 
лидера, да Италија тражи лидера. Све озбиљне државе и нације 
хоће да имају лидера, само не дају нама да имамо лидере. Па кад 
се појави било који лидер, одмах је лопов или ратни злочинац, 
не може никако да опстане. То је немогуће. Немогуће да су сви 
такви. Али то је један процес који странци гурају. 

СВЕТИЊА

Упамтите што ћу вам на крају рећи. Дражи ми је сваки 
човјек Републике Српске од било ког амбасадора и било ког 
странца који овдје дође. И када сам год разговарао са њима, 
у њима сам видио неке преваранте, свака част на помоћи ко-
ју неки дају. Али и оно помоћи што смо добијали је да нас 
при  лагоде њима, а не да нам помогну. Да би могли овдје да 
про воде своје економске интересе, и да извлаче добит. Једини 
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прави пријатељ кога имамо, запамтите, јесте Русија. Русија по-
маже и не тражи. Добићемо сада од Русије 700 милиона евра 
да стабилизујемо наше институције и наше финансије, и да 
немамо проблема у наредне четири или пет година. Дотле ће 
ваљда проћи ова свјетска економска криза па ћемо ићи даље. 
Онај ко остане на ногама у овој кризи, он може да иде даље, 
онај ко падне, клекне, знате како је кад паднете, како се тешко 
дигнути. Дакле, радимо озбиљно. 

Ми нисмо они који обећавају народу, не тражимо ништа, 
не галамимо. Видите ове друге, они су били на власти, ми смо 
били на власти, изаберите. Изаберете Милорада Додика за 
предсједника, веома сам захвалан. Не изаберете Милорада До-
дика, још сам више захвалан. Према томе, Република Српска је 
светиња, српски народ је извориште свих мојих настојања, не 
мрзимо друге и другачије. Добро дошли и Бошњаци, и Хрвати, 
који наравно поштују Републику Српску. Они који не поштују 
Републику Српску, не поштујемо ни ми њих. Једноставна је то 
прича, а странци мени кажу „како ви то можете рећи, Бошњаци 
већином не поштују Републику Српску?“ Па зашто бих онда 
ја њих поштовао? Зашто? Има да поштује Републику Српску. 
Ако поштујемо, поштујемо, ако не поштујемо, не поштујемо. 
Једноставна ствар. 

Остајемо стабилни са влашћу СНСД-а. Жељка мора да 
иде у Предсједништво, зато што се Жељка и ја разумијемо у 
свему и не морамо да се чујемо телефоном. А странци најчеш ће 
изолују, знате. Мене су једном покупили, у авион сјели и од  ве-
ли ме на носач авиона на Јадрану. И убаце ме тамо у онај бр-
од. Нема телефона, нема мобилног, нема ничега, само море око 
тебе и амерички војници. И кажу демократија, треба ми сад да 
одлучујемо тамо нешто. Ајд сад буди храбар, уђеш у то алет, 
а амерички војник са аутоматском пушком. А ја треба да сада 
кажем Американцима „не може“, али наравно да сам то и рекао. 
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Сигуран сам да се Жељка и ја у тим условима не морамо 
чути два мјесеца и кад дођу иста питања, да ћемо дати исте 
одговоре. То је уигран тандем, Жељка је одличан сарадник, 
велики патриота, велика Српкиња. Она је та која неће дозволити 
да се сећија по Сарајеву по десет дана, него ће доћи рећи – ово 
је наш став, ајде довиђења! 

Живимо у миру, треба да сачувамо овај мир. Погледајте 
ове горе, који су по Блиском истоку из Босне и Херцеговине. 
Само онда када су нама одсијецали главе и када су држали гла-
ву из чијег одрезаног врата је капала крв, Американци се нису 
ништа узнемирили. Сада кад су њима одсјекли двије главе, 
сада су се узнемирили и дижу авионе, а ми немамо право на 
свој страх. Наравно да имамо право на свој страх. Зато је важно 
да имамо јаку полицију, и полиција ће бити још јача. И сад кад 
побиједимо донијећемо закон и вратићемо права полицији која 
је имала за вријеме Тита, значи – добар пендрек, ко не слуша, 
зна се како иде.

Желим вам све најбоље у животу. Морам да идем, чекају 
ме у Лакташима, тамо је наша велика побједа. Морам још по-
сјетити и Градишку. Волим све вас из Српца, чак и оне који 
ме не понекад не воле. Волим вас зато што сте добар народ, зато 
што сте вриједни, што сте домаћини, што сте добри породични 
људи, што васпитате добру и успјешну дјецу. Живјели и здрави 
били.
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Градишка, 28. септембар 2014.

Знамo куда идемo

Добро вече. Сад су ми ови из полиције рекли да нас овдје 
има пет хиљада. Чуо сам да ови из СДС-а, са овим доктором, 
обилазе овуда и мјере колико нас има па сам сматрао да треба 
да будем добар домаћин и да кажем има нас пет хиљада, ако не 
вјерујете погледајте.

Друга ствар коју хоћу да вам кажем, у Лакташима су завр-
ше ни избори, наш кандидат је добио 56 одсто. То је велика 
по бје да у условима општег напада. Општег покушаја да се де-
вастира и СНСД и сваки његов успјех. Побиједити са 56% је за-
иста велики успјех и честитам новом начелнику општине Лак-
таши. Лакташи се не дају... 

Ви сте допустили оном другом дијелу Градишке да бу-
де незахвалан према нама који смо урадили све ово што смо 
урадли. А послије нисмо одустали да направимо пут за Под-
градце, као што смо обећали. А ви овдје у Градишци, знате вр-
ло добро, да смо уложили посљедњих мјесец и по – два, или 
нешто више, да са 500.000 марака санирамо основну школу 
овдје. А ваш начелник није сматрао згодним да помогне, чак је 
наплаћена и урбанистичка такса за то. 

Желим да вас поздравим и да вам се захвалим за све године 
нашег заједничког дјеловања. Моја снага као политичара зави-
сила је директно од ваше подршке. Да није било ваших гласова, 
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ја не бих био тако снажан, не бих се осјећао добро и не бих био 
јак када је требало да будем. 

Увјерен сам да се никада нисте постидјели због мене због 
нечег што сам урадио у Вашингтону, Бриселу, Берлину, Прагу, 
Сарајеву, или било гдје, у Бањој Луци. Али оно што је важно 
и што желим да вам кажем јесте да, без обзира на то колико 
било изазовно и тешко, без обзира на то колико су од мене 
тражили, притискали, пријетили, свашта ми говорили, никада 
ме није био стид што представљам српски народ и што сам 
предсједник Републике Српске. Могли су да говоре шта хоће и 
могли су да траже шта хоће, ми знамо куда идемо. 

Република Српска је 2006. године, када су ови, који се 
сада као нешто поново нуде, била пред колапсом, изгубљена. 
Многи од вас, када би имали способност да се ментално врате у 
то вријеме, знали би да сте тада размишљали да је све готово и 
да одлазак полиције Републике Српске значи крах Републике 
и да ту више нема повратка, жали Боже страдалих људи. 
Међутим, 2006. године узели смо позицију предсједника владе 
и рекли да нећемо да идемо даље у суноврат Републике. Моји 
сарадници и ја нисмо могли то да урадимо због оних који су 
дали животе за ову Републику, а знао сам да то поготово не 
смијем да урадим због ове дјеце јер они не би имали гдје да 
живе да нема Републике Српске. 

Никада нисам хтио да дозволим упитност Републике 
Срп ске, и онда када су нам говорили Харис Силајџић и остали 
из Сарајева „100% Босне и Херцеговине“. То би значило да не-
ма Републике Српске.

Данас смо дошли у позицију – све више држава Република 
Српска, а све мање ентитет. Босна и Херцеговина и јесте упитна 
и не може нико од нас од Републике Српске очекивати да им 
дамо нешто, а они нама да не дају ништа, ништа је Босна и 
Херцеговина. 
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Све вријеме, увијек и изнова, отпочетка, било ми је само 
важно очувати стабилност и мир. Безбједност коју имате дугујете 
нама. Очистили смо Републику Српску од криминалних група. 
Сјећам се када је овдје једна група, која је харала по овом граду, 
годинама притискала многе људе. Сјећам се једног дјетета које 
су тукли јер је дијете инспектора полиције у овом граду, зато 
што је инспектор полиције часно радио свој посао. Никада 
више нико неће тући полицију Републике Српске и никада 
неће дирати њихове породице. 

У Источном Сарајеву није било мјесец дана да није било 
неко убиство. Групе су се рашириле и мислиле да су јаче од 
државе. Ријешили смо то. Похапсили смо их све. Прије седам 
го дина нисте могли оставити аутомобил да преноћи у овој 
улици, да не буде украден, и ви то сви знате. Вратили смо 
стабилност и кренули у обрачун са наркоманима и дилерима 
који су ширили дрогу као пошаст да отрују дјецу. Бања Лука је у 
једном тренутку имала готово 10.000 регистрованих корисника 
разних наркотика. Морали смо да уђемо у борбу са њима и 
учинили смо све да то спријечимо, готово сваких мјесец дана 
приводимо некога. 

Поред сваке школе смо ставили по једног, не лежећег, 
него живог полицајца. И наставићемо да се боримо јер је то нај-
важ није, да се боримо и борићемо се против свакога ко тру је 
омладину. Треба нам информација, и нећемо опростити, оспо-
собићемо нашу полицију да се бори против тога. 

Хоћемо да будемо стабилни и мирни. Оно што ја обећавам, 
заједно са овим људима, јесу мир и стабилност. А знам како 
живимо, није лако, није једноставно, али ово је наш живот. Ово 
је наша Република. Нисмо пали, стојимо на ногама и идемо 
даље! Било је важно да не паднемо, а све је било припремљено 
да одемо у суноврат. Послије 13. послаћете сигнал да ли сте 
задовољни овом локалном влашћу или нисте. Ако дате сигнал, 
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идемо да их смјењујемо. Морамо да тражимо. Градишка је 
била мјесто гдје се окретао аутобус. Градишка је била слијепо 
цријево. Градишка данас има шансу да израсте у једну солидну 
и праву средину за живот. Градишка је повезана и добила је 
ауто-пут. Сада у Бању Луку стижете за 20 минута. А онда смо 
изашли на изборе, након свега што смо учинили за вас и ви сте 
гласали против нас. Нисмо замјерили, ево видите шта имате. 

Ваш начелник само дијели оно што им је ионако по зако-
ну припало. Немају ништа ново да су урадили. Има ли неки 
пут? Има ли нека нова фабрика? Има ли игдје ишта да су 
учи нили? Има ли нешто да су радили прије нас? Па како је 
могуће да малим ситним преварама превладају? У Лакташима 
би наша побједа била још већа само да нису наши говорили 
– ма ми смо побиједили. И онда је због тога дио наших људи 
остао да сједи у кући. А требала нам је још већа побједа. Тако и 
овдје. Не смијете остати код куће. Нисам ја дошао да вас молим 
за глас. Ја сам дошао да будем дио вас, а ја сам дио вас ако ми 
дате глас. Ако ми не дате глас ја ћу опет бити дио вас. Само ћу 
имати мање обавеза. 

ПРИПАДНОСТ

Ја припадам овом народу и ви знате да сам ја ваш ком-
шија, многе од вас овдје и знам, многе срећем, и знам како се 
овдје живи. Волим напредну Градишку, волим напредну Ре-
пуб лику Српску. И волим успјех сваког човјека. Волим свако 
но ворођено дијете, волим добре ђаке, волим добре спортисте, 
волим добре људе. Наравно, желим бити у том елементу, ши-
рити добру атмосферу међу људима. Не мрзити поставља се 
као најважнији циљ наших живота данас. Није проблем онога 
кога мрзе него онога који мрзи. Јер он се оптерети и сав свој 
живот зароби у једно стање из кога не може да изађе. Зато се 
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морамо окупити и више поштивати једни друге. И једни дру-
гима помоћи. Морамо се вратити нашим старим обичајима – 
помоћи комшији. Морамо бити заједно да очувамо наш на чин 
живота, да очувамо нашу нацију, нашу културу, наш је зик, 
нашу крсну славу. Да очувамо наш српски народ. А њега чу-
вамо онда када чувамо Републику Српску и вриједности које 
Ре публика Српска даје. 

Овдје су посланици, кандидати, веома важни. Немам ја 
снаге ако нема владе. Мешетари који улазе да би се увукли, да би 
се продавали, најлошија су понуда народу, а онда и Републици 
Српској. Само велике партије имају одговорност, само велике 
партије могу да одговарају за оно што раде. СНСД јесте велика 
партија и ми смо се бавили процесима а не шићарењем. Они су 
нападали, шта год смо почели радити. 

Они су нападали када смо кренули да радимо пут Бања 
Лука – Градишка. Нисмо силазили са медија како су нас напа-
дали да смо лопови и криминалци. Кад смо направили пут нико 
више не помиње ни лоповлук ни криминал. Кад смо правили 
зграду Владе у Бањој Луци нападали су нас са свих страна, у 
Сарајеву покренули кривично гоњење против нас. Након 
чети ри године су рекли да нема криминала, а сада имамо нај-
љеп ши административни центар у бившој Југославији. Није 
то направљено овдје за мене, за Жељку, за Игора, Шпирића и 
остале, то остаје народу, нећу ја то носити кући. 

Морамо да покажемо да смо нормалан народ, кад нам 
дође неко и уђе у зграду Владе да види да има посла са озбиљ-
ним момцима и цурама. Важно је да све што се ради, да се зна 
како ради. Морамо имати више повјерења. Морате слушати 
своје лидере, не можете се ослонити на медије. Не можете да 
слушате фабрику лажи са БН телевизије. То је телевизија која 
је примила новац од америчких структура да би срушила 
Републику Српску изнутра. Они су схватили да не могу да 
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сруше Републику Српску лажима преко емисије ФТВ-а „60 ми-
ну та“, па су кренули преко БН телевизије. 

Није овај народ наиван. Да јесте, не би било овдје 5.000 
људи. Као што је рекао један, кад сам ја поменуо БН телевизију, 
он устаде па каже: „Што је више клевета и лажи, Миле нам је 
ми лији и дражи“! Тако да је то одговор на тај лажљиви БН. 
Кажу – „нико не лаже ко БН“. Али добро, они су приватна те-
ле  визија па могу да раде свашта. Успут, ал’ немојте ширити, 
чим буду готови избори, зваћу га да му кажем шта имам. Треба 
нам разумијевања, није довољан само рефлекс. Није довољна 
еу форија. 

Ми морамо и хоћемо да имамо људе који разумију гдје се 
налазимо. Године 2006. нисмо имали ни једног међународног 
пријатеља, Србија нас је тек стидљиво и невидљиво подржавала, 
и то увијек у неким интерним састанцима са нама. Ни једног 
сигурног међународног пријатеља. А данас, сигурно можемо 
да се ослонимо на Руску Федерацију, на предсједника Путина, 
сигурно, на финансијску подршку коју ће нам пружити. И на 
још једну ствар коју већ дуже времена чине, а то је у Савјету 
безбједности Уједињених нација амбасадор Чуркин не дозво-
ља ва ни једну одлуку против Републике Српске. А прије тога 
било их је на десетине. Прије тога били смо лоши момци, лош 
народ, лоша Република. Зато смо захвални великој Русији. 

Данас и Србија може више да нам помогне. Али ми више 
сада помажемо Србији него она нама. Ми смо овдје рекли да 
нема признања Косова као независне државе, јер нисмо же љели 
да Србија на тај начин изгуби свој дио територије. Можда смо 
то чак могли да искористимо и да кажемо, ако иде Косово идемо 
и ми, али онда бисмо нанијели огроман ударац Србији. Остали 
смо и то нисмо урадили, зато што волимо и поштујемо Србију. 

Велики наш пријатељ је и Израел. Имамо и међу европ-
ским земљама много пријатеља, који се још увијек јавно не по ка-
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зују, али у нашим разговорима то јасно исказују. Зато је важ но 
да то наставимо. 

Важно је да Жељка побиједи, не може да побиједи Младен 
Ива нић. Чега се дохвати Младен Иванић, он то сигурно и уко-
па. Не може, јер нам је продао банку за један евро, јер нас је 
за валио у проблеме, пренио нашу фискалну сувереност. Мла-
ден Иванић само покушава да направи своју каријеру, а од ње-
го ве каријере сви ми имамо проблеме. Је л’ има нешто што је 
урадио, а ви да памтите за вријеме његове владе, осим што је 
пре нио надлежности у Сарајево, је л’ има ишта корисно да се 
десило? 

Довео ону, како се зове, Бисићку, дошла је овдје, мотала 
оне жуте траке око бензинских пумпи, око фирми. А кад су 
нестали, онда су дошли судски процеси. И влада коју сам ја 
водио, због њихових грешака, морала је да плати 19 милиона 
марака. То су они урадили. Нема ту ни патриотизма, нема ту 
ни способности. 

Дакле, Жељка мора тамо, јер ви можете мирно спавати 
када знате да тамо читаву ноћ сједимо и преговарамо. Ви тре-
ба да знате да се будите у сигурној Републици Српској, јер је 
пред ставља Жељка Цвијановић, Милорад Додик, Игор Радоји-
чић, Никола Шпирић и сви други наши кандидати. Код нас 
не може да прође она прича – притишћу странци. Па шта ако 
при тишћу странци? 

Само ћу вам једну ствар рећи, мени је важнији било ко од 
вас, било гдје из Републике Српске, него било који амбасадор 
би  ло које земље. Ја хоћу да дођем у ову Градишку, кад не будем 
нико на политичкој сцени, и да ми нико не каже ни једну ру-
жну ријеч. Ја сам тај који је Републици Српској удахнуо снагу, 
зато што сам имао снагу коју сте ми ви дали. Да није било те 
корелације, Република Српска би била празна љуштура, а ви 
бисте данас гледали глави мјеста. 
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Не смијемо дозволити, и морамо да имамо свијест о стра-
хо вима и опасностима који долазе. Не причам ја вама ово да 
вас страшим. Прије 15 или више година, када су српске главе 
сјечене од стране муџахедина, и када су их држали за косу а из 
врата капала крв, нико у свијету ни у Америци ни у Европи 
није ништа учинио да се то спријечи, прешутјели су. Међутим, 
данас кад сијеку америчке главе и када из тих глава капље 
крв, коју су новинарима одсјекли муџахедини и исламски 
фанатици, онда Америка диже авионе и бори се против 
тога. А нама каже – морате бити у Босни. И још нам поручује 
да не смијемо да се бојимо... како да се не бојимо? Шта ће да 
ради ових 360 фанатика? Ако немамо своју полицију и своју 
безбједност, шта да чекамо? Не можемо да се договоримо са 
Муслиманима у Сарајеву да се то питање ријеши, јер су они и 
направили амбијент да се такве ствари десе. 

Је л’ ви знате да је обавјештајна заједница, то значи 
обавјеш тајне структуре и службе из читаве Европе па чак и 
Америке, утврдила да у Босни и Херцеговини има преко 3.600 
спавача, потенцијалних терориста, који су спремни на налог 
да убију, или да се опашу експлозивом и да уђу негдје? И само 
да вам још једну ствар кажем: нема ни једног Србина на том 
списку. Срби се знају бусати, али нема ни једног тамо. 

Зато ми мора да имамо одговорну власт, зато смо и јачали 
полицију, и зато ћемо је још јачати јер је она гаранција наше 
безбједности. О тим стварима причају политичари, а не о томе 
ко је какав, шта је, итд. Годинама причају о мени свашта, али 
ви сте деманти свих тих лажи које су изнијели. Знате како кажу, 
велику лаж и велики кашаљ не можете да сакријете. А они иду, 
годину дана говоре лопови, криминалци... Колико су нападали 
ту дворану... Је л’ ви мислите да је лако направити дворану? 
Кад смо дошли до овога до чега је дошло и била би направљена 
да није промијењена локална власт. Они су замрзнули ствар. 
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Гдје сада дјеца иду? Гдје су ваши спортски колективи? За-
ш то се нисмо вечерас скупили у спортској дворани која може 
да прими четири-пет хиљада људи? Је л’ не треба то овом 
граду? На равно да треба. Зашто се не ради, ко је одговоран? 
Зашто ни ка да начелник није тражио помоћ? Наравно, не би је 
ни добио... 

Дакле, морамо да Лакташе прославимо, читаву ноћ да се 
веселимо, то је увод у велику побједу која нас очекује. То је са-
тис факција за све лажи које су рекли против нас. То је наше 
је динство, вас и мене и ових кандидата. Гласајте за све ове људе 
ко је видите овдје. А за предсједника Републике гласајте за оног 
који има 193 висине, који има 115 кила, који има плаве очи, и 
ли чи на мене, несумњиво Милорад Додик. Живјели и здрави 
би ли, желим вам све најбоље у животу. 
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Петрово, 29. септембар 2014. 

Знам шта је интерес Српске

Добар дан, добри људи. Долазим овдје јер се осјећам као 
да сам у својој средини, међу добрим људима. Највише времена 
током рата овдје је била лакташка бригада, а и ми када смо овдје 
радили и када је доктор био начелник, мислим да смо уложили 
највише у ово мјесто. Изградили смо многе објекте, а онда су 
дошли избори па сте гласали против нас. Али добро, имате 
пра во на то, с тим што знамо да су они што су сад ту на власти 
купили гласове. Купе вас за 20-30 марака, и вама добро једно 
поподне, а онда се четири године патите. Ми нисмо дошли да 
вас купујемо или да вас подмићујемо.

Дошао сам да вас поздравим, и да вам кажем да и онда 
када ви нисте вјеровали у нас, ми смо вјеровали у вас. Драго ми 
је што могу да видим Мићу Нинковића и господина Недића. 
С њима сам од почетка био у скупштини Републике Српске, 
од њеног првог засједања, они се са правом могу сматрати 
оснивачима ове Републике. Ја сам једини из тог сазива који 
се активно бави политиком, сви су на неки начин на другим 
по словима, али не смије бити заборављена њихова улога, 
поготово људи који су водили покрет тог времена. Да није било 
тог покрета, не би било ни слободарског Озрена. 

Ја знам колико је господин Недић енергије улагао на свим 
тим скупштинама, чак и дрчности да постави питање Озрена 
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на прави начин, и да се о њему рјешава на прави начин. И 
да он то тад није тако радио, вјероватно Озрен не би остао 
у Републици Српској. И зато Озрен мора да му се захвали, 
као што Добој мора Мићи Нинковићу, који је имао довољно 
проницљивости да у току једне ноћи, у Добоју, постави људе 
тамо гдје треба, и да Добој остане за сва времена у Републици 
Српској. Да то Мићо није урадио те ноћи, Добој би вјероватно 
морали да порушимо да бисмо га освојили. А они га никада 
нису могли освојити јер нису имали снаге да то учине. 

Ја се залажем за то да људе поштујемо према ономе 
шта чине и шта раде. Не смије српски народ заборавити ни 
Караџића ни Младића, без обзира на то шта странци о њима 
мислили. Ја сам ишао и свједочио у корист Караџића, многи сте 
то могли да видите. Тада ми је Радован причао да многи људи 
који су тада били с њим, а сад се вуку по овом СДС-у, на његов 
позив да свједоче, јер су могли да дају одређени допринос, нису 
хтјели да дођу. А ја сам му био изненађење. Ја сам био само 
млад момак који је имао храбрости да помало другачије мисли 
у то вријеме. Али национално опредјељење за српски народ и 
Републику Српску никад ми није фалило, па ни тада. Тада су 
се око руководиоца у рату биле окупиле многе битанге. И ви 
то знате. Ја сам био против њих, и они то знају.

Не може једна партија да рачуна на озбиљност ако одбаци 
своје прве кадрове као што СДС одбацује многе људе од себе. 
И зато ми је драго што су они овдје. Нису чланови СНСД-а, 
али су са нама јер дијелимо једну исту идеју, а то је Република 
Српска у континуитету, и онда и данас и сутра. Ја сам човјек 
који је много оспораван, некако смо једва побиједили овдје на 
Озрену, а онда смо послије опет изгубили локалну власт. Али 
то је само било на штету вас, а не нас. Ми смо само изгубили 
могућност да вам више помогнемо, и општини, јер садашњег 
вашег начелника ја и не знам. Можете се смијати колико хоћете, 
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то је ваш губитак. Он мене зна, ја њега не знам. Да је тражио 
да нешто учинимо, сигурно бих га знао, међутим њему то не 
треба. Њему само треба ово што има у буџету, да то потроше, 
подијеле између себе, а вама шта буде. 

Немогуће да овако диван објекат културе који смо напра-
ви ли не функционише. Да сам знао шта правимо, ја не бих 
дао оволике паре за то. Али дошли су људи из ваше општине 
и тражили културни центар. Мислио сам да је то нешто при-
стојније, морам да вам кажем да је ово превелико за ваше по_
требе. Зато ови и не разумију шта сада треба овдје да раде. Чуо 
сам да су примили седам људи, да их плаћају, а да нема ни-
каквог садржаја. И сами можете да видите прилаз како изгледа. 

Нећу ја њих да критикујем, они су ваш избор, ваша срамо-
та или ваш понос. И тако вам је у политици, ако вам добро раде, 
ако вам чине добро, одлично, ја немам ништа против тога. Али 
ако не раде добро, онда је то немогуће. А знам добро, тачно 
смо снимили, како су у једном селу недалеко одавде донијели 
70 хиљада марака, и купили гласове. Ето сад ви ту живите, а 
они ‘арче ваш буџет. Али добро, једном ће се народ и око тога 
опаметити. Не може се народ преварити. Народ се само може 
покрасти. Мене су изабрали, надам се многи од вас, када сам 
биран за предсједника Републике, и хвала вам. А они који нису 
гласали за мене, срам их било. 

У сваком случају желим ово да кажем – ја сам свој посао 
схватио веома озбиљно. Ја сам увјерен у једну ствар, а то је 
да без Републике Српске нема српског народа. Не само на 
Озрену, нема ни у мојим Лакташима, ни у Жељкином Теслићу, 
нигдје нема, перспективно гледано. Република Српска брани 
наш начин живота. Наш језик, нашу културу, наше славе. Ако 
нема Републике Српске нема слободе те врсте и ми ту слободу 
губимо, зато се морамо борити. И нико нема право, без обзира 
на то колико био задовољан или незадовољан, а поготово 
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незадовољан оним што очекује да Република Српска учини за 
њега, да не воли Републику Српску. Сви морамо да волимо Ре-
публику Српску и кад нам је тешко. Са Републиком Српском 
нам можда може бити и тешко, али без Републике Српске нас 
не ма. 

ПОНОС

Ја нисам дошао овдје да ширим демагогију и причу, само 
знам да сам био на многим мјестима, од Вашингтона и Брисела, 
Берлина, Прага, и увјерен сам да вас никада није било срамота 
због мене и онога шта сам тамо радио. А хоћу још једну ствар да 
вам кажем, знају људи који се баве политиком како то изгледа 
са странцима. Био сам изложен разним притисцима, како су мој 
народ Срби геноцидни, злочинци, како морају бити кажњени, 
како ја не могу да браним интересе Републике Српске. Ја вам 
морам нешто рећи. Никада ме није било срамота што сам 
Србин и што сам предсједник Републике. Ја носим као своје 
истинско увјерење да само на тај начин могу да носим однос 
према ономе што јесте наш народ. 

Мени је увијек био важнији сваки човјек одавде, из Петро-
ва, човјек кога не знам, али је мој, из Републике Српске, него 
сви амбасадори страних земаља заједно. Само на тај начин смо 
могли да се поставимо, и да се дигнемо као Република. Године 
2006. били смо тотално отишли до краја, присјетите се мало. 
Реформа полиције је тражила да оде полиција Републике Срп-
ске и да Сарајево именује полицајце овдје. Сада би у овој по-
лицијској станици овдје, у Петрову, било 60% можда и 80% 
Бош њака. И шта би онда? Свако ко је био у било којој јединици 
наше војске био би привођен, истраживан, и одвођен по судо-
вима у Сарајеву. И онако то тешко спречавамо, и видите шта 
нам раде. А шта мислите још да немамо полицију? У таквим 
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тре нуцима је мени дат мандат, вјероватно са намјером. Пошто 
се ово не може спасити, ево нека Додик буде крив, па ће Додик 
бити записан у историји као издајник који је упропастио 
Републику. Наравно, и тада, и прије и послије тога, ја сам имао 
само једно увјерење. Ја тачно знам шта је интерес Републике и 
то никада нећу довести у питање. Тако је било и око реформе 
по лиције. Рекли смо не може. Чија је данас полиција? Прича 
ли се данас о полицији? А ви Озренци то добро знате, када 
се ратовало, тај велики свијет уопште није марио за патње 
срп ског народа. Па кад су одсијецали главе, и држали главу 
Србина из чијег одсјеченог врата је капала крв, нико се није 
узбу дио ни у Америци ни у Европи. А сада кад им то раде по 
Блиском истоку, дижу авијацију и бомбардују те муџахедине. 
Сад њих боли, а ми не смијемо имати ни страх од тога. Е сад је 
то одговорна политика. 

Ја сам овдје дошао да говорим као човјек који многе ства-
ри зна, морате признати, више од вас, бар што се тиче поли-
тике и државних послова. Ако не будемо имали јаке инсти-
туције изгубићемо слободу, а институције су скупштина, вла-
да, јак предсједник Републике и члан предсједништва и јака по-
сланичка група у Парламенту БиХ. Та снага обезбјеђује нашу 
слободу. Без те снаге нема слободе. Зато овај народ нема право 
да буде подијељен. Немате право да будете подијељени. Има 
да послушате. И да вам кажем зашто је то важно: чули сте ових 
да на да је Босна и Херцеговина на листи земаља гдје постоји 
огро ман број терориста, 350, ено их у Сирији, који чекају да се 
та мо нешто заврши и да дођу овдје. 

Је л’ можете рачунати на ове Муслимане из Сарајева да 
се они обрачунају са њима? Не можете. Они ће их пустити, не-
ће им можда директно дати налог, али ће ући негдје гдје смо 
ми. Е, озбиљан предсједник Републике мора да води о томе ра-
чуна, за три, шест мјесеци или пет година. Да л’ ће неки од њих 
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дошетати овдје и направити овдје у некој школи или тржном 
центру опасан експлозивом и да оде наших 100 људи? Је л’ ви 
мислите да то није реална опасност? Шта ови други могу да 
ураде? 

Без снаге институције нема ни државе! Ако нема државе, 
нема ни народа. Народ је само шири облик за државу. Зато је 
моја политика и била усмјерена ка томе: што мање ентитет (за 
шта многи од вас ни не знају шта значи), а што више држава. 
Ево ни ја нећу да се трудим да знам шта значи.

Република Српска је за мене држава отпочетка. И зато је 
моја политика била: што мање ентитет, што више држава! И 
идемо ка томе! Године 2006. нисмо имали никог од пријатеља, 
Србија нас није смјела ни стидљиво јавно подржати. Србија 
ни ког није смјела подржати јер је Србији требала помоћ. 
Србија је имала велике проблеме и изазове. Данас ми више 
по ма жемо Србији него она нама – у политичком смислу. Не 
дозвољавамо да БиХ призна Косово, јер ако БиХ призна Косо-
во, све земље у окружењу ће признати Косово, а онда ће Србија 
остати сама. Босна и Херцеговина неће признати Косово, зато 
што ми не дамо наш глас унутра. А прије 2005. године нико 
није ни питао Републику Српску. Сад се пита Република 
Српска! Нема ни једне одлуке у Републици Српској за коју 
нас не питају. 

Прије ни Руси нису разумјели о чему се овдје ради, нити 
је и једна земља била склона да нешто са нама сарађује или 
помогне. Најчешћа је била ситуација да Бошњаци и Хрвати, 
обједињени у политичком ставу против Срба и Републике 
Срп ске, појачани међународном заједницом, ударе на Репуб-
лику Српску, узму преко високог представника понеку над-
леж ност и однесу у Сарајево, и сваки мјесец ми губимо по 
нешто. И дошли бисмо вјероватно до тога да изгубимо и душу. 
Народ који нема државу и јаке институције, нема ни душу. 
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Имате Курде, којих има 50 милиона, а немају своју државу, и 
погледајте шта се са њима ради. 

И зато је била велика одлука, у којој су учествовали и 
Нин ковић, Недић и ја, и плејада тих посланика. Чак неки нису 
ни разумјели шта раде тада. Толико је била велика идеја да 
имамо и очувамо ембрион државе, и та држава је у нашим ру-
кама да је изградимо и јачамо. Без јаке државе нема школе. Без 
јаке државе нема здравства, катастра, општина, ничега. Јака 
држава је у карактеру јаког народа. Понављам, нема јаке државе 
без јаких институција, а јаке институције морају имати јаке 
појединце. Немојте на функције бирати људе који нит смрде 
нит миришу, они само гледају своје интересе. Политичари 
морају бити снажни, морају имати свој став. Успјели су једним 
дијелом у то  ме, успјели су да згаде политику и политичаре 
овдје. Како је могуће да једном Обами у Америци не смијете 
ништа да ка жете, а против Милорада Додика можете свашта 
да говорите, све што није истина, удари, никакав проблем. 
То је зато што озбиљне државе и озбиљни народи имају јаке 
појединце и јаке лидере. Тако је и са Америком, Италијом, 
Француском и са свим државама које познајемо. Српски народ 
је увијек био успјешан кад је имао јаког лидера. Зато су се у 
Босни и Херцеговини бо ри ли против јаког лидера, против 
Караџића, против наших краљева кроз историју и тако даље. 
Ако има јак лидер, онда је он проблем. И само дај нејаке 
политичаре, и кад њих доведете онда можете и да разградите 
државу. 

А ви идете слиједом онога што вам и поручују. Како је 
сва ки лидер српског народа злочинац који треба ићи у Хаг или 
криминалац који треба ићи у затвор, онда ћете ви једном рећи, 
ко нас то представља, нећете вјеровати ни политичарима ни 
институцијама, онда нећете имати државу, па ћете бити дио 
унитарне Босне и Херцеговине. 
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А кад сте дио унитарне Босне и Херцеговине, млади који 
још могу ће отићи, стари ће помријети, и за 30 година нема Ср-
ба овдје, ето шта ће вам бити. Није било лако ни издржати, ни 
отклонити све те притиске и нападе. 

ВАЖНОСТ

Ја нисам дошао овдје да вас страшим, али наша безбједност 
зависи искључиво од ових избора. Не будемо ли изабрали јаку 
политичку снагу, упамтите добро, за годину дана имаћете само 
назив Република Српска, нећете имати Републику Српску! Не-
ћете имати полицију, здравство, пензије, нећете имати ништа. 
Зато странци ходају и говоре „шта ће нама општине, хајде да 
развијамо средњи ниво“. Као ми смо средњи ниво власти. Ми 
нисмо средњи ниво, ми нисмо ни мањи бх. ентитет. Република 
Српска има своје име и презиме, а то је Република Српска. Шта 
средњи ниво, шта мањи бх. ентитет? Постоји Република Српска 
– држава! Нема Петрова без Републике Српске. Припојиће вас 
и бићете маргинална мањина. Није политика тако безазлена 
као што мислите. Морате вјеровати лидерима. Изаберите цр-
ног ђавола за свог лидера, али морате му вјеровати. 

Немојте подривати повјерење у институције. Бирајте 
пред   сједника који има 193 висину, изразито плаве очи. Бирајте 
Жељ ку Цвијановић, јер тамо иде српски члан Предсједништва, 
а она је права Српкиња. Ја вам то гарантујем, то сам видио на 
многим мјестима. Она иде тамо да би разградила сећијашку 
политику по Сарајеву, који сатима сједе по неким канцеларијама 
и чекају да дође неки ђаво и да нешто ријеше. Жељка иде да 
каже наш став, имате сат времена, нема одлуке? И оде у Бању 
Луку. 

Невјероватно је какво је то подаништво странцима, са-
даш ње структуре СДС-а. Разликујте садашњи СДС од оног 
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ранијег, то је дефинитивно другачија прича. Сви сте очекивали 
да ће Момчило Крајишник да се укључи и промовише СДС, 
па јесте видјели да га нема? Ни он сам не вјерује у то. Ево 
Нин  ковића и Недића. Ја нисам никада био тамо. Видим о 
чему се ради. Изворни СДС има да буде забиљежен златним 
словима у историји српског народа, овај садашњи има да буде 
забиљежен словима издаје српског народа. И то је разлика. Ка-
ко тај СДС може подржати Иванићеву кандидатуру за члана 
Предсједништва кад зна шта је све он радио? А знате и ви, ја ћу 
само мало да вас подсјетим.

Поред тога што је продао Кристал банку за један евро, што 
није дошао вама овдје у Петрово и дао вам један евро и рекао 
„ево будите банкари“. Колико би се вас пријавило и могло 
да то плати? Наравно да би могло. Нико није глуп. Немојте 
заборавити, Младен Иванић, кад је био министар иностраних 
послова у Сарајеву, кад је умро Алија Изетбеговић дао је налог 
да се у амбасадама БиХ у свијету заставе спусте на пола копља. 
Ко је Алија Изетбеговић за Србе? Зашто је то Иванић урадио у 
име нас? Хоћете ви то да опростите? Опростите. Знате шта сте 
ви онда, по карактеру, шта народ каже за то? Знате, не морам 
да будем прост. Знате. 

То је онај исти министар Иванић који је, кад је тужи-
лаштво зауставило Ејупа Ганића у Лондону због злочина у До-
бровољачкој, дао му дипломатски пасош да се извуче из затвора 
и дође у Сарајево. То је Младен Иванић. Био је са СДС-ом, био 
је са нама, с ким је год био преварио је. Он само се труди да се 
докопа, а кад се тог нечег докопа он то обавезно укопа. 

Не треба вам нико други. Бирајте људе који остављају иза 
себе... Ја сам заједно са вашим суграђанима оставио овај Дом 
културе. Можда неко мисли да то не треба, али боље да вам се 
овдје дјеца играју и друже, играју коло, цртају, него да сједе по 
кафићима и користе дрогу, то је био мотив. Могу да покажем 
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још колико хоћете објеката и пројеката. Ове борачке зграде, то 
сам правио, Жељка и ја. Ја могу да покажем. Хајте ми покажите 
шта је СДС овдје направио. Има ли ишта што је направио СДС, 
има ли ишта што је направио Младен Иванић и ПДП? 

Политичари се мјере према томе шта видиш иза себе 
кад се окренеш, а не по томе шта причају. Имате веома 
рјечитих људи, који могу да причају сатима, и вама се свиђа, 
али шта имате од тога. Имате уживање сат-два времена док 
сте га слушали, и празна прича, и послије тога ништа. Ми смо 
направили пројекат успјешне и развијене Републике Српске. 
Данас Република Српска није иста као она што је била 2006. 
године. Данас Република Српска несумњиво има једног јаког 
пријатеља, а то је Руска Федерација и предсједник Путин. А 
све је почело 2007. године, када сам министра иностраних по -
сло  ва Русије замолио да нам помогне, да нас заштити у Ује-
дињеним нацијама. Високи представници су увијек носили 
извјештај из Босне и увијек је био негативан извјештај према 
Србима, и увијек лоша резолуција за Србе. И увијек прича о 
унитарној тј. функционалној Босни, како су је они звали. Ако је 
функционално, онда министарство мора бити горе у Сарајеву, 
па умјесто три министарства сад имамо десет. Онда сам ја 
рекао: „Молим вас, помозите“. Они су рекли да никада ту 
помоћ нико није тражио. Од тада до данас, амбасадор Чуркин 
у Савјету безбједности у Уједињеним нацијама не дозвољава да 
прође ни једна одлука против нас. Већ седам година ни једна 
одлука Савјета безбједности није против Републике Српске. 

А кад је у питању Савјет за провођење мира у Сарајеву, 
па пишу оне комуникее, тако се зову, па онда напишу како ово 
или оно мора, а Русија се није бунила, јер нико није тражио. 
Ми смо затражили да не буде дио те већине. Ако нема већине, 
нема ни одлуке. Сви морају бити унутра, ако један није унутра 
нема одлуке. Седам година Русија изузима своје мишљење. И 
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знате како се ја понашам? Ја не читам више комуникее, ко их 
шиша!

Имамо моћни Израел, који нас исто тако подржава, и 
ми смо подржавали Израел. Одете у Брисел, а они вам кажу 
ка ко би нешто могла Република Српска, не може Република 
Срп ска ништа више. Она може ићи само једним смјером, а 
то је ка самосталности. А кад смо ми рекли да идемо у причу 
самосталности, а то је независна држава, онда ови странци 
скоче и кажу да је то немогуће. Па прије двије године није било 
могућ референдум у Шкотској, ја бих волио да су се одвојили, 
али нема везе, ево сад ће бити референдум и у Каталонији, 
доћи ће ред и на нас. А онда скочи опозиција на мене и каже 
„Додик је рекао референдум, а њега нема“. 

Упамтите, референдум не морам ја спровести, он се само 
једном спроводи у историји народа, а за то морају да постоје 
услови, да се стекну минимални услови, још се нису стекли. 
А један од услова је сљедећи: ако ми идемо у референдум, ако 
се ми одвајамо, онда зашто не бисмо признали Косово? Не 
можемо ићи у то јер би то наштетило Србији, и због тога нисмо 
то урадили до сада. Има још разлога. 

Овдје се ради о озбиљним политичким питањима у бу-
дућ ности, ја не знам шта ови причају, нити желим о њима да 
говорим, као што видите. Не интересује ме противкандидат. 
Људи, обраћам се прије свега мајкама, човјек има тјелохранитеља 
за ког полиција има доказе да користи и растура дрогу. Један од 
те двојице које је Огњен Тадић пријавио да би добио већи број 
бирачких мјеста у одборима растура дрогу и користи дрогу, 
кокаин. Шта то значи? Ако он оствари ту побједу, је л’ то значи 
да је он дужан том човјеку? Је л’ то значи да ће у институције 
државе ући наркомани и растурачи дроге? Хоћете то? Па ми се 
боримо против тога, сваких мјесец дана разбијемо неку од тих 
група. Је л’ има у Петрову овдје код ваше школе полицајац који 
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чува школу, је л’ има? Има. Хоћемо да заштитимо, а они немају 
скрупула. Хоћете наркомане у институције? 

ОДГОВОРНОСТ

Нисам ја дошао да вас молим за глас, ја сам дошао да ме ви 
разумијете. Ако хоћете да ми дате одговорност да водим Ре пуб -
лику, гласајте. Ако нећете, ви ћете мени помоћи, имам ја сто дру-
гих послова бољих него ово што чиним, али ја имам дру штвену 
одговорност и имам одговорност према народу ко ме припадам. 

Ја нећу да кажем да не постоје ствари које ме чине срећ-
ним. Чини ме срећним кад одем у Вашингтон и кад трећи чо-
вјек Америке каже да морам нешто потписати а ја кажем да 
не ћу, кад ме пита шта хоћу ја му кажем да хоћу да идем кући. 
Ка зао ми је онда да ћу ићи тек кад то нешто потпишем, и да 
је то у националном интересу америчког народа, а ја му јасно 
ка жем: „Слушај ти, ово није у националном интересу мог срп-
ског народа и ја то никада нећу потписати“. Па се исвађамо 
ту на мртво име. Па мени није свеједно, летим преко океана 
и контам, сад ће ови Американци неку ракету и одох ја доље 
ајку лама. А онда поносан што сам ја рекао Американцима да 
не ћу и ко их шиша што су Американци, не мора бити све како 
они кажу. 

Ја, за разлику од Босића, кад год смо причали раније он 
мене пита шта кажу странци. Ја му кажем „Је**и те странци, овдје 
ми морамо договорити шта ћемо“. И ви данас имате ситуацију 
која се креће на сљедећи начин: америчка амбасада подржава 
опозицију – спотове снимају, пишу. А јесте чули кога подржава 
Русија? Јесте чули шта каже предсједник Путин за мене? Да 
сам прави човјек, прави политичар, прави привредник, прави 
домаћин, да Републици Српској треба прави домаћин. И још 
је једну ствар рекао: „Господине предсједниче, ове године смо 
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се видјели два пута, а видјећемо се још једном“. Негдје око 17. 
октобра он долази у Београд. 

Путин рачуна на то да ћу ја остати предсједник. А сад ви 
ако не гласате за мене, онда сте преварили Путина, а не мене. А 
ако гласате за ове друге онда гласате за Американце, а ти ће вас 
исти веома брзо свући доље у Маглај. О тим стварима морате 
тако мислити, јер је то истина. 

Живи и здрави били, желим вам све најбоље, вама и 
вашим породицама. Мора народ да размишља, не смије народ 
дозволити да буде вођен, он мора да размишља и да одлучи ко 
ће у име њега да одлучи. Не треба ми ни један ваш глас који 
није промишљен.

Моја снага, Жељкина и ових посланика овдје које ћете 
изабрати, јесте у гласу, ви трансферишете свој глас у нашу 
снагу. И ми вас никада нисмо издали, ми смо ту са народом, 
и никада нисмо издали овај народ, немамо намјеру да то 
чинимо.

Знам да није лако, знам да се тешко живи. Али, извините, 
поплаве, суше, глобална криза, лоше приватизације, добро 
да уопште стојимо на ногама. И нисмо уопште смањивали 
плате, као што је Жељка рекла, и нећемо смањивати плате, 
ево Србија смањује, ми нећемо смањивати плате. Ни пензије 
нећемо смањивати, одржаћемо их. Гласајте за ове људе. Ево вам 
Споменка која може да представља и да буде добар глас одавде, 
чујем да су је избацили из општине само зато што припада другој 
опцији. А ви ми сад реците је л’ доктор икога избацио кад је 
дошао? Није. Е сад, гдје је људство, а гдје нељудство? Како цуру 
која је завршила економски факултет избаците на цесту? Ко ће 
овдје остати? Зато ће она сутра почети да ради, не брините се. 
И ови кандидати из Добоја и сви ви који имате везе са Добојем, 
не дозволите да се идеја коју је Нинковић имао о Добоју, да буде 
српски, да се не претвори па да постане муслимански. 
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Је л’ могуће да Петровић, кад долази неко са стране, не 
истакне заставу Републике Српске и да га је стид Републике 
Српске? Па ја нећу да идем нигдје гдје нема заставе Републике 
Српске. Кад би мене слушали како ја по свијету говорим о 
Републици Српској неки би мислили да је као Русија јака. 
А он у Добоју, прво, није смио да прихвати да му дође члан 
Предсједништва Изетбеговић, који није из Републике Српске, 
и нико га није бирао из Републике Српске и нема шта да тражи 
овдје, то је нова пракса, а он га доведе и стави азербејџанску 
заставу. А нема заставе Републике Српске. И дајте ви тим људима 
подршку, ако хоћете да позелените скроз, онда дајте. Ето. 

Хвала вам, лијепо ми је овде. Волим доћи у овај питоми 
крај. Ако изаберете праве људе, моћи ће да ме питају, ја ћу сва-
како бити предсједник, ко није мислио гласати за мене и не 
мора, али изаберите праве људе који могу да дођи да ураде 
нешто овдје за вас лично. 

Сјећам се 1998. године, нисте имали ни састављен асфалт 
са Добојем, ја сам то урадио. Немојте да заборављате, понекад 
морате бити понешто и дужни. Ако ни у чему другом онда 
бар само у односу према људима. Ја сам онај који вас није 
изневјерио, и немојте дозволити да сутра жалите. Ту сам хоћу 
да будем са вама, хоћу да радим са вама, хоћу да развијемо ово 
Петрово. И још једна најважнија ствар, хоћу да Петрово буде 
стабилно, мирно, безбједно и наше. Хвала лијепо.
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Модрича, 29. септембар 2014.

Само озбиљан народ може                                          
да има државу

Добро вече, Модричо, добро вече, браћо и сестре, добри 
љу ди. Ево сретнемо се овдје сваке друге и четврте године и по ди -
јелимо заједничко мишљење и то ми је важно. Увијек овдје до ла-
зим пуна срца, волим доћи у Модричу, осјећам се једним од вас. 

И знам да вас никада нисам осрамотио, гдје год сам био. 
Морам вам рећи да ни мене није никада било срамота што сам 
Србин и што представљам српски народ и Републику Српску, 
без обзира на то колико клеветали и лоше причали и о Србима 
и о Републици Српској. Ја сам увијек стао и био све већи и већи 
још од оваквог каквог ме Бог подарио. 

Овдје сам дошао да вам кажем да све што смо знали и 
умје ли да смо урадили претходних година, нисмо дозволили 
да се суновратимо и да паднемо. Све је било припремљено, али 
није се десило. Покушавају да нам узму надлежности, инсти-
туције. Кад нам узму институције, узму нам државу. Зато ја-
чати институције Републике Српске значи јачати државу ко ја 
се зове Република Српска. Република Српска није оно што нам 
често говоре из другог ентитета „мањи бх. ентитет“, „гено-
цидна“, код мене је оно што је наше увијек имало своје име и 
презиме, а то име и презиме је Република Српска. Пуним име-
ном и презименом. 
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Од јачања државе и институција иде и овај наш вечераш-
њи дијалог, а то је шта смо, ко смо и како мислимо ићи даље. 
Хоћемо ли ићи заједно или ћемо бити поцијепани. Давно су 
још наши преци говорили, тражили оно четири „С“ – само 
слога Србина спашава. Увијек кад су Срби били сложни, има-
ли су просперитет. Увијек кад су били подијељени, били су гу-
битници. Некада давно на бојном пољу, данас на политичком. 
И то сасвим добро знају ови странци, који мешетаре овуда и 
мисле да се вјежбају на нама. Они мисле да смо ми глупљи 
од њих. Они мисле да смо ми мање вриједни. Они мисле да 
кад дођу овдје са својим платама и скромним помоћима, да 
ми треба да пужемо овдје. Да треба да будемо поданици. Е, 
ја не могу да будем поданик. Је*и га, могу све ал’ не могу да 
будем поданик. А они хоће поданика и зато имамо проблем са 
Милорадом Додиком и овом екипом људи. 

Срби нису поданици, они се знају некад сагнути али 
историјски гледано нису поданици. 

Ми имамо дивну историју, поносну историју на наше 
претке. Зато се морамо борити за Републику Српску, јер без 
Републике Српске и њених институција нема егзистенције 
ни српског народа на овим просторима. Република Српска 
је сјајна идеја, толико сјајна да друге доводи до очаја. Али је 
добра за нас и не смијемо је се одрећи. Република Српска је 
једини гарант српског народа овдје. То не значи да ми треба да 
будемо другачији, арогантнији и лоши према другима, другим 
нацијама или другим људима. Ко год прихвата Републику 
Српску, добродошао је овдје, ко не прихвата, шта ће овдје? 

Све се своди на оно што ми данас радимо. Нема рата, нема 
пушке и сва срећа да је тако. Ја нисам ратни лидер, ја вас нећу 
одвести ни у какав рат, мада дјелује да сам стално ратнички 
расположен. То је само из политичких, не из војних ствари, узе-
ли су нам војску, узели су нам много чега другог. Наша снага, 
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то је глас на изборима. Оно што смо научили радећи заједно, 
ви из Модриче и сви људи из Републике Српске, јесте да је глас 
који сте дали на изборима то што је учинило мене снажним и 
онда сам ја могао да одем и да кажем нећу. Па кад почну да ми 
пријете, да ми псују, а ви знате како то изгледа кад се мушкарци 
посвађају, па ми кажу ил’ овако или онако, ја кажем „гони се и 
ти“! Онда то могу да урадим, јер иза себе имам народ, имам 
глас. И нећу да будем нејак, или ћу добити ове изборе снажно 
или немојте гласати за мене. Ја нећу нејак никуд да идем. Ја 
хоћу вашу подршку, говорим отворено, и зато је за ове странце 
опасна синергија између мене и народа. 

Добијају странци велике паре да би приказали да Бошњаци 
– муслимани, Срби – православци и Хрвати – католици могу да 
живе срећно. Па што су онда разбили Југославију, што су онда 
то урадили? Ако није могла велика Југославија, како може ова 
мала, баш је без везе? Они су је разбили. Крупни капитал влада 
свијетом. Не могу се ја томе супротставити. Док ви мене по-
државате, могу, оног тренутка кад ме не будете подржавали, 
наравно да ће се окомити прије свега на Републику Српску, јер 
сваки човјек који представља Републику Српску, уколико се 
уплаши за себе, готова је Република. 

Године 2006. нисмо имали никог од пријатеља, ни Србија 
нас није смјела бранити. Понешто мало могла се супротставити 
неком ставу, или кад су били затворени састанци, могли сте 
чути како смо ми њихова браћа и како нас подржавају. Па чекај, 
изађи на телевизију па то реци. Не, никада то нису рекли, него 
„подржавамо територијални интегритет Босне и Херцеговине 
и два ентитета“, довољно, ако смо ми способни да то радимо. 
Ако ми нисмо, то је губитничка политика. 

Ми смо били способни да ни од једног пријатеља у 
свијету направимо неколико важних, а један од најважнијих је 
(ја сам на то поносан) Руска Федерација и предсједник Путин. 
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Бошњаци и Хрвати се никада нису снебивали да покажу да 
су им пријатељи Американци, нисам ни ја луд да се свађам 
са Американцима. Као, немам ја шта да радим па хајде мало 
да изазивам ту глобалну силу. Мене, у суштини, и не занима 
шта они раде на другим просторима. Ја имам проблем са Аме-
риканцима овдје, јер су они на муслиманској страни, то је мој 
проблем. А не то шта они раде тамо по Блиском истоку, или 
Кини, или не знам ни ја гдје. Нек раде шта хоће, али овдје се ја 
питам за он што се зове Република Српска. 

А кад се ја питам, онда не може да иде на штету ове 
Републике. Па сте чули за оног Хила, отправник послова, 
није мала функција. И сад он пише треба ово треба оно, као 
за вријеме поплава није било нигдје власти, чекај, ‘ало болан, 
мајсторе, ниси био овдје кад смо били у Шамцу, ниси био овдје 
кад смо били у Модричи, у Добоју, није никога било, кад смо 
слали хеликоптере да извлачимо породице. Знате шта ми је на 
то рекао? Да су несигурни услови, и четврти дан су нудили 
хеликоптере НАТО савеза, ја им кажем „Хвала, шта ћеш ми 
сад?!“ И онда он дође и прича како ми ништа нећемо, а шта си 
ти урадио ако ти је стало до тога? Пустили смо ваучере, вјерујте 
да нисмо знали како ћемо их покрити. Отишли смо у Русију 
Жељка и ја, и покрио их је наравно Путин са 150 милиона 
марака. Ја знам да тај ваучер није довољан, али пет хиљада ма-
рака је некима било довољно да поправе своје основно дома-
ћинство. Бар оно, дневни боравак, кухиња, да нешто набаве од 
свега тога. Била је и бивша земља па нико ништа није давао, 
било је и прије поплава па нико ништа није давао. Ми смо 
нашли начин, јер смо видјели која је катастрофа овог народа. 
И он мени дође да каже да ништа нисмо урадили?! Ко си ти 
више? Ко су ти Американци?! Пустите нас на миру. 
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МУЏАХЕДИНИ

Када су сјекли српске главе, тамо око Теслића и по Озрену, 
а тамо онај један муџахедин држи за косу српску главу, из 
чијег одсјеченог врата капа крв, и када се то показало ни један 
се Американац није за тим окренуо. Мислили да је то српска 
пропаганда, касније се доказало да је то српска глава и да ју је 
одсјекао муџахедин. Е сад кад су одсјечене двије америчке гла-
ве, сада дижу авионе, сада знају тамо бомбардовати, а ми овдје 
не смијемо да се боримо, ми овдје морамо заједно. Чекајте, 
рије шите ми ове муџахедине овдје, ја нећу са њима овдје да 
бу дем. Ја нећу да ризикујем живот овог народа, зато хоћу да 
раз вијемо јаку полицију. Полиција мора да буде гарант наше 
безбједности. И сад се види колико је било важно то што нисмо 
дали полицију онда кад су хтјели да нам је узму. 

Држава није игра, држава је озбиљна ствар. Само озбиљан 
народ може да направи државу. Ми смо на путу да будемо 
веома озбиљан народ. Наша Република је утегнутија и боље 
функ ционише него неке које се зову државама. Ко је могао ра-
чу нати да ће се Словенија увалити у овакве проблеме? Прије 
20 година била је појам, развијена, нема незапослених. Ало – 
29 милијарди евра дуга, а два милиона становника. Заробљени 
док постоје, нема излаза. 

Република Српска, ово што галаме ови из опозиције, 
нис мо презадужени, све сервисирамо, не заостаје ни једна ни 
плата ни пензија ни спољни дуг који плаћамо. Већина дугова 
које имамо су дугови до ‘92. године, који сада доспијевају. 

Република Српска никада није била стабилнија, никада 
ни је имала више међународних пријатеља. Отворених. Руска 
Федерација у Савјету безбједности Уједињених нација, тамо гдје 
су се константно доносиле резолуције негативне по Републику 
Српску, сада каже – не може. Седам година руски амбасадор 
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у Уједињеним нацијама не дозвољава доношење негативне 
резолуције о Републици Српској. Је л’ то пријатељство? Нарав-
но да јесте. Република Српска по свему што има није ни једна 
половина једне улице у Москви, није ни половина једне улице 
по броју становника, тек имамо милион и триста хиљада љу ди. 
Москва има двадесет милиона људи, а читава Русија 156 ми-
лиона. Они су нас прихватили као пријатеље. А опозиција се 
ставила под скуте Американаца. Знате шта, ја ћу се и загрлити 
и свађати са Американцима, ако сматрам да је то наш интерес. 
Али то нећу урадити због Американаца, него због нас. Увјерен 
сам да је пријатељство са Русима кључно за нашу будућност. 
Исто тако, и подаништво Американцима је кључно за нашу 
будућност. 

Само у првом случају нас има, а у другом случају, са Аме-
риканцима, нас нема. Зато ћете ви, не гласати између мене и 
ових из опозиције, Босића килавог и ових других, него ћете 
гла сати између оног што јесте Русија и оног што јесте Америка 
ко ју они подржавају. 

Политика није неозбиљна ствар. Не треба ми да будемо 
ни поданици Русима, извините, не дам ја ни то. Ја могу да будем 
партнер, а кад ми кажу да сам мали... нисам мали, ја сам већи 
од Путина кад стане крај мене. Земља мала, и то? Нема везе, ја 
осјећам Републику Српску већу него било кога на свијету. И ја 
не пуштам и не допуштам. 

Ја сам сједио са свим тим политичарима, Чавићем, Ивани-
ћем, Босићем, и кад кренемо да причамо око устава, прво пи-
тају „шта кажу странци“. Шта тебе брига шта кажу странци, 
ваљда је битно шта ми кажемо. Углавном, данас нико не може 
да одлучује у наше име осим нас. Ми смо данас они којих, ако 
нема у одлукама Босне и Херцеговине, нема ни одлуке. 

А 2006. године нико нас ништа није питао. Узеше војску, 
узеше порезе, узеше све што су могли. Што сад нешто не узму? 
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Е узеће знате шта! Јасна је то ствар, народ мора да осјећа си-
гурност у политикама које га представљају. Ја не морам вама ни 
да се представљам, ни да се хвалим. Ја сам такав какав сам. Има 
овдје оних и који су дошли да слушају, знате, који су дошли 
од политике да праве мали дневни шићар. Ја нисам тај, и од 
политике не правим шићар. Дочепај се посланичког мјеста, па 
се продај, дочепај се одборничког мјеста па се продај, то је на 
највећу штету народа. 

Нема снажне државе ако нема снажне политике. И нема 
сна жне државе, ако нема снажну политичку личност. Зашто 
Америка тражи лидера, зашто Њемачка тражи лидера, зашто 
Британија гања лидера? Зашто Русија тражи лидера? Зашто 
Ита лија гања лидера? Зашто Срби немају лидера? Зато што не 
дају, а онда вама понуде да се свађате између себе. Или су срп-
ски лидери завршили у Хагу или у затвору зато што је неко 
рекао да су криминалци. Па их након двије године процедуре 
ослободе, и кажу да нису криви, а то што си их провео кроз 
процедуру, то нема никаквог значаја? Ево није наша политичка 
опција, Шаровић, јесу ли га затворили годину дана, па послије 
рекли да није крив? А човјеку упропаштен и живот и породица 
и политика и све живо. 

Е то вам раде ти странци. А мене не могу затворити. Кад 
су год покушали... прије него што смо ишта покушали да гра-
димо и правимо они су рекли – криминал! Кад смо градили 
ауто-пут до Градишке – криминал. Сваки дан, медији... ова 
лаж љива, педерска телевизија БН. Нисам ја то случајно рекао, 
овај Тришић је јуче био на геј паради. Представља се као моде-
ран, а он је у суштини то. Дакле, немам ја ништа против њих, 
али немој ми ходати овдје испред носа. Шта год кренете да 
радите, одмах вам окаљају. Док смо градили ауто-пут – лопови 
и криминалци, кад смо га направили, нико ништа не прича. 
Правиш зграду Владе да би Република Српска имала своје 
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представништво, да кад дође неко и види, да каже – ово су 
људи који знају шта хоће. Лопови, криминалци, из Сарајева 
СИПА, оних „60 минута“, па сад БН, иста прича... Као што је 
лагало „60 минута“, тако лаже и БН. Добију нешто пара, у реду 
је, приватна телевизија, има човјек шта да ради. 

Само да знате, али немојте ширити, чим се заврше избо-
ри, позваћу ја тог Тришића, имам ја њему свашта рећи. Све 
што почнемо да градимо, нападају. А ови овдје ваши, условно 
ре  че но, што су прије нас били на власти, продали водовод! Еј, 
про дали водовод! И они поштени, а ми лопови? И шта сад ја да 
при чам о томе. Ко хоће нек прогута, ко неће не мора. Шта нас 
че ка у наредним годинама? Наравно, чека нас још доста иза-
зо ва. Чека нас доста изазова којих морамо бити свјесни. Сада 
кад стојите овдје, ево неки сједе, ја стојим са вама, морате да 
зна те да се негдје тамо на Блиском истоку води рат, у коме је 
350 екстремиста из Босне и Херцеговине. Они треба сутра или 
за извјесно вријеме да се врате овдје и то је озбиљан проблем 
ко  ји ми као нација имамо. То је озбиљан проблем и ми морамо 
да направимо систем да се бранимо од тог. Ми то не можемо 
да ријешимо без политичког Сарајева, односно Бошњака у Са-
рајеву. 

Вехабизам постаје највећи проблем ислама овдје у Босни 
и Херцеговини, и оним нормалним Муслиманима овдје. То 
је ненормално, ти људи убијају, ти људи кољу, ти људи се за-
пашу експлозивом, то раде у свијету. Немојте заборавити, у 
рату у бившој Југославији, кад се тамо негдје у Хрватској десио 
ору жани сукоб, а ми мислили да је то далеко од нас, па је све 
дошло нама пред кућу. Е оно што озбиљна политика мора да 
уради, мора да нађе начин да се избори с тим. Не можемо да 
се одмах изборимо с тим, да знате. Али можемо битно утицати 
да нас не задеси хаос. 
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Друга важна ствар, морамо да наставимо наш привредни 
развој. Немојте насједати на причу да само страни инвеститори 
овдје могу да помогну. Свједок сам на многим мјестима гдје 
стране инвеститоре интересује само њихов профит и ништа 
друго. 

А има и сјајних примјера. Када је била поплава и све му је 
уништено, један предузетник је одвео своје раднике у Њемач-
ку и тамо ће да раде, док не поправи овдје погон. А то је један 
примјер. Изнијели су нам до сада из Босне и Херцеговине преко 
двије милијарде марака. Изнијели су добити разне банке и 
предузећа која овдје раде. Двије милијарде марака. А онда кад 
неки од амбасадора донесе 100 хиљада марака – ударна вијест 
на дневнику. Ми морамо подржати своје људе. Не може се 
пристати на то да су сви лопови. Не подржимо ли наше људе, 
нашу привредну структуру, која ради и запошљава, немамо 
шансе. Морају се подржати наши људи, ако је наш овдје лако 
ћемо с њим. Добродошли странци, али немој да стално стеремо 
црвене тепихе, а онда ништа не буде. Према томе, чека нас 
иду ћа година у којој ћемо додатно бити изложени проблемима 
у економији. Оно што смо Жељка и ја урадили, то је да смо 
добили од Руса 700 милиона евра кредита који ће доћи до 
нове године, и стабилизоваћемо наш пензиони и здравствени 
систем, неће бити смањења пензија, неће бити смањења плата. 
То могу да обећам. Не могу да обећам да ће бити повећања, али 
је данас успјех кад нема смањења. Србија смањује своје, Хрват-
ска ће морати смањивати, Словенија смањује. 

Вјерујте, био сам у прилици, упоређивао сам плате профе-
сора. На грчким јавним универзитетима плата професора је 
1.300 евра, а код нас на нашим државним факултетима имају и 
по 1.500 евра. Важно је да не идемо доље. Задржаћемо се. Прва 
прилика и идемо горе. Мени је важно да обезбиједим мир, а 
мир у Републици Српској могу да обезбиједим са Жељком. 
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Жељка мора да буде изабрана, немојте да се зезнете случајно. 
А овај Младен Иванић, знам га годинама, знам га дуже него 
што Жељку знам. Немојте заборавити једну ствар – кад је 
умро Алија Изетбеговић, Младен Иванић је био министар 
ино страних послова, и наредио је да се у свим бх. амбасадама 
заставе спусте на пола копља, као знак жаљења. Шта је Србима 
Алија Изетбеговић, што да га Срби жале? Па ми једва чекали 
да он цркне, а он њега жали. 

Друга ствар, када је Ганића због злочина у Добровољачкој 
ухапсила полиција у Британији и он лежао тамо, сјећате се, 
Младен Иванић као министар му је дао дипломатски пасош 
да га извуче из затвора. Ејупа Ганића! Значи, сви су они тамо 
поштени, само смо ми овдје из Републике Српске лопови 
и криминалци. Кад сте чули ове из СДС-а да су напали на 
нешто на нивоу Босне и Херцеговине? Ја нисам. А јесу ли дош-
ли до микрофона, не можеш да живиш колико све не ва ља 
у Републици Српској. Није могуће и није истина. И не при-
хватам. Као што не прихватам ни сљедећу ствар: без обзира ко-
лико некоме било тешко, не прихватам да због тога не воли 
Ре публику Српску. Има да се воли Република Српска. И кад је 
најтеже, има да се воли! 

Мени је као човјеку увијек било важнији свако од вас поје-
ди начно, и знани и незнани, али да је из Републике Српске и 
да је мој Србин, грађанин Републике Српске, него сви страни 
амбасадори и било који министар и било који државник друге 
стране. Морам с њима, морамо разговарати, али не може и неће 
се ништа учинити што иде на штету овог народа. Ми морамо 
у наредном времену да одбранимо наш начин живота, наш 
језик, наше писмо, нашу крсну славу. То морамо да одбранимо. 
А то можемо ако имамо јаке институције. То можемо само ако 
имамо Републику Српску. 
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Имаћете предсједника високог 193, плавих очију, 115 кила 
тешког, е таквог ћете предсједника имати. Живјели и здрави би-
ли, хвала вам за ово вече, увијек се овдје добро осјећам. Желим 
све најбоље вама и вашим породицама. 
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Мркоњић Град, 30. септембар 2014.

Хоћу стабилну, мирну и развијену Српску

Добро вече. Желим да вас поздравим, да вам пошаљем 
много пољубаца и много љубави које имам за ваш град. 

Овдjе долазим да бисмо потврдили нешто што знамо, а 
то је наша блискост у свему овоме. Био сам тужан када сам 
морао напустити овај град а сада сам врло радостан када 
видим колико смо учинили да се врати живот. Дакле, град 
који припада вама, град који волите, а и ми који смо близу. Ја 
се осјећам вашим, без обзира на то што некада нисте баш били 
за мене, ал’ то је давно било. Давно. 

Сви су овдје тако сјајно говорили, чули сте Жељку како 
прича. А знате како је мени њих слушати сваки дан по пет 
пута? Али и они мене слушају по пет пута, тако да смо на 
истом. Ми смо заиста једна дивна екипа људи. А оно што 
нама треба, треба нам једно окупљање, снага, ми снагу знамо 
претворити у ефективу. Знамо претворити у оно што јесте, а 
то је Република Српска, снажна и моћна. 

Хоћу стабилну и мирну Републику Српску и сва моја 
по ли тика се заснива на томе: стабилност, мир, развој и 
сигурност. Хоћу да овдје дјеца буду сигурна. Ми нисмо људи 
рата и де ста билизације, ми смо људи мира. Ми желимо у 
миру да покажемо шта можемо, око нас се окупљају људи 
који знају. Око нас су људи који својим радом потврђују, више 
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него било каква прича, ко су шта су, шта могу... Иза нас су 
многи пројекти. Гдје год прођем широм Републике Српске, 
тачно знам гдје сам градио пут, гдје сам градио школу, гдје 
сам градио мост, ово или оно. 

Са нама су људи који су социјално одговорни. Маринко 
Уми чевић је сигурно човјек који је социјално одговоран, друш-
твено користан, у смислу да људи који код њега раде имају зна-
чајну пажњу. Можда то све није на нивоу који желимо, али је 
данас важно имати посао. Данас је важно имати радна мјеста, и 
сви вјерујемо да ће бити боље. И морамо дати подршку људима 
који су наши. Наши људи који се баве бизнисом морају бити 
подржани од нас. Странци када се баве овдjе бизнисом они на 
уму имају само профит, али људи који су рођени овдjе имају 
далеко више везаности. Дакле, Република у којој ћемо имати 
добре путеве, добре школе, добре болнице. 

Данас смо потписали уговор, као што сте могли да 
видите, за реконструкцију и опремање Клиничког центра 
у Бањој Луци, вриједности преко 170 милиона марака. За 
40 мјесеци имаћемо најбоље опремљен клинички центар 
у региону. Бо љи него што има Србија, бољи него што има 
било ко. То је ре  зултат упорног рада значајног броја људи из 
Владе и града Ба ње Луке. Да бисмо то урадили морали смо 
да рјешавамо проблем статуса. Морам вам рећи да Клинички 
центар до при је неколико мјесеци није имао употребну ни 
грађевинску дозволу. Четрдесет година ради без употребне и 
грађевинске дозволе. Данас то има, и биће још опремљенији. 

Чујем сад ове из опозиције, који ни један успјех 
Републике Српске не могу да поднесу. Од СДС-а и ПДП-а у 
посљедњих го дину и по дана нисте чули да је ишта лоше на 
нивоу Босне и Херцеговине, по њима све лоше је само овдjе. 
А рећи ћу вам како смо добили тај кредит. Кредит је десет 
година грејс период – не враћамо га, један и по посто камате 
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и 20 година враћања. То као да вам је неко дао џаба, за оне 
који се баве бизнисом. Морамо да имамо клинички центар, 
дабогда да ником не треба. Али нас пракса и живот уче да 
морамо да имамо, јер једино добро опремљена медицина 
може да помогне људима. А они и то нападају, ништа им не 
ваља. И ништа им није свето. 

Република Српска је опстала захваљујући СНСД-у. Данас 
сигурно могу да вам кажем да, поред оснивача Републике 
Српске, људи који су формирали Републику Српску, Караџића 
и других који су с њим то радили... Ко је онај тамо што се де-
ре? Ако је наш да га пустимо, ако није да га тражимо. Дакле, 
нај више смо урадили да се развије и стабилизује Република 
Срп ска. Године 2006. смо били пред потпуним крахом. Нико 
Ре публику Српску није доживљавао као озбиљну причу и 
категорију. Бошњаци, Хрвати, међународна заједница, нај-
чеш ће су стварали политике које су ишле према губитку 
сна ге надлежности Републике Српске. Србија није могла да 
прого вори јер је њој требала подршка, данас ми подржавамо 
Србију. Можда више него што она нас подржава. Јер нисмо 
хтјели ни једну одлуку да пустимо на нивоу БиХ која би била 
на штету Србије, не зато да би другима у Босни било лоше – 
Бошњацима и Хрватима. 

Ми смо то радили зато што желимо да свима буде доб ро. 
Радили смо у условима потпуне изолације. Потпуног секташ-
ког односа према нама, неповјерења. Али знам и увјерен сам 
да никога од вас, који сте гледали када нешто радим у Ва-
шингтону, Бриселу, Сарајеву или било гдје, да никога од вас 
ни је било стид што имате оваквог Милорада као предсједника. 
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ДЕЈТОН

А рећи ћу вам још једну ствар, можда још и важнију. Када 
год сам био изложен притисцима, галами, пријетњама, никада 
ме није било стид што сам Србин и што сам предсједник 
Републике Српске. Нисам се никада дао јер сам знао за лоше 
намјере које имају. Нисам ја ни за какву дестабилизацију. 
Босна и Херцеговина написана у Дејтону по Уставу, за нас није 
проблем. За нас је проблем насиље које проводи међународни 
фактор. И политичко Сарајево које редовно подмеће, то је наш 
проблем. И ту морамо да будемо сигурни. Ми не смијемо да 
изгубимо више ни једну надлежност. То није против Бошњака 
у Федерацији, то није против њих. Бошњаци су заробљеници 
политичког авантуризма и политичке елите из Сарајева која 
не може да одмjери своје ставове. Па тако ни сада када Босна и 
Херцеговина иде на све црне листе земаља, због тероризма и 
потенцијалних терориста. 

Морамо да кажемо да је политичка елита у Сарајеву 
на пра вила такву ситуацију да се такви провуку па да тамо 
негдје ратују, а да сутра треба нама да се врате овдје и да ми 
стријепимо од тога. На то одговоре морају да дају њихови 
политичари. Ми не можемо то да ријешимо без бошњачких 
политичара. Не можемо. То разумијем и знам. Али шта 
ако неће? Онда морамо ми да се бавимо својим питањима 
безбједности. 

Наше политике и наша побједа обезбиједиће још већу 
си гурност за све вас у Републици Српској. Ријешили смо пи-
та ња борбе са организованим криминалним групама. А то 
значи модернија, опремљенија, организованија полиција. 
Опрем ље није и неке друге службе. Не можемо ми бити 
наивни, и нећемо да будемо наивни, и да останемо, и на крају 
да испаднемо глупи. 
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Када су сјекли главе Србима, а из њих капала крв, онда 
се нико у Америци није дрзнуо да каже – како је то могуће, 
а сада када су њима одсјекли двије главе дижу авионе. Дижу 
авио не на те који ће се сутра можда нама овдjе вратити. Само 
ми овдjе нисмо, као, били у праву, а они сада јесу. Не смијемо 
би ти наивни. 

Моја улога као предсједника Републике била је кључна, 
кад се пробудим не смијем бити наиван, кад спавам не 
смијем бити наиван. Не смијем наивно да сањам, а камоли да 
наивно живим. И морам да будем опрезан. Ви имате право и 
могућност да живите лагодније. А ја сам вјечито на стражи. Ја 
сам на мртвој стражи. А ако нисте спремни да то радите, онда 
наравно нисте ни за политику, онда нисте ни за државника. 

Имате много развијенијих подручја, покрајина, ентите-
та широм свијета јачих од нас. Ломбардија у Италији има 440 
милијарди производ. Многи од вас нису ни чули, најмоћ-
нија регија у Европи. Заједно са Баварском. Ко зна ко је њи ма 
предсједник? Нико. Ево ја не знам. А многи знају ко је пред -
сједник Републике Српске. Али они живе у богатству, у ста-
билности, а ми се овде још боримо за свој статус. Наша по ли-
тика није политика сукоба са другима. Они не воле што ми 
мислимо и говоримо директно. И зато је важно препознати 
политичаре у овој Републици, и у овој кампањи, и дати им 
глас. 

Снага политичара је глас. Велике политичке партије 
до носе одлуке, мали само мешетаре и продају мандате. Кад 
продају мандате продали су карактер, кад продају карактер 
продали су људство. Велика политичка партија не може да 
тргује мандатима, она или јесте или није, она не може да 
тргује. Било је и код нас битанги које су се мало извукле, не 
тако много, и боље је што смо их се ријешили. А оно што мора 
да знате и желим овдjе да вам кажем, нема партије на простору 
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бивше Југославије која је показала своју упорну стабилност 
као што је то СНСД. Је л’ има и један наш виђени кадар да је 
напустио СНСД? Ово је јединство. Не морамо да се сретнемо 
мјесец дана, два мјесеца, али ако поставе пред нас исте теме, 
донијећемо исте одлуке. 

Зашто је то важно? Па важно је зато што је овај Милорад 
До дик доживио да су ме амерички хеликоптери одвезли на 
носач авиона негдје на Јадрану, ја немам појма гдје сам био. 
Нема мобилног, нема око тебе никога на кога се можеш 
ослонити, око тебе све аждаје. И треба да одлучујеш. Ако 
немаш изграђен став – правиш грешку! А грешка моја 
или Жељкина, или Игорова, и ових људи, може да кошта 
генерације које долазе, може за 20 година да буде лоша. Једино 
Зоран Тегелтија не прави грешке јер он стално пише налоге 
који иду у Мркоњић. И сваки пут кад му ми приговоримо – 
чекај, Зоране, има и других општина, он издигне ваше гласове 
и каже да је добио највише, и ми му не можемо ништа рећи. 
Тако да не знам да л’ да вам сугеришем да гласате опет, или 
мало да смањите, али ево, гласајте опет. А ја ћу ићи тако са 
Зораном. 

СТАВ

Потребно је одредити политичке ставове, јер се ми бави-
мо политиком. Нисам ја васпитачица у вртићу па да о томе 
раз мишљам. Ја морам да говорим о томе шта ћемо да радимо. 
Да кле, мир, стабилност и јачање Републике Српске, јачање 
ње не привреде. Како? Онако како смо радили. Да ли смо 
могли ви ше? Нисмо могли више! Чистог образа вам то кажем. 
Ја немам пој ма како смо ми успјели и оволико направити. 
Неки ће овдjе ре ћи да тешко живимо. Да, али не живим ни 
ја лако. Без обзира на тп шта ви мислили, авион, хеликоптер, 
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аутомобил, ‘вамо, та мо. Ајте се и ви возикајте по читав дан, па 
ћете и ви видјети да ће вам досадити. 

Има оних којима сам ја досадио али и они су мени доса-
дили. Ја се бавим политиком због вас који сте овдје, који смо 
заједно. Ја сам због вас овдје. Ја уопште не бих био предсједник 
да ви нисте такви, ви мене у ствари гурате. У Републици 
Српској морамо имати парламентарну већину, то је 42. Ништа 
више не успијева у политици као 50% плус један глас, е онда је 
право. Е онда не морате никог да мољакате, а он каже да има 
бабу која није запослена...“де запосли ми стрину...“ то су мали. 

Велики праве стратегије. Велики се уједине у снагу, која 
је снага песнице, која може да продре. Значи, треба нам 42 
по сланика из СНСД-а, треба нам да изаберемо предсједника 
владе, а присутан је овдје, само нећу да кажем. Да бисмо 
могли да идемо даље, треба нам горе десет посланика. Десет. 
У Парламенту Босне и Херцеговине, од 14, треба нам десет на-
ших. Е сад ћу вам објаснити зашто. Тамо се гласа тако што у 
већини од 22, мора да буде пет гласова из Републике Српске. 
Дакле, тих пет мора да буде за. 

Ако хоћете да нешто скинете, и да кажете да сте против, 
морате да имате десет. У правилу, ми морамо да имамо десет 
сигурних гласова, не смијемо да имамо калкуланте, лицемјере, 
и оне скоројевиће што хоће за час да нешто узму. Морамо да 
имамо десет гласова кад се каже да не може за то да се гласа, да 
се не гласа. Ако имате пет њихових, однесоше надлежности. 
Тешка борба, свакодневна борба, зато је важно да разумијете. 
Дакле, треба нам десет посланика у Парламенту БиХ и треба 
нам Жељка, из низа разлога. 

Оно све што су рекли о Иванићу, ја могу још више, али 
нећу да вас замарам, почећете се бојати па ћете се разилазити. 
Али ћу вам рећи сљедећу ствар. Иванић је човјек који стално 
покушава да се нечега докопа, а кад се докопа, то укопа 100%. 
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А ево рекао вам је Зоран, погледајте шта је урађено. Има ли 
игдје ишта да су урадили? Нигдје ништа. Политичар се мјери 
по томе шта остави иза себе, кад дође овако пред вас након 
четири године, а не по томе како прича. Има људи који љепше 
причају од мене, има људи које можете да слушате данима. 
Али вам је фино само док их слушате, кад одете, онда ништа. 

Могу да кажем да смо овај град уредили и да данас из гле-
да пристојно и лијепо. А Жељка треба тамо јер је члан Пред-
сједништва веома озбиљна ствар. Предсједништво у датим 
околностима има право да позове војну помоћ неке друге зем-
ље. Како ствари стоје, у Сарајеву би од Турака тражили да нам 
дођу овдје. Бакир Изетбеговић би одмах довео овдје Турску. 
Зна те када су њихови, турски војници дошли овдје у мировну 
мисију, онда је у свим њиховим листовима на насловници 
било „Турски војник поново у Босни“, тако је писало. 

Турска, наравно, није земља којом треба да се страшимо. 
Али је Турска земља која има одређени интерес. У неким од 
тих интереса ми се не слажемо. Зато мора да буде снажан члан 
Предсједништва. И Жељка иде тамо не да са њима „сећија“ 
по читав дан и ноћ и да са њима нешто шушори, него да каже 
јас но, ово је став, довиђења и пријатно! Имамо сат времена, 
ра димо и готово. Тако и ја радим. Шпирић и ови посланици, 
то сам већ објаснио. 

Пошто сам увјерен да ћете гласати за Зорана, гласајте и за 
вашу кандидаткињу за посланика. Морам признати да ми се 
свидио начин на који говори. Знате како, није баш једноставно 
гледати у вас. А онда дође жена, која вјероватно први пут го-
во ри пред овако великим скупом, и тако дивне поруке вам 
пошаље. То значи да овдје имамо ресурс. И зато гласајте за 
СНСД. Немојте да се играте. Ако имате каквог утицаја по 
Бањој Луци, чуо сам да нисте тамо баш заступљени, онда и 
на њих утичите да гласају за нас. Колико, Зоране, људи иде 
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дневно радити у Бању Луку? Мало? По њему је мало кад би 
сви ишли. 

Желим вам све најбоље, хвала вам што сте нам уљепшали 
ноћ. Надам се да дијелимо исту енергију. Живјели и здрави 
били. И морам вам још нешто рећи, волим вас све. 
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Љубиње, 1. октобар 2014.

Не вјерујем у БиХ

Хвала вам. Ево нас овдjе поново са вама да размијенимо 
наше политичке идеје и да кажем да ми је стварно жао што ово 
мјесто не иде напријед, али ево ја сам 12 година предсједник 
Владе или Републике и још се нисам срео са вашим начелником. 
Никада није дошао да нешто предложи, да нешто тражи, да 
нешто покуша са нама. Изоловао је ову општину и довео је у 
стање које јесте, и морам вам рећи, пошто обилазим читаву Ре-
пуб лику Српску, да је ова локална заједница једна од најне сре-
ђенијих у Републици Српској. Жао ми је то због вас, добрих 
људи, који живите овдје. 

И гдје год у Херцеговини одем, увијек ћу рећи да сте ви 
ра дан и марљив народ, да сте посвећени својој бризи, својој 
породици и жељи да остварите добро. Али да бисте то успјели 
морате имати успјешну политику. А свугдје у свијету успјешна 
политика је она која је успјешна за народ. А то значи на 
локалном и на глобалном нивоу. Не можете да будете успјешни 
ако немате успјешне локалне заједнице и успјешне републике 
и државе. Зато народ увијек мора да има јаке институције. И 
увијек упада у проблеме када се те институције приватизују и 
када појединци зграбе те институције и не дозволе да се крећу 
било куда ако то није у њиховом интересу. 
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Велики народи могу да имају државе, зато се за њих уви-
јек ратовало и гинуло. Мали народи су веома ријетко има ли 
државу. Сви народи су веома тешко стварали државу, кроз 
историју имали силне ратове, буне, побуне, изгибије, страдања. 
Тако некако је и са нашим народом српским, али и са народима 
са којима дијелимо овај простор. Зато је овдје увијек неизвјесно 
и увијек турбулентно. 

Ево у Босни и Херцеговини, гдје живе три народа, који 
кроз историју никада нису били на једној историјској страни, и 
ка да је била побједа и када је у питању пораз. И та историја је 
исклесала међунационалне и народне односе на тај начин да 
ми данас у Босни и Херцеговини немамо ни један заједнички 
празник изузев међународне Нове године. Сви имамо своје 
празнике, сви имамо своје културе, своје заједнице, свој начин 
живота. 

Моја улога као предсједника Републике била је да учиним 
све што могу да бих сачувао идентитет и начин живота који 
Срби упражњавају, а да не угрозе никог другога. А сасвим 
сигурно, без имало стида бранио сам оно што мислим да јесте 
наш национални идентитет – језик, писмо, вјера, наша крсна 
слава, и све оно што припада нама. И то није лако у овим 
усло вима. И још кад дођу странци, имате огроман притисак. 
Стран ци су се упорно и искључиво овдjе на нама вјежбали. И 
на Србима, и на Бошњацима, и на Хрватима и на свакоме. 

Данас, 20 година након распада Југославије, која је била 
велика заблуда српског народа, који је, ослобађајући друге 
кроз два велика рата, понудио оквир за државе за друге народе, 
као што су Словенци и Хрвати. Они су у првој прилици која се 
по јавила, одвојили се од Југославије, направили своје државе. 
А Срби остали као кривци за све што се десило у прошлим 
временима. У свему томе морате да нијансирате и да знате да 
стара непријатељства заборавите и нова нека створите. 



СЛОБОДНА СРПСКА

251

Политика није нешто што мора да произведе сукоб, а 
поготово не насиље. Политика мора да буде дјелатност у којој 
се ми сви скупимо и направимо што је могуће боље на миран 
начин. Тако смо се и ми овдје, тражећи нас саме у Републици 
Српској, упорно борили за наш идентитет и наш национални 
интерес. Мада, морам да кажем да је било мјеста гдје су нас уви-
јек сматрали за криве, ми смо претпостављени кривци. 

МОТИВ

Кроз све политичке процесе које сам прошао, када раз го-
варате са странцима схватите да они прилазе нама као крив-
цима. Али морам вам рећи једну ствар, никада ме није било 
стид што сам Србин и што сам предсједник Републике Српске. 
За мене је Република Српска далеко више – ја је волим. Али 
исто тако знамо да није баш вољена у окружењу и да није баш 
жељена. Али можемо то да разумијемо, као исто тако логичну и 
нормалну ствар – као што ми не волимо Босну и Херцеговину, 
онда вјероватно и други не воле Републику Српску. Али због 
љубави или нељубави не морамо да ратујемо. Можемо кроз по-
литичке процесе да направимо и дођемо до онога шта желимо.

Република Српска је била, све ове године, главни мотив 
мог политичког рада. Наслиједио сам је веома запуштену. Ре-
пуб лика Српска се готово испразнила. Странци су хтјели кроз 
реформе да нам узму све надлежности. Дошао сам у тренутку 
када су хтјели да нам узму полицију и да нам укину надлежност 
за полицијске послове и да их пренесу у Сарајево. Тада смо то 
одбили, нисмо дали полицију, и данас имамо полицију. А ко-
лико је то важно најбоље говоре садашњи догађаји. У Сирији 
траје стварање исламске државе због које Америка сада прави 
велику коалицију, да би ту исту исламску државу разбила. А 
то су исти они који су ратовали и овдје. Тек када су америчким 
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и француским новинарима одсјекли главе, онда се дигла сва 
Америка и сада диже авионе. 

Тамо се налази 350 евидентираних екстремиста из Босне и 
Херцеговине. Зато је важно да ми имамо свој систем безбједности, 
и зато је било важно сачувати полицију Републике Српске. Не 
смије у Сарајеву да се одлучује ко ће бити полицајац у Љубињу, 
па одједном да има 50 или 60 одсто полицајаца Бошњака у по-
ли циј ској станици. Зашто политички људи Бошњаци у Са-
рајеву нису спријечили ширење екстремизма у свом народу? 
Ср би кад иду и ратују иду сви или не иде нико. И зато нема 
појединачних примјера храбрости, у облицима терористичког 
система код Срба. Али у Босни и Херцеговини је евидентно 3500 
Бошњака за које рачунају да имају терористички потенцијал. 
И то је јавно речено на Парламенту Босне и Херцеговине, три 
и по хиљаде! 

Зашто једна Америка има право да иде хиљадама кило-
метара горе на Блиски исток и ратује, а ми овдје не смијемо да 
се бојимо, и не смијемо да направимо свој систем сигурности и 
свој систем безбједности. Зато је било важно сачувати полицију 
и да наш безбједносни систем буде још снажнији и отпоран на 
било какве изазове који могу да дођу. 

МАКСИМУМ

С друге стране, када сам дошао тада су плате и пензије 
биле дупло мање него што су данас. Ја не кажем да је ово да нас 
сјајно. Али није могло више, одмах да вам кажем. Ово је мак-
си мално што можемо, не може више. И урадили смо све што 
је могло. Ја нисам дошао овдје да вам се правдам, све што се 
мо гло ми смо урадили. Нема локалне заједнице у којој нисмо 
интервенисали. И овдjе подржавамо индивидуалне пројекте, и 
овдjе подржавамо ваше пољопривредне произвођаче, и овдjе 
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смо учествовали у асфалтирању путева, и овдjе смо долазили и 
поправљали дјечји вртић. Све је то надлежност локалне зајед-
нице. Све то треба да ради начелник а не предсједник Владе. 
Али није било никаквих иницијатива. А и поред тога, ја сам 
спреман, без обзира на све, због вас овдје, да за сваку прилику 
која се пружи овдје отворимо неки погон. 

Обратите се мени, и ја ћу вам помоћи. Морамо да људима 
вратимо вјеру у будућност, вама прије свега широм Републике. 
Али нико нема право због тешког живота да криви Републику 
Српску или да не воли Републику Српску. Република Српска 
је оквир у коме једино можемо да опстанемо и да живимо. Без 
Републике Српске нема афирмације и живота српског народа 
на овим просторима. То најбоље можете да видите сада код 
Хрвата у Босни и Херцеговини. Они су имали Херцег Босну, и 
са да већина жели, мада они то не раде тако снажно и јако како 
бисмо ми то урадили, да имају свој ентитет. Је ли тако? А имали 
су га у рукама. Немојте да се боримо за оно што смо историјски 
већ имали. Зато морамо упорно да бранимо и да градимо Ре-
пуб лику Српску. И да не дозволимо да буде изгубљена. 

Ја не вјерујем у Босну и Херцеговину. Није то никаква 
ароганција, него напросто чињенице не дозвољавају да вјеру-
јем у такво нешто. Сви су у њој незадовољни – Бошњаци 
неза до вољни јер хоће више, Хрвати јер су изгубили оно што 
су имали, ми јер су нам странци отели оно што имамо, оти-
мали надлежности и односили у Сарајево. Нико није задо-
вољан. Незадовољни странци зато што не успијева тај њихов 
експеримент. Никако да прохода и никако да оживи. Зато 
Бос на и Херцеговина и нема шансе. Зашто ја не вјерујем у 
Босну? Немам никаквог посебног разлога да је мрзим. Али 
ја не вјерујем у концепт, не вјерујем у пројект, не вјерујем у 
могућ ност да опстане. И зато нећу да се залажем за њу. Зашто 
бих се залагао за нешто што је имагинација, у коме ником 
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није добро. Није добро Бошњацима, није добро Хрватима, 
није добро Ср бима, није добро Јеврејима, није добро Ромима, 
није добро Црногорцима, никоме није добро. А поготово није 
добро овим страним менторима. И зашто онда? Како је онда 
могуће, да ли је могуће да сви ми не ваљамо а да Босна ваља? 
Наравно да није. И зато долази вријеме када ће се ствари 
морати другачије рје шавати. Имагинација је да је прича о 
Европској унији рјешење. Хрватска је ушла у Европску унију 
па никада није била у тежој социјалној ситуацији него сада. Ево 
годину дана и више је у Европској унији. Зашто је Словенија 
упала у проблеме, а у Европској унији je већ десет година? 
Словенија за коју смо сви знали да је најуспјешнија земља 
у бившој Југославији, и многи су од нас или наше комшије 
хтјели да се докопају Словеније и да тамо живе. Најзадуженија 
на простору бивше Југославије, два милиона становника, а 29 
милијарди евра дужна. То је такозвано дужничко ропство. Ми 
нисмо презадужени, имамо дугова, сервисирамо их, и имамо 
потенцијал за развој. 

Једини ми на простору бивше Југославије правимо дви-
је термоелектране и ауто-пут од 70 километара. Нико ви ше 
то не ради, сви стоје. Пропала грађевинска оператива у Хр-
ват ској, пропала грађевинска оператива Словеније, пропа ла 
грађевинска оператива Србије, још се понешто држи у Ре пуб-
лици Српској. Једини ми имамо двије-три фирме које могу да 
носе регионалне пројекте изградње. Ми смо настојали да не 
паднемо скроз у глобалној кризи коју су изазвали амерички 
бан кари. Они су нам сервирали кризу а сада покушавају да 
нам кажу како политичко вођство није способно да води, а 
они креирају долар који нема покрића и тиме заробе читав 
свијет, а нама овдје држе лекције. Ми се морамо окренути 
себи, нашем јединству. Моја снага је ваш глас. Нема овдjе 
ратова. Овдjе се ратови добијају и побједе носе искључиво 
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политичким побједама, гласовима које ви имате. Најснажније 
оружје које ви имате као народ је глас! 

Зато се мора изаћи на изборе и зато на тим изборима треба 
гласати за Жељку Цвијановић. Тамо се бира обучен човјек. У 
Уставу пише да се тамо бира српски члан Предсједништва, 
а Жељка је добра Српкиња, ја је знам, годинама са њом сара-
ђујем. И ми смо прошли све изазове и проблеме који су нам 
били накачени у претходних осам година, и знам како се по-
нашала. И знам да никада неће доћи у искушење да било шта 
направи што није у корист Републике Српске. Важно је да се 
сви окупимо, и наши коалициони партнери из ДНС-а, Со-
цијалистичке партије, сви добри људи. 

РАЗУМ

Људи су свјесна бића. Значи, ако су свјесни, морају да 
раз мишљају. Не смијемо да јуримо за обећаним брзинама које 
сте могли да чујете свих 20 година. Морате да знате, да про-
мислите зашто гласате, морамо се окупити, а ви Херцеговци 
сте паметан и бистар народ. И зато сте у оваквим екстремно 
тешким условима опстали овдје и живите на овим просторима. 
Ја знам да мора да су дошли овдје и неки који су њихови, 
који су дошли да чују шта ми говоримо, ево нисмо ништа 
говорили о њима, о другима. А знам да они кад говоре, они 
помену Милорада Додика 500 пута током вечери у негативном 
контексту. Али то је њихов проблем, ја сам свој посао радио 
часно, имамо подршку народа. Љубиње треба да буде дио 
наше велике побједе. Хоћу да вам помогнем. Али не могу ако 
немате начелника који је способан да направи неки пројекат 
и да дође и каже: „Предсједниче, дај помози“. Док њега не 
склоните, ја сам спреман да са људима из СНСД-а, ДНС-а и 
СП-а као коалиционим партнерима, да сједнем и да видимо 
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који је то пројекат који треба да радимо. Дајте да пробамо тако 
да радимо. 

Изазови су велики, о њима морам да бринем. О оним без-
бјед носним стварима, које ви знате, о којима сам вам причао, 
о развоју ове локалне заједнице. Има много људи из Љубиња 
које сам сретао широм свијета, који су важни и велики људи у 
бизнису, спремни да помогну, али морамо наћи начина како 
да их овдје привучемо. Не може се једном инерцијом и само 
сједењем овдје то урадити. Не може, морате ићи, отварати 
врата. Морате долазити. Република Српска нема ништа против 
Љубиња, али је очигледно да Љубиње кроз начелника има 
нешто против Републике Српске. Ту је проблем, тај проблем 
морамо да ријешимо. Немогуће је да ова дворана овдје изгледа 
на исти начин, да се то не може мало поправити. Немогуће је 
много тога. До те могућности до које желим са вама да радим, 
живјели и здрави били. Желим вам све најбоље у вашем животу. 
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Требиње, 1. октобар 2014.

Увијек смо били на правој страни

Пише иза на транспаренту „Миле, извини за 2012“. Сад 
ми један у публици, ту је негдје, каже да вам, кад се попнем на 
бину, кажем: „Што је више клевета и лажи Миле нам је милији 
и дражи“. Једино што имам рећи на све оно што сте слушали 
претходних мјесеци је: „Добро вече и волим вас све“! 

Волим доћи у овај град, овдје сам долазио и кад сте ме 
одба цивали, када смо побјеђивали и овдје ћу долазити увијек. 
Шта год ви радили, ја ћу овдjе долазити. Требиње је посебно, 
оно заслужује више. Требиње мора да тражи више, али мора да 
бира људе који ће тражити. Ово дивно Требиње саставни је дио 
једног великог циља који се зове Република Српска. Република 
Српска без Требиња не би имала ону духовност и онај значај, и 
оно што мислимо сви ми који волимо овдjе да дођемо, јесте да 
сте ви наша српска Атина. 

Ушао сам у политику, вјерујте, веома намјерно. Нисам мо-
га о да гледам лошије и мање паметне да одлучују о судбинама 
људи, и онда сам се укључио као млад и увијек гурао једну 
политику, а то је борити се за опште добро, борити се за мир, 
спокојство и ширење љубави међу људима. Сва моја политика 
била је политика одбране наше заједнице и нашег народа, на-
шег начина живота, свега онога што нас чини посебним. 
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Народ смо који толико не воле а који је задовољан собом, 
својом историјом, својим језиком, својом културом, својим 
писмом, крсном славом, својим идентитетом. Тај народ је увијек 
знао да бира. Понекад занесен правио је грешке, али је увијек 
био на правој страни, на страни оних који биљеже најсјајнија 
слова историје. Увијек смо били ту. И увијек смо доносили 
сло боду другима који су настојали да нас учине неслободним 
у настојању да нас прикажу онаквим какви нисмо, да од нас 
направе злочинце, геноцидне... 

А само неколико десетина година раније ослобађали смо 
их од фашизма и давали им слободу, а касније им давали и 
државе. Никакве захвалности нисмо имали. И морали смо да 
одболујемо своју огромну заблуду која се звала Југославија. Јер 
њу су жељели само Срби и српски народ дајући другима слободе, 
а сви остали то нису. Од Словенаца, Бошњака – Муслимана, 
Шиптара – Албанаца, Македонаца, сви су хтјели нешто друго. 
Зато српски народ није био ни схваћен у историјском тренутку 
распада, и предуго је остао у борби за Југославију, непотребно 
подносећи огромне жртве, не сналазећи се и не борећи се за 
себе. И онда када смо Драган Калинић и ја као припадници 
неке друге политичке партије били на оснивачкој скупштини 
Српске Републике Босне и Херцеговине у новембру 1991. годи-
не, веома добро сам разумио куд се крећемо, гдје идемо и шта 
нас чека. Поред оснивача Републике Српске, тих дивних људи, 
који данас чаморе по затворима, а неки нису међу живима, 
највише за очување и стабилност Републике Српске дао је 
СНСД, са мном на челу и свим мојим сарадницима. СНСД није 
до зволио да Република Српска изгуби свој субјективитет, своје 
територије, своје надлежности, да изгуби своју душу. Борили 
смо се за снагу институција Републике Српске, а снагу за то смо 
имали јер смо редовно добијали огроман број гласова, прето-
чених у институције Републике Српске. 
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Само на тај начин се може градити држава. Државу може 
да направи озбиљан народ. А историјски, озбиљан народ је 
срп ски народ, гдје год се налазио. Државност коју морамо 
да направимо свјесни брзине кретања и околности у којима 
се налазимо. Никада не смијемо додати брзину да не бисмо 
испа ли с пута. Морамо ићи полако и доћи тамо гдје хоћемо. 
И зато је наша политика била – што мање ентитет, што више 
др жава. Ентитет је ријеч коју су нам увалили изненада. Ево ја, 
кaо политолог, знам за тај израз али у неком другом смислу; у 
смислу државно-политичког оквира тај израз се нигдје не ко-
ристи. Хтјели су и тиме да покажу да смо привремени. А ја им 
кажем не! Република Српска је држава. И Босна и Херцеговина, 
уколико уопште хоће да опстане, мора да се креће ка унији или 
лабавој конфедерацији у оквиру Босне и Херцеговине. Ако тога 
нема, наше кретање је ка независности. То морамо да урадимо 
полако, зато што сам увјерен у једно а то је да нема слободе, 
нема српског народа на овим просторима ако нема Републике 
Српске. Као што нема српског народа на Косову и на многим 
другим мјестима гдје Срби нису имали своју државност.

Само државност омогућава да останемо овдје и само др-
жав ност омогућава да Требиње буде српски град. Али исто та-
ко, Требиње које јесте већински српско, мора да покаже сво ју 
величину зато што мора да покаже да поштује мањег и дру-
гачијег. Онолико колико они поштују нас, нашу Републику и 
наша права. 

Увјерен сам да вас никада није било срамота Милорада 
Додика, и када сам био у Вашингтону, Бриселу или било гдје 
на свијету. Када заступам Републику која има један и по, два 
милиона становника, када преговарам у Бриселу, као да засту-
пам велику земљу која има 200 милиона становника. То некада 
није било лако, некада су нам пријетили на тим састанцима, 
некада су нам говорили да ћемо имати проблем са њиховом 
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снагом, да морамо да прихватимо њихову вољу да бисмо се ми 
увалили у невољу, морамо да прихватимо њихово знање да 
бисмо ми упали у незнање. 

Никада ме није било срамота једне ствари: што припадам 
српском народу и што сам предсједник Републике Српске. Гдје 
год био и шта год радио, понос који сам имао превазилазио 
је све па чак и нормалне оквире тих састанака. Када су нас 
затварали у Бутмир у касарни или на носачу авиона негдје 
на мору, када није било могуће доћи у контакт са било ким, 
увијек сам знао – важнији ми је сваки човјек Републике Српске 
него сви амбасадори свих земаља свијета заједно. Важан ми 
је човјек Требиња, Новог Града, Зворника, Пала, Бањалуке, и 
свих градова Српске, него било који амбасадор који овдје има 
свој политички мандат двије-три године. 

Ми имамо наше животне мандате које морамо претвори-
ти у ефикасан циљ. А ефикасан циљ је да се боримо и да управ-
љамо сами нашим ресурсима, а не неко други. Да бисмо могли 
да управљамо нашим ресурсима, морамо да имамо инсти-
туције. Институције могу да граде само велике политичке 
партије, велике, које имају и велику одговорност. А не мале које 
мешетаре, продају своје мандате, а кад прода мандат, прода 
свој карактер. А кад прода карактер продао је своју људскост, а 
кад прода људскост онда нема државе! Године 2006. Република 
је била у безнађу, немојте да то заборавите. Тражили су да 
предамо полицију, још им је то требало. Није било снаге код 
власти Републике тог времена да се одупру, а онда су позвали 
нас, мене, и рекли – ево буди ти крив за то. Прихватили смо, 
али нисмо дали нашу полицију! Поносан сам и пуно ми је срце 
кад год видим нашег полицајца због великог успјеха који смо 
остварили, а сад ћу вам објаснити и зашто.
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СТРАХ

Данас свијет изгледа другачије него прије десет или 
два   де сет година. Када су држали српску главу, одсјечену од 
стране муџахедина, из чијег је врата капала крв, нико у Аме -
рици и Европи се није узбудио. А када су на тај исти на чин 
одсјекли двије америчке главе, онда Америка тражи коали-
цију за обрачунавање са исламском државом. Тада нас нису 
разумјели, а ни сада неће да нас схвате. Неће да схвате да 
има мо право на страх од оних који би можда поново тако 
нешто да раде овдjе. И зато је важно да имамо полицију 
Републике Српске. Јер на тај начин можемо да бранимо нашу 
безбједност, и морамо да радимо на томе да полиција буде 
још јача. Ми се не можемо изборити против тог зла, против 
тог зла морају да се боре и политичке структуре у Сарајеву. 
Бошњачке политичке структуре. С њима можемо више, без 
њих морамо да се бранимо. До сада се политичке структуре 
у Сарајеву нису бориле про тив исламског екстремизма, они 
су то његовали својим попуш тањем. Зато сада имамо три и по 
хиљаде исламиста, Бошњака, који имају потенцијал да изврше 
терористички циљ. Ја као предсједник Републике Српске 
морам да о томе водим рачуна. 

Морам да водим рачуна о томе да Република Српска не 
уђе у драматичне проблеме. Свјестан сам да нисам у могућности 
да је до краја одбраним од свега тога. Зато је политика оз биљ-
на ствар. Није она мешетарење, вика, дерање, галама, ети-
кетирање. Понекад то можете испричати само као једну до-
бру згоду. Али ако вам је то начин понашања у политици 
он да сте потпуно на другом, скрајнутом мјесту. Ви морате да 
до носите одлуке које ће имати утицај на људе који се можда 
данас нису још ни родили, а живјеће овдје. Свака моја одлука, 
колико била значајна или незначајна, у себи има промишљања 
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шта ће бити овдје за десет година. Да ли губимо или јачамо 
нашу самосталност? Зашто је важна самосталност? Зашто је 
важно то што кажемо да не вјерујемо у Босну и Херцеговину, 
не вјерујемо у њу зато што у њу не вјерују ни Бошњаци. Они 
је не желе овакву, они желе Босну у којој ће доминирати. 
Хрвати незадовољни, незадовољна међународна заједница, ми 
незадовољни. То је земља незадовољства. 

Босна и Херцеговина је потпуно промашен концепт и 
мо ра се поставити на потпуно нови од онога на којем су се 
стран ци вјежбали на нама, сматрајући да смо мање вриједни 
љу ди и да нас треба понижавати. Сви политички лидери Срба 
у новијој политичкој историји или су по затворима, или су 
убијени, или су у Хагу или су због нечег другога окривљени, 
а то не може да буде тачно. Нема јаке Републике Српске без 
ја ког лидера, и јаких лидера овдје! Зашто Америка тежи јаком 
ли деру? Зашто Њемачка има Меркелову? Зашто је Русији 
потребан Путин? Зашто је Италији, Француској потребан јак 
ли дер? Свим државама је потребан јак лидер, само нама кажу 
овдје – диктатор! Како је то могуће и зашто Срби имају тај по-
тенцијал да руше себе? Не може без лидера. 

Ја у овом великом и часном Требињу хоћу да вам кажем, 
осје ћам се обавезним, осјећам се национално одговорним. Осје-
ћам се човјеком који неће попустити на вриједностима због 
којих сте ви вечерас овдје. И због онога што сам вечерас рекао, 
ја не заборављам, ја не одустајем, ја идем напријед са својим 
сарадницима, морамо да изнесемо велику побједу. Јер велика 
побједа нас штити. Било какво скрнављење наше велике побједе 
је ударац на народ, на вас, на људе и ваше обичне животе. 

Важно је да Жељка Цвијановић добије мандат и повјерење 
на рода. Чврста и јака жена. А не они мушкарци који носају 
пелене. Не може се дати повјерење Младену Иванићу који је 
кроз све што је радио настојао да се докопа позиције, а кад се 
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докопа онда обавезно укопа. Укопао је Републику Српску јер 
је предао порезе на ниво БиХ. Они који знају шта је држава 
знају да је држава полиција, новац, моћ и сила. А новац је да-
нас највећа моћ а Младен Иванић је пренио на ниво Босне и 
Херцеговине нашу суверену фискалну структуру. 

Шта тај каже тамо? Ако је наш нек дође овамо. Ако није, 
држ’те га живог! 

Дакле, Жељка Цвијановић је жена која може да доноси 
одлуке, која може да не комуницира, због разних разлога са 
мном или било с ким, и донијеће увијек исправну одлуку. Са 
Иванићем нисте сигурни, кад сједи ту, да ће донијети исправну 
одлуку. То је разлика, огромна разлика. 

ДРЖАВНОСТ

Радимо на једном озбиљном и важном пројекту, на јакој 
државности Републике Српске. А јаке државности нема без 
Жељ ке Цвијановић, а ако иде Младен Иванић поздравите се са 
Републиком Српском. А какав му је овај овдjе не треба вам много 
ни објашњавати. Треба да гласате за ваше овдашње кандидате. 
Треба да будете дио тима. Носимо велику побједу. Морамо да 
будемо заједно. Провјерићемо ко је гласао за нас, без обзира 
на то што тајно гласате. Морате гласати за Луку, за Љубицу, 
ту дивну жену, доктора, Валерију, ваше кандидате. Морате 
да гласате за све кандидате са ове листе овдје, ваше суграђане. 
Морате да гласате за њих, зато што њихова снага у Парламенту 
Српске доводи до бирања владе која мора да буде снажна. 

Кад год нисмо имали снажну Владу имали смо проблеме. 
Немојте да упаднемо у проблеме. Немојте да вам нисам рекао. 
Морамо имати снажну владу и морамо имати што више гласова. 
Само снажна влада може да обезбиједи стабилност Републике 
Српске. Снажну владу чини снажан парламент. Зато су они 
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важни. Благоја у Парламенту БиХ, сви ови људи кандидовани 
на било којој листи су из тог разлога важни. Зашто је важно да 
имамо десет посланика у Парламенту Босне и Херцеговине? 
Због начина гласања. Ако они имају пет, то су они из опозиције, 
они могу да донесу сваку одлуку. Ако ми имамо десет не могу 
да донесу ни једну одлуку против Републике Српске. Зато је 
важно да имате десет стабилних посланика из СНСД-а. Зато је 
важно, јер не желимо да губимо. И важно је још нешто – важно 
је да имате наочитог, 193 цм високог, плавих очију, 115 кила 
тешког, 47 ципеле, предсједника Републике Српске. Живјели и 
здрави били, живјело Требиње!
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Милићи, 2. октобар 2014.

Морамо знати шта радимо

Добар дан, ја се извињавам што нисам отпочетка са вама, 
али догађај са којег долазим није ме омео да дођем. Сахранио сам 
једног свог важног пријатеља, Бату Бобара. Када оде пријатељ, 
веома је тешко. Ја вас доживљавам као своју породицу, ја сам 
дио вас и зато сам овдjе. Захвалан сам за све оне подршке које 
сте ми дали, увјерен да вас никада није било срамота мене. А 
ја, гдје год био и шта год радио, никада ме није било срамота 
што представљам српски народ и Републику Српску. 

Ово је вријеме избора, опште галаме, али ми не идемо 
са том причом. Дошао сам да вам објасним о чему се ту ради. 
Сада већ овдjе гледам колика је хистерија и колика је глад 
ових чији су изборни штабови у страним амбасадама. Сада 
ме затекла вијест да је наводно у Бањалуку дошло 100 Руса 
који би требало да дижу неку револуцију. Ради се о томе да 
се сљедећих дана у Бањалуци одржава смотра фолклора из 
читаве наше дијаспоре, културно-умјетничка друштва, њих 
28. И они су позвали једно козачко друштво које је дошло 
у Бањалуку неколико дана прије. Одједном је из Сарајева 
пласирана вијест да је дошло 100 Руса да дижу револуцију. 
Људи ходају по Бањалуци у оним ко зачким униформама. 
Чујем да су се евакуисали Чавић и Ива нић и да су побјегли из 
Бањалуке. 
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Кад човјек цитира неког, онда то не може да буде псовка. 
Си ноћ смо били на препуном тргу у Требињу, гдје је било 
неких седам-осам хиљада људи, опозиција признаје да је било 
пет, што значи да је било десет, ал’ ето нек је осам! Фабрика 
лажи звана БН из Бијељине слала је дезинформације. Тако је и 
мој отац, кренуо из куће и има ту једно шире двориште гдје му 
је ауто био паркиран, а један из комшилука лијепио плакате 
СДС-а на стуб наше капије. То је чиста провокација, то свако 
зна. А мој отац, има сад већ 78 година, каже њему: „Момак, 
шта радиш, немој лијепити те плакате“. Главна вечерња вијест 
на БН-у је била: „Веома напето у родном селу предсједника 
Републике господина Додика“, и онда узели тог, који је иначе 
мало муњен, да покаже шта је напето. А овај објашњава: 
„Лије пио сам плакате (не каже наравно гдје), наишао је отац 
предсједника Републике и питао ме шта радим, ја сам рекао 
да лијепим плакате, а он је сјео у ауто јако затварајући врата 
и отишао“. Тако да у кући Додика сад има и терориста – мој 
отац. 

Али кад добијете мало пара, онда можете да продате 
образ, то вам је лако објашњиво, а на политичкој сцени видим 
многе... Само велике политичке партије могу да проводе поли-
тичке програме и могу да мијењају друштво, и да спашавају 
друштво. Ја ћу овдjе рећи чиме смо ми задовољни. Ми нисмо 
могли више да урадимо. Ми смо све ово вријеме спашавали и 
друштво и привреду и наш друштвени, јавни живот, јер је био 
нападнут са свих страна. Свјетска криза, немаштина из рата, 
рањени, погинули, поплаве, суше – нема шта нас није задесило 
ових година. И остали смо на ногама, да можемо даље да се 
кре ћемо. Нисмо пали. Данас је у горој економској ситуацији 
по свим мјерилима, која се сматрају релевантним, и Хрватска 
и Србија него Република Српска. Зато Србији сад смањују 
пен зије и плате, зато ће то сад радити и у Хрватској. Хрватска 
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је пред банкротом, рачуна се да ће прољеће бити “дан Д“ за 
њих. А ето, чланица је Европске уније. А ми нисмо у тој врсти 
изазова и тој врсти проблема. 

Ми знамо да имамо проблеме и Милорад Додик и Жељка 
Цвијановић сасвим добро знају како живе људи у Републици 
Српској. Ми смо дио народа. Живимо на истим мјестима гдје 
смо живјели и прије него што смо постали функционери. 
Жи вим на селу гдје сам рођен, 30 километара од Бањалуке, и 
сваки дан идем на посао тамо и овамо по неколико пута. Ако 
навече имам неки састанак поново се морам вратити. Могао 
сам у центру Бањалуке да изузмем земљиште и направим себи 
кућу и свашта нешто, какав бих ја то био предсједник кад то 
не бих могао. Али остао сам на селу да тамо живим, гдје знам 
људе, моје школске другове, комшије с којимa се виђам. Не 
пропустим ни један скуп ни туге ни радости да не одем, јер 
знам да је њима важно кад им дође предсједник Републике, 
знам све. Знам и чиме народ варају а знам и како народ живи. 
Пре ма томе, нисам ја необавијештен предсједник. 

У сваком случају, знам да има тешког живота, али они 
којима и није тешко више јаучу него они којима је тешко. Дакле, 
нисмо побјегли негдје далеко да не видимо шта се дешава. Али, 
све што чинимо, обезбјеђујемо да систем функционише. Као 
што смо учинили то овдjе заједно, Радован и сви који су овдје 
учествовали, начелник општине, предсједник скупштине. 
Због укупних утицаја на читав овај регион, Бирач Зворник смо 
морали спашавати и спашавали смо, а нападани од оних који 
су га довели у то. Иванићева влада је продала овим странцима 
Бирач Зворник, а ми смо морали да интервенишемо. Мени је 
некако стално судбина да сваки пут кад дођемо на власт да мо-
рамо дизати или рафинерију нафте или Бирач. Данас ради 
ра финерија, ради Бирач, Бирач има перспективу, нећемо на-
пуш тати концепт доброг рада Бирача, учинићемо све да опста-
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не јер знамо шта значи за овај крај. У свему томе, ми смо урав-
нотежено водили систем. 

Све је ово дио извјештаја. Ја осам година водим ову државу, 
и морам вам поднијети извјештај. Примали сте дупло мање 
плате у просвjети, дупло мање плате у здравству, полицији, 
јавној управи. Дупло мање пензије. Све је било дупло мање. А 
данас, просјечна пензија је дупло већа, а у образовању плате 
су веће од 70 до чак 150 посто. Данас професор факултета на 
нашем јавном универзитету има плату око двије хиљаде. 

Али ви имате своје интересе, своје проблеме и вас интере-
сује како ћемо и шта ћемо... Е видите, ја не могу да дођем 
код вас свих посебно, али могу да државним и друштвеним 
одлу кама одлучим о стању, и ми смо то чинили. Ми имамо 
стабилан систем, немамо потребе да смањујемо ни пензије ни 
плате, покушаћемо да повећамо, али оно што сигурно нећемо 
– нећемо смањивати. Дошао сам да вам кажем, а ви немојте 
ширити, пошто нема овдје лажљивог БН-а: у оперативној фази, 
то значи договарају се елементи, једне финансијске подршке 
коју ће нам Руска Федерација дати, и она се креће око 700 ми-
лиона евра. Та помоћ ће нам послужити да стабилизујемо наш 
буџет, да вратимо оно што је доспјело у овом периоду дугова, да 
стабилизујемо фонд пензионог, фонд здравственог осигурања, 
да нема никаквих проблема у функционисању фон дова. И 
са тим новцем можемо да функционишемо бес прије корно 
наредних пет година, увјерени да можемо и да ће доћи неко 
боље вријеме и коначно свима да крене, читавом свијету. 

Видите каква су глобална кретања у свијету, глобална 
кри за, Грчка пала, пала Шпанија, пала Италија, Словенија оти-
шла... ево Хрватска само што није. А ми ћемо са тим новцем 
подржати финансије, и нешто мало повећати плате, јер нам је 
потребно у билансима које траже – ако имате добре плате у про-
свjети, здравству, полицији и осталој управи – то подиже ниво 
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уплата у фонду ПИО а онда одржава сам систем Републике, и 
то је напросто абецеда. И борци имају довољно, радили смо и 
ријешили 5600 станова, односно дали индивидуалну помоћ за 
све породице погинулих бораца и инвалиде... Наравно да има 
бораца који нису запослени и њих треба помоћи, покушаћемо 
да радимо са тим организацијама али у овом периоду иза нас, 
борцима смо дали све што смо могли. Има и оних који хоће 
више, али да смо ‘95. године под командом Главног штаба Рат-
ка Младића имали двјеста и нешто хиљада бораца, а колико 
сада имамо корисника права дошли бисмо до Берлина, али 
није било. Знам да се увијек мувало са тим стварима, и сви ви 
знате ко је био борац, ко није био борац, ко прије добија, ко не 
добија. Знам и ја. 

Мени је једном дошао друг из основне школе, каже: „Дај 
ми позајми 4000 марака, треба да нешто ријешим“. Кажем ја: 
„Шта да ријешиш?“. Каже: „Треба да дам једном доктору тамо 
у комисији да добијем пензиони статус“. Ја га питам: „Шта ће 
те би то, ти си млад човјек?“ Каже: „Ти си блентав, дам четири 
хиљаде, пензија ми 400 марака, за десет мјесеци ја то вратим, а 
онда читав живот користим“. Кажем ја њему: „Добро, даћу ти, 
ал да кажеш који љекар!“ Каже: „Нисам ја сисао весла, ја да ти 
ка жем, ти ћеш одмах полицију звати“. И ја му наравно паре не 
дад нем. Кад, прошло неких четири-пет мјесеци, ја дошао на 
свад бу код једног познаника, кад и он. Питам га шта има, каже 
он: „Ја ријешио“, реко’: „Шта си ријешио?“, ја то већ заборавио. 
Ка же он мени: „Добио пензију 400 марака, десет мјесеци и ис-
платим...“. Све исто говори као онда, сав срећан. Ето, ви зна-
те да се за три или четири хиљаде марака могло отићи на 
ље кар ску комисију. Добро, то сад држава треба да плаћа, тај 
немар. Има и добрих љекара, маса добрих људи има, нама је 
проблем овдје кад нас преузме једна та мањина лоших и онда 
они управљају, то је проблем. Зато већина добрих мора да буде 
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концентрисана и окупљена и да не дозволи лошима да прођу, 
у политици у здравству. 

СТАБИЛНОСТ

Дакле, моја одговорност је стабилност овог друштва. 
Ја сам ту стабилност, заједно са својим сарадницима одржао, 
и имам намјеру да је и одржим, свјестан свих изазова. Па ре-
цимо један од тих изазова, а може бити веома опасан, јесте 
ово што се сада дешава на релацији хришћанство – исламски 
сви јет. Видјели сте формирање исламске државе, тамо сијеку 
главе, свашта нешто раде. Па сте видјели податке да је 350 тих 
бораца отишло из Босне и Херцеговине и они ће се једног дана 
вратити. Сигурно неће отварати нова радна мјеста, него ће се 
бавити тим чим се баве и тамо. Је ли тако? Е сад се види колико 
је било важно, када је била она одлука да нам узму полицију, 
а ми је нисмо дали. Сад морамо ојачати полицију и појачати 
нашу безбједност. 

Морамо знати шта радимо и морамо имати лидере, јер ако 
немамо лидере онда ћемо бити поданици. Ако смо поданици 
било коме, онда ми овдjе опстати не можемо. Ми нисмо народ 
који то може, ми не можемо бити поданици. И зато је важно на 
овим изборима да разумијете, да се не поведете за оним „овај 
је лопов, овај криминалац, овај овакав, онај онакав“. То се све 
свјесно ради од оних који убацују инпуте да се то дешава. Нема 
успјешне нације ни државе која нема успјешног лидера. Зашто 
се Америка бори да има лидера, зашто се бори Њемачка да има 
Меркелову? Зашто се бори Француска да има Оланда, зашто 
Русија има Путина? Зашто све друге земље имају лидера, само 
је проблем Србима ако се појави неки лидер. Он мора завршити 
у Хагу, или бити убијен, или бити криминализован. Циљ је да 
се не успостави јака институција државе. 
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Само озбиљни народи могу да направе државе. Срп-
ски народ је једини народ на овом простору који има држа-
вотворни капацитет. То немају Бошњаци. Зато им и јесте 
држава оваква каква јесте. Срби имају капацитет да то ура-
де. То функционише на сљедећи начин: ви са гласовима би-
рате хоћете ли да имате јаке институције или нећете. Ако 
оспособите неког ко је сна жан и јак, и он то претвори у ин-
сти туционалну снагу – ви има те државу. Ако свјесно или 
несвјесно бирате некога ко нема капа цитет да носи државу 
на својим леђима, ви бирате неимање државе и Републике. 
То је једноставна прича. Најлакше је до ћи и рећи: „Ја сам 
незадовољан, овај није запослен, онај није за послен... или шта 
сам ја добио од Републике Српске?“ Нема нико право да не 
воли Републику Српску, без обзира на то колико имао личних 
проблема. Република Српска је једини оквир у ком српски 
народ овдjе може да живи. Нема другог оквира. Зато је важно 
да се потпуно разумијемо око овог.

Ја нисам овдjе дошао да вам распаљујем емоције, да го-
во рим ово или оно, да ликујем како је овај или онај овакав или 
онакав. Ја сам дошао овдје да разговарам, јер сматрам да мо-
рамо да разговарамо и да се разумијемо. Ако нема оквира који 
се зове Република Српска, Срби на овим просторима изгубиће 
доминацију и право да управљају овим простором и постаће 
исељенички народ у ком ће млади и способни отићи негдје по 
свијету а неће остати овдје – гдје ће остати неколико стараца 
који ће за 20 или 30 година изумријети, и нико више неће 
остати. То је сва прича. 

Републиком Српском ми морамо да управљамо. Да није 
било ових странаца, који су нам девастирали систем и који су 
нас натјерали на ову криминалну приватизацију, ми бисмо 
сада далеко боље стајали. Али је проблем што странци мисле 
да смо ми народ који не вриједи поштовања и не може да буде 



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

272

партнер. То је проблем. Е кад смо ми узвикнули и рекли да не 
дамо полицију, не дамо ово, не дамо оно, онда они кажу: „Не 
ваља Додик“! 

Данас у „Политици“ то објашњава отправник послова, 
да  к ле први човјек америчке амбасаде у Сарајеву, Хил, тако се 
зове, једна битанга која хода дуго година. Био је у функцији 
разбијања Србије и Југославије, Македоније, па се сада пребацио 
у Сарајево, говори како треба „разградити моћ српског народа 
на Балкану“. А да би се она разградила, онда морате свести 
Ср бију на оно на шта је сад сведена, још се убаци нестабилни 
Санџак и Војводина. Знате већ да су отели Косово, и да не дају 
да се Република Српска припоји Србији. Када би сви дијелови 
били заједно, то била би најјача држава на Балкану, па би ту, по 
Хилу, били проблеми. Е да се то не би урадило, онда иду и руше 
лидере, руше власти, такозване наранџасте револуције, шире 
незадовољство, само вичу „корупција, корупција, корупција“ 
као да смо ми прваци свијета у томе, а не Американци! Они су 
најкорумпиранији типови који постоје. 

РИЈЕЧ

И онда он у „Политици“, у наслову каже „Додик не зна 
ка ко се држи ријеч – каже једно а ради друго“. А знате шта је 
било? Долази амерички амбасадор прошле године код мене, 
у јулу мјесецу, десетак дана прије овога парастоса што буде у 
Поточарима... Ајде није битно... Каже мени: „Господине Додик, 
ви морате да срушите цркву у Поточарима“. Ја гледам и кажем: 
„Ја не рушим цркве“. Каже он мени: „Има да срушите и имате 
рок од седам дана, јер то вријеђа“. Кажем ја њему: „Слушајте, 
амбасадоре, ја не рушим цркве, и ја то нећу урадити, је л’ вам 
јасно?“. Каже он: „Има да буде!“ Кажем ја: „Не можете са мном 
тако разговарати, напустите мој кабинет!“ 
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А онда они покушају преко цркве, и црква каже ако држава 
помогне да измјестимо цркву (ваљда су ишли у Патријаршију 
и неко им је рекао да то ураде) ми ћемо пристати. А онда он 
мени дође поново, каже: „Господине Додик, хоћете помоћи да 
се сруши црква?“ Рекао сам: „Нећу помоћи!“ А каже: „А да се 
из  мјести црква?“ Е то је друга прича, ако има благослов оних 
који треба да га дају и ако они то проводе, ја могу помоћи. 

Наравно, владика овдашњи није то дозволио, и то је стало. 
А они кажу: „Ти си обећао!“ Ја говорим: „Нисам ништа обећао“. 
А ето испало је Додик обећа па неће. Али то је њихова прича. 
Што се мене тиче, ви видите да америчка амбасада подржава 
опозицију, а мене и Жељку подржава Путин. Тако да нећете 
се ви овдjе само опредјељивати између мене и Жељке и оних с 
друге стране. У сваком случају, Жељка треба да буде изабрана 
за члана Предсједништва. Она има карактер. Кад немате карак-
тер у политици онда продате мандат за привилегије. Када 
про дате карактер, изгубили сте душу, изгубили сте мандат и 
из гу били понос људи који су гласали за вас. Е ми нисмо ти! 
Како год гледали, можда за вас има неко ко је убачен и није 
наш, ја желим да вам кажем да је наша политичка воља и свих 
ових људи који стоје овдје доказана на многим мјестима у 
много ситуација, на скупштинама и ван скупштина, и да ми не 
морамо никоме ништа да објашњавамо. Досљедност код ових 
других, о којима, као што видите, ја нешто посебно не говорим, 
показана је. 

УНИШТАВАЊЕ

Младен Иванић је девастирао нашу економију тако што 
је предао фискални систем на ниво Босне и Херцеговине и 
оспособио БиХ да има новац. Босна и Херцеговина до Младена 
Иванића и 2002. године није имала новац, него се финансирала 
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из онога што дамо ми из Републике Српске и онога што да 
Федерација. Он је преокренуо читав систем и поставио га тако 
да данас имате индиректне порезе из којих се прво финансира 
Босна па тек оно што остане иде нама. Драматична промјена. 
То је највећа могућа издаја. 

Младен Иванић већ годинама покушава да се неких 
ствари докопа. Кад их се докопа, онда након извјесног времена 
све укопа. Причао је овдје како има веће искуство од Жељке. 
Проблем је што ми имамо проблем са његовим искуством. А 
овај који је кандидован за предсједника Републике – основна му 
је прича како скинути Додика. Па се онда „сконтао“, како би 
контролисао гласачка мјеста, и тамо лажирао ствари, пријавио 
свог шофера и тјелохранитеља за предсједнике тако да има 
већи број права да добију гласачка мјеста широм Републике. И 
пријавили. И ено на бази њих имају гласачка мјеста, а они не 
учествују у кампањи, нема их нигдје. Овај други тјелохранитељ 
је регистровани наркоман. Има регистрација да је корисник 
дроге кокаин. Ја вам то озбиљно кажем, значи има прича. И 
какво смо ми друштво? Ми мало-мало хватамо ове што шире 
и разносе дрогу а они увлаче унутра наркомане. Увлаче у ин-
сти туције наркомане, оне који растурају дрогу. Је л’ то овом 
народу треба? 

Ја немам ништа против ако вам то треба. Ја ћу наћи начина 
да себе одбраним од тога. Али нисам сигуран да се народ може 
одбранити кад се заузму институције. Овдје и широм Републике 
Српске наредили смо да пред сваком школом, у зависности од 
полицијске процјене, мора да буде полицајац, да наша дјеца 
не би била изложена било којој неугодности. Поготово је то 
видљиво у већим градовима, Бањалуци и другим мјестима. 
А они враћају систем мрака и наркомана. Имате једноставан 
избор између Жељке и Иванића. Он рачуна да ће га Бошњаци 
провући, хоће да буде као онај Комшић раније – води се да је 
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Хрват а у суштини је Бошњак. Тако и Иванић, води се да је Ср-
бин а у суштини је Бошњак. А што се тиче предсједника Ре-
публике, из свега овог што ја знам, што сам видио, чуо и што 
могу да вам пренесем је сљедеће: треба вам предсједник висок 
193, плавих очију, ципеле 47, а ви сад знајте па гласајте! Живјели 
и здрави били!
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Братунац, 2. октобар 2014.

Српска оквир за живот српског народа

Хвала вам. Ја сам дошао овдје да вам поднесем извјештај 
и да вам кажем шта ће се радити у наредном периоду и шта 
ва ма треба. Ја знам шта вама треба. Прије осам година овамо 
смо долазили и говорили су нам да је најважнија ствар коју 
тре ба овдје да урадимо пут према Зворнику, да обезбиједимо 
мост како би се на прави начин повезали са Србијом. Као што 
можете да видите, то је све урађено или се ради. Веза са Србијом 
свакако је за нас најважнија ствар. И она није само ствар моста 
у физичком смислу, него низа мостова које треба да изградимо 
како бисмо као један народ градили један национални простор, 
без обзира на то што се налазимо у двије српске државе, једној 
Ре публици Српској и другој Србији. То је оно што смо требали 
и морали. 

Помагали смо овдје одређене привредне организације. 
Као што сте могли да чујете и од Славице, све оно што смо ула-
гали намјеравамо да у наредних неколико година премаши мо, 
са мостом, са водоводном мрежом, са неким другим ства ри ма 
које ћемо овдје радити, неколико десетина милиона кон вер -
тибилних марака. Без обзира на то да ли ви држали овог на-
чел ника или га не држали. 

Политика тражи одговорност, политика тражи разумије-
ва ње, и ми смо се овдје увијек добро разумјели. Република Срп-
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ска је оквир за живот српског народа на овим просторима. Без 
Републике Српске нема простора за живот за нас. Постаћемо 
исељенички народ. Изгубићемо национални капацитет и не-
ћемо бити у прилици да афирмишемо наш идентитет. Управо 
је то оно што сам радио – бранио идентитет српског народа. 
Тако што сам сматрао да треба да бранимо наше писмо, наш 
језик, нашу вјеру, нашу крсну славу, нашу Републику Српску. 
То је посао који тражи љубав у човјеку. Који тражи ангажман 
који нема никаквих калкулација. И увијек, гдје год сам био и шта 
год сам радио, био сам увјерен да вас ничим нисам осрамотио 
јер оно што сам радио, радио сам са пуним увјерењем и поносан 
што сам Србин и што представљам Републику Српску. 

Све нас интересује бољи живот, и вјерујте да ми знамо 
како се данас живи у Републици Српској. Жао ми је што у 
овом граду нема политичке кохезије и нема политичког пред-
став љања заједнице која би могла још више да помогне вама. 
Имали смо ароганцију локалне заједнице и галаму неких за-
чау рених који купе неколико стотина гласова и остану ту 
вла ст већ колико година. Свугдје тамо гдје видите локалну 
вла ст СНСД-а видите напредак и развој. Тако је било и у Ше-
ковићима и у Власеници, и у Милићима у континуитету, и у 
Зворнику у континуитету. Тако је било чак и у Хан Пијеску 
када је СНСД имао свог начелника, то је био период највећег 
улагања... у Сокоцу, и у многим другим мјестима. Остали сте 
овдје у запећку зато што су неки од вас бирали упорно власт 
СДС-а и добијали сваке године све горе и горе. Тако је то било. 
Причали су вам а нису омогућили да се овдjе развије заједница, 
на граници са Србијом. 

Основни пројекат који ће бити реализован у годинама 
које долазе, то је пројекат такозване граничне сарадње између 
нас и Србије. Реализоваће се многи пројекти и то ће омогућити 
да и овај крај добије динамику коју треба у посебном смислу. 
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У свему томе, ми нисмо дошли овдjе да галамимо, да крејимо 
као она Пандуревићка, која само креји, креји, креји... ништа не 
зна, само креји. 

Ми смо дошли овдjе да кажемо да вјерујемо у Републику 
Српску, да Република Српска мора да има јаке институције, 
да мора да има јаког лидера. А да би имала јаког лидера, 
Република Српска мора да има гласове народа. Када дате гла-
со ве једној политичкој партији, једној политичкој личности, 
ви правите политичке лидере. Све велике нације, све велике 
државе имају лидере. И Република Српска и српски народ 
мора да има лидера. Ако немате лидера, имате поданике. Ако 
дру ги бирају предсједника Републике онда имате поданике, а 
не лидере. И зато се зауставља развој. 

Српски народ има потенцијал да направи озбиљну државу 
која се зове Република Српска и наша политика је увијек била – 
што мање ентитет, што више држава! И тако смо се понашали. 
И у многим пословима које нисте ни разумјели бранили смо 
наше националне, државне интересе и нисмо дозволили да 
будемо поданици. Године 2006. Република Српска је била пред 
колапсом, изгубљена. Изгубила је оно највредније што има, а 
то је повјерење народа у њу. Сви су били размишљања да је 
готово, да су странци већ толико охоли да су хтјели да нам 
одвуку најважнију ствар а то је полиција Републике Српске. 
Данас када посматрате дешавања широм свијета, онда ћете 
видјети колико је важно што није отишла полиција Републике 
Српске, што је остала у нашој надлежности. 

Када су се овдје прије 20 година исламски екстремисти, 
који су дошли са стране, сликали са одсјеченом главом из које 
је капала крв, ни Американци ни Европљани нису мрднули 
прстом. Сматрали су да је свака казна која се дешава Србима 
мала и да треба да буде још гора. Када су њима почели да сијеку 
главе, негдје тамо по Сирији и Ираку, и када су то приказивали 
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на телевизији, онда је Обама дигао сву авијацију да се обрачуна 
са исламским екстремистима и фундаменталистима. Данас 
ево траже да се све земље свијета удруже и да се обрачунају 
са њима, зато што су почели да урушавају и амерички систем 
вриједности. 

А ми немамо право на страх, и поред чињенице да је 
званично 350 грађана Босне и Херцеговине који тамо ратују. 
Они ће се сигурно овамо вратити, јер им свијет неће дати да 
оду ни на један други простор, него ће да дођу овдjе. Они 
овдjе неће отварати радна мјеста. Него ће се бавити оним чим 
се баве тамо. И зато је важно да имамо полицију Републике 
Српске. И зато је важно да је развијемо. И зато је важна наша 
порука да хоћемо да заједно градимо безбједност са свима у 
Босни и Херцеговини. Не можемо ми тај проблем да ријешимо 
сами, треба нам политичка структура из Сарајева. Али она 
до сада ништа озбиљно није урадила да би то спријечила. И 
зато оволики број. Званично, и то морам да вам кажем јер сте 
заборавили, у Босни и Херцеговини, по признањима безбјед-
нос них агенција у Босни и Херцеговини, податак изнесен на 
Парламенту Бих прије неколико година: 3400 лица је про ци -
је њено као оних који имају потенцијал – специјални терори-
стички потенцијал у себи. Три хиљаде и четиристо, а замислите 
ни једног Србина! Ни једног Србина! И не треба да буде тамо 
нико од наших, али то мора да значи да ми морамо бити свјесни 
те чињенице. 

ЧУВАЊЕ

Републику Српску смо сачували у готово немогућим усло -
вима. Ја знам да има вас много који нисте задовољни жи вотом, 
има оних који су са правом очекивали више. Али ни то није разлог 
да се не воли Република Српска, она мора да бу де вољена! Ако је 
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вољена опстаће! Зато се морамо усмјерити ка ја ча њу Републике. 
Имали смо прилику 2006. године кад смо преузели Владу 
Републике Српске да отворимо разговоре и да обезбиједимо 
ваљане пријатеље у свијету. Године 2006. Ре публику Српску није 
бранила ни Србија, јер није могла. Србија ни данас на политичком 
плану није нешто посебно јака да би могла да се више заложи 
за нешто што је наш политички циљ, а то је што већи степен 
самосталности Републике Српске. И то разумијемо! И ми смо 
они који смо рекли да нећемо дозволити да Босна и Херцеговина 
уради три ствари, то смо позиционирали код наших пријатеља 
на веома високом мјесту. Прво, нисмо дозволили да Парламент 
Босне и Херцеговине и Предсједништво, захваљујући Небојши 
Радмановићу, призна Косово као независну државу. Босна и 
Херцеговина није при знала Косово као независну државу. Друга 
ствар, онда када су то очекивали наши израелски пријатељи, 
спријечили смо да Босна и Херцеговина у Савјету безбједности 
Уједињених нација гласа да Палестина буде посебна држава. 
Нисмо хтјели зато што Израел није ријешио питање, а то може 
само да се ријеши договором. И трећа ствар, нисмо дозволили 
да Босна и Херцеговина подржи срамне санкције Европске 
уније према Русији. Босна и Херцеговина то није урадила. То 
је резултат наше политике. А данас имамо одличне односе са 
Србијом, коректну сарадњу, много заједничких пројеката, од ко-
јих и овај заједнички мост који се овдjе гради. Напори које ула-
жемо на међународном плану, и Србија и Република Српска 
све ће више интегрисати своје системе, образовни, привредни, 
културни, чак и спортски.

Са друге стране, најважнији наш партнер на међународ ном 
плану је Руска Федерација и предсједник Путин. Онда, од 2006. 
године, високи представници су одлазили у Њујорк на сједнице 
Уједињених нација и тамо подносили извјештаје који су упорно 
против нас. Увијек су кривили Републику Српску и увијек су 
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тражили санкције за Републику Српску и српски на род. Године 
2007, када сам се срео са Лавровим, министром иностраних по-
сло ва Руске Федерације, тражио сам заштиту. Од 2007. године 
руски амбасадор у Уједињеним нацијама Чур кин није дозволио 
да прође ни један лажни извјештај високих представника који 
клевећу нас, Републику Српску и српски на род. Није дозволио 
да се усвоји ни једна резолуција која је могла да нас кошта. То 
је урадила велика Русија за малу Ре публику Српску. Кад се 
састане у Сарајеву оно Вијеће за мир, то је вјештачко мјесто. 
Турска се налази у том Вијећу, тамо се налазе неке земље које 
нису добронамјерне према нама. Русија је упорно издвојила свој 
глас, а нема одлуке ако је не изгласају сви чланови Вијећа. Када је 
Русија рекла да не да њима свој глас, да вам право кажем ја више 
нисам ни читао тај комунике ни ти ме интересује. 

Зато је данас онако мали високи представник, не може 
ништа да уради. Рекли смо – не интересујеш нас! Тројка! И 
не ћемо прихватити ни једну његову одлуку, као што нисмо 
прихватили до сада, нећемо је објавити у Службеном гласнику. 
Не дам на Републику Српску и не дам на нас. То је оно што 
могу да урадим. И што могу да кажем да ћу радити и у 
наредном времену. Израел, са свим својим потенцијалима, са 
својом разгранатом мрежом утицаја широм свијета, јесте наш 
сигурни пријатељ на политичком плану. Дакле, Република 
Српска, од нула пријатеља, данас има бар два, моћна. А и многе 
европске земље данас гледају другачије на Републику Српску, 
а и другачија је ситуација. 

Имали смо неки дан референдум за самосталност Шкот-
ске, није прошло. Одлично, није ни важно да ли је прошло 
или није прошло. Важно је да је нама показало процедуре које 
су у Европи прихватљиве. То је важно. Треба нам снага да то 
урадимо! Треба нам обједињавање народа око једне политичке 
партије и велике политичке партије какав је СНСД. Немојте да 
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дајете гласове малим мешетарима, мале партије које прођу са 
један или два посланика улазе у калкулације и продаје мандата. 
Кад продате мандат – продали сте карактер, кад продате 
карактер – продали сте народ! Само велике политичке партије 
могу да дођу пред вас и да кажу шта смо ми то урадили. Данас 
у Босни и Херцеговини, за разлику од 2006. године, не може да 
се донесе ни једна одлука а да се не пита Република Српска. 
Ми се питамо, и не желимо Бошњацима ништа лоше. 

Величина српског народа у Републици Српској показаће 
колико смо спремни да прихватимо мање и другачије као 
рав но правне ако прихватају Републику Српску. Фали нам 
економски раст, фали нам економски развој, то нам фали. А 
никада не смијемо заборавити да чувамо Републику Српску, а 
најбоље је чувамо гласовима. Више нема пушака, нема ничега, 
данас то само глас може. Ако подијелите гласове и дате нејаким 
политичарима, немојте очекивати снагу. Очекујте још гору 
ситуацију, очекујте пропаст. Дате ли гласове овима, који ево 
у вашој општини управљају, дали сте право Американцима 
да управљају са нама. Американци немају добре намјере пре-
ма Републици Српској, то мора да схватите, они хоће цен тра-
лизовану, унитарну Босну и Херцеговину. 

Зашто сте, ви који сте из Федерације побјегли, то урадили? 
Хоћете да вас поново врате тамо одакле су вас истјерали? Ено 
припрема се резолуција у америчком Конгресу која тражи да 
се Босна и Херцеговина унитарно уреди. А унитарност значи 
да нема Републике Српске, све је Босна. А ја им кажем – има 
Ре публике Српске, а све мање Босне! А да бих и даље мо гао 
да говорим треба ми ваш глас за Жељку Цвијановић у Пред-
сједништву, и глас за СНСД, за ове дивне људе овдје.
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ИЗБОР 

Зашто нам треба десет посланика у Парламенту БиХ? 
Да нас нико не може прегласати. Да ова, како се зове ова ва-
ша, не може да говори само све лоше о Републици Српској а 
ни када ништа лоше о Босни и Херцеговини. За њу је Босна и 
Херцеговина лијепо мјесто а Република Српска не ваља. Не 
може тако. Зато нам треба десет посланика у Представничком 
дому Парламента БиХ, и онда рачунајте на државу. Наравно 
не на Босну и Херцеговину него на Републику Српску, на њу 
рачунајте. Зато треба Жељка, јер на вриједностима о којима 
ја говорим она нема калкулација! Жељка је најбољи могући 
избор у овом тренутку за члана Предсједништва. Жељка која 
се показала на многим мјестима, и ја могу да свједочим о њеној 
националној припадности и припадности српском народу, 
њеним вриједностима и њеном поштењу. Она је спремана да 
буде жртва за српски национални интерес у Сарајеву. 

Други кандидат, Младен Иванић, то није, он јури комо-
дитет. Много је лошег учинио. Продaо нас је, за његовог ман-
дата изгубили смо војску, пребацио је порезе на ниво Босне и 
Херцеговине, а сада се боримо да их вратимо на све начине, 
да оно што смо имали поново добијемо. Захваљујући њему и 
његовим искуствима, како Жељка каже, данас постоје инди-
ректни порези који се скупљају у Сарајеву. Тамо се плаћају оба-
везе а онда нама шта остане. Не, не може тако! 

Имамо одлучности и знамо врло добро да бранимо 
Републику Српску. Ми смо народ који хоће државу, а Срби хоће 
државу која се зове Република Српска, има своје име и презиме. 
Није мањи бх. ентитет. Она има своје име и презиме, Република 
Српска, Р и С велико! А треба нам да имамо и ефикасну Владу. 
Са периодом од осам година, са снагом СНСД-а у Републици 
Српској су нестали периоди нестабилности. До тада смо стално 
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мијењали владу. Да је Америка толико мијењала владу колико 
смо ми до 2006. године, не би успјела. Морају сјести људи и да 
имају четири године да нешто ураде, не да имају шест мјесеци, 
и нико ништа на друштвеном плану за то вријеме не може да 
уради. И треба вам предсједник Републике висок 193, тежак 115 
кила, плавих очију, великог броја ципела. Живјели и здрави 
били, и волим вас!
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Сребреница, 2. октобар 2014.

Сребреница посебно мјесто у                 
Републици Српској

Добро вече вама добрим људима, добро вече и онима 
који нису добри, а ту су. 

Долазим овдjе годинама и са вама дијелим политичке 
ставове о Републици Српској и Сребреници. Сребреница је 
посебно мјесто у Републици Српској. Зато што је дио Републике 
Српске. А није дио оних који покушавају да овдjе пошаљу неке 
друге поруке. Дакле, Сребреница је дио Републике Српске. 

Сада ћу послати једну веома озбиљну поруку овом на чел-
нику. Неће се десити, више никада, да када славимо Дан Ре-
публике Српске, да он овдје ради. Дакле, Дан Републике је Дан 
Републике и има да га поштују сви који су у Републици Срп-
ској, па тако и овај начелник. То је начин на који можемо овдjе 
да живимо заједно, да се поштује реалност. Као што су и друге 
ствари реалност, Дејтонски мировни споразум и дејтонска 
Босна и Херцеговина. И у њој Република Српска, то су ствари 
које се морају поштовати. 

Унутра постоје наше разлике. Оне су огромне, оне су исто-
ријске, оне су нетом прије двадесетак година овдjе стваране, 
огром не ране међу народима али начин на који се мора ићи 
је сигурно међусобно поштовање. Срби јесу већински народ у 
Републици Српској, то је тачно, али они своју величину мо рају 
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да покажу тако што морају да прихвате и подрже сваког оног 
који је мањи и другaчији. И наравно, оног који поштује инсти-
туције система, а то значи Републику Српску. Тако ће српски 
народ најбољу поруку послати у свијет, и најбоље његовати и 
очувати оно до чега нам је стало, а то је Република Српска. 

Република Српска је била и јесте суштина нашег политич-
ког ангажмана. И ја сам биран као предсједник Републике 
Српске, нисам биран као предсједник Марса. И као такав који 
сам биран од вас, конципирао сам политике које су ишле за 
тим да очувају уставни поредак у Републици Српској и уставну 
позицију. Да је јачају, а не да је смањују. Зато смо зауставили 
наси ље међународне заједнице, која је покушала кажњавањем 
Републике Српске и Срба у њој да обезбиједи смањење ње них 
надлежности, и трансформацију и уређење Босне и Херце го-
вине на један унитаран начин који није прихватљив ни за ког. 

Данас Босном и Херцеговином нико није задовољан. Нису 
задовољни Бошњаци јер немају оно шта желе, Хрвати нису 
задовољни јер се мајоризирају у Федерацији – немају хрватски 
канал на телевизији. А ми Срби нисмо задовољни јер оно што је 
нама међународним уговором дато и гарантовано, у значајној 
мјери нам је узето. Укинута је војска, срушен је фискални 
сис тем, формирано је судство и правосуђе на нивоу Босне и 
Херцеговине а то није било предвиђено, то нема у Уставу и то 
не може да егзистира. Мора се ући у реформе и наш циљ је био 
зауставити даљи пренос надлежности и отимања оног што је 
наше. То смо завршили. 

Сада желимо да обавимо политичку расправу о томе како 
се вратити у уставне оквире у оквиру Босне и Херцеговине. То 
значи редефиницију свих оних насиља које су чинили стран-
ци овдје у политичком систему, а чинили су много. Као што 
видите, и данас егзистира високи представник, који нешто 
чу чи и чека не би ли налетио неко да га казни. Ми више ту 
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срам ну функцију не прихватамо, зато што се показала да није 
функционална за оно што је формирана, а то је да штити 
Деј тон ски споразум. А најбоље је о томе говорио онај Педи 
Еш даун, који је казао: „Ја сам дошао овдjе да промијеним и 
разградим Дејтонски споразум“. 

То је противзаконита радња. Не може нико да промијени 
мандат високог представника, јер је мандат високом представни-
ку дала Република Српска, Федерација, Србија, Хрватска и она 
Босна и Херцеговина коју је Алија Изетбеговић оставио. Значи 
тих пет субјеката могу да мијењају његов мандат, а не он сам 
себи. Зато смо 2006. године рекли – не прихватамо више ваше 
одлуке. А они то нису вјеровали. 

Када сам дошао у Владу, 2006. године у фебруару, заказао 
сам прву сједницу Владе, и тада су ми рекли да морам све 
материјале за сваку тачку дневног реда, а сјећам се било је 147 
тачака дневног реда, да пошаљем у ОХР да они одобре шта 
може а шта не може. Каква је то влада, да неизабран странац 
управља. Ја сам рекао „Не, неће ићи у ОХР“! А онда су они 
дошли, онако како су и наступали, арогантно, у мој кабинет и ја 
сам их примио. Питао сам их гдје пише да ја то морам урадити 
– не пише нигдје. Да, рекли су, али постоји пракса. А један од 
њих био је најгласнији, неки Крис Бенет, једна битанга која се 
вукла годинама по овом региону, и правила разне смицалице 
свакоме. Онда је он почео нешто да галами, био је шеф ОХР-
ове канцеларије у Бањалуци. Ја назовем свог секретара Владе и 
кажем: „Напиши наређење да овај мајмун више не може ући у 
зграду Владе“. Тада су почели да мијењају однос према нама, 
тада су почели да нас поштују и од тада Крис Бенет није ушао 
ни у једну институцију Републике Српске. Једном се провукао 
кад је Инцко долазио, ја га видио иза леђа, нисам га спазио 
иначе не би ни ушао. У сваком случају, не можемо да рачунамо 
на странце који се нису показали коректним и објективним. 
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Нису коректни ни објективни ни овдје. Ја сам гледао села 
према Јадову, гдје се тачно види гдје су помагали обнављање 
бошњачких кућа а гдје настају српске куће, тамо ништа нису 
улагали. И ви то савршено добро знате. Зашто бисмо им 
вјеровали? Свака част онима који су коректни, неким људима 
су и помогли, треба бити захвалан. Али ако вам дају помоћ 
а политички вас условљавају, боље да нису помогли. Шта ће 
нам то? Ми хоћемо овдjе да управљамо нашим ресурсима које 
имамо. Република Српска је потпуно међународно политич-
ки легитимисана Дејтонским споразумом и то мора да се 
уважи. И не смије то нико да оспорава. И зато ми поштујемо 
Бошњаке који дођу у Парламент Републике Српске и у инсти-
ту ције Републике Српске, гдје имају своје мјесто, и гдје пу-
тем институција афирмишу своје интересе – и то ништа није 
спорно. Али се морају поштовати закони које доноси Репуб-
лика Српска. Све и један закон који ми доносимо. Ако није 
тако, онда имамо проблем наших међусобних односа. 

ЗАРОБЉЕНИК

Што се тиче саме Сребренице, она је заробљена једном 
по  ли  тичком причом у којој је било важно ко ће овдjе бити 
главни у локалној заједници и тиме управљати. И видјели смо 
инжењеринг међународне заједнице и на прошлим изборима, 
када су обећавали Ратковцу да ће добити бању, да ће почети 
нешто да гради и ради, чак је и амерички амбасадор долазио 
код мене да тражи да му дам ону грађевинску дозволу, и на крају 
узео хиљаду српских гласова и ми смо изгубили начелника. 
Тада је долазио амерички амбасадор и мени рекао сљедеће, због 
чега ја сад имам проблем с њима: „Господине Додик, Ви знате 
да Србин не може да буде начелник општине Сребреница. А 
знате зашто“. Била је Жељка са мном. Кажем ја: „Извините, 



СЛОБОДНА СРПСКА

289

амбасадоре, на ту тему не можемо да разговарамо“, он ће: „Ви 
морате да прихватите ту чињеницу“, а ја њему: „Изађите из 
моје канцеларије“. Сада они мени кажу како сам ја арогантан, 
и како не могу са мном да разговарају, не могу на ту тему да 
разговарају. Тако је било кад је долазио и тражио да срушимо 
цркву у Поточарима, каже ми: „Има да срушиш ту цркву“. Ја 
му кажем да нећу то да урадим. А он каже мени да морам, јер 
хоће они у Стејт департменту (наравно лагао је, није то мислио 
Стејт департмент него он лично, онај жујан, онај са оном малом 
жутом брадом). Ја кажем да нисам тај који ће рушити цркву и 
нећемо је рушити, као што не треба да се руше џамије тамо гдје 
су. Таман да то хоћете сто пута. Има ли црква? Има, наравно, 
јер нећемо да је рушимо. То говори да манифестујемо начин на 
који хоћемо да се ради. 

Ми хоћемо да сарађујемо са свима. Ми смо данас у једном 
озбиљном проблему, и Срби и Бошњаци и сви који овдје живе. 
А проблем се зове екстремизам у исламу. Погледајте кад се 
десило кад су одсјекли српску главу, усликали и показали, нико 
није мрднуо прстом у Америци и Европи те неке ‘93. године. 
Сада када су одсјекли двије главе Американцима, Обама 
диже сву авијацију да ријеши проблем исламске државе која 
је формирана. Зове све земље Европе и свијета да се ријеши. 
А знате гдје је наш проблем у томе? Наш проблем је у томе 
што тамо има 350 људи који су грађани Босне и Херцеговине, 
а знатан број њих ће се овдје вратити, јер немају куд. Свијет 
им нигдје неће дати уточиште, морају се вратити овдје. Кад се 
врате овдје неће отварати радна мјеста, него ће наставити са 
својим екстремизмом. То је озбиљан проблем. Тај проблем не 
можемо да ријешимо без подршке политичара из бошњачког 
националног корпуса. Они не могу више да склањају главу ако 
се томе не супротставе. Јер је то удар и на Бошњаке овдје, јер се 
они обрачунавају са онима који нису по њима чисти вјерници. 
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Тако да тај проблем односа, који смо раније имали годинама, 
није нестао, он постоји. 

Зато је Република Српска потребна. Зато треба да обезби-
једи максималну безбједност овдје, да сарађује са свим службама 
свијета, да обезбиједи да се можемо супротставити ономе што се 
зове екстремизам. Дакле, то су озбиљне ствари које се морају у 
политици рјешавати. То није нимало једноставно. Према томе, 
овдје треба и ја се залажем да направимо једну синергију и да 
сви помогнемо Сребреници. Али не као до сада, на начин да 
направе неку велику причу како долази овдjе она словеначка 
фирма... како се зове? Да ли ради? Зашто то говорим? Прије 
годину дана, мени су Словенци долазили са питањем ко ће 
то да откупи јер они имају проблем са пословањем. Па смо и 
ту помагали, јер желимо да овдје људи раде, као што раде у 
руднику, као што раде на неким другим мјестима. 

Ми желимо да овај град буде бољи. И хајдемо заједно, и 
ови Бошњаци и ми да донесемо одлуку, да коначно уредимо 
овај град, да поправимо фасаде, да срушимо све што подсјећа 
на неку ружну прошлост. И да овдjе можемо да кренемо са 
тим лијепим осјећајем кад неко дође. А касније да рјешавамо, 
наравно, и додатна радна мјеста. То је начин на који ми можемо 
да идемо. А не да се праве ове приче које имамо сада. Неће то 
никуд одвести. Морамо се овдје окупити. 

РЈЕШЕЊА

Сљедећи мандат начелника овдjе у општини мора да при-
падне српском народу. И ја ћу учинити све да то тако и буде. 
Наша сарадња, и ми то не кријемо, мора да буде са свима у 
окру жењу. Ми смо за мир и стабилност у Босни и Херцеговини. 
То што ја сметам неким Бошњацима зато што имам јасан став о 
томе како треба да се крећемо, то је нека друга прича. Ја нисам 
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човјек рата. Ја у политици нећу изазвати никакав ексцес, и моја 
политика није политика сукоба. Моја политика јесте политика 
рјешења. 

Читава историја на овим просторима говори о томе да 
три главна народа која живе овдје, Бошњаци – Муслимани, 
Срби и Хрвати, нису никада били на истој страни у историји 
побједе или пораза, увијек на различитим странама. Зато данас 
на нивоу Босне и Херцеговине имамо само два заједничка 
празника, један је међународна Нова година и други је Дан 
побједе, који везе нема са нама. То су два празника, и више ни 
један нема. То је зато што су Срби, Бошњаци и Хрвати увијек 
били на различитим странама. 

Па и у Другом свјетском рату, кад се тукло против фашизма, 
и онако подијељени на партизане и четнике, све године остали 
су на страни антифашистичке борбе. Главни штаб Хрватске, 
ево сад одох мало даље, када је писао о националној структури 
партизана под командом Хрватске, каже да је било 74% Срба 
под главним штабом партизанских одреда Хрватске. То говори 
на којој су страни Срби били, зато ће сада у Београду бити 
обиљежена велика побједа ослобађања Београда од фашизма 
и Нијемаца, на којој ће учествовати Путин, биће једна парада, 
бићу и ја тамо. Тек мали број Бошњака – Муслимана учествовао 
је на страни антифашиста до ‘44, када су видјели ко ће 
побиједити почели су масовно прелазити на страну партизана. 
То је тако било, то говоре историјске чињенице, то не говорим 
ја, то можемо лако да провјеримо. 

Дакле, говорим о овоме да ми никада нисмо били на 
једној страни. Али будимо на страни живота, живимо једни крај 
других и не ометајмо једни друге. Не намећимо једни другима 
своје вриједности. Као што ми не желимо да нам политичко 
Сарајево намеће своје вриједности, ни ми не треба да намећемо 
вриједности другима. У сваком случају, Република Српска је 
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оквир да опстане овај народ. Легитимно је наше право да волимо 
Републику Српску. Али морамо да разумијемо и ове који је не 
воле. Али увијек је побиједила љубав, никада није побиједила 
мржња, увијек се ишло ка томе. Љубав је побјеђивала међу 
људима, у народу, у политици. 

Ако немате у политици снажне институције, онда нематe 
ни државу. Држава је одраз народа који се најбоље потврђује 
кроз изборе. То значи ви гласате за некога, дате му снагу, он 
чини институцију, и онда имате државу. Ако изаберете нејаког 
политичара, онда немате државу, имате карикатуру, имате 
поданика који чека да наиђе неки странац да га пита шта треба 
да ради. Ја нисам тај. Све велике државе и све велике нације на 
свијету увијек теже да имају лидера. И Америка, када је отишао 
Буш онда су направили Обаму великим лидером, када је оти-
шао Клинтон онда су Буша направили лидером. Њемачка је 
послије Шредера направила Ангелу Меркел. Оланд и многи 
дру ги, и све велике државе и нације имају велике лидере. 

Само овдје код нас вјечито се оспоравају лидери. Мора 
да постоји вођство, ако не постоји вођство не знамо куд идемо. 
Ако имамо вођство знамо куда идемо. Зато је неопходно овдjе 
изаћи на изборе и објединити се у гласу, а не у шпекулацији. 
Овдjе се усталила пракса да се гласа за мале политичке партије, 
које тргују мандатима. 

Када тргујете мандатима тргујете вољом народа. Ка-
рактер већ немате јер сте га изгубили а што је најгоре губите и 
људскост, изневјерите оне људе који су гласали за вас. Ако про-
дајете мандат продајете душу, ако продајете мандат продајете 
институцију, ако продајете мандат продајете народ и његову 
вољу. Зато су само велике политичке партије кроз историју 
могле да направе промјене и да буду одговорне. А СНСД са 
својом снагом коју је имао, има и имаће, може да носи промјене, 
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а не неке мале подијељене завађене структуре које у себи немају 
потенцијал и енергију. 

ЕНЕРГИЈА

Ја имам право да вам кажем да имам енергију за још једно 
пет-шест мандата. Зато је важно гласати за Жељку Цвијановић, 
она треба да иде у Предсједништво, јер тамо се бира српски 
члан Предсједништва, како то пише у Уставу. А ја могу да будем 
гарант да је Жељка најбољи избор, најкарактернији кандидат. 
Она може да разумије односе, да разумије контекст. Она је 
спремна да прихвати уставну позицију у Босни и Херцеговини, 
али није спремна да прави реформе које ће умањити значај 
Републике Српске. То је фер и коректно. 

Потребно је рећи за Младена Иванића, који се стално и 
упорно кандидује за члана Предсједништва, да он покушава и 
жели да прибави гласове свих, а моја порука Бошњацима овдје 
у Сребреници је да је Младен Иванић низ пута преварио Србе, 
превариће и Бошњаке ако му поново дају глас. Са Жељком 
Цвијановић и Бошњаци могу бити сигурни да овдје неће бити 
ескалације насиља. А Младен Иванић стално покушава нечега 
да се докопа у политици, а кад се докопа то обавезно укопа. То 
је човјек који стално нешто покушава, безвољан, тром, сматра 
да мора бити уважаван само зато што је професор, а нема 
енергију. 

И јуче када смо били у Требињу, изашао један Требињац 
и каже: „Слушај, Жељка, многи су рекли (знате, Херцеговци 
држе до чојства и тако), да ћеш овдје тешко проћи. Али ја ти 
сад кажем, Херцеговци више воле одлучну жену него млитавог 
мушкарца“. Тако да ће Жељка имати подршку и Херцеговине. 
Треба нам овдjе ова листа дивних људи. Ивана, Павловић, да 
бране наше интересе у овој општини. Павловић је човјек који 
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их је бранио увијек и изнова, и онда када је остајао сам никада 
није напустио српски народ и српске националне интересе. 
Зато њих двоје морају да буду ваша подршка, и ови сви људи 
овдје. Важно је да имамо сигурну већину, јер онда имамо 
сигурну владу.

Република Српска је до СНСД-а мијењала владе стално и 
оне су биле нестабилне. Тек са нашом влашћу имамо стабилну 
владу, осам година. Па ми смо показали, када је дошло до 
промјене у влади, када је отишао Александар Џомбић, дошла 
Жељка, ништа се драматично није дешавало, живот је ишао у 
континуитету. Мијењали смо министре, заморили се, идемо 
са новим људима. Ми смо показали способност да то урадимо. 
Зато морамо имати подршку, јер само снажна влада може дати 
одговоре. Нисмо дали да паднемо, нисмо дали да се срушимо а 
све је било навалило да нас сруши. Све. И унутрашња, и спољна 
криза међународне заједнице, и поплаве и суше, нема шта нас 
није дочекало. На све смо одговорили. Имали смо одговор, и 
нисмо срушени, и нисмо пали, стојимо на ногама. 

Живимо тешко, али стајати на ногама значи да можемо да 
се крећемо. И кретаћемо се. Зато је важно да се разумије зашто 
је важна већина у Парламенту Републике Српске. Потребна 
је већина и у Парламенту Босне и Херцеговине у оном дијелу 
који представља посланички клуб из Републике Српске. Тамо 
се бира 14 посланика, тамо има један механизам заштите који 
мора да опстане. Мора да опстане зато што су у прошлом сазиву 
у Парламенту била 23 Бошњака, а већина у Парламенту су 22. 
А да нема тог механизма у коме ми, наша делегација може да 
каже – не, ми бисмо стално били прегласани. Зато је важно да 
имамо наших, из СНСД-а, не ових, оног млитавог Босића, како 
се зове. Морамо да имамо, зато што ми имамо политике, наше 
политике су конзистентне. И на крају, треба и мора да имате 
доброг предсједника Републике, а тај предсједник требало би 
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да одговара потребама већине, и визуелно и свакако, па рецимо 
неке карактеристике које би га могле окарактерисати: висок 
193, 115 килограма, ципеле 47, плаве очи, одлучан и спреман 
да и даље буде на бранику Републике Српске, зато што вас све 
воли. Живјели и здрави били. 
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Гламоч, 3. октобар 2014.

Морамо бити заједно

Добар дан, драга браћо и сестре. Ево, овдjе сам да се ви-
дим са вама, знам да не живите баш сјајно и да имате много 
про блема. Живот се дуго овдjе играо са вама, и направио то 
што је направио, али морамо да се боримо. У сваком случају, 
ме  не радује што видим у првом реду младе људе који су се 
кандидовали, који могу да буду будућност. И на њих се треба 
ослонити, то је најбоље што овдjе има. Сигурно да ће Гламоч 
у будућности њима припадати, са становишта руковођења и 
развоја. 

Ја ово доживљавам као свој крај, и за мене не постоји та 
административна линија, и овдjе гдје смо стигли помагали 
смо гдје је објективно било могуће. Али мислим да смо нашли 
начин на који се најбоље може помоћи овом граду, а то је да 
се обезбиједи да кроз власт Федерације и политички систем 
имамо тамо нашег министра, посланика ако је могуће. И то је 
најбоља могућа помоћ. 

И ви мора да знате да смо ми, још у вријеме кад је Вељо 
(Кунић) био министар, дали ХДЗ-у једно министарско мјесто 
у Влади Републике Српске, да бисмо добили мјесто министра 
у Влади Федерације. И морате да знате да смо им и претходне 
четири године дали мјесто министра у Влади, да бисмо добили 
једно мјесто овдје, али они нису успјели да се докопају Владе 
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Федерације. Сада сам увјерен да ће ХДЗ бити дио структуре 
федералне владе и ми ћемо наставити на тај начин са њима 
да сарађујемо. Ја сам увјерен да ће овдjе из вашег краја, из 
ове три општине, сигурно бити један од министара у Влади 
Федерације. А онда се зна гдје су пројекти и како се може 
помоћи. То је најбољи могући начин. 

Овај момак што је на листи за парламент Федерације, 
чу јем да је шумарски инжењер, човјек који сигурно може да 
буде добар избор за било коју позицију у федералним и кан-
тоналним структурама.

Друга важна ствар је кантонална власт. Не волим 
да слу шам да постоји неки анимозитет између Дрвара и 
Грахова, Гламоча. Очигледно да постоји и да мало постоји 
разумијевања. У сваком случају, нисам спреман да подржим 
било какво раз двајање, и спреман сам да подржим само 
нашу јаку позицију. Мислим да се морамо припремити за 
што је могуће бољу пози цију у оквиру кантоналне власти, и 
ако направимо продор на федерални ниво са министром и 
евентуално једним посла ником, али министром примарно, 
онда можемо да разговарамо о паритетима, пројектима. 

Ми ћемо из Републике Српске подржати све што је могу-
ће и да знате да разговарамо са кинеском владом о изград-
њи ауто-пута који треба да дође и до федералне грани це, и 
то је један од најважнијих историјских да не кажем циви ли-
зацијских пројеката. А хоћемо успјети да направимо ауто-пут 
од Бањалуке, преко Млиништа... Његова цијена је око ми  ли-
јарду евра и ми преговарамо са њима да га правимо до фе-
дералне линије. Касније ћемо видјети, зато је потребан феде -
рални министар, зато је потребно да смо тамо присутни са 
послаником, да вршимо притисак. 

Садашње партије у федералној влади ништа вам ни су 
урадиле. Ја знам да сте ви због притиска живота некад гла-
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сали за друге политичке партије, то је било разумљиво. Али 
по гледајте, кад имају прилику да нешто ураде, ништа не ура-
де. Та федерална структура власти апсолутно ништа није 
учинила. Мене радује што чујем од начелника да сада овдjе у 
Гламочу има око 65% Срба. То је доминантна већина која мора 
да одлучује о свим виталним функцијама. Овдjе постоје мали 
проблеми са неразумијевањем око функционисања вртића, 
ево ја преузимам на себе да заједно са начелником изградимо 
један наш православни вртић овдjе. Разговараћу са владиком 
о томе да се изгради православни вртић и онда ће то бити под 
нашом управом а неће зависити од нечије воље. 

Видјећемо шта још треба да урадимо, евентуално 
око школа. Чујем да постоје опструкције по питању језика. 
Догово рићемо се како ћемо након избора поступати око тога. 
Видите како нама тамо праве проблеме. Постоје правила, 
тамо гдје има 18 дјеце у одјељењу мора да се уведе матични 
језик, а они сад у Котор Варошу покушавају, гдје год има 
двоје-троје дјеце Бошњака, да уче наводни босански језик. То 
говори како они врше притисак, а ми исто морамо да вршимо 
притисак. Ми морамо о томе да размишљамо, ако не могне 
никако другачије, видјећемо да у оквиру цркве направимо 
средњу и основну школу. Или ће пустити наш језик у школе 
или ћемо ми правити наше школе. И ја ћу то урадити са вама. 
Дакле, видим да је веома тешко и да треба много улагати у 
инфраструктуру, али ствари се сређују. Ја, који дођем овдjе 
повремено, могу да видим одређени напредак. Наравно, то 
није брзина коју ми желимо.

Надам се да ви видите Републику Српску као гарант 
вашег боравка овдје, то нешто што примјећујемо и видимо на 
многим мјестима. И оно што смо чинили у прошлости а везано 
је за здравствени систем, без обзира на то што нема конекције 
плаћања, ми смо за овај кантон рекли да сви могу да користе 
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здравствене институције у Бањалуци и да нема оклијевања, да 
не морате ићи у Ливно тражити упутнице и остале ствари. Тако 
смо се договорили и о неким другим стварима, везано за уписе 
на факултете. Нисам изван приче да видимо како направити 
овдjе неку подршку пројекту производње. Али то не зависи 
само од мене. Али свакако можемо да дамо неке подстицаје, 
уколико се неко појави да би овдjе било шта улагао. Ја ћу се 
заложити да у идућој години за пројекте реалне производње 
предузећа из ове три или четири општине имају исти третман 
као што имају и предузећа у Републици Српској што се тиче 
Развојне банке. 

Ми ћемо сада од Руса добити неких 700 милиона евра 
за наш развој у Републици Српској, и можете рачунати да ће 
дио тог новца у другој половини идуће године сигурно бити 
овдjе доступан, али ја не могу вдjеда правим о предузеће и да 
руководим предузећем, али могу да помогнем предузеће. Зато 
би било добро да оног ко се овдjе појави, да га можете упутити 
да путем нашег банкарског система буде подржан. Важно је да 
начелник буде сагласан, односно ви, локална власт. Дакле, они 
који се јављају да аплицирају за помоћ од Републике Српске, 
моћи ће да је добију под истим условима као и предузећа из 
Републике Српске. Мислим да је то најбољи подстицај који 
можемо да урадимо. 

Један број вас је вјероватно на социјалном и пензионом 
систему Републике Српске. Ако постоји проблем у вези са 
нашим борцима, ево ја позивам начелника да то ријешимо. 
Ми ћемо то интегрисати у наш систем јер су они били дио 
Вој ске Републике Српске, односно српске војске на овим 
просторима, и треба да буду третирани исто као да су из 
Бањалуке. 
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МИР

Што се тиче великих, глобалних, политичких тема, ви то 
пратите. Нама је важно да овдjе сачувамо мир. Он се чува, то 
није ни спорно. Нема овдjе капацитета за рат. Али овдjе је сада 
борба за ресурсе. Као што су кантоналне и федералне власти 
преузеле контролу над шумама и тек смо сад успјели да неке 
користи општине имају од тога. Морамо да наставимо да се 
боримо за тај ресурс и за неке друге ресурсе који овдје имају. 
А опет то не може без политичког притиска, политичког 
учешћа. 

Ако Срби, хиљаду и нешто вас, има гласачко право, 
уко ли ко се не уједине и стану иза једне листе, уколико буду 
раз је дињени и поцијепани, никада ништа нећете стећи. Са-
мо јединство. Зато је неко у историји рекао да само слога Ср-
бина спасава. И то није случајна прича. Увијек кад смо били 
јединствени и окупљени око нечега могли смо да идемо даље. 
Увјерен сам, и заиста то не говорим само да бих вам рекао, 
увје рен сам да можемо том синергијом направити више. Али 
морају да буду политички представници. И ово што је неко 
рекао, вријеме је да Гламоч има бар посланика у кантоналној 
скупштини. А онда се поставља питање зашто то нисте имали 
до сада. Зато што сте били подијељени. Зато што свако има 
своје мишљење, и свако мисли да је у праву, и свако мисли да 
је најбољи. Добро, ето наставите тако мислити и биће вам и 
даље тешко.

Овдjе мора да се промишља. Мора да се зна. Ови млади 
људи несумњиво имају енергију да раде и да се боре. Они желе 
да овдје нешто направе, и нису калкуланти. Они су дио велике 
политичке партије а велика политичка партија не калкулише. 
Мале политичке партије дочепају се мандата и само продају 
мандат. Изгубе карактер, изгубе људство, и шта онда има на-
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род од тога? Само велике политичке партије које добију снагу 
на рода могу да нешто ураде. Прије СНСД-а у Републици 
Српској падале су владе, је ли тако? Што се не мијењају сада? 
Зато што има велика политичка партија која зна шта ради. 
Е, тако и овдjе, ако се ви не уједините и не окупите своје 
комшије, и сада на овим изборима не изаберете неког од ових 
младих људи у кантоналну скупштину, онда сте потписали – 
ви сте потписали то да ћете и наредне четири године живјети 
можда и горе него што живите сада. То је оно што морате да 
знате. Нема овдjе љубави. Није ово питање некога, политика 
је питање интереса. 

Ово ме нешто подсјећа на једну ситуацију, гдје смо ми 
једва некако дошли до једне жене српског поријекла у америч-
ком Конгресу, која се зове Мелиса Бин, њен је прадјед из Че-
линца, презивао се Лубурић. И ишао сам чак у Америку да 
лобирам да она поново буде конгресмен, јер битно је да има те 
неког конгресмена у Вашингтону. Кренем одавде њој се ја вим, а 
она мени отвори сва врата. Сва врата, па и државног секретара. 

И на изборима у Чикагу се нешто посвађали око цркве, 
направили двиjе цркве, за оне који су дошли прије и за вријеме 
Другог свјетског рата, четници Ђујићеви и остали, и другу ови 
Срби што су сад отишли. Никако их не можете спојити. Жена 
изгуби за 300 гласова. За 300 гласова. И ми сад немамо никога у 
америчком Конгресу. И мени сад дођу и кажу: „Предсједниче, 
ми волимо Републику Српску“! Ма не волите, ваше сујете не 
дозвољавају да се волите. Ваше сујете не дозвољавају да се 
изабере нешто, због чега бисмо сви ми могли имати користи. 
Шта ми значи ваших десет хиљада долара да донесем? Дајте 
ми жену горе, дајте ми човјека у Конгресу који ће нам моћи 
да направи позицију. То је она прича која нама треба. Ако то 
треба у Америци, онда треба и овдjе у Ливну у кантоналној 
скупштини. Зато морате бити заједно. 
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СЛОГА

Ако нисте заједно и не изаберете неког од ових људи, 
нема напретка. Ја могу да дођем да кажем ово што смо рекли 
– направићемо вртић у оквиру цркве, и то можемо завршити 
у току идуће године, али то не мијења живот. Овдје живот 
мије њају прописи, овдjе живот мијења власт, овдjе живот 
мијења одлуке које доноси кантонална влада, које доноси 
федерална влада, и тек дјелимично нешто Савјет министара. 
А Република Српска може да помогне. У сваком случају, ако 
не будемо орга низовани, не можемо ништа да тражимо. На 
сце ни у БиХ је политичка расправа око моделирања Устава, 
па и Федерације. 

Ако не будемо окупљени не можемо више да тражимо, 
ако будемо окупљени можемо да тражимо аутономију за ове 
три-четири општине гдје су Срби већина. Е онда на бази те 
конекције можемо да са Републиком Српском вршимо готово 
уједначен систем власти. То је идеја. Да ли је то вама далеко? 
Неко мисли – шта овај прича. Ја вам говорим, веома јасно, да 
без политичког рјешења нема никаквог рјешења. Ако немате 
снажан политички уплив, немате никаквих могућности да 
нешто урадите. А било би сјајно да Гламоч, Грахово, Дрвар и 
Пе тровац направе једну заједницу општина, а када направите 
заједницу општина онда имате право на одређен износ при-
хода. Ако имате одређен износ прихода онда ви правите 
инсти туције и онда ви управљате ресурсима, а онда би се 
повећала права на учешће у експлоатацији шума и много чега 
другог. 

Свијет је направио државе, зна се како се праве државе. 
Али ви изађете и кажете – лако је њему причати... Није ми 
лако, уопште ми није лако. Ја сам синоћ био у Сребреници, 
и дошао сам ноћас у три и петнаест аутомобилом, пет и по 
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сати путовао. Људи, ја ово радим зато што имам одговорност, 
ја ово радим зато што сам подржан од Срба. Могао бих да ово 
не радим, да имам неке друге боље послове. Али, Никола, ја и 
остали, ми имамо одређену мисију коју треба да проведемо и 
ми смо поставили ствари тако да у Босни и Херцеговини више 
ништа не може да се деси без Републике Српске. Ни једна 
одлука не може без Републике Српске. Е сад хоћемо, и имамо 
могућности да се боримо за вас. Прије седам-осам година 
нико из Републике Српске није могао да учини ништа за вас. 
Дођу вам овдје, изгаламе се, изаберете СДС-овог начелника 
прије нашега, остави два милиона дубиозе у буџету и нестане. 
И шта смо добили?

Према томе, ја вас молим да се окупите. Ево изаберитe 
од ових младих људи овдjе, изаберите једног, окупите се око 
јед ног. И не дајте другима да гласају за друге. Једноставно, 
окупите се. Кад прође 13. ви ћете тачно знати шта вас чека на-
редне четири године, а не да вам неко да 20, 30, 50 марака. Па 
није вам живот овдје четири године вриједан 50 марака. Ми 
овдjе причамо о људима који имају свијест. Људи се разликују 
по томе што имају свијест. 

Нисам дошао са торбом. Можемо да рјешавамо ово, чуо 
сам за овај проблем прошли пут кад сам био овдје. И рекао 
сам да ћемо начелник и ја наћи начин да ријешимо проблем 
асфал тирања пута – ламеле, Новосадска улица. Ево сад 
почињемо у понедјељак. Нисмо могли све улице, али ћемо 
нешто направити. Ви сте то чекали као и асфалт, је л’ тако? 
Е сад ћу вам ја рећи сљедеће: у наредне три године биће 
асфалтирано. А слушајте, само да још нешто кажем: овај крај, 
ако је ишта дао бившој земљи, дао је генерала, професора, 
па ништа нису урадили. А сад чекате Милу Додика да вам 
то ријеши? У сваком случају, видим овдjе младе више него 
прошли пут, и сад сам сигуран да можемо да радимо. Ја желим 
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са њима да радим. Дајте ми снагу на локалном нивоу. Ја ћу с 
њима да радим и можемо ићи даље. 

Живјели и срећни били!
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Дрвар, 3. октобар 2014.

Дрвар враћен Дрварчанима

Добро вече, браћо и сестре, добро вече Дрвару. 
Увијек се овдје добро осјећам и волим овдје доћи. Када 

сам нешто испитивао одакле сам, онда сам дошао довде. И зато 
никада нисам оклијевао да помогнем овај крај. Сјећам се кад 
сам дошао први пут, након рата, ја мислим да је то било око ‘99. 
године, ово је био уклет град. Овдjе је било седам-осам хиљада 
Хрвата, 300-400 Срба, а данас, не морам да говорим, потпуно 
смо то преокренули. У суштини смo само једну ствар урадили, 
а то је вратили Дрвар Србима. Јер он припада Србима. 

И данас овдjе са поносом можемо да говоримо, и да 
дигне мо три прста, и да кaжемо да смо Срби. Да имамо право 
на нашу нацију, на наш језик, на наш идентитет, наше писмо, 
на нашу крсну славу, и да хоћемо да је славимо и овдjе у 
Дрвару. И гдје гoд постоје наши људи. Наравно, има много 
тога што треба учинити. Али ово што је урађено, за нас који 
овдjе повремено долазимо, заиста изгледа добро, ја то морам 
да вам кажем, и да у том погледу оно што фали овдjе јесу нова 
радна мјеста. Морамо да видимо на који начин ћемо помоћи. 
За почетак, свака ваша фирма, која добије потпис начелника 
и локалне управе, може равноправно да рачуна на средства 
наше Развојне банке Републике Српске, као да се ради о 
домаћој фирми. 
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У идућој буџетској години формираћемо посебан фонд у 
Републици Српској за помоћ овдjе вама у општинама у Феде-
рацији, и покушаћу да анимирам Србију да исто тако дијелом 
средстава учествује у заједничком фонду. Кад би то било пет-
десет милиона марака сваке године, могли бисмо овдје да 
утичемо на обнављање школа, вртића... Волим овај жамор дје-
це, то је знак да овдје има будућности, и да одавде не треба 
ићи. Дакле, тај фонд треба да употријебимо за развој ваших 
локалних заједница. 

Био сам данас у Гламочу и Грахову, наравно да се и тамо 
ствари помичу али далеко спорије него овдје, и веома је важно 
оно што сте ви схватили... а ви сте то јако добро схватили... Док 
су у Гламочу још чекали, ви сте изабрали, окупили се око јед-
не јаке политичке структуре СНСД-а и изабрали јаке људе, 
добили смо посланике у кантону, добили министре, добили 
Вељу за федералног министра, и онда смо могли да знамо шта 
се ради, и да покушамо да нашим утицајем овдје обезбиједимо 
новац, да се обнови овај Раднички дом, да се уради много шта 
друго што је овдjе урађено. Најбоље што смо учинили то је 
да сам ја као предсједник Владе Републике Српске и сада као 
предсједник партије која управља Владом сам веома свјесно дао 
једно министарско мјесто Хрватима, Министарство за избјег-
лице... да бих у федералној влади добио мјесто за Србе, да би тај 
министар могао да ради и помаже на најбољи могући начин. 

Нажалост, ХДЗ није овај пут имао учешће у власти, али сам 
увјерен да ће одмах након 12. октобра, када се буде формирала 
федерална влада, да нам припада једно мјесто у тој влади и тај 
министар има искључиви задатак да помаже Дрвару, Грахову, 
Гламочу, Петровцу, Србима у Ливну и свугдје гдје се налазе у 
Федерацији. 

Ми се озбиљно бавимо политиком, за нас политика није 
га лама, за нас политика није поза, за нас је политика дјеловање 
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на рјешавању проблема и превенција у ставовима која не смије 
да нас доведе до тога да будемо затечени и да изгубимо наша 
права. Зато је Република Српска прије неколико година била 
готово испражњена по питању надлежности и своје снаге. Узи-
мали су јој шта су хтјели, носили из ње све, и упорно је каж-
њавали у причи да Срби морају да буду кажњени. А онда смо 
ми дошли једног дана и рекли да не може више. Данас кад 
упоредимо ту 2006. годину и власт Иванића, Чавића, Босића 
и других у Републици Српској... Данас у Босни и Херцеговини 
не може ни једна одлука да буде донесена, а да се не пита 
Република Српска. Тако не може ни било која одлука која би 
овдjе могла да наштети вама. Нисам провјерио да ли је овдје 
почео да ради конзулат Србије, али објављено је у Службеном 
гласнику и биће. Дакле, овдjе покушавамо да доведемо Србију 
и то је други важан циљ који остварујемо. Значи, Република 
Српска и Србија морају овдjе да буду далеко више присутни. 
Формираћемо фонд и кроз године које долазе имати пет–де-
сет милиона марака, и употребљавати га за развој школа, обда-
ништа, свега онога што је потребно. Трећи наш циљ је управо 
оно због чега смо се окупили, а то је да подржите ове људе 
овдjе. Да им дате снагу. Да нас има што више у парламенту 
кан тона и Федерације. И тек онда можемо да тражимо и ди-
рек торе и министре. А кад њих имамо, то значи да имамо и 
нова радна мјеста. Ако њих немамо, немамо ништа. Зато се мо-
ра мо окупити, доста је било лутања, доста је било расипања 
гласова. Доста је било мешетара који прикупе подршку, уђу 
у скупштину и онда продају свој глас, и уопште их није брига 
шта је са народом. 
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ОДГОВОРНОСТ

Само велике политичке партије могу да носе одговорност. 
А СНСД је велика политичка партија и има одговорност. И да 
није било те одговорности овај град би био аветињски град. 
Само озбиљни народи могу да граде државе, а српски народ 
је озбиљан народ. Зато српски народ на простору Балкана има 
двиjе државе, Републику Српску и Србију. И те двиjе државе 
морају да заштите овдjе управо вас, Србе, и као што сам рекао, 
наш начин живота. Ми не идемо у сукобљавања. Ми разумијемо 
по зицију бошњачког и хрватског народа. Нова конфигурација 
у Босни и Херцеговини ће се успоставити, зато српски народ 
на овим изборима мора да разумије да бира људе који ће 
одлу  чивати како ће изгледати та конфигурација у наредних 
50 година. Ако промашимо сада, нема не само овог простора 
овдjе, него нема ни Републике Српске. То морају да буду 
снажни људи, а снажни су они који имају снажан карактер, који 
никада нису издали, и друга ствар је ваша подршка, ваш глас. 
Ако Милорад Додик нема довољно гласова, не могу ја да будем 
јак предсједник. Тако и са њима, Михајловић, Вељо и њихова 
листа, ови дивни људи. Први пут овдjе видим младе људе опре-
диjељене да овдје буду. Пустите ове друге, они мешетаре. Ово 
су људи који хоће да раде. Да заложе своје вријеме и да раде 
за народ. И не могу другачије ако су у нашој политичкој пар-
тији. Морају да раде за националне интересе. Национални и 
народни интерес данас је обезбиједити миран и стабилан живот 
Срба гдје год се налазе. И да не будемо поданици. И показало је 
како и шта се дешава када изда национална политика. 

Дрвар је издан, издан је од тадашње политике СДС-а, од 
те политике која је омогућила и хтјела да на Дрвару и овим 
оп шти нама прави компензацију за неке друге ствари. Зато је 
Дрвар морао да буде изгубљен. Њега нису хтјели чак Хрвати. 
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Не го је понуђен. И зато су они овдjе ушли, а ви морали да иде-
те. И зато смо тако болно морали да се враћамо. Зато они ко ји 
једном издају, увијек издају! Они никада неће престати да из-
дају.

СНСД је данас у фокусу многих, па и међународне за јед-
нице. Ми смо јој стали на реп и рекли да не могу да нам узи-
мају права. Никада нису ни долазили овдjе. Док није постао 
јак СНСД, док нисмо почели да радимо и док нисмо добили 
на челника, нису ни долазили овдје да заштите национална 
пра ва Срба. Није их интересовало шта је у школама, колико је 
полицајаца Срба овдје. Данас је све другачије, јер смо то поста-
вили на дневни ред. И још више ћемо постављати. Желим да 
у наредну годину или двиjе овдjе у оквиру цркве изградимо 
обданиште, православно обданиште и да наша дјеца иду ту. 
Радићу заједно са вама да овдjе што више права прибавимо. 
Радићемо, а то једино можемо ако имамо посланике, на томе 
да се добију још већа права на шумском богатству које је овдје 
несумњиво огромно. Зато је политика важна. Није политика 
ко је овакав или онакав, ко се воза или не воза аутомобилом. 
Овдjе се ради о одговорности, овдjе се ради о народу. Овај 
народ је поштен и добар народ. Никада када су ме притискали 
није ме било срамота што сам Србин и што представљам срп-
ски народ. Никада се нисам срамио свог народа. И увијек 
сам био поносан, без обзира на то које је питање. Или овдjе, 
или у Републици Српској или глобално питање. Данас су 
Република Српска и српски народ на овом простору препоз-
нати као озбиљан политички фактор, и као озбиљан развојни 
потенцијал. Зато можемо да градимо односе са Руском Феде-
рацијом. И да са њима радимо, и да од њих добијамо неку 
вр сту помоћи и добићемо помоћ од Руске Федерације, и у 
новцу и у материјалним средствима. Руска Федерација зна 
за Републику Српску, велики Путин зна шта, гдје је, како се 
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понаша Република Српска и какав је положај српског народа у 
Босни и Херцеговини.

За крај, испричаћу вам још једну ствар. До 2007. године 
високи представник, било који, одлази у Њујорк и пише извје-
штај како су Срби лоши момци и наравно увијек је слиједила 
нека резолуција која је била против нас. Године 2007. срео сам 
Лаврова, министра иностраних послова Руске Федерације, и то 
баш у Сарајеву, и рекао да је ово неиздрживо. „Ви нас морате да 
заштитите. Ми не можемо више да трпимо неправду, неистину, 
клеветање високог представника“. И тада се договорим с њим 
да, кад год иде високи представник, и ми пошаљeмо извјештај. 
Инцко иде, а ми пошаљемо извјештај. Инцко прочита, а иза 
њега прочита руски амбасадор Чуркин и каже да је и то дио 
истине о Босни. И од 2007. године нису у Савјету безбједности 
донијели ни једну одлуку против нас. Јер је велика Русија 
рекла да не може више. Па је велика Русија рекла, на Савјету за 
мир, што се састаје у Сарајеву на сваких шест мјесеци па пишу 
нека комуникеа. Као оно што они тамо напишу ми морамо 
да проводимо, као они су паметни а ми смо блентави. А онда 
велика Русија каже – не слажемо се с овим. А то значи да нема 
коминикеа, а то значи да Милорад Додик нема обавезу да чита 
комунике – и ја то више не читам. Ми по први пут након рата, 
Срби у БиХ, имају аутентичну националну политику, и за 
Србе на свом овом простору. Поред људи, оснивача Републике 
Српске, који су несумњиво били жртве, као што је Караџић, 
морам то да кажем, и многи његови сарадници, сјајни људи, а 
било је и много битанги. 

АФИРМАЦИЈА

СНСД је урадио највише за афирмацију српског нацио-
нал ног интереса у БиХ, Републици Српској и овдје! И не воле 
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нас, кажу да смо овакви или онакви. Када одем у Сарајево, они 
се само јадају странцима, кажу: „не можемо ми са Додиком“, 
па ја и хоћу да они не могу са мном. Не идем ја тамо да они 
могу са мном. Дакле, наш циљ је јачање српске аутономије у 
политичком и сваком смислу, у читавој Босни и Херцеговини. 
И јачање што веће самосталности Републике Српске. И никада 
нећемо заборавити Дрвар, будите сигурни! И нема нико право 
да то ради, и не дајте да заборави! Ваши гласови говоре о томе 
ко треба да буде заборављен или не. 

Зато вам желим све најбоље, вама, вашим породицама, 
овом граду, читавом српском народу. Желим да се окупите и 
да будете заједно. Радује ме што овдје видим младост, што овдје 
ви дим људе, што овдје видим вас који хоћете овдје да останете. 
Био сам овдје прије мјесец дана на оној пјесми и долазићу сваки 
пут! И желимо да овдjе привучемо све Србе одакле год и гдје 
год, изблиза или далека, да дођу да посјете Дрвар, и да се зна да 
се тог и тог датума срећу Срби, добри људи, са свих простора 
свијета. Живјели и здрави били. 
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Kостајница, 4. октобар 2014.

Република Српска – држава

Добар дан, јуче у Москви, данас у Костајници. Испаде 
Костајница кaо Москва, али мени је драго, осјећам се као дио 
овог народа, дио овог краја. Један исти, сличан менталитет кao 
и мој завичај. Зато сам и дошао овдjе да вас поздравим, да вам 
се захвалим за сва она наша прошла виђења и подршку које сте 
нам дали. 

Због ваших гласова сам имао снагу и могао сам на нај-
бо љи могући начин да представљам Републику Српску. И да 
будем поносан на своје српско поријекло, и свој изборни ман-
дат као предсједника Републике Српске, који сам добио од 
вас. Та снага је кључно питање и за сам народ, сви озбиљни 
на роди и озбиљне нације имају државе али имају и лидере, и 
ти лидери изражавају суштину националног интереса и др-
жавног постојања. 

Да се разумијемо, Република Српска је за мене држава, а 
за оне далеко је требало да буде ентитет и да буде разграђена од 
стра не странаца који су водили политику а нису гледали шта 
раде. Зауставили смо ту ерозију, и вратили Републику Српску 
на сцену тако да она у ономе што има, а чак и у ономе што 
нема, у пуном смислу је држава и суверено одлучује у стварима 
од државног и међународног значаја. 
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Данас Република Српска није само предмет на којем су 
странци навикли да се уче, и није Република Српска она која 
је ћутала чак и на нека међународна питања. Вратили смо 
достојанство и снагу институцијама, а то смо могли да ура-
димо јер је постојала свијест и подршка народа. Народ прави 
институције. Народ ће правити и ове нове институције, а да 
ли ће оне бити снажне или нејаке и никакве опет зависи од 
народне воље. Да ли ће народ бити изманипулисан или ће би-
ти увјерен у оно шта ради. И зато је моја дужност овдjе као кан-
дидата, политичара и одговорног човјека, да предложим по-
литике које су важне. 

Сама институција зависи од народне воље која се искаже 
на изборима. И народ да снагу једној партији. Или гласа за 
10 или 15 партија па онe уђу у парламент и владу, па се само 
унутра трују између себе, сваки дан по једна свађа, подметање, 
клевете, лажи... а онда институције не могу да раде. И тај пе-
риод смо живјели до 2006. године, мијењали владу сваких годи-
ну дана, свађали се око многих ствари. Године 2006. СНСД је 
био опозиција. 

Ја сам политолог и знам како се прави држава, научио сам 
то, студирао. Показали смо школским путем како се прави др-
жава, како се праве институције. Институције се праве тако што 
добијете велику подршку народа, поставите одговорне људе. 
Само велике партије могу да праве институције. Мале партије 
дочепају се једног или два мандата, и тргују, а кад продаш 
мандат продаш и карактер. А кад продаш карактер продаш 
национално и народно повјерење које си добио на гласању. 

Ми смо 2006. „заузели“ институције и први наш задатак 
је био стати. Рекли смо нема више преноса надлежности, и не 
доз волити да нам високи представник намеће рјешења. Онда 
смо рекли да се не може ништа на нивоу БиХ одлучивати ако 
се ми не питамо. И показали смо одговорност, и видите то и на 
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овој листи. Ево и представника борачке организације који је на 
нашој листи, што ми је драго, јер мислим да је показао како се 
брине за борачке категорије, јер смо радили и обезбиједили да 
се направи 5600 станова широм Српске за породице погинулих 
бораца. Је ли урађено? Јесте. До тада су само причали о томе. 

Поставили смо циљ да Република Српска повећа плате у 
просвjети, здравству, полицији, колико год може. Повећали смо 
их од 70 до 150% у односу на период кад смо дошли на власт. 
Рекли смо да ћемо повећати и пензије. Повећали смо пензије, 
и данас је просјечна пензија дупло већа од оне из 2005. године. 
Па смо рекли да нико, зато што има још три године до пензије, 
неће остати без ње, па смо докупљивали људима пензиони 
стаж. Око 30 хиљада људи је са тим откупљеним стажом отишло 
у пензију. Јесмо ли због тога смањили пензије – нисмо. Јесмо ли 
прошле године повећали пензије кад су сви у свијету смањивали 
– јесмо! Јесмо ли одржали плате – јесмо. Велика Србија, ако 
не знате, прочитајте, смањује плате. Србија је повећала плате 
када је евро био 70 динара, данас је 120, а плата је остала иста. 
И сад такву плату још смањују. Јер је то тражио ММФ. Ја сам 
дошао овдје да кажем да наша политика није била политика 
смањења плата, а то се најбоље види... Успјешност школске 
године види се по томе да ли сте је завршили без штрајка и да 
ли сте је почели без штрајка. И почели и завршили без штрајка, 
све године док смо на власти. Видјећете шта ће бити на јесен 
у Хрватској због смањења плата... пребукирана, презадужена. 
И данас овдjе долазе Хрвати и купују, јер је јефтиније. Све смо 
то радили у једном тешком амбијенту оспоравања, и мене и 
политике коју смо водили. Године 2006. нисмо имали ни једног 
међународног пријатеља који се смио показати. Чак ни Србија 
није смјела да говори 2005. године. Увијек кад сједнемо кажу: 
„Ми вас подржавамо“, али никад то нисте чули. Никада нисмо 
чули ни Бориса Тадића, ни Коштуницу. 
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ВАЖНОСТ

Република Српска је утицала на неколико важних 
политичких одлука и тиме је показивала свој међународни 
државнички потенцијал. Кад су одвојили Косово, амерички 
људи су долазили и тражили да признамо Косово, ја сам рекао: 
„Не може!“ Је ли Босна признала Косово – није! Огроман 
притисак je био. Па су онда дошли и у Сарајеву хтјели признати 
Палестину као државу. А ми смо били у контакту са нашим 
израелским пријатељима, који су сматрали да то није требало 
да се деси. Генерална скупштина Уједињених нација је послала 
да се гласа за, а Република Српска је рекла – не може. Значи, 
и ту смо били присутни. Па смо били присутни и онда када 
је Крим припојен Русији, а ми рекли да то подржавамо. Онда 
је читава Европа скочила и рекла: „откуд вам то?“, а ми смо 
рекли да остајемо при тој одлуци. Па смо, кад су сви навалили 
да подрже санкције Европске уније против Русије, а кад је то 
Босна и Херцеговина ставила на дневни ред, рекли – не може! 
Значи, Република Српска има свој међународни субјективитет. 

До 2005, за вријеме Иванића, нико ништа није питао. 
Нити су они имали ставове о томе. Мислим да је све јасно. 
На крају, ја нисам дошао овдjе да вас галамом убјеђујем. Као 
пред сједнички кандидат није пристојно да било шта причам, 
осим озбиљних тема, и изазова који су били у прошлости и 
оних који нас чекају у будућности. А на међународном плану 
се види колико је била далекосежна одлука када смо рекли 
„не може полиција Република Српске“! Гледам безочне лажи 
Младена Иванића како неко вече јавно каже: „Ја сам одбранио 
полицију Републике Српске“. А ја се питам шта сам то ја радио, 
гдје сам то био? Али није то ни важно, важна је полиција која 
је остала. А они су били изгубили полицију Републике Српске, 
па су онда мене позвали, ево мандат па да ја будем крив ако 
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изгубимо полицију. А да не би Милорада Додика, Република 
Српска би изгубила полицију, и то би био тренутак када би 
изгубила све. Али ето нису рачунали да ћу ја то изгурати. 

ПОДМЕТАЊА

Они који се кандидују за предсједника Републике ни не 
размишљају колико је битно да развијемо нашу полицију, да 
буде снажнија и боља. Нико не каже да овдjе нема криминала 
или корупције, али, извините, нисмо ми прваци свијета у томе. 
Не вриједи, и неће да дође то до тих лидера, лидерчића и 
педерчића разних... ако Уједињене нације кажу да седам зема-
ља Европске уније има вишу стопу криминалитета у односу 
на Босну, односно Републику Српску! Седам земаља Европске 
уније и ником ништа. Лопови, криминалци... Ми почнемо да 
градимо ауто-пут од Градишке од Бањалуке, двиjе године су 
викали „лопови, криминалци, све покрали“. Па од чега је он-
да направљен ауто-пут ако је све покрадено? Колико вам сад 
треба времена? Дупло мање него раније. 

Кренемо да правимо зграду Владе да се смјестимо, па 
кад неко дође и улази... Ја сам био у многим зградама гдје 
су предсједници и владе разних земаља свијета, то је мону-
ментално, кад уђеш изгубиш се, не знаш ни гдје ћеш. Зато смо 
правили велику зграду, кад уђе да види и мисли – они људи 
су јаки и знају шта раде! А они опет: лопови, криминалци, 
покрали. Па од чега направисмо зграду?

Једина посљедица је „60 минута“, Васковић, БН – она 
лаж љива телевизија... јесте што је моја породица имала посље-
дице, моја мајка је доживjeла мождани удар. Ја сад треба да 
будем фин? А човјек крај мене лаже четири године и говори 
сва шта, немогуће лажи... Или овај БН, као, „ти си предсједник 
Ре публике, ти мораш...“ Е па не може и нећу. Нисам се бојао ни 
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америчког Стејт департмента, ни Брисела, ни било кога другог 
који су ми пријетили далеко већом снагом... Ја се не бојим 
никог. А што се тиче БН телевизије, ја ћу вам рећи сљедеће 
– ја то нисам рекао, ја ћу цитирати, мада се слажем са тим... 
Каже мој пријатељ Емир Кустурица – БН би требало да буде 
медијски канал, али је он упаљени мокраћни канал који мокри 
сам по себи. И они ће наставити да причају, јер им је битан 
новац и то ситан новац, и нека прича да се провали, сруши 
Додика то је најважније. Не можеш срушити Додика! 

Е, да се вратимо полицији. Да ли гледате вијести? Јесте 
видјели како се тамо по Сирији они туку и сијеку главе? Па 
јесте чули да тамо има 350 муслимана из Босне? Је л’ ви ми-
сли те да ће се они овдје вратити да праве радна мјеста и фа-
брике? Или ће нешто друго радити? Зато је важно да има мо 
полицију Републике Српске. Ту исту полицију која је раз би ла 
и спријечила многе организоване групе, то што Марко ма ло-
прије каже, па није било прошло ни мјесец дана да неко не-
ког не убије у Источном Сарајеву. Сјећате се? Убили су три на-
челника полиције у Палама и Источном Сарајеву. То је сада по 
затворима. 

Мирко Шаровић и Драган Човић су 500 криминалаца 
помиловали док су били предсједници. Ја нисам ни једног, ни 
једног! Помиловао сам за ове четири године само четворо људи, 
од тога једну жену којој је, од три године, остала једна година 
служења казне, има троје дјеце, у питању саобраћајна несрећа и 
она је проглашена кривом и добила три године, ја сам сматрао 
да је хумано да се жена врати и помиловао сам је. Драган Чавић 
и Мирко Шаровић су пустили из затвора оног Елеза, који је 
послиjе тога отишао и убио човјека. Па су пустили Ждрала, 
који је касније отишао и убио човјека. То су они пуштали. Ако 
овај народ хоће да се то врати, никакав проблем није, ено вам 
га Огњен Тадић и они његови. Ја знам да овдjе има оних који су 
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дошли да чују шта ми причамо, а нису наши. А исто сам видио 
кад су били они из СДС-а да је полупразно. 

ПАРТНЕРСТВО

Дакле, овдjе се ради о озбиљним стварима. Не смијемо из-
гу бити партнерство са Русијом. Зато што у Савјету безбједно сти 
сада Русија не да да прође ни једна одлука против нас. Седам 
го ди на, сваки пут кад дође високи представник и поднесе из-
вјештај, Русија каже – није тако! Седам година. Раније, чим 
ви  соки представник иде у Њујорк, одмах нама иде негативна 
оцјена. 

Да, озбиљне су то приче. Ми морамо овдjе да развијемо 
систем да бисмо привукли што више Хрвате из Европске уни-
је да они овдје купују, а ми боље да живимо. То треба да на-
правимо, и то је начин на који треба да радимо. А ми да са-
чекамо ту Европску унију, најбоље овако бити миран. Да сам 
начелник тачно знам шта бих урадио, узео бих овамо све земље 
што може општина да купи и направио бих тржне центре. Али 
ја нисам начелник, ја сам предсједник. 

Дакле, ми сада идемо у Нови Град. Право да вам кажем, 
ви који нисте из Костајнице, све ћу вам тамо исто рећи. Ми 
нисмо они који подваљују и који су спремни да кажу једно а 
учине друго. Остајемо у настојању да се Република Српска 
пита. Кад се сјетим времена кад нас нико није питао, кад сам 
био предсједник Владе, кренем на посао чујем високи пред-
ставник прогласио закон. Какав закон? И ја, умјесто да идем на 
планиране састанке, њиме се бавим. Па смо једном одлучили 
– џаба доносиш те законе, нећемо их објављивати у Службеном 
гласнику, а ти себи фино формирај па објави. И кад смо му то 
рекли, више ни један није донио. 

Морате имати карактер у политици. Морате бити до-
сљедни и поштени, морате имати поштен однос према свакоме. 
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Увијек је проблем онога ко мрзи а не онога кога мрзе. Онај ко 
мрзи он остаје окупиран тиме и он не може макнути нигдје. 

Дошао сам да вам кажем да гласате за Жељку, зато што 
је то сад најбољи избор. Кад она одради два мандата онда ја 
идем тамо! Ако она не успије одвојити Републику Српску, 
при премиће све тамо, а онда ће она бити предсједник а ја чл-
ан Предсједништва и онда независност Републике Српске. Не-
мојте да вам нисам реко. 

Гласајте за ове наше листе. Марко вам је показао како се 
води општина. Поставља се питање шта је овдjе нормално, ови 
што вичу “дајте нам да живимо нормално” па набију дефицит, 
или Марко. Значи нормално је да превариш? Још једна ствар, 
бићу поново са Путином 16. немојте да му кажем да Костајница 
није гласала за мене. Живи и здрави били!
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Нови Град, 4. октобар 2014.

Имамо будућност

Хвала. Само да вам кажем да сте сви пребројани, има вас 
тачно 4273 доље, десет по балконима и 40 иза завјеса. Добро 
вече Новом Граду, граду у који волим доћи. 

Волим што сам имао прилику да са Сњежаном радим и 
помогнем овај град. Мада је наш договор, кад је постала начел-
ница, био 10 милиона марака, она је „извукла“ 22 милиона. 
Али то неће утицати на наше будуће пројекте, радићемо исто 
толико поново. Ви то заслужујете. Нови Град има шансу, Нови 
Град је важно мјесто у Републици Српској, Нови Град је на гра-
ници Европске уније. Видjeћете како ћете кренути. А ми нећемо 
ићи у Европску унију јер је боље бити поред него унутра. А 
видите да Хрватима баш нешто и не иде. Многе пројекте смо 
радили заједно, овдје је о њима било ријечи, готово да нема ни 
један који нисмо завршили а планирали смо. А оне које нисмо 
планирали па су се изненада појавили, завршавали смо. 

Један важан пројекат који смо радили заједно ви и ја јес те 
пројекат који се зове Република Српска. Имао сам снагу пред-
сједника, зато што сте ми ви давали гласове на изборима дуги 
низ година. Ја сам дошао овдје да вам се поклоним и да вам 
се захвалим. Да није било тих гласова, не бих имао снагу, без 
обзира на то што сам овако дрчан и крупан; ако немате гласове 
шта ти помаже. Ти гласови су ми дали могућност да се понашам 



СЛОБОДНА СРПСКА

321

као да сам предсједник Америке, и никада ме није било срам 
што сам Србин и што сам изабрани предсједник Републике. И 
гдје год био, увијек сам се поносио својим српским поријеклим 
и тиме што сам предсједник Републике. 

Никада нису успјели да умање моју љубав према Републи-
ци, ни онда када су говорили да смо лоши, а ја говорио да нема 
бољих од нас. Нисам одустајао када су нам пријетили и не знам 
шта су нам све чинили. На крају су они први одустали, а ја 
наставио даље. Могао сам, јер сам знао, и био ми је важнији сваки 
од вас овдје, широм Републике Српске, сваки човјек ми је био 
важнији од свих амбасадора из свијета заједно. Они има ју своје 
политичке мандате, а ми имамо овдје своје животне мандате. 

Животне мандате можемо да градимо само окупљени 
око политика које могу да учине промјене. И да одбране наш 
на чин живота, наш идентитет, наш језик, писмо, вјеру, крсну 
славу. То је политика која мора да се нађе поново на истом 
мјесту. Заједнички. Јер ако нисмо заједно онда смо разбијени. 
И није била без везе кроз историју стварана изрека – само слога 
Србина спашава. Она је из муке настала, из одбране, из саз-
нања. Кад год нисмо били заједно, били смо подијељени и не-
моћни, а увијек кад смо били заједно били смо јаки и могли смо 
да направимо продоре. Зато је важно да нас не подијеле. 

Многи ходају, као што сте могли да видите, и ја не бих 
ово око Михаљице, нико није ни једну ружну ријеч рекао за 
оне са друге стране. А они ходају, клевећу, лажу... Заједно са 
оном фабриком лажи, БН телевизијом, која сваку ноћ бљује ла-
жи. Што каже онај мој пријатељ Емир Кустурица, БН треба да 
буде медијски канал, али је он упаљени мокраћни канал који 
мокри сам по себи. Кад мало боље погледаш, и јесте тако. Ко 
сад озбиљан гледа БН и вјерује у то. Оно што радимо, радимо 
са снагом јединства коју имамо. И зато је важно да Жељка буде 
члан Предсједништва јер је она дио овог нашег јединства. Да 
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се изабере листа коју предводи Никола Шпирић, јер је вео ма 
важно да се изабере десет посланика. Десет посланика тамо 
спречава да нас прегласају. Ако немамо десет снажних, спо-
собних, карактерних, СНСД-ових посланика, нађе се увијек 
неки мешетар који да свој глас. Зато је важно да гласате за 
Сње жану, јер је она овдје показала да зна, и овдје је показала 
да може. Желим да јој се јавно захвалим што је окупила младе 
људе и ставила их у одбрану Републике и поручила вама овдје 
у Новом Граду да имате будућност. Њој захвалити, а они су 
будућност. Морате гласати и за кандидате за Парламент Репуб-
лике Српске, морамо имати посланике који нису спремни да за 
неки ситни интерес продају свој карактер и да изгубимо снагу. 
Ми не смијемо изгубити снагу наредне четири године.

Међународна заједница је истрпјела Додика до сада, вје-
ровала да ће моћи довести друге, и да ће наставити тамо гдје 
сам их ја са својим сарадницима зауставио 2006. године, а то 
је значи демонтажа Републике Српске. Ако Милорад Додик 
побиједи, они су изгубљени, немају шта да траже. Република 
Српска је бетонирана, упућена тамо гдје јој јесте мјесто. Био је 
овај Нови Град и у републици у којој је главни град био Сарајево 
па ништа није добијао. Република Српска је оквир очувања 
српског народа и других народа. И морам овдје да кажем, Срби 
као већински народ у Републици морају да покажу ширину за 
мање и другачије, зато што то говори о величини и Републике 
и Срба. Ми имамо ту снагу. Свако онај ко хоће овдје да живи и 
прихвата Републику Српску овдје је добродошао. Онај ко неће, 
ко не воли Републику Српску, не волимо ни ми њега. Потребно 
је говорити јасно и гласно. 

Мене неки не воле. Они би да ја стално нешто говорим а 
ништа да не кажем. А ја немам времена, ја морам рећи одмах. 
Каже мени Путин (ево била је Жељка): „Предсједниче, не 
морате ви баш све рећи јер НАТО може тамо свашта да уради; 
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не морате ништа рећи, ми знамо да сте ви наши пријатељи“. А 
ја њему кажем: „Слушајте, предсједниче, ја морам рећи, ја не 
могу ћутати, ја морам да кажем, јер је веома важно да говорим, 
јер кад не говорим они тумаче шта ми мислимо кад ћутимо!“ 

И онда мени кажу, када сам питао зашто су понизили Србе 
и нису им дали сјеверни дио Косова тамо гдје су они апсолутна 
већина, већ сада покушавате да ту јадну српску заједницу 
интегришете у Косово, а онда да они буду тамо мајоризирани, 
и да тамо наравно, лоше живе. Странци ми сад кажу: „То од 
нас нико није тражио!“ Е сад тражим из све снаге, све што тре-
ба. Сваки дан нешто тражим. Чим устанем, ја тражим. Важно 
је схватити да политика која се води није мешетарење, како 
то неко представља, него озбиљан одговор на питања. Да смо 
изгубили полицију Републике Српске, данас бисмо били без-
надежни пред борбом против исламског фундаментализма, 
који видимо широм свијета. Када су ‘94. сјекли Србима главе и 
када су то сликали и показивали читавом свијету, нико се није 
запитао зашто, јер је било нормално да се српске главе сијеку. 
Сада када су одсјекли двије америчке, Обама диже сву авијацију, 
хоће да сравни не само припаднике исламске државе него и 
оне пустиње да преузме. И то је сада нормално. Зашто онда 
ми немамо право да се бојимо? Хоће они доћи овдје да праве 
радна мјеста кад се врате из Сирије? Зато је важно било оно 
прије, када смо рекли да полиција мора остати, и погледајте, 
имамо полицију. А када је имамо, можемо да је градимо. Ми 
хоћемо сигурност и безбједност. Ми не желимо никоме ништа 
лоше, али не желимо ни ми ништа да препустимо случају. Не 
вјерујемо више великом свијету, који није био објективан! И 
зато морамо бити заједно.
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ЗАЈЕДНО

Значи, Жељка, Жељка мора да буде члан Предсједништва 
због вашег добра. Ја знам да овдје има највише оних који су 
дошли добронамјерно из љубави према нама, према мени 
највише наравно, а да су неки дошли да би одлучили куд 
ће, а вјерујте има и неких који су се ушуњали у неки ћошак 
и сада вире шта ми овдје радимо и колико нас има. Сад они 
пре бројавају да ли нас тачно има 4373, или нешто мање, и 
сигурно ће сутра слагати да је било мање. Али због њих мо-
рамо да побјеђујемо, јер ми њима дајемо слободу да то раде. У 
њиховом систему вриједности не постоје други који би смио 
нешто да ради. Дакле, идемо заједно овај пут, Нови Град има 
шан су и добио је шансу зато што је републичка власт СНСД-а 
и локална власт СНСД-а. Ваши гласови које сте дали били су 
наша обавеза да радимо. Преузимамо обавезу да у овај град 
поново у наредне двије-три године инвестирамо најмање 
десет милиона из републичких средстава. Зато гласајте за нас. 
Најбоље ћете спавати ако гласате за нас. Ја знам, треба вам 
Жељка, требају вам посланици, али треба вам и предсједник 
Републике. Дакле, треба вам предсједник који има 193 висину, 
115 килограма, плаве очи, ципеле 47. Сад већ сви знате ко је. 
Имам нешто озбиљно да вам кажем. Је л’ могу? Све вас волим, 
живи и здрави били. 
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Приједор, 4. октобар 2014.

Српска је наш примарни циљ

Добро вече и хвала, Приједоре. Вјеровали или не вјерова-
ли, ови који броје пребројали су вас све овдје и има вас тачно 
8680, и кажу да има нешто људи који се крију иза неких завјеса. 
Желим да вас поздравим, ја овдје увијек долазим пуна срца. 
Захвалан за подршку коју смо имали свих претходних година. 
Свјестан сам да само са вама желимо да градимо оно што је 
нама свето, а то је Република Српска. 

Дошао сам да вам се захвалим за све што сте нам дали, за 
подршку коју сам имао. То ми је дозвољавало да будем храбар 
и снажан. Само са вашим гласовима могао сам да идем широм 
свијета и поносно представљам српски народ, да представљам 
Републику Српску, да ме никада није срамота, без обзира на 
то колико ме гурали у то. Увијек сам био поносан и никад 
разочаран. Оно што желим да наставим јесте да браним наше 
интересе. 

Република Српска је прије наше власти била готово из-
губљена. Празна љуштура је био циљ многих, а празну љуш-
туру нико не воли. Да смо изгубили и наставили да губимо 
као што смо то научили, до сада не бисмо имали ништа и 
сигурно не бисмо имали Републику Српску. Ми морамо да 
имамо Републику Српску, јер је то оквир који брани наш на-
род ни идентитет, наш језик, наше писмо, нашу вјеру, крсну 
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славу. Само у оквиру Републике Српске можемо се осјећати 
сигурним у све то. Заједно са другима. Срби који су већински 
у Републици Српској морају да имају разумијевања и да дају 
подршку мањим и другачијим, свима онима који желе да 
остану и да живе у Републици Српској. Свима онима који Ре-
пуб лику Српску доживљавају као своју немамо разлога да 
окрећемо леђа. Република Српска је примарни циљ. У Репуб-
лици Српској постоје они који несумњиво лажу, као што је 
фа брика лажи БН телевизија. Како би то мој пријатељ Емир 
Кустурица рекао, „БН би требало да буде медијски канал, али 
је он упаљени мокраћни канал, који мокри сам по себи“. И ја 
мислим да је он у праву. Лагати толико у жељи да се домогну 
власти неки појединци, који нису ни снажни ни јаки, него је то 
само интерес неких који су изван овог простора. 

Пожурићу, није згодно ако почне велика киша. Хоћу да 
вам кажем да сам увијек волио овај град, и да волим све вас. И 
да волим Козарчане, Грмечлије, ја сам дио вас, ово је мој завичај, 
овдје сам одрастао и долазио играти кошарку, и овдје имам 
много, много пријатеља. И увијек ми је био дражи сваки човјек 
из овог града, из Приједора, и широм Републике, него сви 
амбасадори свих земаља свијета заједно. Ми смо они који овдје 
живимо, ми морамо да бранимо наш начин живота. Ја знам да 
није све потаман, али није никада потаман. Ја знам да има људи 
који тешко живе. Ја знам да треба још доста радних мјеста. Али 
само стабилна Република Српска са јаким институцијама може 
да прави нова радна мјеста. Не може да прави она Република 
у чијој влади има 15 политичких партија који се само свађају 
између себе и не раде ништа друго. И наравно онда пада. Не-
мојте да то поново гледате. Немојте да изгубите оно што сте 
некада имали. 

Политичка стабилност, подршка коју имамо од неких 
важних земаља као што је Русија, несумњиво нам даје сигурност 
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у политичком смислу да Република Српска може да иде даље. 
Наша политика је била: помоћи људима, дигнути плате и 
пензије. Ја знам да неко каже да је могло више, а ја вам кажем 
да у овом времену није могло више. Подићи пензије и плате, 
одржати редовност исплате, градити, није могло више! Радили 
смо по 15 сати сваки дан, били на 100 мјеста. Напросто, неке 
објективне околности нису дале, дошла је свјетска економска 
криза, суше, поплаве, маса других ствари, које нису зависиле 
од нас. Али остали смо на ногама, и нисмо пали, и нисмо 
ишли доље. И хоћу да вам кажем, неће бити смањења, прва 
прилика која буде повећаћемо пензије и плате. Наша политика 
јесте политика интеграције у Европу али не по сваку цијену, 
Хрватска је у Европи па јој баш не цвјетају руже. И Словенија 
је, и ко би могао да очекује да види да ће Словенија, која је у 
бившој Југославији била најразвијенија република са најмање 
проблема, сада бити у таквој ситуацији. 

Република Српска не мора да слиједи примјере лошег 
кре тања ка Европи. Ми можемо да идемо у Европу само ако 
се видимо тамо. Ја сам давно рекао, Европа је у реду, али ако 
од нас тражите да се не види Република Српска, хвала вам за 
Ев ропу! 

У наредним годинама чекају нас многе тешке политичке 
одлуке. У претходном периоду водили смо тешку борбу са 
међународним фактором овдје, и рекли да не желимо ви ше 
да управљају нама. Данас више није тако важан високи пред-
ставник, мада чучи скривен и чека да неко нешто... да не кажем 
шта направи. Прво слово је „с“. Он може да чучи и чека колико 
хоће, али ако Срби и Република Српска имају јаке институције, 
ништа не може високи представник. Нећемо да прихватимо ни 
једну његову одлуку.

Доста је наших људи који су били прогањани и доста нам 
је надлежности одузето. Дошло је вријеме да се враћамо и да 
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се боримо у суштини за оно што смо имали. Али морамо да 
се боримо јер је то напросто припадало нама. Ја сам увјерен 
да Република Српска има будућност и снагу. Ја сам увјерен да 
овдје имамо стабилан живот, и да ће године које долазе бити 
године наших успјеха. Само једна ствар коју морамо имати 
су стабилне и јаке институције. Морате имати лидера. Срби 
морају имати лидера. Зашто Америка, Француска, Њемачка 
имају лидере? Зашто сви озбиљни народи и државе имају 
лидера? И зашто Срби упорно руше своје лидере? Мора бити 
лидер! Вама треба предсједник који личи на мене! 

Ја сам био на свим мјестима свијета и немам бојазни ни 
од кога, био сам и у Стејт департменту и у Бијелој кући и у 
Лондону, и у Москви, Токију, Пекингу, на свим важним мјес-
тима. Мене више нико не може опчинити, мене нико не може 
им пресионирати. Мене једино импресионира наш начин 
живота, ви који сте овдје. Ја немам разлога да вам се улагујем, 
али вам тврдим да нема бољег простора за живот од овог нашег. 
Зашто они који оду и раде по Њемачкој, Аустрији, Швајцарској, 
упорно желе да се врате овдје ако је тако лоше? Враћају се, то 
ви знате, ваши рођаци и пријатељи. Али Република Српска је 
у њиховим срцима, сретао сам их од Америке до Аустралије и 
увијек сам био срећан што су ми говорили „Не дај Републику 
Српску!“ То сам могао да чујем и од обичних људи, који раде 
тешке послове – кад га питам како је, он каже: „Добро је, само 
не дај Републику Српску!“ А мој посао је то. А ваш посао је 
да подржите Жељку Цвијановић, да подржите ову листу, да 
подржите ваше људе из Приједора, Новог Града, Костајнице, 
Оштре Луке, да подржите оваква имена људи који су својим 
послом и животом несумњиво најбоље оно што имамо у нашим 
срединама. 
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ЦИЉ

Треба нам десет посланика у Парламенту БиХ да бис-
мо могли да спријечимо све негативне одлуке на нивоу БиХ. 
Није то наш хир, то је сушта потреба нашег народа. А да бисте 
ви могли мирно да спавате, једну ствар морате 12. ура дити – 
гласати за СНСД, за Жељку, за Милорада Додика обавезно. 
И за посланичке листе. У сваком случају, мислим да смо се 
ми разумјели овдје. Ја сам захвалан за подршку овдје, због 
коалирања ДНС-у и Социјалистичкој партији. И они ће по-
држати нашу кандидатуру, моју и Жељкину, и ви знате да ће то 
бити. Треба нам синергија горе, нема нико право због личних 
малих анимозитета овдје у комшилуку да изгубимо тај велики 
свети циљ. А то је да наставимо да градимо Републику Српску, 
како смо и радили.

Хоћемо у Приједору да почнемо нове четири године, да 
спајамо Приједор и Бањалуку ауто-путем, то ћемо почети да 
радимо у наредне четири године. Хоћу овдје да дође Јужни 
ток. И хоћу, договарам се са Русима, да у Приједору градимо 
тер моелектрану на гас. То је нових 1000 радних мјеста, то је 
енергетска сигурност, то је еколошки чисто гориво. Гас је 
будућност. И немојте случајно да одем 16. да се видим са Пути-
ном и да кажем да ви из Приједора нисте гласали за мене. Има 
да гласате. 

Желим вам све најбоље. Желим вашим породицама пуно 
здравља, среће, држите се. Морамо бити заједно, окупљени, јер 
само на тај начин смо јаки. Немојте да мрзите. Онај ко мрзи 
има проблем, а не онај кога мрзе. Онај ко мрзи, он је заробљен. 
Немојте да будете заробљени никаквом сујетом ни мржњом. 
А ја ћу вам нешто озбиљно рећи, само немојте да ширите, је 
л’ може? Ми ћемо наставити нашу борбу за статус Републике 
Српске, ми знамо како то иде. И наравно да имамо пријатеље, не 
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бисмо ми смјели овако галамити да немамо позади пријатеље. 
А они који не вјерују нека питају ко је. Знам ја да овдје има оних 
који су дошли да слушају. Сигурно ће они причати по граду да 
није било осам хиљада и ово што сам ја рекао, али добро, ако 
признају пет, довољно! У сваком случају, настављамо да идемо 
заједно. А за крај, нешто најозбиљније да вам кажем: све вас 
волим!
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Соколац, 5. октобар 2014

Ваш глас наша снага

Нисам ја Цицко Бјелица да ме залијепиш за под...
Кад сам улазио овдје, један ми приђе и каже: „Предсјед-

ниче, извините, срамота ме је због свих лажи које су овдје 
изречене против вас и ваших људи. Молим Вас само да знате, 
што је више клевета и лажи на Сокоцу, Миле нам је милији и 
дражи!“ Добро вече вама, добрим људима овог краја. 

И да знате да су вас пребројали овдје и ово је рекорд дво-
ране, никад овако није било. Кажу ови моји да вас има 2860. Ево 
ме овдје с образом, нешто је било у вријеме нашег начелника, 
за те четири године доста је урађено и ништа није остало да 
није. Поносан сам на то, на своје људе, Тању, Мирка Чоловића, 
Бојана и друге, који су овдје радили, јер су остали вјерни нашој 
политици и нашој партији. А кад смо овдје изгубили локалне 
изборе, онда су дошли неки из вашег окружења и рекли да 
треба премјестити Дирекцију за шуме у неку другу општину. А 
ја сам рекао да је то за народ и да треба да остане овдје. Сматрам 
да овдје треба да остане нека републичка институција. 

Али ако случајно не гласате за нас овај пут, ја не знам како 
ћу људима одговорити. Ми полажемо овдје рачун за претходне 
четири године или осам година. И ваш глас је био наша снага. 
Када смо имали прилику да представљамо Републику и да је 
бранимо на многим мјестима која нису била наша, или нису 
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била наклоњена нама, и онда кад су нас затварали у Бут-
миру у касарни, и кад су ме водили на носач авиона негдје на 
Средоземљу и тражили од мене да промијеним Устав, да ума-
њим снагу српског народа и умањим Републику Српску, ја 
сам био поносан на то што сам Србин и то што представљам 
Републику Српску и никада нисам себи дозволио да вас, људе 
у Републици Српској, буде и једног тренутка стид што имате 
оваквог предсједника. 

Ја знам да овдје има од Бјелице убачених људи, и они вас 
сигурно сад пребројавају. Ако они кажу да нас има хиљаду и 
по, онда нас има бар три хиљаде. Морам да вам кажем да ми 
је највећа препрека била политиканство разних људи, па и 
овог Бјелице, који је због свог личног интереса летио доље код 
високог представника и издавао српске националне интересе. 
Да би могао да буде чист, да опет превари вас Сокочане, али то 
је био ваш избор и ви то добро знате. А ја овдје имам пресуду 
суда који је правоснажно осудио Милована Бјелицу на годину 
дана, знате зашто? За превару! А онда чујете њих исте како иду 
и ходају и говоре како је криминал на другој страни. Милорад 
Додик нема ни једне пресуде. Милорад Додик нема ни једног 
поступка. Нити има ко од ових људи овдје. А они су пуни тога, 
пуни клевета, лажи, а ништа не раде. Послао ми је ових дана 
поруку како би он могао да изда на једној страни, ако му ја 
одобрим неки кредит да он још задужи општину, а онда би он 
вјероватно клиснуо...

Замислите ви Народну скупштину у коју улазе људи ко-
ји ма је пресуђено за преваре! Замислите, молим вас. И то је 
понуда овдје, и ви са тиме хоћете да се представите у Републици 
Српској. Са пресуђеним лоповима, са тиме хоћете. Увијек ми 
је интерес Републике Српске и Срба био најважнији. И онда 
када сам долазио овдје и нисам добијао вашу подршку, никада 
нисам одбијао ваше захтјеве и ваше интересе. Никада нисам 
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издао интересе Срба, које на овом простору чекају велики иза-
зови у времену које долази. Политика није ствар зезања, галаме, 
потпуне преваре или нечега другог. 

Само народ који има јаке институције и јаке личности мо-
же да рачуна на постојање и може да рачуна на државу. Српски 
народ може да има државу. Српски народ има потенцијал да 
изгради двије државе: Републику Српску и Србију. Српски на-
род мора овај пут да разумије да мора гласањем за јаке партије 
и јаке личности да даје снагу тим партијама и тим личностима 
да доносе нове одлуке и да креирају нове политичке структуре. 
Чекају нас године у коме је свијет одлучио да моделира Босну 
и Херцеговину. Босна и Херцеговина је незавршен пројекат, 
мјесто гдје се странци вјежбају већ 20 година. Да направе нешто 
по њиховом моделу, и да се увјежбају довољно да иду даље. 
Они нас не сматрају достојним партнерима. Они заобилазе 
сва ког јаког човјека, представника народа, и увијек се ослањају 
на слабе, пресуђене и оне које могу да корумпирају. А онда 
при чају – држите лопове! 

Ти странци су они због којих смо ми у овој Босни која нам 
ништа не даје. Ништа немамо од БиХ осим огромног трошка, не 
можемо да реализујемо своје пројекте, не можемо да креирамо. 
И та Босна жели да се ојача кроз централизацију, а то исто 
желе Бошњаци. Срби могу од тога да се одбране искључиво 
ако имају јаке институције: јаког предсједника, јак парламент, 
јаку владу, члана Предсједништва и наше представнике у 
Парламентарној скупштини. Није ово ствар ничијег личног 
успјеха, ово је ствар концепта, ово је ствар политике. 

ПОДРШКА

Погледајте плакате, на њима пише за шта се боримо, за 
побједу Српске. Погледајте шта пише на њиховим плакатима, 
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код Цицка Бјелице – „Да живимо нормално“. Са њим да живите 
нормално? А то само значи да им кампању воде странци, јер су 
Муслиманима у Сарајеву прије четири године говорили да ис-
такну паролу „за нормалну државу“, сјећате се? Е сад је СДС 
дошао на нормалну државу – то значи Босну. Ходају овуда 
и галаме, Република Српска не ваља, не ваља овамо не ваља 
онамо... нигдје ни једне ријечи о Босни и Херцеговини. Онај 
смо тани Босић каже: „Ја хоћу Републику Српску и нећу да је 
завађам са свијетом“. Ма са киме је била Република Српска у 
кон такту док су они били власт? Нисмо имали подршку ни 
Србије. Србија није могла да нас подржи, због политике коју 
су водили! Данас Милорад Додик и Република Српска, и сви 
ви овдје можете рачунати на несумњиву подршку Руске Фе-
де рације и предсједника Путина. А то је њему ништа, то је 
ње му завада? Он је спреман да се додворава Американцима. 
Аме риканци немају овдје коректан интерес, немају коректан 
наступ према нама. Шта год рекли, кажу – ми тражимо Дејтон, 
ето вама Република Српска, а онда траже да надлежности 
испразне. 

Шта ће нам празна Република Српска без надлежности? 
Она мора бити снажна и пуна. А што се њих тиче, могу да до-
бију, наравно... Нисмо ми они који не разумију. Босић и оста-
ли. Цицко Бјелица ће водити Републику Српску, је л’ да, у Ев-
ропску унију? Ајте, немојте ме зезати! Али тамо треба отићи и 
преговарати. Нисмо ми искључени од тога. 

Ја овдје говорим да данас Република Српска има видљиве 
пријатеље. А док су они били, нисмо имали никог. Сјетите се, 
прије седам осам година, одлази високи представник у Њу-
јорк на сједницу Савјета безбједности и подноси извјештај пун 
неистина о Републици Српској и Србима. И одмах Савјет без-
бједности доноси одлуку, из тих и тих разлога, да ово и оно иде 
на ниво БиХ. Кад сам отишао први пут у Москву и срео ми-
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нистра иностраних послова Лаврова, питао сам га да ли желе 
заиста да нам помогну и објаснио му ову ситуацију. Седам и 
по година одлази овај мали учмали Инцко на сједнице Савјета 
безбједности, нема ни једне одлуке против Срба и Републике 
Српске. Гдје је сада високи представник? То је урадила моћна 
Руска Федерација јер су хтјели да заштите наше интересе. 
Кад год се припрема, а ми то знамо, Инцко иде у Њујорк, па 
тамо клевеће „Додик ово, Додик оно“, као и ова опозиција. Ми 
припремимо извјештај и пошаљемо руском амбасадору Чур-
кину. Чуркин иде редовно на сједнице Савјета безбједности 
кад је питање Босне и Херцеговине на дневном реду. Инцко 
ишчита свој извјештај – на бази њега треба укинути Републику 
Српску. А Чуркин каже да није тако и ишчита наш извјештај 
на Савјету безбједности. 

А кад хоће да одлучују, нема одлуке, Русија има вето! И то 
је мало? Оном Босићу је то мало је л’? Или, чули сте за оно Вијеће 
за провођење мира што се скупи у Сарајеву, скупљају се страни 
представници влада, тамо се одлучује на начин консензуса, сви 
који су чланови морају бити унутра, а и Русија је члан. Русија 
редовно изузима своје мишљење из комуникеа и тај комунике 
не вриједи ни пишљивог боба, и ја га уопште не читам. И то 
је мало је л’? И то је мало Босићу, а? Шта имају са Младеном 
Иванићем? То малоприје што смо чули, неки дан у Требињу. 
То неко ружно скандирање Жељки Цвијановић, премијерки, 
које ја никада не бих допустио овдје. Када би неко њиховим 
женама почео тако да скандира, ја бих га истјерао одавде. Ви 
знате какав сам ја. А онда ми је пришао један и замолио да се 
обрати, каже: „Срам ме што живим у граду у ком се ово дешава, 
у нашој Херцеговини кажу да више фаворизују мушкарце него 
жене у политици, али ја морам Вама да кажем да више волимо 
јаку жену него млитавог мушкарца!“ Сад ја не знам зашто је он 
то тако рекао. Углавном, ви сте овдје прототип оног изворног 
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српства које ја цијеним и волим, бар тако важите, а знаћу да ли 
сам у праву или нисам након ових избора. 

А само ћу вам једну ствар рећи: Младен Иванић као мини-
стар иностраних послова, када је умро је Алија Изетбего вић, 
сјећате се тога, наредио је да се заставе спусте на пола копља у 
амбасадама БиХ широм свијета. Зашто жали Младен Иванић, 
за којим Алијом Изетбеговићем? Да ли је Алија Изетбеговић 
био неко кога Срби подржавају или су икада подржавали? За-
што је Младен Иванић био спреман да спусти заставу на по ла 
копља и тиме понизи Србе? И ви сад хоћете да гласате? Гла-
сајте! Па ћете ви показати какав сте карактер. Ја знам какав сам 
карактер. Ја поштујем људе који држе до става. Тад није било 
тако, сјећате се тога? Он је дозволио себи да понизи све нас. 

Савјет министара није влада. Савјет министара се не бира, 
он се саставља. Кад ми пошаљемо наше министре, не смије 
нико да их дира. Младен Иванић је као задња, да не кажем шта, 
прихватио да га Аднан Терзић смијени смс поруком. И он је то 
прихватио. Знаш кад бих ја то прихватио? Ја бих избацио оног 
Аднана Терзића на улицу. И сад таквом смушеном Младену 
Иванићу треба дати предност, а не Жељки Цвијановић, за 
коју ја знам како се понаша и како брани интересе. Жељка 
Цвијановић је мени увијек помагала да будем одлучан и до 
краја упоран и да не дозволим ни један уступак. И оно што 
могу да кажем, док је СНСД-а у Сарајево није отишао ни зарез, 
а камоли слово од Дејтона. А то се не може рећи за ове друге. 

Жељка треба да иде тамо и да настави тамо гдје је стао 
Не бојша Радмановић, који није оклијевао да повуче право ви-
тал ног националног интереса и каже: „Шта год донесете, ја 
ћу то вратити на Парламент Републике Српске!“ И никада 
више нису Небојшу прегласавали. Жељка треба да оде тамо да 
развали оно „сећијање“ по Сарајеву. И да каже наш став – имам 
сат времена – толико траје сједница, хоћете–нећете. Погледајте, 
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у овом времену кад нам траже промјене у америчком Конгресу 
гурају резолуцију којом траже унитаризацију Босне и Херцего-
вине. Реците ви са овог краја, да ли вам треба ојачана улога Са-
рајева? Ако треба, бирајте оне друге; ако не треба, бирајте нас. 

ПОВЕЋАЊА

Када смо дошли затекли смо празну Републику, пензије 
и плате упола мање него данас. Има ли просвјетних радника? 
Каква вам је плата била 2005? Каква је сада? Да није можда дупло 
већа? Да ли је дупло већа плата у полицији, здравству? Да ли су 
смањиване? Нису! Колике су пензије? Јесу дупло веће него што 
су биле? Јесу! Нисмо могли повећавати зато што нисмо имали 
простора, али чекамо прилику да повећамо и плате и пензије. 
Сигурно их нећемо смањивати. То је одговорна политика. То 
је одговорност према народу. А нама кажу – гдје су пројекти?! 
Ко је радио ако ми нисмо радили, политичар се не цијени по 
ономе колико галами и колико има ових пресуда, већ шта је 
оставио иза себе. 

Много тога смо урадили овдје на подручју Источног Са-
ра јева, а опет су хтјели да кажу да смо занемарили такозвани 
источни дио Српске. Не постоји источни ни западни дио, 
постоји једна јединствена Република Српска. Не постоји мањи 
бх. ентитет, како то хоће да нам кажу у Сарајеву, него ова Ре-
пуб лика. А наше име је Република Српска. То је наше име и 
презиме. Ја се не стидим, ја гдје одем и представљам Републику 
Срп ску, вјерујте као да представљам Русију. Толико сам сна-
жан. И мене никада није било срам. Сјетите се прије пет-шест 
година Хариса Силајџића који је говорио 100% БиХ, што значи 
нема Републике Српске. Сад ће испасти 100% Републике Срп-
ске, а Босне док мора. Чија је то политика, ових из СДС-а и 
ПДП-а или политика коју смо ми водили? Чија је то политика? 
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Је дини који могу да живе сами, када би се БиХ сада разишла и 
растала, што ја од срца желим, јесте Република Српска! 

Ми можемо да идемо даље! Ми можемо сутра да идемо 
сами и да имамо свој буџет, свој народ, своју извршну власт, 
сво ју територију и своје људе. Само је важно да будемо заједно. 
Не мојте да нас подијеле. С друге стране је лоша понуда, схва-
тите да је лоша понуда. Мијењајте нас ако погријешимо за 
го дину дана, али немојте сад да бирате њих. Они су они ко-
ји треба да охрабре странце да наставе овдје да минирају Ре-
публику Српску. Слободарски народ овог краја не смије то 
се би да дозволи. За неких 30 или 40 марака који ћете добити 
од превараната. Не смије! Морамо добити десет посланика у 
Пред ставнички дом Парламента БиХ, јер десет гласова ових 
наших људи из читаве Републике Српске значи да нас не мо гу 
прегласати. Све друго је несигурно. Видјели смо ми оног Ба-
баља и остале како са њима сарађују и како су спремни да све 
дају да би добили од њих било шта. А ми хоћемо све, а све се 
зове Република Српска и неће више моћи да калкулишу с нама. 

Нема компромиса кад је у питању Република Српска, 
нема компромиса! Нема компромиса око њених надлежности. 
Када су нам 2006. дошли и рекли да полиција мора да иде у 
Сарајево, ми смо рекли „не може“. Па су мени као предсједнику 
Владе увалили да преговарам, а онда би оргијали и говорили: 
„Издајник, продао се!“ А знате чија је сад полиција? Полиција 
Републике Српске. А знате шта је то важно данас, а ја цијеним 
шта нас чека, а ви процијените јесам ли у праву... Када су му-
џа хедини сјекли српске главе, и када су их држали за косу а из 
вра  та осјечене главе цурила крв, и снимили за медије, нико у 
свијету, ни Америка ни Европа, није реаговао јер, као, логично 
је да се Србима сијеку главе. 

Сада када су њима одсјекли двије главе, као нама ‘94. го-
дине, Обама је дигао сву своју авијацију да се бори против те 
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ислам ске државе. Нама нису дали право да имамо страх, нама 
ни данас не дају право да се бојимо 350 муџахедина који су 
отишли из Босне и Херцеговине да ратују по Сирији и Ираку. 
Сутра ће се један знатан број њих вратити овдје, јер ни једна 
дру га земља на свијету их неће прихватити. Да ли неко овдје 
мисли, да ли Босић и остали мисле да ће ти људи овдје правити 
но ва радна мјеста? Или ће се бавити оним што знају и тиме 
што су научили у Сирији? 

Зато је било важно да сачувамо полицију, и знам да против 
таквих не можемо сами да се изборимо. Него морају и сами 
Бош њаци политичари да се боре против тога, али они нису 
показали спремност, па зато данас у БиХ има евидентираних 
3400 лица способних да изврше терористички напад. И на том 
списку нема ни једног Србина. Све Бошњаци и све муџахедини 
који су овдје остали. 

ЈАЧАЊЕ

Зато полицију морамо јачати. Мора полиција добити 
пен дрек, не може више да свако пљује по полицији, или да је 
свако заобилази. Полиција је ту да чува нашу сигурност и нашу 
безбједност, да нас чува од лопова и криминалаца. И у овом 
граду, Источном Сарајеву, прије осам година, није пролазило 
два мјесеца а да није било неко убиство, сви сте се склањали у 
куће у пет поподне, нисте смјели оставити аутомобил на улици 
пола сата да стоји да га неко не украде. Је л’ тако данас? Није, 
аха! Зашто није? Због Ждрале, Цицка? Или је због полиције 
коју смо направили да се бори против лопова и криминалаца? 

Разријешили смо те банде и ставили их тамо гдје им је 
мје сто, и не бојимо их се. Нисам ја Мирко Шаровић који ће 
пот писати 300 ослобађајућих налога за криминалце које су 
су дови осудили. Или Чавић који је ослободио 280 таквих. Ја 
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нисам ослободио ни једног. Ни једног нисам ослободио, и 
треба да остану тамо до краја. Не да их ослобађамо, а СДС кан-
дидује човјека за предсједника Републике Српске који је тје-
лохранитељ овом мом кандидату. А у полицијским досјеима 
пи ше: растура дрогу, користи дрогу кокаин. То је оно што они 
нуде у власт? Ви се овдје замислите, родитељи, имате ли по-
ли цајца пред школом? Има! Полицајац мора да буде у току 
извођења наставе. Они ће вам довести такве људе у власт, у 
кабинете, да вам шире ту врсту приче. 

Ако ме питате да ли ја имам неке грешке, рећи ћу вам да 
немам – све што сам могао урадио сам. Нисмо могли више. Ура-
дили смо све што смо знали и могли. Желимо да наставимо са 
вама. Требају нам ваши гласови. Подржите Жељку Цвијановић. 
Подржите ову листу из разлога које сам вам рекао. Подржите 
предсједника Републике. Хвала вам. 

Ја из овог што се бавим политиком могу вам још двије 
ствари рећи: високо смо цијенили допринос наших бораца 
и породица палих бораца. Зато смо изградили 5600 станова, 
кућа за стамбено збрињавање тих породица. То је урадила ова 
влада у континуитету. Завршавамо тај пројекат и желимо опет 
да се укључимо и да им помогнемо и даље. 

Друга ствар, послије оснивача Републике Српске, тих сјај-
них људи... (наравно у рату не можете бити безгрешни) Кара-
џића и других... Дакле, након породица погинулих бораца и 
њих, највећи допринос за Републику Српску дао је СНСД. Јер 
смо осам година чували стабилност Републике. 

Зато ја вама хоћу да кажем да сасвим добро знам ко вам 
треба за предсједника Републике. Хоћете да вам кажем? Треба 
вам згодан мушкарац, 193 висок, има отприлике 115 кила, 
плаве очи, ципеле 47, и неодољиво подсјећа на мене, је л’ тако? 
Хвала вам, волим вас све. То никад нисам престао. Увијек ми је 
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био важнији сваки човјек одавде него амбасадори свих земаља 
за једно. Живјела Република Српска! Живио слободарски Соко-
лац! Живио српски народ! Живјела Србија! Живјела Русија!
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Трново, 6. октобар 2014.

СНСД има одговорност

Увијек ја овдjе добро прођем, ал кад прођу избори ви оде-
те тамо па направите свашта. Али добро, то правите себи не 
мени. 

Ево чули смо шта сте имали ове двије године, зауставили 
сте развој. Знам колико су се наши људи и читава наша партија 
залагали да овдје направимо амбуланту, да има цјелодневна 
слу жба, и то смо разумјели, радили, довели, а сад немате све 
то. Од тога да почнем па до свих пројеката које смо радили, али 
и онда када не гласате за мене, ја вас волим, брате! Што јесте, 
јесте.

Ево чули сте наше кандидате, 12. идемо на изборе, они су 
важни. Немојте погрешно разумјети ово што говоре поједини 
медији, „политичари воде само рачуна о себи“, то говоре ови 
странци. Али они исто тако иду на изборе па се боре за поли-
тичке мандате да представљају свој народ. Само велики народи 
који имају велике лидере, јаке лидере, могу да буду успјешни. 
Зато се Америка бори да има јаког предсједника, Француска, 
Њемачка, Кина, Русија, и свака држава, ма колико јака била, 
ако има јаког лидера онда може да рачуна на своју стабилност. 
Кљу чно питање је политичке стабилности. Политичка стабил-
ност се тако гради, јер је то важно за државу, морамо да имамо 
стабилан парламент, стабилну владу и наравно доброг и згод-
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ног и лијепог предсједника. У сваком случају не смијемо од 
тога одустати.

Ја знам да вас ових дана многи слуђују, говоре свашта, 
видјели сте онај срамни наступ у Требињу. Ако преко оног могу 
да пређу жене, и ако преко оног могу да прођу сви пристојни 
мушкарци, онда сам ја у грешци што живим овдје. И многи од 
нас су у грешци ако мисле да је оно начин, као што сте видјели 
како то раде у Требињу. Ми смо Требиње увијек сматрали 
српском Атином, мјестом које је подарило многе паметне, 
многе интелектуалце, важне пјеснике и књижевнике, показао 
је свој тотални примитивизам, али то није проблем само тог 
тренутка. Проблем је што се шаље порука да се овдје свашта 
може, и да у Републици Српској не можемо да управљамо 
системом вриједности. А онда се појаве трећи, па покушају да 
нам нешто ураде, да нам наметну. А онда се ми питамо докле 
ће ти странци, а у суштини ми их сами призовемо, јер изађемо 
на изборе, па због свога цинизма или неподношења комшије 
овог или оног, распарчамо политичку сцену, изаберемо десет 
политичких партија које иду у владу па се они одмах почну 
тамо свађати, и нема ни владе, ни народа, ни државе. 

Само велике политичке партије имају одговорност, а ове 
мале покушавају да се домогну мандата да би њиме трговали, 
запослили овога или онога. „Запосли ми стрину“, ако не 
запослиш стрину, одмах оде у другу политичку партију. 

Велике политичке партије као што је СНСД имају одго-
вор ност и снагу и обавезу за одговорност. Зато, хвала вам за 
све године када сте гласали за нас, за мене, јер нам је то била 
снага. Мени је био увијек важнији сваки човјек у Трнову, него 
сви амбасадори свјетских земаља заједно. Зато хоћу да браним 
Републику Српску са снажним мандатом. Када представљам 
Републику Српску ја се осјећам као да представљам сто милио-
на људи, а не милион. 
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Народ мора да разумије ове изборе. Мора да схвати да 
су странци кренули да овдје моделирају изборе. Видјели сте 
да Американци овдје директно подржавају опозицију, и тек-
стовима и прилозима. Говоре „Додик је овакав или онакав... 
тре ба смијенити власт...“ Било би лијепо да имамо савезништво 
са Америком, то је одлична прича. Али не можемо јер су они 
пробосански оријентисани, они желе централизовану Босну и 
Херцеговину, они желе да се забораве сви Срби који су стра-
дали, па и ви који сте морали изаћи из оног Сарајева које више 
није наше. 

Кад сам био доље (у Сарајеву), пита ме новинарка из 
феде ралног Сарајева: „Господине Додик, ви сте управо били 
на Палама и предложили да студентски домови носе назив Ра-
до ван Караџић“, а ја кажем: „Зашто вам то смета? Кад укинете 
улицу Алије Изетбеговића, дођите“! Народ који не поштује 
своје лидере, нема шансу за будућност, зато су Срби нажалост 
увијек прослављали лидере кад им прође вријеме. Па има мно-
гих за које смо рекли да су одлични, али нажалост нису више 
међу нама, па се сад многих краљева и предсједника сјећамо 
по неком добру. Срби морају да уважавају људе из своје про-
шлости. И не смије Република Српска и српски народ да забо-
рави име Радована Караџића. Сад говорим о домовима, а кад 
будемо овај тунел отварали, можда да га назовемо Ратко Мла-
дић. А они који би нама нешто радили, чим виде Ратко Мла-
дић, не би смјели ни ући у њега. 

Ја желим да Срби овдје живе слободно, и да се не стиде. 
Ни када се нисам стидио тога што сам Србин и што представљам 
Републику Српску. Покушали су свашта, да смо овакви и онак-
ви, да нас треба казнити. Ја сам увијек био Србин и нисам то 
дозволио, иако су хтјели да смијене Милорада Додика и до-
веду, како то Жељка каже, „нејакога и јаднога“, онога... кад га 
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по гледате на плакатима.. Али то је свакако ваш избор, и биће 
лијепо видјети да смо овдје побиједили. 

ПУТ

Пошто неко тамо виче „држи се Русије“, ја то и радим. Ја 
у идућу сриједу треба поново да се сретнем са Путином, трећи 
пут ове године. Али немојте да сад одем тамо и кажем да сам 
изгубио у Трнову. Ми настављамо политике које су вама по-
знате. Да Милорад Додик и политика коју води, као и сви ови 
људи овдје, толико не ваљају, не би напунили... 150.000 људи је 
било до сада у кампањи на нашим скуповима. А укупно нам 
треба неких 220.000 људи да гласају за нас и да имамо снажну 
и јаку побједу и то је нешто што можемо да имамо. Значи, ево, 
ово људи што има у сали само нек се убаци у кутију и све је 
уреду. Ја никада нисам заобишао ни обишао Трново. Били су 
и раније неки начелници који нису били из СНСД-а, па сам 
овдје долазио и покушавао помоћи. А морам вам рећи да овог 
вашег садашњег не знам ни како изгледа. Није добро за вас. 
Човјек нити збори, нити се јавља, нисам чуо ни за један ваш 
проблем. Али у сваком случају морамо да наставимо да радимо 
на развоју Трнова. И ја сам поносан што смо у раду са бившим 
начелником могли да инвестирамо толико и ја се надам да се 
то сад види. Кад се види како се ништа не ради сад, онда се 
види колико је било тешко доћи до било чега. У сваком случају, 
Република Српска је фокус нашег посла, радимо то. И немојте 
вјеровати оној лажљивој БН телевизији, лажу и петљају. Каже 
Емир Кустурица, мој пријатељ кога ви знате: „Требало би да 
је БН телевизија медијски канал, међутим, то је упаљени мо-
краћни канал, који мокри сам себе“. То је рекао Емир, ја са-
мо преносим. Рекао је он то мало директније, али не могу из 
пристојности. Политика је врашки озбиљна ствар, али ње се не 
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треба бојати. Не треба се бојати добрих политика, само добре 
политике чувају стабилност и безбједност. Оно на што сам 
ја поносан јесте да смо устабилили Републику Српску у без-
бједносном смислу и она је све сигурнија. Ја вама из овог краја 
ништа не морам говорити, прије осам година нисте смјели да 
оставите негдје аутомобил да заноћите од мафијаша и убица, 
и свака два мјесеца неко је био убијен овдје. Па смо то фино 
ријешили и данас наравно има лопова, али нема политичких 
убистава, нема ово или оно. 

А ови што хоће промјене, гласајте за њих, па ћете опет до-
бити те ноћне пуцаче. Ја сам до прије годину дана имао једну 
баку, која је 94 године тада имала, и како је дошла у те године 
сви смо је у породици пазили, и купимо јој телевизор, била 
је боље информисана него ја. Прије неких годину и по дана, 
прије него што ће умријети, ја сам ишао код ње кад год сам 
имао времена, сједнем са њом и причам. Један дан улазим ја, 
кад она каже: „Шта она жуја хоће од тебе?“ Ја је питао која жуја, 
тад се она Светлана Ценић нешто ужутила. Каже она мени: „Е 
мој сине, нема горе будале од школоване будале“. Наравно, 
треба се школовати и бити паметан, а не полудјети од тога. 

Дакле, идемо са изградњом Републике Српске, ми смо 
гарант да ће она бити стабилна. Не могу нас заобићи, ови су 
људи гаранција свега тога. Жељка у Предсједништво треба 
да иде зато што најбоље може да артикулише ставове, према 
Истоку или Западу, откуд год ко долазио, има јасан и одмјерен 
став. Жељка Цвијановић је, ја гарантујем и ја сам свједок, јед на 
велика патриоткиња, права Српкиња. Тамо иде српски члан 
Предсједништва, урадила је много. И оно много што нис те 
видјели много је веће од онога што сте видјели да је она ура-
дила. Младен Иванић се стално нуди, а ја ћу вам само једну 
ствар рећи да упамтите добро: Младен Иванић је био министар 
иностраних послова када је умро Алија Изетбеговић и он је 
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наредио да се у свим амбасадама заставе спусте на пола копља, 
и жалио Алију. Шта ми њега имамо жалити? Умро човјек – шта 
ћеш? У политичком смислу, да би се додворио Муслиманима 
у Сарајеву, он је наложио да се спусти застава на пола копља. 
Прво, та застава ништа не значи, па ни то копље на ком буде, 
али ето. За неке друге можда нешто представља. 

У сваком случају, Младен Иванић је, сјећате се кад је 
Ејуп Ганић ухапшен у Лондону због Добровољачке, да би га 
извукли из затвора, узео и дао му дипломатски пасош Босне 
и Херцеговине, он га потписао. То није било у интересу срп-
ског народа, ако неко мисли да јесте нека гласа за Младена 
Иванића. Ја мислим да није, и да то није фер, и да он није добио 
мандат да то ради. Него је добио мандат да представља Србе, 
да брани Србе. Ако је Ејуп Ганић од српске стране оптужен да 
јесте злочинац за оно што је било у Добровољачкој, за шта још 
нико није одговарао, онда не може Младен Иванић њему дати 
дипломатски пасош. 

Или ја гријешим, или не капирам добро ствари. Дакле, 
Младен Иванић и Босић – онај мало смотани, криви, кажу да 
неће политику која нас ставља у изолацију са свијетом, „Додик 
је ставио Републику Српску у изолацију“. Какву сам ја то изо-
лацију ставио? Јесмо ми изоловани? Можете ли ви путовати у 
Ев ропску унију без виза, можете? Можете отићи у Русију без 
виза? Можете отићи у све околне земље без виза, је л’ тако? 
Нис мо изоловани. То што ја нећу да прихватим ултиматуме 
који долазе са Запада, то је друга ствар. Република Српска 
2006. године није имала ни једног свог пријатеља, сигурног и 
поузданог. Данас имамо Руску Федерацију, данас Русија стоји 
иза нас у Савјету безбједности, у Савјету за имплементацију ми-
ра. Дакле, и сад када одем у Израел, онда израелска држава по-
строји војску пред Милорадом Додиком. Они то никада нису 
мо гли доживјети и никада неће то доживјети. Имамо контакте 
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вео ма добре и са неким европским земљама. Партијски се од-
но симо са Американцима, они нама кажу нешто, ми њима 
одговоримо још више. 

Није Република Српска изолована, лажу. Ми смо они који 
бранимо наше политике, оне су јасне... Ми само покушавамо да 
одбранимо наш национални идентитет и нашу српску државу. 
Наш језик, наше писмо, нашу цркву, нашу крсну славу и то је 
наш идентитет који ми бранимо. И ја не дозвољавам да Србе за 
пет–десет година овдје претворе у Босанце православце. Него 
су Срби овдје – Срби православци. Не дозвољавам и нећу да 
допустим да овдје пишемо и говоримо босанским језиком, јер 
не постоји босански језик, постоји српски језик. То су ствари за 
које се ја борим. А они кажу да то није фер. Па Муслимани се 
формирали овдје 1993, а ми овдје живимо од петог вијека. И сад 
они хоће нама да узму језик, а ми бранимо наш језик и наше 
писмо. И кажу да није фер, шта није фер? Није фер кад кажу 
да постоји босански језик! Ако хоћете Босну морамо и ми бити 
унутра, немојте нас тјерати. Мада сам дошао у повјерењу да 
вам кажем, и молим вас немојте никоме рећи, немојте ширити 
– нема ништа од Босне и Херцеговине. Живи и здрави били, 
волим вас све! 
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Фоча, 6. октобар 2014.

Моја снага је ваш глас

Сад ови што гледају овдје и броје кажу да нас има 4380, а 
сигурно ће опозиција лагати да нас није било више од 3000. У 
сваком случају, добро вече.

Фоча је град у који волим доћи, у ком имам доста прија-
теља. Радујем се успјесима. Драго ми је што сам учествовао 
у пројектима које су Вељко и наши људи овдје реализовали. 
Задо вољство ми је и што смо ојачали опредјељење Републике 
Српске да овдје задржимо факултете, јер знамо да је веома важно 
за овај град да задржи факултете, жилу куцавицу овог града. 
И зато сам поносан што смо ријешили проблем Богословије, 
што једног дана, када су неки хтјели да је премјесте одавде, 
нисмо дали да оде. Што овдје јачамо Медицински факултет, 
што смо радили, као што сте видјели... не знам више ни колико 
пројеката, ја их више не могу ни набројати. Овај народ то 
заслужује, и онда када није гласао за нас и за мене, ја сам некако 
увијек био обавезан, јер знам да је Фоча једно од стратешких 
мјеста наше Републике и да мора да буде ојачана. Мора да 
живи и функционише, без тога би овај дио Републике био 
меки трбух и било би стратешки веома тешко у популационом 
смислу одбранити Републику Српску, уколико не будемо во-
дили рачуна управо о овоме о чему вам говорим. А зато је у не-
ким локалним мандатима, који нису били наши, реис Церић 
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13 пута долазио за једну годину. Јест, јест, ја бројао. А сад га 
нема више и не долази, а нема ни оног ко га је доводио овдје. 
Њему је било важније Сарајево, него Бањалука, Требиње... 

Дакле, ми се бавимо политиком, као што видите поносан 
сам на наше кандидате, и нико није ни ружну ријеч рекао. А 
срамим се пред оним што су неки скрнавили свето и славно 
име Требиња и говорили и скандирали оно шта су скандирали 
неко вече. А неки су слушали и аплаудирали. А представљају 
се универзитетским професорима, и кажу „Ја нисам чуо“! 
Ради се о Младену Иванићу, који је сједио и аплаудирао, ви-
дјели сте. Шта ће нама члан Предсједништва који не чује. А 
сумњиво је и да ли види добро. Према томе, овдје се ради о 
чистим политикама које морају иза себе да имају стратегију и 
моћ. А моћ, моја моћ као предсједника Републике, искључиво 
је зависила од сваког вашег гласа, претворен на изборима у 
подршку институцијама Републике Српске. 

Могли смо да имамо јаке институције, и могао сам да 
одем као ваш предсједник било гдје у свијет, поносан што сам 
Србин, поносан што представљам Републику Српску и нисам 
вас никада срамотио, никада вас није било срамота због мене. 
Наша политика је била чиста, никада уперена против других 
или на штету других. Увијек у одбрану наших принципа, 
нашег начина живота, нашег идентитета, нашег језика, нашег 
писма, наше вјере, наше крсне славе. Оно што бранимо, 
желимо да бранимо јасно и гласно и да не оклијевамо. 

Данас сам био на многим мјестима. Био сам и на Палама, 
и тамо смо отварали студентске домове, и рекао сам да треба 
тај дом да носи име Радована Караџића. Не смије српски на-
род да заборавља људе који су градили Републику Српску 
и у тој борби уништили свој приватни комодитет и своје 
породице, без обзира на то како ће и шта било који од судова 
рећи. Радован Караџић је први предсједник и српски народ 
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мора то да поштује. И зато на тај начин мора да се односи и 
сутра и према Ратку Младићу и према другим људима, за оно 
што је био наш национални покрет овдје. Не смије ни млада 
генерација да буде без имена. 

А онда сам био у оном федералном Сарајеву, неколико 
са  ти послије... И одмах су ми подметнули микрофон и питали 
„Шта Вам то значи?“, кажем ја: „Шта вама значи ова улица 
Алије Изетбеговића? Ја треба вама да се дивим због Алије?“ 
„Да, али он није у Хагу!“ „Па није стигао, умро је прије тога“. 
Иначе би био 100%, чули сте оне странце шта кажу. Ми не 
смијемо да паднемо, не смијемо да се сагнемо. Ми морамо 
јасно и гласно да говоримо. Као што и ја имам грешке, имао их 
је и Радован Караџић. Историја је показала да упорност која се 
тада показивала у стварању Републике Српске остаје видљива, 
а грешке занемарене, изгубљене. 

У сваком моменту сам знао гдје се налазимо. Кад сам пре-
говарао у име вас и Републике Српске, осјећао сам се не као 
да представљам земљу од 1.200.000 људи, колико нас има, него 
200 милиона људи, увијек сам био снажан и јак. Никада нисам 
дозволио да будемо у подређеном положају. Жељка и ја смо 
изнијели многе, многе састанке и однијели многе побједе. И у 
Бриселу, кад су хтјели некако да нас омекшају, кажу: „Госпо-
дине Додик и госпођо Цвијановић, од вас зависи...“ Ја сам рекао 
да не може... Ајде испричај ти како је било, дођи овамо. (Жељка 
прилази говорници и прича.) А онда каже један: „Господине 
Додик, је л’ Ви знате да моја политичка каријера зависи од 
вашег става?“ Није пристојно да псујем, а претпоставља се шта 
сам му рекао. Претпоставља се. А могу, је л’, извиниће ми ове 
даме... Кажем ја: „Ј... ми се и за тобом и за твојом каријером!“ 
А он гледа у мене, и он је био комесар, није то мала прича. Он 
се дрзнуо и мени пријети, сад бих ја требало да потпишем за 
Републику Српску лоше рјешење и да кажем: „Ето спашава се 
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твоја каријера!“ А сутра да каже „ено лопова и криминалца“, 
мало сутра. Након неколико сати он дође и каже мени: „Изви-
ните, господине Додик“, а ја њему кажем: „Извини и ти“. И 
онда смо наставили да разговарамо. 

Нема шансе, нема шансе без карактера издржати. Карак-
тер је важна ствар у животу. Када су Ајнштајна питали, пред 
крај живота, зашто је успио у животу, он је рекао: „Мислио сам 
свашта, чак сам се једно вријеме заносио мишљу да је мој мозак 
већи од мозга других људи, сада пред крај живота могу рећи да 
сам успио само зато што сам имао карактер да не одустанем, 
и да издржим све притиске у животу!“ Тако је и са нама поли-
тичарима. Тако је пред народом, тако је пред било ким. Зато 
само велике политичке партије могу да носе промјене! 

Мале политичке партије окупљене у само један или два 
политичка мандата могу само да калкулишу како да продају 
мандат и тако да преваре народ, а кад преваре народ преварили 
су институције, преварили државу, преварили себе, они само 
очекују да запосле неку своју стрину. Све ове људе овдје знате, 
ја не морам да причам ни о коме посебно, они су радили најод-
говорније послове, они су најбољи избор нас у СНСД-у, они 
су побједници. Ово су побједници, ово су добри људи који се 
не баве никаквим подземним активностима, то су добри љу-
ди, који могу само да шире љубав. А љубав свакоме треба, па 
и у политици. И зато не смијемо да мрзимо. Јер кад мрзимо, 
за ро бимо себе и онда останемо заробљени у томе. Само добри 
људи, широког духа могу да руководе и доносе добре одлуке. 
Ми смо 2006. године наслиједили Републику Српску, готово 
изгубљен пројекат, сјећате се реформе полиције. 
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ОМЧА

Тада су властодршци били какав је био и Чавић, који је 
потписао срамни извјештај за Сребреницу. У којој нису ни дан-
данас нашли да накупе онолики број који је Чавић потписао да 
је било убијено. Фали још двије и по хиљаде да би Чавић био у 
праву. Слагао је, а нама ставио омчу око врата. И ту омчу сваки 
дан скидам, а ако није омча јесу тегови око ногу. Сваки дан 
скидам или омчу или тегове, зато што је неко био слаб, није био 
јак, па потписао такав један срамни извјештај о Сребреници. 
И потписао да је осам и по хиљада убијено, а ни дан-данас 
не  ма тог броја. Али увијек крпа нађе закрпу, па видим да је 
овдје нашао вашег бившег начелника. Морали смо да водимо 
ра  чуна и знао сам да је безбједност најважнији фактор овдје, 
по лиција је та која је потребна и која мора бити наша снага у 
Ре пуб лици Српској. Када су ‘94. године муџахедини Србима 
сјек ли главе и када су то новинари сликали, а он овако за косу 
др жао осјечену главу, из које је цурила крв, нико на свијету се 
није узнемирио, тада су рачунали да Срби заслужују можда и 
го ре. Сада кад су одсјекли двије америчке главе, Обама диже 
сву авијацију свијета и упућује тамо да их сравни. И позива на 
ве  лику коалицију, широку коалицију свих да се боре против 
тога. 

Одговорни људи у политици морају да мисле и око 
тога. Из простог разлога што се тамо налази 350 Муслимана 
из Босне и Херцеговине, тих њихових ратника. Они ће сутра 
ов дје бити враћени, нигдје другдје неће моћи отићи, ако пре-
жи ве. А када дођу ту, неће се бавити отварањем фабрика 
и нових радних мјеста, него ће радити оно што знају, а то је 
да подмећу експлозиве. Зато морамо имати јаку полицију. А 
да бисмо имали јаку полицију, морамо имати јак парламент 
и јаку владу и јаког предсједника Републике. Народ не смије 
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да изгуби важност институција. Само велики народи могу да 
на пра ве државе. А српски народ је несумњиво велики народ 
јер упорно прави двије српске државе: Републику Српску и 
Србију. Зато је важно да знате шта значи – све мање ентитет, 
све више држава. Нама је наметнут ентитет да нас не буде. Зато 
се морамо одрећи и то што више омаловажити ентитет, а што 
више говорити о држави. 

Зашто је спорно говорити о Републици Српској као др-
жави? Она то јесте. И далеко би више била да није било на-
сиља странаца који су нам однијели надлежности, који су 
смјењивали људе, који су свашта чинили и радили. Али ови 
из СДС-а можда би се могли очувати, да нису били сарадници 
странаца. Па су једни издавали друге, а они други кажњавали 
друге. 

Не смијемо дозволити да се поново направи поданичка 
структура у Републици Српској. Са Милорадом Додиком и 
Жељком Цвијановић нема преговора око Републике Српске. 
А чули сте многе како кажу да треба укинути ентитете и на-
правити регије. А кад ми кажемо да неће укинути Републику 
Српску, да ће се Република Српака одвојити једног дана и бити 
самостална држава, ја сам увјерен у то. Волио бих да то буде док 
сам ја, али не вјерујем да ћу стићи, само из једног разлога, што 
желим да тај процес протекне у миру, не у насиљу, тај процес 
мора бити миран, политички изведен. За то треба вријеме. Али 
ова млада генерација мора да добије у аманет да то ради, они 
морају да буду сигурни да је то исправно. Ако нема Републике 
Српске, нема Срба на овим просторима. 

Ако нема Републике Српске нема ни Срба у Федерацији, 
и оно мало шта их има постали би маргинална мањина, о којој 
нико не би имао да води рачуна. Био сам данас у федералном 
Сарајеву и пред Србима у Сарајеву говорио. Нама нуде Босну, 
као оквир за живот. А погледајте шта нуде Србима који живе у 
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федералном Сарајеву. Је л’ то оно што нама нуде? Зато је важна 
Република Српска! И не „макнути“ од ње. Она мора бити оја-
чана, и биће ојачана. Свијет се промијенио, није свијет исти. 

Када о томе говорим, они мени кажу да су то велике теме 
и да треба да причам о радним мјестима. Ја бих, наравно, волио 
да има више радних мјеста, али овдје су побркане неке релације. 
Не држим ја, па да не дам. Него, глобални услови су такви, 
криза, приватизације такве какве јесу, слаба иницијатива. Били 
смо Жељка и ја у Москви и тамо преговарали управо како да 
обезбиједимо подршку новим радним мјестима. И предсједник 
Путин нам је обећао 700 милиона евра, да можемо да их 
употребимо за стварање нових радних мјеста. Значи, постоји 
та претпоставка, а како се отварају нова радна мјеста, морају 
ваши људи овдје и они који вас воле да дођу са програмом, а 
ми ћемо дати новац да се праве фабрике и запошљавају људи. 

Ја не могу да правим фабрику, али ево обезбиједили смо 
новац да се прави фабрика. Идемо, дајте нам пројекте и би-
ће подржани, нико неће бити одбијен. Дајте фабрике, дајте 
про јекте, једини начин на који можемо ићи. Дакле, знамо шта 
радимо, не секирајте се. Зато је важно да Жељка буде изабрана 
за члана Предсједништва, јер је Младен Иванић, заборавих 
ма лоприје кад сам то о Алији Изетбеговићу причао... Кад је 
Младен Иванић био српски министар иностраних послова БиХ, 
тад је умро Алија Изетбеговић, а Младен Иванић је дао налог 
да се на свим амбасадама Босне и Херцеговине у свијету спусте 
заставе на пола копља. Зашто Срби жале Алију Изетбеговића? 
Што се нас тиче, није морао ни постојати. Зашто је Младен 
Иванић жалио Алију Изетбеговића, кога не жале Срби? 

У политичком смислу Алија Изетбеговић је непријатељ 
српског народа. Како је могао Младен Иванић да дозволи да 
се спусти застава на пола копља? Докле ће спуштати своје 
заставе? И докле ће понижавати наше одлуке? И то не смијете 
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да заборавите! То је она издаја о којој је Жељка говорила. Треба 
овдје да изаберете, погледајте од вашег суграђанина доктора, 
до ових дивних дама које су изашле пред вас и тако срчано и 
лијепо говорили са жељом да сву ту енергију пренесу и на нас 
који смо горе и одлучујемо о томе. А ја вам кажем да ни један 
наш човјек овдје у Фочи није био одбијен. Од начелника до 
Вељ ка, и свега што смо радили. Ево школе о којој причамо и 
мно го чега другог. Али они могу то да раде у име вас, ако им 
да те глас. Зато им дајте глас. Зато је потребно да гласате за њих. 
И да гласате за све ове људе овдје из других општина. И да 
не до зволите да нам у парламент прође примитивизам, и они 
који мисле да је једино галама начин на који се живи. 

ДЈЕЛА

Политичар се мјери према томе шта остави иза себе, које 
објекте остави иза себе. Ми можемо овдје да их избројимо. Има 
ли неко од ових кандидата из СДС-а да може да изброји шта 
су они урадили. И наши планови за овај град и овај регион су 
масовни, и жеља да урадимо неке мегапројекте који се чекају 
годинама, спријечени су из неких процедуралних проблема 
које нисмо могли да усагласимо са Црном Гором, касније и са 
Њемачком. У сваком случају, не одустајемо од тих пројеката. 
Мо рају се изградити електране и мора се уредити Тјентиште. 

Сад ми начелник рече, а има овдје вјероватно и оних ко ји 
нису наши па да чују неку... Прошли пут кад смо били ов дје, 
рекли смо да хоћемо да пресвучемо асфалт у овом граду. Ура-
дили смо пола, а пола чека 12. октобар због времена. Шалим се. 
Дакле, биће и оно остало урађено. Хоћемо да уљепшамо овај 
град, да се осјећа добро кад дође овдје. 

Дакле, 12. треба да гласате за све ове дивне људе, а ја 
савршено добро знам да има и оних који нас критикују и безоч-
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но лажу. Фабрика лажи из Бијељине, БН телевизија, плаћена је 
да ради ово што ради. „Лаже као БН“! А мој пријатељ Емир 
Ку стурица каже, а ја ћу њега цитирати, а ви немојте мени да за-
мјерите поново... Каже, БН би требало да буде медијски канал, 
међутим, то је упаљени мокраћни канал који мокри сам по 
себи. Е то је БН телевизија, према томе они који то гледају нека 
се запитају гдје су и како су. 

Идемо у још једну побједу. Нама треба мир и стабилност, 
то ми обезбјеђујемо. Са финансијском помоћи из Русије, си-
гурно ћемо појачати наше шансе за нова радна мјеста. Треба 
вам Жељка у Предсједништву, требају вам ови људи. Треба 
вам предсједник који је висок 193, тежак 115 килограма, који 
има пла ве очи, ципеле 47, и зове се Милорад Додик. Као што 
наша Република Српска има име и презиме, и није мањи бх. 
ентитет, него се пуним именом и презименом зове Република 
Српска. Немојте то заборавити, никакав мањи ентитет. 

Огромно је ово шта имамо, не смијемо то да изгубимо, 
немојте да жалимо као народ ако ово изгубимо. Немојте да 
будемо као српски народ у Хрватској који је изгубио Републику 
Српску Крајину, или хрватски народ у Босни који упорно хоће 
да врати трећи ентитет као републику или Херцег Босну. Ово 
се брани озбиљним политичким средствима. А то су ваши 
гласови и ваша одговорност. Живјели и здрави били.
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Рудо, 7. октобар 2014.

Чувамо државност Српске

Добар дан, добри људи. Добар дан, Рудо. Долазим овдје 
годинама. Са вама смо побиједили овдје у много политичких 
битака. Долазим овдје са образом зато што смо овдје са Милком 
урадили много пројеката. Урадили смо све што смо могли 
урадити, радили годинама на томе да доведемо инвеститоре 
да се изгради Хидроелектрана Мрсoво, а као доказ тога је и ре-
кон струкција овог хотела. Изградња хидроелектране већ је у 
фази пројектовања и договарања око свега, и несумњиво да ће 
у роковима који су предвиђени она бити изграђена. А наравно 
да ће се ту запослити стручњаци, млади људи, ви Руђани. Је-
дино што ћете мене морати питати ко ће добити посао. Ура-
дили смо све што смо могли, зато ја овдје долазим, и немам 
ни каквог осјећаја одговорности за нешто што није учињено. 
Учи њено је све, а онда сте 2012. године изашли на изборе и ни-
сте гласали за нашег кандидата – срам вас било. А они који су 
гласали – свака част. 

А није био Милко? Ето Милко, хоће да те врате овамо, 
припреми се. Чујем да вам нешто и не иде у посљедње вријеме 
овдје, али то је био ваш избор. Са друге стране, као предсједник 
Републике, овдје сам да вам понудим извјештај шта сам радио. 
Моја одговорност се заснивала на томе да очувам Републику 
Српску, да је развијам и да је чувам и да је представљам. Као 
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што видите, Република Српска постоји. Много је било напада, 
и били смо на веома, веома склиском терену и могли смо да не 
постојимо. Када су хтјели да нам узму полицију, супротставили 
смо се томе. Одупрли. А то је значило да држимо до државе 
Ре  пуб лике Српске и да чувамо њену државност и њену суве-
ре ност. И то смо завршили. Што се тиче чувања, Република 
Срп  ска никада није била јача на међународном и економском 
плану. 

Република Српска данас функционише као уходан сис-
тем, немамо никаквих застоја који би је могли дугорочно 
уру шити, осим нас самих. И наших погрешних избора у по-
гледу подршке људима на политичкој сцени. И увијек кад је 
народ бирао меке, и оне који нису способни да поднесу те-
рет притиска, иза тога су губили надлежности, носили их у 
Сарајево, Сарајево које више нема никакве везе са Србима. Са-
рајево у ком 92% живе Муслимани, Сарајево у ком је 1,3% Срба, 
Сарајево у коме има више Кинеза него Срба. Они желе да нама 
одузму наше надлежности доље и да нама кажу да морамо 
да слушамо и поштујемо. То не смијемо дозволити, јер такав 
развој ситуације доводи нас у ситуацију да нестане Република 
Српска. 

Да ли је вама довољно то што ћу ја рећи или ћете ви 
опет по свом: „Добро, али ја тешко живим“? Нема нико право, 
ко лико год тешко живио, да не воли Републику Српску. И 
Република Српска није кривац за многе тешке изазове које 
има мо. Она мора да буде дио воље народа, и подршке народа 
ка ко би је представљали. А политичари су снажни ако имају 
по дршку народа, ако немају подршку народа онда су слаби, 
а то значи да је слаб народ и да је слаба држава. А овај народ, 
научен кроз све шта је прошао, па и ви овдје у Рудом, мора да 
знате да се окупите и да дате подршку великим политичким 
странкама, а не малим смутљивцима који покушавају да добију 
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мандат да би тим мандатом трговали са нама или са странцима. 
Углавном, они ће то сигурно истрговати. 

Само велике политичке партије држе и имају одговорност 
према народу, зато што знамо да ћемо поново доћи овдје. А оне 
мале шићарџије што узму један или два мандата, њима је важна 
плата и ништа више. Као да више они иду тамо. Република 
Српска мора бити очувана због народа, значи моја одговорност 
је према народу. А народ је и оно што је идентитет српског на-
рода, а српски народ чини језик, писмо, вјера, крсна слава. И 
све оно што очувамо је управо ту, питање државе, питање др-
жавних институција. Ако имамо јаку владу, јак парламент, он-
да имамо и могућност да одбранимо наш идентитет. Ако не ма 
тога, онда не можемо да одбранимо ништа, па ни наш иден-
титет. Онда ћемо постати поново овдје сви незадовољни собом, 
па се додатно иселе људи, и оду тамо према Србији или било 
гдје и да нас овдје све мање има. А ми онда кажемо – ето видиш 
каква нам је судбина, а у суштини то је био наш избор. Наш 
избор на изборима. Ви не смијете дозволити да било који ваш 
глас оде на другу страну и да не буде концентрација за двије 
ствари које овдје постоје, а то је српска нација и српска држава. 
Што се тиче ових... иду стално и вичу „радна мјеста“. 

Наравно, и ја бих желио да има више радних мјеста. Све 
што радим јесте да има више радних мјеста. Све што желим је 
да дођем овдје једног дана и кажем – ево овдје су сви запослени. 
А има и оних који би да бирају посао, па неће сви ни да ра де 
свашта. Али добро... Људи смо и морамо се разумјети и гле-
дати. Али оно што ми можемо урадити... Био сам у Русији 
код Путина и он је рекао „даћемо вам 700 милиона евра да 
по држимо запошљавање вашег народа“. Је л’ то имају ови из 
СДС-а? Хоћете још нешто да вам кажем? Ако Милорад Додик 
не побиједи, знате шта ћете добити од 700 милиона, нула! Ја 
сам сигуран да је овдје 99,9% оних који ће гласати за мене, али 
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сам сигуран да има и оних који неће, а који су се увукли. Али 
добро, не треба да се не подносимо зато што другачије ми-
слимо. Можда је Милорад Додик некоме досадио, али морам и 
ја њима да кажем, и они су мени досадили. Према томе, није то 
питање те врсте, већ ствар ко шта може. 

Ми овдје морамо да имамо снажну владу, снажан парла-
мент, снажног предсједника, и морамо имати снажну особу у 
Предсједништву и парламентарце који могу да одлучују. То 
морамо да имамо! Све је важно. Ја кад сам радио, нисам само 
радио за оне који су гласали за мене, него и за оне који ни-
су. Чак неки који нису гласали за мене, које знам лично, бо-
ље су прошли у мом мандату него у мандатима оних за које 
се залажу. Али такав је живот, не можемо ми сад свакога при-
добити, нити треба да то радимо. Али у сваком случају, морамо 
да се разумијемо, ја овдје нисам због себе. Ја сам 12 година пред-
сједник Владе или предсједник Републике, у сталној борби да 
се очува Република, да се оснажи, да се не укине, у сталној 
борби за људе за наш народ. У сталној борби и под притисцима 
других. Па да сам не знам ко, досадило би ми. 

ОПАСНОСТИ

Али ја имам одговорност и зато се нудим, што сам свје-
стан опасности које носе сљедеће четири године. А сљедеће 
че тири године носе уставне промјене у Босни и Херцеговини, 
па ће тамо опет ударити на Републику Српску, зато су тамо 
опет скочили и Американци и многи други и кажу – морате 
мијењати власт. Зато што не могу са Милорадом Додиком 
добити оно што хоће. Не могу да добију. А са овим другима 
већ могу, и већ кажу, па чујете оног Босића из СДС-а како каже: 
„Додик нас је завадио са свијетом“! Ја завадио са свијетом? Ја 
само нисам дао на нас. Република Српска 2006. није имала ни 
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једног пријатеља у свијету. А сад бар имамо два, имамо Русију 
и Израел. Е то сам ја радио. Али ево да узмемо, па да кажемо – 
ти Американци су сила, хајде да прихватимо то шта хоће. Ајте 
ви кажите је л’ то у интересу овог народа. Није! Ја вам кажем 
да није. Они хоће централизацију функција у Сарајеву, и хоће 
да своје брљотине са муслиманима по свијету пеглају овдје на 
нама. Ето, зато ја то не дам. Ако то не ваља, ви немојте гласати 
за мене. Гласајте за кога хоћете. 

Кад су српске главе ‘93. и ‘94. сјекли муџахедини и држали 
их, ни један Американац се није „трзнуо“ и рекао – то је не-
допустиво. Него су чак сматрали да Срби заслужују још већу 
казну него ту. А кад су њима одсјекли двије главе, у Сирији, 
сад Обама диже сву авијацију да сравни те муџахедине. Они 
имају право, а ми немамо право ни да се боримо. Гдје је моја 
одговорност? Не да вас страшим, тамо се налази 350 Бошњака 
из Босне који ратују по Сирији. Вратиће се знатан број њих. 
Па неће они овдје правити радна мјеста, него ће носати бомбе. 
Мора Република имати систем да се одбрани, зато су важне 
институције система. Зато је важна влада, зато је важно све што 
представља Републику Српску. Ја хоћу о томе да причамо, ја 
хоћу о томе да говорим. 

То да ли је нечији интерес остварен или није остварен... 
Остварен је свих нас интерес, јер смо у ових осам година очували 
мирну и стабилну Републику Српску, и то је базични интерес. 
Тек кад то изгубите, онда видите да вам је то најважније. Та-
ко је то увијек у животу, кад имате нешто, па кад изгубите 
видите колико је то важно. Као што је народ кроз свој начин 
цинизма рекао – дабогда имао па не имао. Јер зна се како је кад 
имаш па немаш, е тако не смијете ни ви допустити да имамо 
Републику Српску, па да је немамо. Као што је Срби у Крајини 
у Хрватској немају, као што Хрвати који су имали Херцег Босну 
сад једва чекају да добију оно што су имали. Али тешко иде. 
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Ми у суштини ћемо доћи у безнадежну позицију ако дође 
до промјене система власти. Вјеровали ви Милораду Додику 
или не вјеровали. Ја вам кажем, дође ли ова екипа што се нуде 
као противкандидати нама, за годину и по дана Република 
Српска је празна љуштура. Која ће имати име и неће имати 
ништа унутра. А онда ћете ви сви фино жалити за тим. Према 
томе, овдје се ради о тој политичкој причи. Нема пушака, 
нема авиона, камиона. Борба је за глас. Обједињавање око 
једне политичке идеје, једне идеје која се показала успјешном. 
Како је могуће да све и један муслимански политичар јуриша 
на Додика? Узмите њихове медије па погледајте. Каже онај 
Абдулах Сидран: „Даће Бог па ће побиједити Тадић“. А који је 
његов Бог? Ахаа... Значи, призивају Алаха да побиједи Огњен 
Тадић. Ето па ви сад гласајте за Огњена. А што га призива, 
што не призива мене? Наравно да не може. И онај Мустафа 
Церић неки дан говори: „Само да нам се ријешити Додика“! 
Па не могу се они мене ријешити, мене се може ријешити само 
српски народ. Ако ви кажете да нисам добар за предсједника, 
нисам добар за предсједника, и ја то прихватам. Помоћи ћете 
ми, идем се нечим другим бавити и доста ми је свега овдје. Али 
имам одговорност, и ваше гласове ћу прихватити као обавезу 
да још чвршће браним Републику Српску. А то значи, ово што 
је Шпира овдје напоменуо, што мање ентитет, а што више 
држава. Значи држава. 

Срби су велики народ и они могу да направе државу. Му-
слимани не могу овдје да направе државу. Јер они никада и 
нигдје нису направили државу, они су вјерска скупина, а не 
национална. Хрвати, једва, да им није било ментора никад не 
би направили државу. А ми, читав свијет против нас, а ми на-
правили двије, и умало три! Срби имају потенцијал да праве 
државе, и зато морамо овдје да се објединимо, и да кажемо – 
идемо 12. да гласамо за Жељку Цвијановић, зато што се тамо 
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бира српски члан Предсједништва, а Жељка Цвијановић је до-
бра Српкиња, жена са којом можемо да проведемо наше поли-
тике и можемо да идемо даље. 

ЛИСТА

Треба да гласате за ову листу посланика које сте овдје 
ви дјели, дивни људи, широм изборне јединице. Са нама су 
најважнији људи ове регије, најважнији носиоци јавних функ-
ција. Вељко Марић, њега знате, директор болнице и декан Ме-
дицинског факултета у Фочи, има он далеко угоднији по сао, и 
могао је да сједи било гдје, његова струка то њему до зво љава, 
и може без ових ствари. Али човјек осјећа да без ам бијента 
не може бити ничега, не може бити ни школе, не може бити 
ни факултета, зато је важно да се то зна. И да се мора опре-
дијелити према личностима и да се мора имати лидер. Немојте 
уништавати сваког свог лидера. Зашто се Америка бори да има 
лидере, зашто се Њемачка бори да има Меркелову у два-три 
мандата? Зато што свијет напросто функционише тако, морате 
имати лидера. Ја се примакао том, немојте ме сад заустављати. 
У сваком случају, гласајте за Жељку Цвијановић, бирајте 
предсједника Републике који има 193 цм, и који личи на мене 
и зове се Милорад Додик. Живјели и здрави били!
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Вишеград, 7. октобар 2014.

Срећни народи имају државе

Вишеграде граде, добро вече. Добро вече свим добрим 
људима. Један ме човјек, док сам улазио, мислим да тамо сједи, 
заустави и каже „Слушај, извини за све оно што су ти ови 
учинили“, ја кажем: „Шта?“ Kаже: „То што су причали за тебе 
и лагали, а ти улагао у овај град. Што је више клевета и лажи, 
Миле нам је милији и дражи“. 

У Вишеград долазим годинама, поносан на оно што је 
начелник Томо урадио у име СНСД-а у овом граду, заједно 
са свим нашим људима из партије. Од Дома здравља, па све 
друге пројекте које смо реализовали, покушаја да спасимо пре-
дузећа. Оно шта смо радили да бисмо изградили многе станове 
за породице којима је смјештај потребан. И све то није било 
довољно. Локална власт није ништа радила на томе да заустави 
исељавање, отишао је одавде огроман број људи. 

А онда је у једном разговору Кустурица рeкао, а ја га 
“шче  пао”, да жели да направимо у овом граду оно што се данас 
зове Андрићград. То је зауставило негативну перцепцију самог 
гра да. Усудићу се да кажем да зауставља исељавање, да враћа 
на ду у овај град. И овај град који сада годишње посјети знатан 
број туриста говори о томе да овдје има начина на који може да 
се живи и ради. 
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Андрићград није само то, он је одговор на историјске 
ди леме и теме које су пратиле наш народ у сталном напору 
и борби за слободу. Нисмо знали да ли смо на правом мјесту 
слободе или на правом мјесту неслободе. Да би се један по-
ли  тичар озбиљно бавио политиком, мора да има снагу на ро-
да. А снага народа су гласови које даје политичарима и по ли-
тикама. Политике морају да буду одговорне и политике мо-
рају да дају одговоре на очекивања народа. Јер је народ за то 
и гласао за политичаре. И зато политичар који бјежи од тога 
да је представник и да припада народу који га бира, апсо-
лутно предтавља губитничку политику, политику која вуче у 
неслободу, политику која потире слободу и потире све оно што 
је било освојено. Велики свијет је промовисао велике пројекте 
неолиберализације, глобализације, а то значи да треба да се 
изгуби било какво припадништво нацији, као групи, да би се 
изгубила обиљежја те групе и да би нестала. И да би се све пре-
твориле у индивидуе, које саме одлучују само о себи, а никада 
да се скупе овако и о нечему другом. 

Зато је наша, и моја, и политика СНСД-а, била борба да 
се очувају обиљежја до којих нам је стало, а то је прије свега 
на ша нација, српска нација, православна нација са свим сво-
јим обиљежјима: језиком, писмом, вјером, са крсном славом 
коју славимо. Да не изгубимо наш идентитет зато што је не-
ко, у глобалном настојању да прикаже или гурне нацију у по-
трошачки нагон, искључиво завистан од тога да ли ће неко да 
да мрвицу, а не да ствара и развија, апсолутно је нешто што је 
било у фокусу моје политичке борбе. Да ли то неко разумије 
или не разумије, то и није важно, шта политичари раде на гло-
балном нивоу, веома је мало разумљиво за многе људе. А из 
свега овога што причам једно је важно, а то је да народ направи 
сво ју државу. Само срећни народи имају своје државе. И само 
сре ћни народи и велики народи могу да направе своје државе. 
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Могуће је да направите своју државу, а да не изгубите своје 
достојанство, своје писмо, свој језик, своју вјеру, крсну славу, 
и све оно што нас обиљежава као припаднике једног великог 
срп ског мирољубивог народа. 

Да би се држава створила и очувала, она мора да има 
ин сти туције. Институције су те којима ви преносите свој суве-
ренитет, своје мишљење и своју жељу, своју вољу. Те инсти-
туције, које треба да буду снажне, могу да реализују политичке 
пројекте. А оно што смо радили свих ових осам претходних го-
дина, то је да смо јачали институције Републике Српске. Вла-
сти Републике Српске нису биле ни једног дана у кризи, а то 
значи ни институције Републике Српске, а то опет значи да је 
Република Српска била стабилна. Када дођете као народ или 
као држава у позицију да се институције често мијењају или 
су нестабилне, и кад народ у свом незнању или непознавању 
укупне ситуације дозволи да у парламент уђе више политичких 
субјеката који се међусобно трве, онда то иде на штету државе, 
народа, а онда и на штету слободе коју поново морамо освајати 
да бисмо се вратили оном гдје смо били прије. 

Срби су народ који је често освајао и губио. Република 
Срп ска не смије да има тај пут, она мора да се креће према томе 
да буде одржива и трајна, да буде снажна, а то може ако иза ње 
стоји њен народ и ако тај народ гласа за људе који ће попунити 
и ојачати њене институције. А људи које бирате не могу да бу-
ду случајни, не могу да буду скоројевићи. Они морају да имају 
идеју, морају да имају карактер и морају бити посвећени. И на 
крају, морају бити одговорни према сваком вашем гласу. Сваки 
ваш глас мора да буде у свему ономе шта одлучују политичари, 
и ја сам се руководио тиме и тако понашао. И увијек ми је био 
важнији сваки човјек Републике Српске него сви амбасадори 
свијета заједно. Нису ме интересовали ако нису били у функци-
ји нас, вас, мене, ове Републике, овог народа, и нашег начина 
живота. Свакако, боримо се за наш начин живота. 
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Историја је пуна кретња ка томе да се боримо за наш начин 
живота. А тај наш начин живота није против живота других. 
Ср би су кроз претходне вијекове доносили слободу другима. 
Сва ка донесена слобода другоме била је клица неслободе за нас. 
Тако смо у два наврата погрешно правили двије земље, прву 
и другу Југославију, дошли у ситуацију да будемо криви што 
смо дали другима слободу, да бисмо на крају прошлог вијека 
до шли у позицију да читав свијет сатанизује Србе, криви их за 
оно што нису чинили, зато што су се дрзнули да једнога дана 
до носе слободу другима који нису били ни конституисани као 
народ и као нација, који су тек 90-их година сазнали да су Бо-
шњаци или неки други припадници неког новонастајућег на-
рода. 

У сваком случају, Срби више не смију да праве грешке. 
Они немају више ни политичког ни историјског капитала. Или 
ће се кретати ка стварању двије озбиљне државе на овим про -
сторима, Србије и Републике Српске, или ће полако поћи у 
процес асимилације, нестанка, глобалним процесима који кон-
тролише капитал и који је у функцији капитала. Зато, наше 
политике морају да буду јасне. Оне не могу да буду трагане 
у вре мену и простору, оне морају да буду одређене. И зато су 
наше политике заиста и биле јасне. Борба за Републику је била 
вид љива. Имали смо прилику да изгубимо на многим мјестима, 
много ствари које нама припадају, од полиције Републике Срп-
ске и много чега што су тражили, зауставили смо и нисмо дали. 
Сада се види колико је важно када сте слушали Шпирића када 
говори о исламским ратницима који ће се овдје вратити и којих 
овдје већ има, а ни један од њих није Србин. Колико је важно 
да имамо полицију, као нашу институцију, да бисмо могли да 
штитимо и развијамо нашу безбједност и нашу си гурност. 

Данас је Република Српска сигурна. Данас је Република 
Срп ска стабилна, безбједносно сређена. Ма колико жељели ка-
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зати како је криминализована и лоше мјесто за живот, то уоп-
ште није тачно. Ви док нам овдје дајете подршку, Република 
Срп ска је апсолутно мјесто слободе, мјесто очекивања да ће 
овдје бити стабилно и да ће бити безбједно, за наше људе, и 
за све људе који овдје живе. И да ће Република Српска наћи 
свој начин живота, и да ће створити претпоставке живота за све 
ко ји хоће овдје да живе. Српски народ као већински народ у 
њој мора да буде коректан и обазрив. Да буде коректан према 
ма њим и другачијим, јер то говори о нашој величини. Ако то 
можемо, онда Република Српска у свему може да иде даље. 
У Републици Српској знамо како живимо, Република Српска 
тра жи нова радна мјеста. Република Српска тражи додатну 
социјалну сигурност. Република Српска тражи појачану еко-
но мију, а то значи нове инвестиције, нову инфраструктуру. 
Ре публика као таква то може да има, ако има стабилне услове. 
А ту долазимо до данашњег дана, у коме ви и ја треба да се до-
говоримо о нечему важном. 

ДОГОВОР

Или ћете имати стабилне институције Републике Српске 
и какве-такве шансе да се наша економија креће узлазном 
линијом, мада је ударена са свих страна, глобалном кризом 
која је зауставила нашу производњу, неколико суша и поплава 
која је у овој години однијела читав један буџет. Република 
Српска и њена економија није потонула, није заустављена, није 
клекнула, она се креће. И ову годину, без обзира на такав развој 
ситуације, Република Српска ће завршити позитивним растом. 
Не много, али сигурно. Зато је важно препознати политике, и 
ону причу са почетка о слободи и држави морамо да завршимо, и 
да спознамо да су оне искључиво везане, наравно, за економију, 
инвестиције и све што имамо. Зато, морате бити окупљени, 
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морамо бити заједно. Снага српског народа и сваког народа је 
у заједништву. Није џабе кроз историју, кроз многе изазове које 
смо имали, искристалисана једна порука – „само слога Србина 
спашава“. И не само Србе, него сваки народ. И зато је то важно 
схва тити, да не смијемо да будемо парцијализовани, немојте 
дозволити да имате 15 политичких партија од чега свега једну 
или двије јаке, а остале мешетаре и продају своје мандате да би 
зарадили и запослили, него морају да буду политике које су 
одговорне управо према слободи и нацији и држави. 

Да ли је довољно да ова прича допре до вас? Не знам. Али 
ја сам био дужан да вам је кажем, зато што сам као предсједник, 
на основу искуства и оног што сам видио по свијету, спознао 
процесе, знам куд се свијет креће, свијет не изгледа исто као 
прије десет година, свијет је у транзицији. И ако сада по гри-
јешимо и у транзицију уђемо нестабилни, ако уђемо са нејаким 
политичким институцијама, нејаким људима, калкулантима, 
људима који нису за државу и нацију – онда ова Република 
Српска не може да очекује ништа добро. Ако такви људи буду 
одлучивали у име народа, ја вам могу рећи да Република Српска 
може да затвори своја врата за годину дана. Вјеровали или не 
вјеровали. Не желим да вас страшим, нити да вас придобијам 
на такав начин. Само политика коју смо водили доводи нас у 
позицију да имамо стабилне плате и пензије. Не треба ми нико 
рећи, поготово не овај лажљиви БН који бљује лажи, и како то 
фино каже Емир Кустурица за њих, да не цитирам... У сваком 
случају, Република Српска има стабилан систем пензија и пла-
та. Република Српска није смањивала пензије и плате него их 
је повећавала и Република Српска неће да смањује пензије и 
плате ни у наредном времену. 
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АМБИЦИЈЕ

Запослити нове људе је оно што нама треба и што хоће-
мо. На међународном плану Република Српска 2006. није 
има ла ни једног пријатеља, ни Србија није била та која нас је 
подржавала мада нас је разумјела и вољела, али свакако није 
могла јер је имала доста унутрашњих изазова и није могла 
да се креће ка отвореној подршци, за напоре које смо имали. 
Зато смо изгубили огроман број надлежности. Тадашњи наши 
политичари то су олако чинили и давали. Странци их памте 
из времена прије 2006, и Иванића и Чавића, и Босића и Тадића. 
Сад су их поново разгрнули и нашли, да их врате. Кад слушате 
федералне медије и федералне политичаре, они ће вам рећи 
„стојимо осам година“, а то је управо откад је СНСД дошао. 
Поносан сам на то што са својим људима нисам дозволио даљи 
трансфер власти на ниво бх. институција. 

Босна и Херцеговина можда и може да преживи, али мора 
да врати оно што је Републици Српској отела. Ако то не буде, 
Босна и Херцеговина не може да рачуна на нашу подршку. 
Оно што је написано у Дејтону може да живи, оно што су нам 
оте ли мораће да нам враћају. Да бисмо то радили морате нас 
изабрати, да будемо компактни и снажни. Нас који смо то 
почели радити, који бисмо могли да вратимо и враћамо оно 
што нама припада. А то су наше надлежности, а надлежности 
су и новац и војска и судови. И много шта друго шта су нам 
оте ли. Истјерали су Србе из Сарајева, федералног, у ком сада 
има око 1,3% или око 9000 Срба. А желе да централизују власт 
у Сарајеву у ком нема Срба. Наравно да се борим против тога 
и нећу то дозволити. 

Поносан сам на успостављену сарадњу на међународном 
плану. Република Српска 2006. није имала ни једног пријатеља, 
данас имамо моћну Руску Федерацију која иза нас стоји и у 
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Савјету безбједности и у Савјету за примјену мира. И Русија нас 
свих ових осам посљедњих година није изневјерила, бранила је 
наше интересе. Данас, на овим сликама овдје видите који су 
све важни људи дошли у Вишеград. Од Новака Ђоковића, пре-
мијера Вучића, патријарха. Зар је могуће да у овом граду има 
неко ко то не види и коме то није важно? Фали овдје министар 
иностраних послова Израела, који је био овдје, и онда када 
смо почињали да градимо. Онда када смо имали дилему да ли 
наставити или одустати... Није било лако се одржати. Када су 
дошле ове локалне власти, 2012, све је личило на то да ће то 
бити један неуспјешан пројекат. А онда смо Емир и ја рекли 
да неће, и да ћемо га изградити па таман нас отјерали одатле. 
И поносан сам што овдје можете на овим сликама да видите не 
само руског амбасадора у БиХ, него и руског амбасадора у Ср-
бији. То значи да овдје постоји интерес. 

Озбиљност посла који обављам налаже ми да вам све ово 
кажем. Дакле, немојте за галамом. Неки ће рећи – доста и тебе! 
А ја им могу узвратити – доста је и мени вас! Чујем: „Какав 
Додик и Русија, Русија ће нас увијек помоћи“! Ја мислим да 
није тако. Имали смо ми и Чавића предсједника и Иванића 
премијера, и нико се није усликао са предсједником Русије, 
а Милорад Додик трећи пут ове године. И хоћу још двије 
ствари да вам кажем на тему Руса. Вјеровали или не вјеровали, 
предсједник Путин зна за Андрићград, зато што га је градио 
Емир Кустурица. И друга ствар, Емир, Жељка и ја ћемо бити 
идуће седмице у Београду, он тамо долази, немојте да ме 
увалите сад па да морам објашњавати зашто сам изгубио у 
Вишеграду. 

Зато, гласајте за Жељку Цвијановић, за ове дивне људе, 
Пе ру и Соњу из Вишеграда, и све ове људе. Ово је њихово нај-
ком плетније присуство у овом граду, јер поштују оно што је 
рађено у овом граду. Захвалан сам за вашу посјету. А што се 
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ти че предсједника Републике, једино што вам преостаје јесте 
да изаберете човјека који је висок 193, плавих очију и има 115 
кила. Ако ваш избор буде проблематичан, рецимо за вагу, или 
висину или боју очију, то ће се одразити на ваш статус, али то 
долази послије. А моје је да кажем, на крају, и онда када ни-
сте гласали за мене ја нисам одустао од вас. А бољело би ме 
да јесам. Сада урадите шта хоћете, можете ме подржати а и не 
мо рате, али једно знам – никада нећу одустати од вас! Живјели 
и здрави били!
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Челинац, 8. октобар 2014.

Озбиљном политиком смо осигурали 
стабилност

Добро вече, Челинац. Добро вече, добри људи. Хвала вам 
на подршци. Дошао сам да вам се захвалим за све ове наше 
претходне године. А вјерујем да и ви мени треба да се захвалите, 
јер да мене није било, ђавола би сједили сад у овој дворани 
овдје. Дошао сам да вам кажем да ће ова школа преко пута 
бити врло брзо завршена, за неких 15 дана. И то смо завршили 
за неких 15 милиона марака. А знам да се проширује овај пут 
из Бањалуке, да не буде стално неких зачепљења, па сам звао 
директора Путева Републике Српске да му свашта кажем.

Челинац никада није био изван наше политике, све 
што смо радили, радили смо из одговорности за оно што сте 
нам дали, а то је подршка коју смо имали годинама. То нам 
је омогућило да будемо јаки. Да није било Челинца у ве ли кој 
побједи СНСД-а, не бисмо имали снагу да широм сви јета за-
ступамо Републику Српску. Да у Сарајеву, Бриселу, Ва шинг-
тону, свугдје гдје смо били, било ко од нас... Жељка, Небој ша 
Рад мановић, Никола Шпирић, ја, неки наши посланици... си-
гурно не бисмо имали снагу да издржимо многе ствари. За-
хваљујем се Рајку Кузмановићу што је овдје са нама данас. Би-
ла ми је част да послије њега будем предсједник Републике. 
Али видим да се он сад активирао нешто; хоћеш ти, Рајко, у 
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по ли тику? Хоћу да кажем да си изабрао праву странку. Дакле, 
политика је озбиљна ствар. Али морамо некад да унесемо и 
дозу шале. 

Само озбиљни људи могу да направе озбиљне политике, 
и да осигурају стабилност. Знате, кад имате стабилност и 
мир, онда вам то изгледа као добро здравље. Онда кад има те 
здрав ље све је у реду, а кад изгубите здравље оно вам је најва-
ж није. Е тако је и са политичком стабилношћу. Кад је имате, 
све мислите то је океј. А кад је изгубите онда кажете „јао, мај-
ко моја, шта направисмо“. Зато је било важно да све ове го-
дине Република Српска има стабилне институције. Јер само 
ста билне институције могле су да доведу до стабилизације и 
мира. И да није било ових проклетих поплава, Република би 
боље стајала. Ову годину су нам однијеле поплаве. Преко двије 
милијарде марака, то је огромно за наше потенцијале. Али 
нисмо пали, идемо даље системом ваучера – помоћ коју дајемо. 
Морамо да обезбиједимо бољи систем заштите од поплава. И 
већ сам сједио овдје са начелником и договорио да овај мост, и 
уско грло, некако проширимо да ова вода што прије оде нама 
у Лакташе. И морамо да се томе посветимо, и договорили смо 
се да се раде студије јер не можемо без тога. А ја гарантујем да 
ће бити пара. 

Чујем ових дана разне приговоре на наш рад. А ја сам до-
шао овдје да вама кажем да сам поносан на оно што смо урадили. 
И уопште не припадам оној причи „могли смо још више“ – 
нисмо могли. Све што је урађено, урађено је максимално. И на 
социјалном плану, и на инфраструктурном и на политичком 
плану. 

Изгубљена Република Српска је постала политички фа-
ктор у Босни. Изгубљена, јер није имала никакву снагу. Вра-
тили смо јој снагу политичку и постали фактор. У Босни не мо-
гу више ништа да одлуче без нас. Морају да питају Милорада 
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До дика колико год им се свидио или не свидио. Морају мене 
да зову. Чак и ови странци. Као „Босна је важна“. Каква Босна 
да је важна? Важна је Бањалука, Република Српска. Знате шта? 
Само велики народи могу да имају државе. Народи који има 
снагу, а још важније, народ који има перцепцију о томе. Ако 
немамо перцепцију, не можемо да имамо ни вољу. Ми морамо 
да имамо вољу да имамо државу. А српски народ несумњиво 
има вољу да има овдје државу. Рајко Кузмановић, као професор 
уставног права, ја као политолог и Игор и сви остали који 
знамо нешто о држави кажемо: Република Српска је држава 
по дефиницији. Једино што немамо то је неко представљање 
у Уједињеним нацијама. Али ни то више није неки проблем. 
Важно је да живимо државу. И кад живимо државу, онда та 
држава сама дође. Мене питају шта навалио толико да Српска 
буде држава. Ако је не тражимо данас, нећемо је имати ни за 
десет година! Морамо да тражимо! И зато ја гдје год станем 
питам како ми можемо бити сами, као држава. А онда нам 
ови из опозиције кажу да су то приче. Приче су за њих, јер 
они нису ништа од тог промишљали. За њихово вријеме је 
све отишло. Нисам дошао овдје о њима да причам. Ви имате 
довољно перцепције о томе шта је било и како је било. Дупле 
плате, дупле пензије. Мале вам плате и пензије – ајте у Србију. 
Тамо су мање и плате и пензије. Хоћете у Србију? Имамо већи 
просјек плата него у Федерацији, и то је званично објављено. 
Дакле, ја знам да то није много, али је редовно и оно што 
можемо. И нисмо дозволили да паднемо. Република Српска 
н е ће смањивати плате и пензије у наредном периоду. И чекаће 
сва ку прилику да повећа пензије и плате. И то је наш оквир, ми 
смо такви људи, ми живимо тај живот. Ја немам намјеру да било 
коме објашњавам зашто овако или онако. Вјерујте да је успјех 
у претходних пет година у политици био очувати оно што 
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имамо. Очувати оно што имамо на бази плата, запошљавања, 
политичке стабилности. И то смо сачували. 

ЗАЈЕДНО

Идемо у нове изборе и у нове побједе. Наш економски 
про грам је у једној реченици: што блискије економске и по-
ли тичке везе са Русијом, и финансијске, наравно. Ових дана 
пре говарамо са Русима о томе на који начин ће нам помоћи. 
Вје роватно они сад чекају хоће ли побиједити Додик или неће, 
ако побиједи биће... У сриједу треба поново да се видимо са 
пред сједником Путином у Београду. Мада је начелник овдје 
ре као: „Рачунајте, предсједниче, овдје на побједу“. Јеси рекао? 
Је си. Ал’ немој којим случајем да се деси да ја морам отићи у 
сри једу у Београд и тамо објашњавати Путину да Челинац ни-
је гласао за мене. Морамо бити заједно!

Гласајте за Жељку Цвијановић, Игора, Шпирића... ове 
див не људе.

Владо (предсједник ОО СНСД Челинац), како брак? 
Оженисмо и њега! Пјевао сам на његовој свадби. 

Још једном да вас на крају подсјетим, Жељка из свих раз-
лога које сам већ рекао, Игор, Никола... А Милорад Додик? За-
то што изгледа овако како изгледа... Што је висок 193, што је 
еле гантно попуњен и што има плаве очи. Довољно разлога да 
бу демо заједно!

Живјели и здрави били!
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Бањалука, 8. октобар 2014.

СНСД је покрет, снага народа

Добро вече, Бањалуко, добро вече, добри људи, добро ве-
че сви моји драги суграђани, моји пријатељи, добри људи овог 
региона, Републике... 

Дошао сам да вам кажем: „Што је више клевета и лажи 
Милорад је милији и дражи“. 

Дошао сам овдjе да са вама ширимо љубав, да не мрзимо. 
Јер онај ко мрзи он не може да иде даље, он се зароби, остаје, 
не иде никуд и повуче све око себе у бездан. Ја сам дошао овдjе 
да се са вама договорим да градимо нову будућност, нову ста-
билност, Републику Српску на понос свих нас. На понос свих 
нас који ћемо ово оставити нашој дјеци да живе овдjе. Да виде 
шта смо радили. Да знају да смо учинили све да њима буде 
добро, и да смо учинили све да не будемо потлачени, да не 
бу демо људи другог реда, да не будемо понижени. Хоћемо да 
очувамо себе! Хоћемо да очувамо нас! Наш народ! Наш начин 
живота! Хоћемо да очувамо нашу нацију и нашу Републику! А 
кад чувамо нацију, чувамо језик, писмо, нашу вјеру, нашу крсну 
славу. И то није ни против кога. То је зато што смо посебни. Јер 
само велики народи могу да направе државе, а српски народ је 
несумњиво велик, јер може да направи двије државе: једну – Ре-
публику Српску и другу – Србију! И не сметамо никоме, и не 
желимо никоме ништа лоше. 
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Радио сам предано, никада нисам стао. Никада нисам оду-
с тао. Никад ме није било срамота што представљам Републику 
Српску и што сам Србин. И онда када су покушали од мене то 
да учине, никада ме није било срамота, увијек сам био поносан 
што представљам вас, Бањалуку, Републику Српску, Требиње, 
Вишеград, Фочу, Рогатицу, Зворник, Добој, Бијељину, све до 
При једора и Новог Града... и наравно моје Лакташе. Нећу оду-
стати од тога да се борим за све нас. И увијек сте ми ви били 
важ нији него сви амбасадори страних земаља заједно. Сваки 
чо вјек Републике Српске мени је важнији него сви амбасадори 
за једно! С њима морам, а са вама живим. И хоћу да живим! 

Републику смо затекли готово изгубљену, празна љушту-
ра, само мало је фалило да нестане, да испири, да остане име 
а у њему ништа. Ни ми, ни име. А онда би сви постали не за-
довољни међу собом, па би рекли да овдје не вриједи, да се џаба 
гинуло, џаба се борило, џаба смо уложили толико тру да и патње. 
Нисмо смјели то да дозволимо, преузели смо одго ворност, и од 
Републике Српске направили колосијек који је ишао увијек 
напријед. Републици Српској смо поправили еко номију. 

Републику Српску смо социјално уредили. Републику 
Срп ску инфраструктурно сређивали. И у овом граду ријешили 
све његове до тада познате проблеме, и у погледу комуникације, 
и у погледу смјештаја, и у погледу гријања и водовода... и свега 
онога што је било важно. А поносан сам што смо кренули у 
ре конструкцију Клиничког центра. Улажемо 84 милиона ев-
ра да за три године имамо најбољи Клинички центар у ре-
гиону. Градили смо ауто-пут. А све што смо градили, истог 
тре нутка су нападали, покушали да нас зауставе. Никада се 
нис мо обазирали на њих, јер нисмо их сматрали важним да 
нас зауставе. Када смо почели да градимо зграду Владе, рекли 
су „лопови“. Сада се сви диве у граду ономе шта смо овдjе на-
правили. Када смо почели да правимо ауто-путеве, рекли су 
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„ло пови“. Ми изградимо ауто-путеве, они се више возе њима 
не го ми. Када смо ишли на исток и рјешавали питање Чемерна, 
рекли су опет исто. Само знају да зауставе, и зато ви морате да 
има те политичаре који могу да се не обазиру на такве приче и 
ко ји могу да иду даље. 

Политичар се цијени по ономе шта остави иза себе. А ја 
бих требало да гледам данима у објекте и оно шта сам са сво-
јим пријатељима из коалиције и партије радио, са добрим љу-
дима који су очекивали да им ријешимо проблем школе, врти-
ћа, факултета, пута и не знам ни ја чега више... И нема мјеста 
у Републици Српској гдје нисмо стигли, и гдје нешто нисмо 
урадили. Поносан сам на то, и поносан сам на ваше гласове 
које сте ми дали. Јер сте ми омогућили да могу да одем на ме-
ђународну сцену и да кажем: „Ја представљам Републику Срп-
ску и овако ће бити“. Могао сам јер сам имао ваше гласове, и то 
ћу моћи поново, јер добијам гласове народа без обзира на све 
шпекулације, жеље да се то заустави. 

Желим заједно са вама да Република Српска буде ста-
билна, мирна. Свети задатак политичара је да обезбиједи 
мир. Ми смо то урадили претходних година. Средили смо Ре-
публику Српску, обезбиједили да њом не вршљају органи зо-
ване банде. И данас је Република Српска, и овај град, један од 
нај ста билнијих у овом простору, овом региону у том погледу. 
Да нас се слободно шеће и у Требињу, и у Источном Сарајеву, 
гдје су сваки мјесец дана била нека убиства. Ви данас у Бањалуци 
мо жете аутомобил да оставите слободно, без бојазни да ће вам 
га неко украсти за само петнаест минута. То смо радили, јер ви 
то заслужујете, и то ћемо радити.
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САМИ

Стекли смо много међународних пријатеља. Поносни на 
то да Република Српска сада има видљиве и јасне пријатеље. 
Није било тако 2006. Руси су учинили све, и показали да се 
мо жемо ослонити на њих. Али наша политика јесте пут ка 
Европи, али да нам нико не омета наше партнерство са Руском 
Федерацијом. Желимо и волимо Србију, и гледамо у Србију. 
И хоћемо са Србијом. Не мрзимо ни Федерацију. Желимо све 
добро и Бошњацима и Хрватима и свакоме. Али желимо да 
сами управљамо нашим ресурсима и нашом Републиком. То је 
оно шта хоћу да радим. Јер ако неко други то ради, онда ту до-
лази интерес, а не љубав... Љубав је врло је важна у политици. 
Ако не волите Републику Српску и народ из кога потичете, не 
можете ништа добро да урадите. Зато је важно да сам овдје ве-
черас. 

Хвала вам, дајете ми снагу, дајете ми вољу, дајете ми од-
лучност. 

Ови овдје људи су најбољи избор народа и Републике. 
Жељка Цвијановић треба и мора да буде члан Предсједништва, 
јер је једна од вас, једна од нас. Жена која зна и која има 
вриједности, која има политичке ставове, која је једна од нас. 
И не морамо да се видимо и чујемо данима, а знамо да ће мо 
исто поступати на истим питањима и никада се нећемо ра-
зићи. Ни Игор Радојичић, ни Небојша Радмановић, ни Ни ко-
ла Шпирић, ни Жељка Цвијановић, ни било ко од ових љу ди 
овдје. Најстабилнија смо политичка партија која се није ра-
зједињавала. Сви су пуцали. У региону, чим изгубе изборе, не-
стану. СНСД је након губитка избора 2000. наставио и постао 
јачи. И данас је покрет! Данас је ово снага народа! Зато што народ 
стоји иза СНСД-а. Зато треба гласати за Жељку Цвијановић, 
Зато треба гласати за Игора Радојчића, Николу Шпирића, 
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све ове људе са листе. Јер да знате, ми смо провјерени, ми смо 
домаћи, ми смо ваши. Ми не идемо одавде. Никада се нисмо 
повукли, и тек хоћемо да нешто урадимо! Важно је наравно и 
да гласате за предсједника Републике. Ако вас буни било шта 
у свему томе, онда изаберите маркантног типа који има 193, 
елегантно попуњеног, плавих очију, и неодољиво ми личи на 
Милорада Додика!

Живјели и здрави били! Живјела Република Српска! Жи-
вјела побједа! Живио српски народ! Слобода и мир за све!
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Нова Топола (Градишка), 9. октобар 2014.

Република Српска са нама има јасну 
визију

Добро вече Тополи, добро вече вама, добрим људима ов-
дjе. Драго ми је да сам међу вама. Прошли пут било нас је ис то 
оволико, али нешто се десило, надам се да овај пут нема пре-
вара. Желим да кажем да ово доживљавам као свој завичај, овдjе 
сам одрастао, многе од вас знам, и наравно да сам везан за овај 
крај највише што је могуће. И знам какви сте људи, и желим да 
овај крај просперише исто као и читава Република Српска. 

Мој задатак као политичара и предсједника Републике 
Срп ске је увијек био да очувам прије свега стабилност и мир 
овдjе, да обезбиjедим безбједност и да се упутимо ка развоју 
наше економије. Да покушамо да обезбиједимо што је могуће 
више радних мјеста, да поред свих изазова, криза, глобалних 
ве ликих, које су уздрмале велике земље и велике економије, 
поред поплава, поред суша које су нас задесиле свих ових го-
дина нађемо најбољи могући начин да останемо на ногама, да 
не паднемо, да не одемо као народ у безнађе. Желим да уви јек 
отварамо шансу за ново и будуће. Ја сам дошао овдје да кажем 
да смо то све урадили. Поред свих политичких и кли мат ских 
изазова... Република Српска данас са јачином својих инсти-
туција никада није имала већу снагу него што је има данас. 
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Наравно да знам да има људи који тешко живе, и волио 
бих да свакo, па и онај који мисли да добро живи, још боље да 
живи. Желим да сви буду добро. Желим да стабилност буде до 
те мјере да нико није угрожен. Желим да наша дјеца уче школе 
на најбољи могући начин. И када заврше школе, наравно, да 
имају посла. Изазови које имамо нису нам дозволили да будемо 
бољи. Рат је однио значајан дио наше економије. 

Рат је учинио да изгубимо одређену економску и другу 
снагу коју смо имали, послије тога приватизација која је про-
ведена није донијела никакве квалитетне промјене. Иза свега 
и у једном и у другом сегменту у значајном обиму су стајали 
странци. Све економске политике које смо имали од рата нао-
вамо под утицајем су странаца и њиховог одређивања шта 
тре ба и шта не треба. И морали смо једног дана да кажемо да 
желимо да покажемо да ми знамо и можемо да водимо наше 
друштво, и развијамо нашу економију. Да њихове сугестије и 
њихови кредити нису све оно што нама треба. Да нам овдје 
треба сигурност, а не само страни инвеститори који би овдје 
дошли да извуку профите. Нама требају инвеститори, што је 
могуће више домаћих инвеститора. Пракса показује да домаћи 
људи кад улажу у свој завичај имају одговорност и према за-
вичају, и не покушавају само да дођу до профита и да га однесу 
негдје далеко. 

ПОВЕЋАЊА, ПОДСТИЦАЈИ...

Добро су дошли и страни инвеститори. Треба префери-
ра ти и највише подржати домаће произвођаче, људе који раде. 
И то смо радили, нисмо оклијевали. Године 2006. свима вама 
овдје који сте у јавном сектору и у образовању, здравству и у 
полицији, јавној управи, плате су биле дупло мање. Пензије 
исто тако, дупло мање. И поред чињенице да је у ових неко-
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лико година због приватизације, и низа других разлога преко 
три десет хиљада пензионера више на пензионом фонду не-
го што смо ми затекли, ми нисмо смањивали пензије, и нис мо 
редуковали права. Чак смо, ево данас, одлуком Владе Репуб-
лике Српске повећали пензије. Оптужују нас, кажу, то је пред 
из боре, а ја кажем, да, тачно пред изборе! А ви знате да у неким 
другим земљама, па ево у Србији, у коју смо загледани, смањују 
пен зије и плате које су ионако биле ниже него наше. И они их 
смањују још 10%. 

То значи да наша економија не стоји лоше као у Србији 
– они смање 10%, а вјероватно ће морати још. Код нас нема 
раз лога за смањење и неће доћи до смањења. Наша економија 
може да издржи ово што данас имамо. И наша економија мора 
да остане на нивоу трошкова које имамо, стимуланса које има-
мо, послова које имамо. Ових неколико посљедњих година, 
откад сам предсједник Владе, преко 500 милиона марака је уло-
жено директно у пољопривреду. За вријеме претходне Владе, 
Иванића и осталих из СДС-а, било је то неких 25 милиона го-
дишње, што говори о томе да је најмање пет пута више подршке 
коју смо обезбиједили из наших ресурса из Владе Републике 
Српске ушло у пољопривреду. 

Да ли је то на прави начин искоришћено, то ви знате. 
Има шпекуланата који користе подстицаје и друге ствари, али 
све мање. Уредићемо то. Идемо полако. Доћи ћемо до оних 
ко јима треба да се помогне, помагаћемо. А неће проћи више 
шпекуланти који прикажу да су посијали пшеницу да добију 
подстицај, а на крају нису ни посијали али су добили подстицај. 
Било је и тога, ви то сасвим добро знате. Али све морамо полако, 
морате и ви нама да помогнете. Ми смо на једној, истој страни. 
Народ и власт ако нису заједно онда су упућени на различите 
путеве и то никад не завршава добро. Ми хоћемо да будемо 
народна власт. Ја то јесам. И бићу предсједник док имам ваше 
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гласове. Оног тренутка када не будем, имам ја и других послова 
које могу да радим. Али овај пут, хтио ја или не хтио, очигледно 
да ћу побиједити. Па зато је овдје угодно. Ја сам прошао читаву 
Републику, прије свега да народу објасним неколико важних 
тема, као и вечерас вама. И драго ми је што могу да видим и 
чујем да се ипак разумијемо и чујемо. Прошло је вријеме вике 
и галаме. Политичари се мјере по томе шта су оставили иза 
себе, да ли има овдје вртић који смо направили за 150 дјеце 
у Тополи. Има ли? Ко га је направио? Да ли има направљен 
ане кс школе? Да ли има направљена нова амбуланта? Ко је 
ура дио? Ко? Наравно, СНСД и људи из СНСД-а које сам ја по-
државао увијек. Направљен, сјећам се давно још, водовод који 
смо довукли из правца Градишке. Немојте да заборављате. 
Ас фалтиране улице и све оно што је урађено овдје у Тополи 
урађено је и у осталим селима. Урађено је за вријеме власти 
СНСД-а. Покажите и један озбиљан пројекат СДС-а и ове са-
дашње (локалне) власти, и оне прије нас. Покажите и један про-
јекат који су они реализовали. Наравно, нема нигдје ништа. И 
не можете ни да покажете. 

Дакле, политика је све. И ово што ће Жељка радити у 
Сарајеву, на највишем политичком нивоу, борити се за наш 
статус. Морамо, кад доносимо одлуке и кад рјешавамо питања, 
да мислимо о томе шта ће се десити кад данас одлучујемо за 
15 година на бази те одлуке. Ако тако не радимо, и ако само 
гле дамо данас, 100% смо погријешили! Свака наша одлука до 
сада је била загледаност у године које долазе. То је посао нас 
које сте изабрали ви, на највишем нивоу власти да вас пред-
стављамо. И никада нисмо погријешили када смо рекли за 10–
15 година хоћемо да Република Српска буде држава, да не буде 
ентитет. И не смијемо донијети ни једну одлуку која би тај пут 
спријечила. То је наш приступ. И зато Жељка треба да иде у 
Пред сједништво. И зато што смо сарадници дуго година. Веома 
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се добро разумијемо. И зато што један у Херцеговини каже, 
осра моћен оним силним увредама које сте могли да видите и 
чујете, чак и од оних који претендују да школују и васпитавају 
дјецу и студенте, професора на факултету, који су ту сједили и 
ништа нису учинили, уста и каже: „Знате, Херцеговци су такви 
људи, ватрени, жестоки, и они поштују али увијек дају примат 
мушкарцима, али сад у овом случају морам да Вам кажем сље-
деће: Херцеговци су схватили да је важније имати јаку жену 
не го млитавог мушкарца на функцији.“ У том погледу је, на-
равно, потребно уважавати сваког, и ми то чинимо. 

ШАНСА

Република Српска има са нама јасну визију. Она ће се 
кре тати стабилна, подржана и обезбијеђена финансијском 
по дршком коју смо обезбиједили од Руске Федерације, да не 
морамо да чекамо ММФ који ће нам овдје доћи и увијек тра-
жити више уштеда, увијек тражити више од нас него што мо-
рамо да дамо. Руска Федерација и Република Српска успо-
ставиле су договор о томе на који начин привући и на који ће 
нас начин финансијски подржати. Морамо да видимо и с њи-
ма да разговарамо, а то је важно за овај град, за овај крај, ка ко 
обезбиједити производњу производа које можемо лако да про-
дамо на простору Русије. Немамо довољно производње. 

Мора држава, одмах након ових избора, сјести и видје ти 
како напунити хиљаде штала са 300 и 400 говеда, како обез-
биједити већу производњу свих пољопривредних производа, 
ка ко обезбиједити већу производњу воћа и поврћа. Кад имамо 
ко личине, можемо да продамо Русији све. Они очекују да 
добију од нас то. Али морамо да имамо квалитет. 

Овај народ има шансу, и овај народ може да направи др-
жаву. Јер је ово озбиљан историјски народ. Само је у питању 
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вођство. Народ не смије да гријеши приликом избора људи који 
воде народ. Када год је народ погријешио, изгубио је године 
због тих владара. У овом тренутку, осим нас који се нудимо из 
СНСД-а, Жељке и мене, нема бољих. Нема, ја сам увјерен. 

А друга ствар, знам ја да има и неких који су се увукли 
можда и сјели прије него што су требали за сто, а неки наши 
стоје. Али нема везе, нека их ту, нека једу и нек иду. А нас нек 
оставе овдје да политички промишљамо. Они ће опет лагати, 
петљати. Али оно што ви треба да урадите, треба да гласате за 
нашу листу, за Аџића, да се докопа посланичке функције, и 
ови његови другари са листе. Николу Крагуља обавезно јер сте 
погријешили прошли пут, немојте овај. И Жељку, наравно. А 
што се тиче предсједника, бирајте једног маркантног, елегантно 
попуњеног мушкарца, са плавим очима, који се зове Милорад 
Додик пуним именом и презименом. Живјели и здрави били!

Морам да вам кажем још неку ствар. Само мало... Ја морам 
за неколико минута да идем на једну телевизијску емисију, 
већина од вас зна коју. Не секирајте се ништа. Жао ми је што 
то морам, да сам знао да ће овако лијепо бити откачио бих га. 
Али, мораћу да одем. Немојте да се љутите. Највише бих волио 
да одем и да се вратим овдје. А већина вас ће вјероватно хтјети 
гледати. 

И хоћу на крају да вам кажем... Могу ли рећи? Је л’ могу? 
Волим вас све!
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Котор Варош, 10. oктобар 2014.

Вратили смо снагу Српској

Нисам ја Чађо да спушташ микрофон. Ево овдjе доље. А 
мо гао си и тенк овдjе ставити. Добро, добро. 

Добар дан, добар дан. Добар дан, ово је заиста дивно 
мје сто. Хвала вам за посјету, на истом смо задатку, а ја дошао 
овдjе да вам се захвалим за подршку коју сте нам давали јер 
је то важно за нашу снагу. Имали смо снагу да рјешавамо 
многе пројекте. И драго ми је што све овдjе чујем око напретка 
везано за запошљавање, нова радна мјеста, и перспективу 
коју ово мјесто има. Веома сам поносан на наше људе у нашој 
општинској организацији што су, вршећи власт и раније, а и 
данас, направили промјене које су омогућиле да Котор Варош 
заиста на најбољи могући начин врати број запослених на онај, 
као што смо могли да чујемо, прије рата. Али ту не смијемо 
да станемо, морамо да идемо даље. Ја сам дошао овдjе, ево 
по сљедњи дан кампање, за неколико сати почиње ћутање, а 
онда народ говори. Дотле ћемо ми још политичари имати још 
активности, ја још један митинг, а ви још свашта можете гле-
дати на ТВ-у. 

Дошао сам овдjе да кажем да смо урадили све што смо 
могли да очувамо Републику Српску и њене институције, њену 
снагу, њене надлежности, и да нисмо дозволили да ни једног 
тренутка буде понижена, да буде доведена у питање. Вратили 
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смо позицију незаобилазног фактора у политичким одлукама. 
У Босни и Херцеговини данас, без Републике Српске, читај: 
Милорада Додика, не може се донијети ни једна одлука. Дакле, 
морају да нас питају. И онда када су хтјели да уводе санкције 
Русији, а ми рекли не може, онда када су хтјели да признају 
Ко сово, а ми рекли не може, онда када су хтјели не знам ни ја 
шта… а ми рекли може или не може, увијек је било како смо 
ми рекли! Дакле, вратили смо ту снагу, а то је било могуће зато 
што смо имали подршку вас, људи, гласача, народа. Били смо 
на родна власт. 

Ја сам увијек осјећао снагу сваког од вас који сте глас да-
ли мени за предсједника Републике. Увијек када сам негдје 
разговарао, причао, борио се, за Републику Српску, увијек ми 
је било стало до тога, до сваког од вас појединачно, више него 
до свих амбасадора свих земаља заједно који сједе по Сарајеву. 
Ти амбасадори имају своје мандате. Дођу, овдjе нешто као 
на праве, оду. У правилу нас, наше политичаре покушају да 
зезну, јер имају другачије интересе. А ми имамо овдjе животне 
мандате. Ми овдjе живимо, ми не смијемо да правимо грешке, 
ми не смијемо да направимо Републику мањом, мање снажном, 
јер она мора да остане у насљеђе генерацијама које долазе. Овој 
дјеци која још не разумију о чему се ради, али ће веома бити 
важно за њихове животе да ли има или нема Републике Српске. 
Зато је мора бити, јер је она оквир за одржавање народа, српског 
народа прије свега. Мора је бити! Мора опстати! И мора бити 
важна! Све вријеме смо се борили за наша права. Као што сви 
озбиљни народи, градећи своје државе, имају циљеве, тако 
је и наш циљ што мање ентитет, што више држава. Потпуно 
легитиман циљ! Потпуно легитиман циљ, који су нам бранили 
да га саопштавамо, зато што јесте легитиман, зато што јесте 
остварљив. 
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ЦИЉ

Циљ је да Република Српска у максималном обиму буде 
држава, а не да се прикачи нека ријеч „ентитет“ коју нико 
жив не разумије, па ни ми који се бавимо политиком. Дакле, 
морамо да разумијемо о чему се ради. Ово нису избори гдје га-
ла мимо, скичимо, вриштимо и много шта друго. Овдjе идемо 
на разумијевање, мора се разумјети ситуација! Великa су оче-
кивања једног броја странаца да дођу мекши политичари у 
Републици Српској, како би наводно кроз неки дијалог са Са-
рајевом пребацили неке надлежности. Знате, њима је лијепо 
када се тамо нађу на Башчаршији и мисле да је то неко мјесто. 
А само да вам кажем, тридесет и девете године све радње на 
Башчаршији су биле српске, осим једне која је била јеврејска. 
Ни једног муслимана тамо није било. А онда нама причају 
овдjе како ми немамо право. Наравно да имамо право! 

Нико од вас нема једно право, а то је – без обзира на то 
колико лично имали проблема, не смијете да сумњате у Ре-
пуб лику Српску и да је не волите. Има да је волите, и кад вам 
је најтеже! Само тако можемо ићи даље. Наши легитимни ци-
љеви јесу да градимо и боримо се за државу. А њу можемо да 
направимо ако смо заједно. Ако нисмо, не можемо и изгубићемо 
и ово што имамо. Ако изгубимо, то вам је исто кaо са здрављем, 
кад га имате нико не води рачуна, кад га изгубите онда бисте га 
вратили, али веома тешко иде. Тако вам је и са државом, кад је 
имате и изгубите тешко иде. Према томе, треба је увијек имати. 
Мо ра се имати. Не смије доћи у питање. И ви сте могли мене 
да слушате, низ година, све што сам било када рекао, стојим 
иза тога. И када сам се борио за Републику Српску у условима 
ко ји су настојали да нас осрамоте, да нам кажу да смо овакви 
или онакви, ја сам увијек био поносан што сам Србин и што 
пред стављам Републику Српску. Увјерен да никада у животу, 
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кад сте ме гледали у Вашингтону, Бриселу, било гдје гдје сам 
преговарао, тамо у оном Бутмиру... Игор, Жељка и ја смо били 
бу квално затворени тамо... да вас никада није било срамота 
што сам ја вама предсједник. И да сте били поносни на наша 
по ступања. То ми је било важно. У суштини сваке политике је 
тај однос, ако нема те политике и ако нема тог односа, онда 
нема ништа. 

Дакле, Бањалука са својим институцијама мора да постане 
још јача, а то можемо обезбиједити са Жељком која ће отићи у 
Предсједништво. Ви видите ко је тамо противкандидат. Били 
смо неки дан у Требињу, и могли сте да чујете оно скандирање 
и оно све што говоре. То је један дио, мали дио лошег хер це-
говачког народа, који је иначе добар. А један од њих ми је, ка-
да смо дошли у Требиње, и ког је било срамота свега тога, ре-
као: „Предсједниче, молим те, схвати“, каже, „срамота нас је 
због овог, али исто тако схвати да херцеговачки народ увијек 
у својој традицији преферира мушкарце, али овај пут, што 
се тиче ових кандидата, боље нам је честита жена него мекан 
мушкарац“. Сад ја не знам шта је он то мислио на оно „мекан“, 
ал’ ето. Углавном... И још ми је једну ствар рекао, каже: „Овај 
наш овдје, види какав је“. Па рекох: „Ви сте га бирали, нисам ја“. 
Ал’ каже: „Молим те, схвати, то сви знају још из неких других 
времена – што је више клевета и лажи, Миле нам је милији и 
дражи!“ То пјевају тамо по Херцеговини. Е сад, ја нисам дошао 
да се окрећем на те клевете и лажи. Могли сте да видите дио 
тога синоћ. Морам признати да ми је у једном дијелу било чак 
и жао. А онда ми је било жао што га још више нисам сатро! А 
што се тиче оне приче коју сад они причају, чујем, кажу да је 
би ло жестоко у оној паузи кад су ишле оне рекламе, а ви нас не 
видите, каже: „Сви сте ви лопови“ (као, ми). Кажем ја: „Ви сте 
пр ваци свијета у томе“, каже он: „Да се ти не би тукао?“. Кажем 
ја: „Наравно“! Каже: „Хоћеш да се тучеш?“, рекох: „Хоћу“! Каже 
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ми: „Ај ме удари“, реко’: „Сачекај мало“. Ако је до тога, мислим 
да још могу... Али није до тога. Жао ми је што сам учествовао 
у емисији која суштински није могла да спозна ништа о неким 
важним политикама, али је показала нешто друго и видјели сте 
утисак на крају. Он је веома јасан. Он је такав какав је. Први пут 
причам о њему. Острашћеност и мржња не иду са никаквим 
понашањем. Онај ко мрзи, он има проблем. А он очигледно има 
проблем. Да, рекао сам му, кад је била пауза, да има шифру. 
Знате шта је шифра код човјека, оно... Е, то... А он се није чак ни 
наљутио, то је прећутио... Очигледно да има. Није добар у главу, 
а? Ето... Сад ће он нас фино тужити ка ко се ми непристојно 
понашамо овдје, а ја ћу рећи, да ме тамо слу чајно не би казнили 
– „људи, само сам се шалио, ово ништа не значи“. 

Политика је озбиљна ствар. Онда када смо дошли 2006. 
го дине, Република Српска није имала ни једног пријатеља. 
Србија није смјела ни да „зуцне“ да нас заштити, јер је и сама 
била у огромним проблемима. Данас, Србија више треба нашу 
помоћ. Имамо Русију која несумњиво стоји иза нас. Јер имамо 
и ми политике које су, на симболичном нивоу, биле важне за 
Русију, када је Европа уводила санкције и тражила од нас да 
се солидаришемо с њима, ми смо рекли нећемо! Каква је то 
смијешна работа, да Босна уводи санкције, замисли, великој 
Русији. То је заиста смијешно. Има једна још мања земља која 
је увела санкције Русији, нећу да је помињем, да се неки не би 
наљутили али... То стварно не иде једно с другим. Је л’ тако, 
Игоре? Имамо помоћ и подршку Израела. Имамо помоћ неких 
европских земаља, све више странаца разумије ситуацију ов дје. 
У суштини, ми имамо проблем што су неки у Европи и Аме-
рици направили политичке каријере на нама. И још увијек 
ва жни људи тих влада у Европи и Америци. Отићи ће и они 
брзо. Доћи ће неке нове генерације. И онда ће се са тим новим 
генерацијама градити стабилност наших живота.
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ПОЛИЦИЈА

Одбранили смо полицију јер је важно да имамо сигурност 
и безбједност. А то се сада најбоље види ових година и ових 
мјесеци. Када су овдје недалеко муџахедини одсјекли српску 
главу и усликали је, показали је за медије по Европи и свијету, 
нико се није трзнуо на то и сви су сматрали да Србе треба још 
више казнити. И нико се није бунио. Сада кад су одсјекли двије 
америчке главе, онда је Обама дигао сву авијацију, ено тамо 
крше и ломе све живо што постоји. И погледајте глобално, 
регионални рат. И сад они имају право да се боје, а ми овдје као 
немамо право да се бојимо, па нама је требало одузети полицију. 
Е нису нам одузели полицију. Наша полиција ће бити још 
јача. Средили смо стање унутра. Поносан сам на рад полиције 
Републике Српске. У Републици Српској нема организованих 
банди, има криминалаца, наравно, али сваки дан их хапсимо 
и сваки дан их процесуирамо. Усмјерили смо нашу борбу на 
борбу против оних који шире дрогу, да бисмо спасили ову 
нашу дјецу. Послаћемо полицију свугдје – пред сваку нашу 
школу, да по читав дан буду ту док су дјеца у школи, да не дођу 
оне битанге и кретени који растурају дрогу... Е то радим. То је 
наша политика. А да нисмо имали полиције, не бисмо имали 
кога послати. Зато је важно да имамо полицију. 

И зато је важно да градимо Републику на најбољи могући 
начин. Увјерен да се разумијемо, увјерен да ће Република Срп-
ска у годинама које долазе направити нови просперитет. Увје-
рен да смо способност показали тиме што смо повећали пензије, 
плате, готово дупло. Знам да то није довољно, али је готово дуп-
ло. Очували, не смањујемо. Ево Србија смањује и пензије и плате 
у јавном сектору, отпушта стотине хиљада радника, ми немамо 
потребе то да радимо. Ми смо сређено друштво, нама треба 
политичка стабилност. Политичка стабилност долази једино 
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великом побједом СНСД-а. И немојте да оклијевате, можда смо 
негдје и погријешили, и ми смо људи, можда нисмо испунили 
све оно што је требало да урадимо по вашим очекивањима... 
али вјерујте да није било дана када нисмо радили 12, 13, 14 сати, 
ни један мој дан није испод десет сати, била субота, недјеља, 
празник...

Ја више не знам ни кад је недјеља ни понедјељак, нити 
ви ше правим разлику. Стално смо радили, и вјероватно нешто 
нисмо стигли да учинимо... Али то не мора да значи да иза себе 
нисмо оставили много. Оставили смо иза себе и ову општину 
која је далеко сређенија него што је била прије власти СНСД-а. 
И када смо градили и сређивали ово избјегличко насеље, и до-
водили тамо и пут и воду, и када смо градили тротоар, и кад 
смо градили и ово и оно, и спортску дворану... И сад када гра-
димо овај пут одавде према Кнежеву, да наравно, према Кне-
жеву... који ће бити готов ове године... Све то да овај народ жи-
ви овдје боље! 

Дакле, народ ће да живи боље, ми имамо тај осјећај. Да л’ 
је могла већа брзина? Није могла! Знате како, ако идете већом 
бр зином, а пошто има много окука, можеш излетјети.. мораш 
ићи полако. Нема друге. Сигурно смо данас бољи и сређенији 
него што смо били. Република Српска је преживјела и освојила 
слободу. Знате шта? Слободу нико не даје. Ни приватно, ни 
на роду. Слобода се увијек осваја, и она се мора увијек и изнова 
освајати. Ако не освајамо слободу, онда постајемо неслободни. 
А то морамо ми политичари да радимо, заједно са вама, 
са народом. И ви сте они који снагу институција и државе 
преносите кроз гласање, гласачке кутије, и гласачке листиће. 
Ако дате снагу једном лидеру, једној политичкој партији, он-
да рачунајте да имате снагу институција. Ако изаберете десет 
подједнако слабих политичких партија, без и једног јаког 
лидера, немате ништа. Имате свађу ко ће гдје стрину запослити, 
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ко ће кога, и тако даље. И онда немате ништа од државе. Др-
жа ва мора да има лидере. Америка има лидере, мора имати и 
Република Српска. А једини лидер којег ви имате зове се и пре-
зива Милорад Додик. 

И немојте се зезати. Зато, гласајте за Жељку, гласајте за 
Игора. Гласајте за господина Бубића јер је показао да је спо-
собан. Показао је да може да управља. Да води процесе. Да 
осмисли и да одржи, што је најважније. И њему припада бу-
дућ ност овог мјеста и Републике Српске. И таквим људима 
спо собним, да могу да развијају и да носе. И да се не окрећу 
иза себе. И да не јаучу, и да не говоре да је тешко. Него да иду 
на пријед. Наравно да је тешко! Чим радиш одмах је тешко. 
Према томе, ти људи морају да буду подржани од стране вас 
због ове дјеце која овдје шетају. А не да пустите политичарима 
који ће вам поново вдјевратити о криминалце, криминалне 
групе, рекете, и остале ствари. 

Средили смо, стали смо и можемо да идемо даље. И не 
дозволите да се повучемо. Зато, гласајте за Жељку, Игора, Шпи-
рића, све ове људе са листе. Гласајте за предсједника Републике 
који је висок 193, елегантно попуњен, има плаве очи и воли овај 
народ. Живи и здрави били, све вам најбоље желим!
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Теслић, 10. октобар 2014.

Слобода се осваја

Добро вече. Добро вече, Теслић, добро вече свима вама. 
Хва  ла вам што сте овдје, на правом сте мјесту, нисте залутали. 

Чуо сам, кажу – „што је више клевета и лажи, Жељка 
нам је милија и дража“. То што су рекли ови из Требиња, то су 
безочна вријеђања. И наравно нису се стидили због тога. Дошао 
сам овдје међу вас гдје долазим годинама, јер увијек сам волио 
Теслић и вас све овдје. Волио сам вас и онда када нисте гласали 
за нас, а ми вама давали. Нисмо никада одустајали и када смо 
правили пут преко Борја да не будете слијепо цријево, и тада 
смо долазили овдје. И када дванаесте године нисте гласали за 
нас. Срам вас било.

Али ево имате сад шта имате, народ бира. Ми смо овдје 
зато што волимо Теслић, и то је мало више него ваш избор 
два  наесте године. Али ја мислим да су они који су наши само 
нису били опрезни, сматрали да је све готово, па нису довољно 
изашли, зато овај пут сви наши морају изаћи, а њихови не 
морају. А видите, не само тај пут, сјећам се колико смо се пута 
овдје, Саво, Ивка и други активисти наше партије, залагали 
да направимо ову спортску дворану да они имају гдје сјести 
вечерас. И много тога шта смо радили. Политичари се мјере 
тиме шта остављају иза себе. Кад се окрене да види има ли пута 
преко Борја, има. Има ли дворане, има. Има ли реконструисане 
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бање, има. Има још много ствари које смо урадили, само ја још 
нисам све попамтио. Има. Наравно да има. Зато се политичари 
који раде мјере по томе шта оставе иза себе, а не шта причају. 
Или покушају да позом или на неки други начин намјештеним 
гардом добију симпатије. 

Морате да вјерујете у политике које су велике. СНСД је 
ве лика политичка снага. СНСД, зато што је велики, може да 
артикулише политичке ставове у име народа у Републици 
Срп ској, у име свих оних који живе овдје. СНСД подржава и 
бо ри се за Републику Српску у коме српски народ има ширину 
и способност да прихвати другог и другaчијег, и друге вјере и 
дру ге нације, а који хоће да с нама живи овдје у миру и поштују 
Ре публику Српску. Никада нисмо дозволили, ни Жељка ни ја, 
када су нас сатима гњавили у Вашингтону и на другим мјес-
тима, говорећи како припадамо народу који је зао и лош, ни-
кад ме није било стид, као ни Жељку, што смо припадници 
срп ског народа. Нити сам икад дозволио да ико вријеђа на-
род коме ја припадам. Као што ја не вријеђам друге народе. 
На равно, увјерен сам да и вас никада није било срамота што 
има те Милорада Додика за предсједника, јер вас никада нисам 
осрамотио нигдје гдје сам доносио било какву одлуку. Увјерен 
сам да сте били поносни кад смо Жељка и ја били прије двије-
три седмице у Москви код Путина и када је он рекао да зна шта 
је Република Српска и да смо ми ти у које он има повјерење и 
са којима жели да настави да ради. 

И немојте да се зезате, немојте да ме доводите у позицију 
да сад идуће седмице кад се сретнем с њим морам објашњавати 
што нам Теслић није дао довољно гласова. Сви има да дате 
глас! Кажу нам: „ови причају о политици а не причају о томе 
ка ко човјек може да живи“. Па шта смо ми радили све ове 
године, него поправљали наше фабрике, покушавали да их 
оспособимо. Долазим из Котор Вароши, као доброг примјера 
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гдје функционише СНСД-ова власт у континуитету, који је 
сти гао број запослених који је имао прије рата. Теслић се игра 
политике. Нема игре. Ало, људи. СНСД. Кад год промашите, 
промашите своје године. Кад год не гласате за СНСД, узмете 
своје промашене године и носите их на леђима. То вам је исто 
као са здрављем. Имате здравље, које кад га имате не цијените 
довољно. А онда кад га изгубите, онда би све дали да га 
имате. Тако вам је са државом и политичким институцијама и 
стабилношћу. Када изгубите онда бисте жељели да имате. Ал’ 
мало сутра. Не може. 

Према томе, овдје се мора бити свјестан, ради се великој 
политичкој улози коју треба да одиграмо у наредне четири 
године. Ми нисмо партија немира, сукоба и рата. Ми нисмо 
партија мржње. Ми нисмо партија која мрзи друге. Ми нисмо 
партија која ће довести народ у позицију да ратује. То нећемо 
урадити. Али ћемо веома упорно ратнички се политичким 
средствима борити за права Републике Српске, за афирмацију 
наших права, за афирмацију наше нације, нашег народа, нашег 
језика, нашег писма, наше вјере, наше крсне славе, и свега онога 
што јесте наш идентитет. И не би требало да вријеђа никога 
другога, ни другачијега, него да схвати да смо ми ту. 

Велика политичка прича се дешава око Босне и Херцего-
вине. Живјели смо у заједничкој великој Југославији која је да-
вала неке слободе, а учинила много неслобода. Српски народ 
у обје земље бивше Југославије уложио је много, много својих 
најбољих синова. И у Првом и у Другом свјетском рату. Тај 
српски народ је доносио слободе другим народима, стварао 
им републике и државе, који су, чим су се створили услови, 
рекли да смо ми ти који ширимо неслободу и који угњетавамо 
друге. Разбила се та земља. И ми више немамо разлога као 
Срби да било коме доносимо слободу. Слобода се не доноси, 
ми то сасвим добро знамо. Слобода се увијек осваја и никада не 
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можете досегнути слободу ако је не освојите. И увијек изнова 
мора да освајате слободу. Слобода је да данас дјеца иду слободно 
у школу, да пишемо нашим језиком и писмом. Слобода је да 
радимо овдје. Слобода је да будемо овдје сигурни на овом тргу, 
без обзира на то што се ови окупљају тамо у дворани. 

Желимо Републику која има снагу, а снагу има Република 
којој народ даје снагу политичким партијама и институцијама. 
Када институције функционишу, онда постоји држава. Народ 
даје и у крајњој инстанци показује да ли жели. Он мора да 
изабере снажне и јаке. Зато велике нације и велике државе 
увијек бирају и стварају лидере, и на бази лидера и само зато 
што постоји лидерство те велике земље очувају своју снагу и 
одржавају се као велике. Тако је у Америци, тако је и у Њемачкој, 
и у Русији, и у Француској, и у Британији и свугдје гдје постоје 
велики народи, велике нације, велике државе. 

ОДГОВОРНОСТ

Српски народ, кад год је имао велике лидере, имао је 
сло боду, имао је државу и био је јак, окупљен око основних 
државних идеја. Када није имао лидере, када је имао скоројевиће 
на власти, увијек је губио слободу и губио своју државу. Зато 
је важно разумјети да бирати лидера не значи дати му нешто 
осим одговорности за народ. Веома је тешко данас у условима 
ове нестабилности управљати државом Републиком Српском, 
управљати ресурсима које ми имамо и огромним очекивањима 
које народ има. Морамо бити реални. 

Ви у Теслићу имате историјску прилику, мада Жељка 
при пада свима у Републици Српској, свим људима, али она је 
одавде родом, као што сам ја родом из Лакташа. Тако да данас, 
кад будете бирали, односно за два дана, бирате жену, човјека 
из Теслића, који је кандидован на највишу могућу функцију. 
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То је дио вас. Она је ваша. Она је дио вас. Она је овдје завршила 
школу. Сви је знате. Знате њену породицу. Знате њене другове 
из школе. Знате каква је била у основној школи, знате све. И 
нико вас не може преварити у том погледу. Онај ко неће да зна, 
он и не зна. Ал’ то ти је по оној народној „паметном не вриједи 
савјетовати јер је паметан, а будали говорио не говорио, исти 
је ђаво“. 

Према томе, они који су овдје масовни, а то су паметни 
људи који могу да носе идеју о томе да Теслић има и да је дао 
жену која може да буде државник, која може да представља 
народ, дајте шансу и немојте да будете себични, саркастични, 
малодушни. Жељка мора овдје да добије снагу, јер ако нема 
снагу из мјеста гдје је рођена онда урушавате њену снагу на 
политичкој сцени. Њена конкуренција, Младен Иванић, има 
овдје политичку партију која је на власти, колико знам. И били 
су раније на власти, били су у Влади. Покажите ми иједан 
објекат који су направили они у Теслићу и за Теслић. Је л’ има 
нешто? Има ли? Не чујем?! Нема, наравно. Нема и не може да 
буде. 

ТРЕБИЊЕ

Неки дан у Требињу кад смо били, један поштени Тре-
би њац каже – оно је била мањина, оно је била групица изгуб-
љених у времену и простору која је скандирала то што је 
скандирала, а он, поштен Херцеговац, дошао и каже: „Сра-
мота ме, господине предсједниче, ал’ Вас молим реците Жељ-
ки да то није Требиње, да то нисмо ми“, и да Требиње и Хер-
цеговина увијек држи до тога и знате да код њих мушкарац у 
породици игра далеко важнију улогу него жена – то је код њих 
традиционално. Рекао ми је и сљедеће, што одражава однос 
Жељке и Младена Иванића, каже: „Али, кад дођу у позицију 
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да се бира, Херцеговац ће увијек изабрати јаку жену, а неће 
изабрати млитавог мушкарца“. Е сад, ја не знам због чега је 
он млитав, нисам провјеравао. Али што се тиче политичких 
ставова, дјелује ми потпуно изгубљен у времену. 

Људи који су неколико пута издали, наравно да ће поново 
издати. Младен Иванић је политичка кукавица, политичко 
недоношче. Младен Иванић не може да издржи притисак 
погледа страних државника, а камоли да издржи снагу ријечи 
„не“. Био сам на многим мјестима са њим на састанцима, увијек 
се први повукао и нестао! А ја сам увијек остајао посљедњи и 
никада ништа нисам дао! Зато је велика опасност ако Младен 
Иванић којим случајем или преваром дође у позицију да нас 
представља. Изгубићемо Републику, будите сигурни, немојте 
да насједате ријечима које они сипају ових дана. Енглези 
га гурају да буде њихов човјек. Његов син ради и борави у 
Британији. Младен Иванић по три-четири мјесеца годишње 
борави тамо и видимо шта ради. Издао нас је. Пренио је наше 
порезе на ниво Босне и Херцеговине. Веома тешко то можемо 
вратити. И не смијемо дозволити да више никада не буде у 
прилици да ишта даје, осим оног што је његово лично. Не смије 
да даје ништа што је народно. 

Морате да бирате ове посланике. Доктор Богданић, сад 
сам га слушао, морам рећи, кад дођем негдје на страну, увијек 
ова ко повучено, али овдје је озбиљан говор држао, свака част! 
Имамо и Глигу кога знате, не морам много да говорим. Али је 
мало, мало је да знате ако не будемо имали апсолутну већину, 
вјерујте. Тамо у Сарајеву требамо десет посланика да бисмо 
мо гли снажно нашим одлукама да кажемо „не може“. Ако 
имамо шест, или девет и фали један, можемо доћи у позицију 
да губимо. Ви морате разумјети да треба да ме слушате кад вам 
говорим, ви морате да се опредијелите коме ћете вјеровати. Ја 
вам кажем, десет посланика у Представничком дому Парла-
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ментарне скупштине Босне и Херцеговине из СНСД-а је сигурна 
гаранција за Републику Српску. Све остало је несигурно, све 
остало су комбинације. 

Мале политичке партије, то сте могли да видите, улазе у 
политику да би добиле један или два мандата и онда то про-
дају или дају своје мишљење да би запослили стрину, рођаку 
или тако даље. Те мале политичке партије немају одговор-
ности и не могу да буду предмет шпекулација. Зато само ве-
лике политичке партије носе промјене. Зато је могуће у Ср-
бији правити промјене јер тамо једна политичка партија има 
апсолутну подршку народа. Зато је то могуће у Њемачкој, гдје 
Меркелова има подршку народа кроз политичку партију. И 
народ јој није одузео снагу. Зато је могуће бити јака Русија. 
Зато што народ даје политичку подршку партији чији је пред-
сједник Путин. Зато су Срби јаки и Република Српска, овдје 
дају подршку СНСД-у и Милораду Додику. 

Нек се припреми Мирослав Илић да пјева четири сата. 
Значи, са Жељком смо апсолвирали и то се зна. А што се тиче 
предсједника Републике, кад завршите са Богданићем и листом, 
пола њих, и Представничким домом, Жељком, онда морате да 
изаберете предсједника. А предсједник кога бирате требало би 
да буде овакав – дакле, висок 193, елегантно попуњен, плаве 
очи, ципеле 47, који се зове Милорад Додик. Живјели и здрави 
би ли, волим вас све! Волим вас све!
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Лакташи, 12. октобар 2014.  

– након гласања –

Очекујем побједу

Један предиван дан за Републику Српску. Избори су при 
крају. Народ ће се опредијелити и дати нам подршку за упра-
вљање Републиком Српском у наредне четири године. 

Важно је да овај дан прође у миру и достојанству. Да се 
на крају дана, оно што је у кутијама, преброји и да се утврди 
на   родна и национална воља, и на тај начин брзо формирају 
ин ституције Републике Српске, прије свега Скупштина, Влада, 
и да се предсједник инаугурише. Након тога, да се формирају 
органи БиХ.

У сваком случају, очекујем да ће ови избори потврдити 
ста билност Републике Српске, да ће она у наредне четири 
године обезбиједити своју стабилност, институционалну, прије 
свега, а онда и у области економије, све оно што је неопходно и 
у шта народ, гласајући данас, највише вјерује, а то је стабилна 
Република Српска, њен просперитет и њен економски раст. 

Очекујем велику побједу СНСД-а, своју за предсједника 
Републике и Жељке Цвијановић за члана Предсједништва.
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417

Шамац, 27. септембар 2014.

Прњавор, 27. септембар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

418

Србац, 28. септембар 2014.

Градишка, 28. септембар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

419

Петрово, 29. септембар 2014.

Модрича, 29. септембар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

420

Мркоњић Град, 30. септембар 2014.

Љубиње, 1. октобар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

421

Требиње, 1. октобар 2014.

Милићи, 2. октобар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

422

Братунац, 2. октобар 2014.

Сребреница, 2. октобар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

423

Гламоч, 3. октобар 2014.

Дрвар, 3. октобар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

424

Грахово, 3. октобар 2014.

Костајница, 4. октобар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

425

Нови Град, 4. октобар 2014.

Приједор, 4. октобар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

426

Соколац, 5. октобар 2014.

Трново, 6. октобар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

427

Фоча, 6. октобар 2014.

Рудо, 7. октобар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

428

Вишеград, 7. октобар 2014.

Челинац, 8. октобар 2014.



СЛОБОДНА СРПСКА

429

Бања Лука, 8. октобар 2014.

Бања Лука, 8. октобар 2014.



Милорад Додик, изборна кампања 2014.

430

Нова Топола (Градишка), 9. октобар 2014.

Котор Варош, 10. октобар 2014.



431

Теслић, 10. октобар 2014.





МИЛОРАД ДОДИК, 
ИЗБОРНА КАМПАЊА 2014.

СЛОБОДНА СРПСКА
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