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BAWALUKA, BANSKI DVOR 
SASTANAK GLAVNOG IZBORNOG [TABA SA 
OP[TINSKIM IZBORNIM [TABOVIMA 

29.08.2006. godine 
Obra}awe Milorada Dodika, predsjednika SNSD 

 

TREBA NAM POBJEDA 
 
 Dragi prijateqi!  

Nalazimo se pred jo{ jednim va`nim mjesecom za nas, mjesecom 

izborne kampawe koja }e sigurno zavr{iti na{om pobjedom! Nije svaka 

pobjeda, bar za nas u ovom trenutku, ista: treba nam pobjeda u kojoj 

}emo „satrati“ politi~ke protivnike i definitivno poraditi na tome 

{to godinama te`imo i ho}emo, {to gradimo - da iskqu~ivo mi 

determini{emo vlast u RS i BiH. Ne zbog nas samih, ne da bi mi sami 

bili zadovoqni, nego zato {to, ~ini mi se, najboqe ipak odre|ujemo 

ono {to je op{ti interes, dru{tveni interes, narodni, 

civilizacijski interes i sve ono {to nas ~eka! Nikada nismo bili 

ovako blizu maestralne pobjede, ona je rezultat svih vas koji ste 

radili uporno na terenu zajedno s nama, rukovodstvom stranke. 

Rukovodstvo partije u~inilo je sve {to je moglo da je dovede u ovo 

stawe odnosa i svijesti i podr{ke javnosti. U~inili ste i vi u 

op{tinskim organizacijama i svakoj mjesnoj organizaciji, ko god je 

predano radio da afirmi{e na{u politiku.  

Danas, odnosno 1. oktobra treba da uberemo plodove na{eg 

dugogodi{weg rada. Ovo nije pri~a koja se de{ava i priprema zadwih 

mjesec dana ili zadwim mojim dolaskom dolaskom na ~elo Vlade, ovo je 

ne{to {to radimo godinama, {to smo svjesno htjeli onda kada smo se 

okupili i zato danas nemamo prava ni na kakve unutra{we nesloge, 

bilo kakvu zajedqivost, nepodr{ku ili tome sli~no! To ne}emo 

oprostiti! Oprosti}emo sve, ali unutar stranke, ako bilo koga 
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primijetimo da na bilo koji na~in {iri defetizam, neslogu, 

omalova`avawe bilo koga od strana~kih prijateqa ili drugova, 

apsolutno ne}emo oprostiti! Nije ovo ni prilika ni vrijeme da se 

bilo kome prijeti, ali `elim da ka`em da kona~no moramo prevazi}i 

te stvari i iskqu~ivo se usmjeriti na ono {to je va`no, a va`an je 1. 

oktobar! [ta mislite da, evo, sada, u nekoj op{tinskoj organizaciji 

imate polarizaciju, neslogu qudi, {ta im zna~i to {to }e se u 

decembru ponovo slo`iti i biti zajedno, ako izgube 1. oktobra?. 

Nemamo vremena ni za kakvu drugu pri~u, imamo samo 1. oktobar pred 

sobom i zna}emo da izmjerimo doprinos svih vas tog 1. oktobra! Qudi, 

vi ste na kandidatskim listama ove stranke izabrani i probrani, 

qudi ste u koje ova stranka ima najve}e povjerewe, vi ste oni koji 

dobijate ili gubite, vi ste oni koji }e sutra odlu~ivati! Na{a 

politika zato mora biti jasna. Mi nemamo vremena da se vi{e bavimo 

sobom i nemamo vremena da se okre}emo za ne~im {to je, mo`da, u 

pro{losti za nas va`no, a ti~e se nas samih. 

Rekli smo da se ova stranka u ovom vremenu vodi, odnosno 

rekli smo da se wome rukovodi. Ova stranka mora jedinstveno da se 

poka`e na terenu, ni{ta nam danas nije va`nije od jedinstva! Svaki 

pojedina~ni uspjeh je uspjeh ove stranke. Nikakva unutra{wa borba, na 

listama, ona treba da bude shva}ena i podr`ana samo kao borba da se 

da {to ve}i doprinos samoj stranci. Nije mogu}a nikakva eliminacija 

jednih ili drugih sa kandidatskih lista, sve to morate da imate u 

vidu. Oni koji vode izbornu kampawu, op{tinske organizacije, 

predsjednici op{tinskih organizacija i predsjednici izvr{nih 

odbora, moraju da znaju jednu stvar: nemojte sebi dozvoliti takav 

luksuz da ne ostvarite ono {to smo zacrtali zajedno i do{li do tog 

zadatka, odnosno do tog broja! Znate zbog ~ega? Zamislite pobjedni~ki 

SNSD! U skladu s na{im kriterijima, rukovodstvo neke na{e 

organizacije nema {anse da uti~e kako }e se formirati vlast i {ta }e 

biti daqe. To je va{ gubitak, nije na{!  
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 Mi smo ogromna stranka koja nema vremna da se posveti bilo 

kom drugom principijalnom radu, nego ovom koji imamo. Na kraju, 

jedino sve zavisi od nas. Koliko god sam te`io tome u `ivotu, sada 

shvatam da je to i te{ko, te{ko je zato {to to pove}ava odgovornost 

svih. Nemojte slu~ajno da vas ove cifre, koje ste vidjeli ovdje, 

uqujkaju u smislu: evo, gotovo je sve, zavr{ili smo sve, nemamo vi{e 

{ta da radimo! Zavr{ili smo ta~no 1. na 2. oktobar oko 24 ~asa! Tada 

smo zavr{ili i tada }emo znati gdje smo i {ta }emo da radimo! Ne 

`elim da ~ujem pri~u u organizaciji o tome: ovi ili oni imaju pare, 

oni kupuju, oni kradu na izborima, rade ovo ili ono itd. Ovdje je 

skoncentrisana takva mo} da ni pare ni ta vrsta kra|e, na koju smo 

navikli, ne mo`e da pobijedi, ako mi to ne dozvolimo! Samo mi! 

Nemojte se upu{tati u politi~ke polemike s protivnikom, oni su 

pora`eni! Podr{ka SDS-u u ovom trenutku iznosi 13%. Mislite da }e 

pre}i 16 ili 17%? Ne}e. 

Na{i kandidati danas imaju nesumwivu prednost pred 

konkurencijom. Milan Jeli} je predsjednik RS, to je sada jasno, ali 

}emo ih obavijestiti o tome u toku no}i 1. oktobra. Tri puta ja~i od 

protivkandidata! Neboj{a Radmanovi} isto tako! Va`no nam je da 

dobijemo ove izbore. Va`no! Gleda}emo tamo gdje je organizacija dala 

glasove stranci, a nije dala glasove za pojedince! To }emo gledati, to 

}e biti prilika da poredamo sve stvari me|u sobom! Od strate{ke 

va`nosti je da Milan Jeli} pobijedi, od strate{ke va`nosti za 

Republiku Srpsku! Zato {to to zna~i da pobjeda Milana Jeli}a dovodi 

do turbulencije u samom SDS-u, a wihov sukob, jo{ jedan, zna~i 

raspar~avawe SDS, to zna~i politi~ku minimalizaciju SDS. Zato je 

Milanova pobjeda va`na! Ko to ne shvati i ne treba da se bavi 

politikom! Zato je i pobjeda Neboj{e Radmanovi}a isto tako va`na, 

ni{ta mawe nego ovo {to sam govorio za Milana! Zato moramo zajedno 

raditi na svemu tome. Neboj{a Radmanovi} }e biti ~ovjek u 

Predsjedni{tvu, kojeg ~ekaju veoma te{ka pitawa, od Ustava do 
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reforme policije. Ne}emo mu dozvoliti da sjedi kao ikebana, kao {to 

sjedi Paravac. Ima da radi! Ali on }e i raditi.  

Nije samo zadatak Milana Jeli}a da pobijedi na 

predsjedni~kim izborima. Wegov veoma va`an zadatak je, naravno, da 

predlo`i predsjednika Vlade. Ali, da i sada obe}a da }u to biti ja! 

Mada, moramo imati preko 50% da konstitui{emo Skup{tinu, jer {ta 

mislite: da za mjesec dana ne konstitui{emo Skup{tinu, a on se 

predomisli? {alim se malo, naravno!  

Ovo je ozbiqna igra, ovo je kapitalno va`no za na{e `ivote, 

ovo }e odrediti na{e `ivote! Radimo sve da ne uzmemo ovaj mandat na 

~etiri godine, nego na osam ili vi{e godina, a on }e to u~initi! 

Milan Jeli} je apsolutna pobjeda, nema tu politi~ke konkurencije! 

Pobjeda Neboj{e Radmanovi}a stvara sasvim drugi strate{ki 

politi~ki odnos u BiH, uz podr{ku ~ovjeka kojeg }emo mi dati za 

predsjednika Savjeta ministara. Iz na{e stranke, iz na{e Republike, 

bi}e kandidat za predsjednika Savjeta ministara, a o tome }emo 

kasnije razgovarati. 

To zna~i da }e na svim va`nim funkcijama biti na{i qudi, 

pored Igora Radoji~i}a, koji je ve} tamo zasjeo i sjeo, ako pro|e na 

izborima! To je ogromna odgovornost, vi{e nemamo ni malo mogu}nosti 

da ka`emo: evo, vidite {ta rade? To }e nama drugi govoriti! Zato 

moramo biti organizovani, besprijekorno funkcionalni, zato moramo 

imati povjerewa, sve unutra{we animozitete otjerati od sebe i 

usmjeriti se ka jednom ciqu: pobjeda, rad, rad i samo rad i 

poboq{awe uslova!  

^ekaju nas va`ne godine ekonomskog napretka. Samo da ka`em 

nekoliko stvari: 7. }e se sigurno zavr{iti pri~a oko Gacka i ulagawa 

strate{kog partnera oko milijardu i ~etristo miliona evra. 

Privatizacija Telekoma treba da obezbijedi minimalno ~etiristo 

miliona evra, koje }e budu}e vlasti upotrebqavati tamo, gdje oni 

misle da im najvi{e odgovara. U ovom trenutku imamo minimalnih 120 

miliona evra za rafinerije nafte i uqa i za Petrol. To je ukupno 
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minimalnih 500 miliona evra, milijardu maraka, koju }e nova vlast 

usmjeriti ka razvoju i, prije svega, ka zapo{qavawu! Zar treba da 

ostanemo bez te {anse da mi to budemo? Nije se slu~ajno sve poklopilo 

da mi to budemo! To je dodatna odgovornost: kako }emo da radimo? Svi 

zajedno da sjednemo i donesemo odluku u okviru stranke, a onda idemo 

na ono {to treba da uradimo: da formalizujemo i organizujemo vlast. 

Moram vam re}i o ovim istra`ivawima, koliko vidim, jedino 

se ja bojim tih istra`ivawa. Ja i Slavko Mitrovi}, koji je jedini bio 

skeptik, sada meni ka`e: {to sam ja takav? Ta istra`ivawa su mi u 

jednom trenutku davala osje}aj lagodnosti. Bilo je postavqeno 

slobodno pitawe: Kojoj instituciji najvi{e vjerujete? Prvo su rekli 

da vjeruju crkvi, a drugo SNSD, pa tek onda Vladi, Parlamentu i 

ostalom. Znate li vi koje je to povjerewe qudi koje imamo? Mi moramo 

voditi umjerenu kampawu. Ta umjerenost mora da dovede do dobrog 

rezultata. Nemamo vremena za gubqewe `ivaca za slu{awe nekakvih 

marioneta. Mi se moramo jasno opredjeliti za Program i znati {ta 

govorimo. Ja sam spreman, a to radi i Milan Jeli}, i Neboj{a 

Radmanovi}, i Igor Radoji~i}, i Krstan Simi}, i Nikola {piri}, i 

svi, da se podvedemo pod sve zakone koje Glavni izborni {tab pred nas 

bude postavio. To zna~i da sve i jedan kandidat to treba da radi! 

Ovdje je va`na stranka i lista na kraju! A oni, koji ne uspiju da pro|u, 

ima}e mjesta u izvr{noj vlasti, ve} sada osje}amo deficit, ve} sada 

osje}amo problem da popunimo mjesta koja nam prirodno pripadaju.  

Prije nekoliko dana ovdje je SDS imao svoj mobilizacijski 

skup, oni koji su bili rekli su mi da je izgledalo kao da su sami sebi 

do{li na ~etrdeset dana. Oni poku{avaju, imaju pravo na tu vrstu 

politi~ke borbe, ali nemojte im pru`iti {ansu da napravimo galamu 

za wih, oni samo u galami mogu da motivi{u svoje ~lanstvo! Mi moramo 

pet dana prije znati u svakom mjesnom odboru, u svakoj na{oj mjesnoj 

organizaciji: koliko qudi koji glasaju za nas mo`e glasati i ti qudi 

moraju iza}i na izbore, oni ostali ne moraju! To je stvar rada 
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izbornih {tabova, oni koji ne mogu to da urade ili ne mogu da izdr`e 

presiju izbornih {tabova, neka prepuste nekom ko to mo`e!  

Nije bio ciq da ovdje danas bilo {ta vi{e ka`em, nije bio ni 

ciq da nekog prepadnem, ali pogotovo nije bio ciq da vam predstavim 

kako }e se sve zavr{iti. Tek nas ~eka ogroman posao! Nalazimo se, kao 

{to neko ka`e, kao kru{ka u jesen: ako je na vrijeme ne ubere{, za dva 

dana je gwila! To moramo imati na umu i jednostavno sve da 

mobili{emo na 1. oktobar! Ostavite sve svoje privatne poslove, 

ukqu~ite se u stranku i stvarajte pobjedni~ku atmosferu! Mi, {to smo 

znali i umijeli s pozicije rukovodstva, to smo i uradili: doveli smo 

stranku u stawe kada samo organizacija treba da pokupi glasove! Ne 

trebate vi ni{ta obja{wavati o ovoj politici, sve je obja{weno. Vi 

samo trebate potencirati da je to ura|eno i da se to radi i da qude 

izvedete na izbore!  

Dakle, uz ~iwenicu da }emo se vidjeti {irom RS, uz ~iwenicu 
da }emo obi}i ~itavu Republiku Srpsku i BiH, da }emo promovisati 
na{ Program i da }emo zajedno s vama to u~initi u okru`ewu, gdje vi 
radite i gdje ste kandidati, ja vas `elim pozdraviti i po`eqeti vam 
mnogo sre}e! I pogotovo vam po`eqeti da se drugog oktobra svi 
jednako radujemo {to smo pripadnici jedne velike porodice koja se 
zove SNSD - pobjednik, apsolutni pobjednik izbora! SNSD je stranka 
koja }e urediti budu}nost ovog prostora, koja to mo`e i zna! Tog 
drugog oktobra }emo biti sretni, jer }emo imati predsjednika RS 
Milana Jeli}a, Neboj{u za Predsjedni{tvo BiH, a onda }emo se svi mi 
ovamo poredati i biti tu kao jedinstvena porodica, koja se nakon 1. 
oktobra mora okrenuti na{im obi~nim qudima: da im vratimo 
optimizam, da ih pitamo {ta im nedostaje i da im to vratimo. To je 
kqu~ u budu}em radu ove stranke! Ako izgubimo podr{ku ~lanstva, 
odnosno na{ih qudi koji su radili na terenu u narednih {est mjeseci 
poslije izbora, nemamo {ta tra`iti na slijede}im lokalnim i op{tim 
izborima! Kada uzmemo 1. oktobra izbore, onda }emo o tome 
razgovarati.  

Sretno vam bilo i vidimo se! 
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DOBOJ  
PO^ETAK KAMPAWE, PRVI PLAKAT 

               01. 09. 2006. 
 

Milorad Dodik: 
 

SNSD VODI U POBJEDU DEMOKRATIJE I MIRNOG 
@IVOTA 

 

Pozdravqam sve.  

Nismo slu~ajno u Doboju.  

Odavde kre}emo u jednu veliku, impozantnu pobjedu, koja }e se 

proglasiti u no}i izme|u prvog i drugog oktobra! SNSD je u ovo 

ulo`io svo svoje trajawe i znawe, svu svoju borbu godinama unazad. 

Ovo nije slu~ajan rezultat ni na{e slu~ajno o~ekivawe. SNSD ima 

odgovornost i nosi breme favorita. To }emo uspje{no zavr{iti! 

O~ekujemo pobjedu od 50 % plus jedan glas. Na{i aktivisti }e na 

terenu to obezbijediti. SNSD }e to vratiti bira~ima na na~in kako je 

to vra}ao u mnogim lokalnim zajednicama i kako je to vra}ao u vrijeme 

kada je vodio Vladu Republike Srpske. Nama su danas potrebne jake 

institucije i jaka vlast, zato mislimo da je dr Milan Jeli} najboqi 

izbor za predsjednika Republike, ne samo {to }e mene predlo`iti za 

predsjednika Vlade, ~im bude izabran, nego zato {to smatramo da je on 

~ovjek bez mrqe u karijeri i zato {to je ~ovjek koji mo`e i ima 

prostora da Republici Srpskoj da energiju koja je potrebna sa te 

funkcije, kako bi ona oja~ala i kako nikada vi{e ne bi bila upitna. 

Zato nam je potreban izbor Milana Jeli}a za predsjednika Republike, 

da bismo imali mir u insititucijama i saradwu i koordinaciju samih 

institucija. Neboj{a Radmanovi} ide u Predsjedni{tvo BiH, to je 

gotovo izvjesna stvar. Neboj{a Radmanovi}, smiren, odmjeren, istrajan 

i orjentisan prema Republici Srpskoj i wenoj poziciji! Neboj{a 
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Radmanovi}, koji kao ~lan Predsjedni{tva treba da obezbijedi da 

Republika Srpska ne bude nikad vi{e podcjewivana i dovedena u 

pitawe i da nema ni jednu lo{u kvalifikaciju. I da ne dozvoli da ona 

bude tretirana kao {to su je do sada tretirali. To }emo nas trojica 

zajedno u~initi, zajedno sa na{im poslanicima, a kandidate vidite 

ovdje i {irom Republike Srpske i BiH.  

SNSD je, dakle, spreman da ponese odgovornost koju }e dobiti i 

odvede nas u jednu veliku pobjedu za Republiku Srpsku, u pobjedu 

demokratije i jednog mirnog i stabilnog `ivota na ovim prostorima!  

SNSD smatra da politi~ke turbulencije, koje su bile prisutne 

u pro{lom vremenu vezano za ustavne promjene, ili pritisci koji 

dolaze od strane odre|enih me|unarodnih institucija, moraju 

prestati! Oni su spremni da ka`u: "Morate prihvatiti ovo, kako bi 

oti{ao OHR!" A ja wima ka`em: mo`e OHR da ostane ovdje jo{ 10 

godina, ali neke principijelne stvari kao {to su Ustav i reforma 

policije ne mogu biti dovedene u pitawe! I mi jasno `elimo da 

razgovaramo, kao {to jasno sada {aqemo poruku: nema nikakve pri~e o 

bilo ~emu {to bi moglo da bude nametnuto! Ne prihvatamo metod 

me|unarodne zajednice koji ide za tim da se ovdje stalno upotrebqava 

pritisak i sila na doma}e institucije! Ima}e nas kao partnere, ako 

`ele saradwu! A, ako `ele pritisak, ima}e na{ odgovor koji se zove 

ignorisawe! 

U svakom slu~aju, dakle, mi nismo stranka koja `eli ovdje bilo 

kakvu destabilizaciju, `elimo stabilizaciju. Na{a poruka svima je: 

ili ravnopravna Republika Srpska ili samostalna! Prvo zavisi od 

drugih, a ovo drugo zavisi od nas. Ja vi{e preferiram, dakle, stvar u 

kojoj }emo svi poku{ati da izgradimo ovdje jedno tolerantno dru{tvo, 

jer Republika Srpska nema vi{e prostora za uzmake i ne `eli da 

ijedan ~ovjek ovdje bude podcijewen, omalova`avan, da bude 

progla{en genocidnim ili zlo~ina~kim pripadnikom neke 

organizacije. Za nas to vi{e ne postoji, uzvrati}emo istom mjerom, jer 

to znamo i to smo pokazali u proteklom vremenu!  
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O~ekujem, dakle, veliku izbornu pobjedu. O~ekujem dakle, vi{e 

od 42 poslanika u Narodnoj Skup{tini Republike Srpske, o~ekujem da 

}e nam narod i glasa~i, ovdje, u Republici Srpskoj i BiH, uzvratiti 

povjerewe, odnosno ukazati povjerewe SNSD-u. Iskqu~ivo iz razloga 

{to smo se pokazali kao stranka kontinuiteta i kao stranka koja je 

uvijek, tamo gdje je davala svoje kadrove, to povjerewe i vratila. Na{a 

unutra{wa stabilnost, na{i unutra{wi odnosi, na{ rad i 

samoopredjeqewe mora da bude nagra|eno od qudi i bira~a i mi 

o~ekujemo da se to desi. Nismo neskromni, samo `elimo da imamo tu 

mogu}nost da ovom narodu i qudima vratimo ono {to oni zaslu`uju. A 

da bi to uspjeli, mora}e da podr`e Milana Jeli}a i Neboj{u 

Radmanovi}a i SNSD gdje god se on pojavi! 

 Doboj mora da se izvu~e iz kategorije op{tina sa crnim 

predznakom, a to mu je omogu}ila partija koja je godinama ovdje u 

lokalnoj vlasti, koja nije vratila Doboju ni qudima ovdje u Doboju, 

ono {to su ti qudi godinama davali toj partiji. Mislim da je vrijeme 

za promjenu, vrijeme je za SNSD i zato smo do{li ovdje da ka`emo: ovo 

je za nas va`no u istoj mjeri kao {to je to Bawaluka ili gdje ve} 

tradicionalno imamo velike uspjehe. U~inili smo da Bawaluka danas 

izgleda jednim od evropskih gradova. Nema razloga da Doboj isto tako 

ne izgleda i da na taj na~in skinete taj predznak, koji u su{tini 

odavde uvijek odvra}a qude sa dobrim namjerama i koncentri{e i 

zadr`ava one, koji su, kao pijavice na tijelu ovog naroda, godinama 

samo upra`wavali li~ne i grupne interese. Zato smo ovdje u Doboju, 

jer mislimo da je ovo za nas strate{ki va`no i zato {to mislimo da 

qudi u Doboju kona~no treba da shvate i prihvate sasvim novu 

realnost. Pokazali smo se kao stranka koja mo`e boqe i uspje{nije da 

brani interese Republike Srpske i to smo dokazali u nizu aktivnosti 

koje smo vodili i na nizu mjesta gdje smo bili. Mi se ne bavimo 

ispraznom retorikom! Mi, ono {to ka`emo, to i uradimo! Ono {to 

imamo da ka`emo strancima, to im ka`emo. Mi nemamo razloga da se 

povijamo pred strancima. I do{li smo ovdje u Doboj da ka`emo da je 
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dosta! Doboj je imao mnoge va`ne kadrove u pro{losti, a ni{ta od toga 

nije dobio. Podr{ka, koji su oni davali qudima u Doboju, bila je 

uzaludno ba~ena. Vrijeme je da se Doboju vrati ono {to on daje za 

Republiku Srpsku i {to zna~i za Republiku Srpsku! Zato smo danas 

ovdje.  

Hvala vam! 
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PREDIZBORNI SKUP SNSD–a VELIKA ILOVA 
01.09.2006.  

Milorad DODIK:  
 

REPUBLICI SRPSKOJ UPRAVQAWE KAKVO 
ZASLU@UJE 

 
 Dobaro ve~e svima!  

Hvala vam.  

Sada znam za{to se zovete Velka Ilova, zato {to je uvijek 

ovako veliko, impozantno i mo}no. Bio sam ovdje 1999. godine, kada se 

radio ovaj dio puta. O~ekivao sam da, kada budem ovdje ponovo do{ao, 

da }e biti daqe spojen dole prema Srpcu. Sada ~ujem da nije, ali evo 

ja vama sada zakazujem fe{tu idu}e godine u ovo vrijeme - ima}emo 

spojen put! Prvo da rije{imo na{e obaveze, a onda }emo poslije 

razgovarati. Vidim i ~ujem da vam {kola ima lo{e prozore, stolariju, 

da se ne mo`e zagrijati i ~ujem da ovdje ima ~etiristotine |aka... To 

je ne{to {to moramo, kao dru{tvo, da promijenimo, da promijenimo 

svoj stav prema tome. Moramo svi zajedno, i roditeqi i mi u Vladi, 

kada ve} ne}e ovi iz lokalne zajednice, da uredimo ovu {kolu i da se 

u woj djeca osje}aju sigurno, toplo, zdravo i da se u~e dobrim 

vje{tinama i dobrim znawima. I to }emo zavr{iti {to je prije 

mogu}e.  

 Moram da vam ka`em da sam bio na mnogim mjestima i da me 

uvijek ovakvo okupqawe qudi u~vrsti u sna`nom ponosu. Moje 

razmi{qawe u ovom trenutku se iskqu~ivo svodi na to: kako vama 

vratiti povjerewe? Imam ja na to odgovor. Ovo sam do`ivio u 

Gradi{ci, u Lakta{ima, u Srpcu i u Bawaluci, prije ~etiri - pet 

godina. I kada god smo ponovo do{li na izbore imali smo samo ve}i 

broj glasova. Zna~i da znamo da vratimo!  
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 Na{a je `eqa u ovoj stranci da oja~amo na{ potencijal i da 

do|emo do obi~nog ~ovjeka, wegovim potrebama u infrastrukturi, u 

obrazovawu, a prije svega u poslu. Ono {to radim danas i {to radim 

ovih {est mjeseci u Vladi, iskqu~ivo je stvarawe uslova da 

obezbijedimo novo upo{qavawe. Danas mogu da ka`em da Republika 

Srpska, ukoliko bude imala odgovornu vladu u narednom vremenu, u 

idu}oj godini }e sigurno imati ulagawe od milijardu maraka za razne 

narodne potrebe. Ta milijarda mora do}i do naroda! Ta milijarda ne 

smije da ode u xepove {pekulanata, lopova, kriminalaca... koji su 

pokrali preduze}a, kupovali po dvadeset-trideset preduze}a, 

otpu{tali radnike i prodavali imovinu! Niko ne pita qude: {ta je s 

wima? Ja sam ovdje danas da vas pitam: kako ste? Ho}u da do|em ponovo 

ovdje, za godinu dana, a vi da mi ka`ete: „Hvala ti.“ Samo mi to treba.  

Te`ak je posao koji ja radim. Vi to gledate na TV, pa mislite 

lijepo je, ju~e bio kod Tadi}a, pa danas u Ilovi, sutra ko zna gdje...? 

Sve to tra`i mnogo energije, mnogo napora, mnogo obaveza, tra`i jednu 

najbitniju stvar kod ~ovjeka: da bukvalno zanemari porodicu i da se 

posveti op{tim problemima. Ali, ja sam na to spreman, jer imam 

energiju qudi koji, gdje god do|em, vra}aju mi s po{tovawem, jer 

cijene ono {to smo ~inili u mnogim op{tinama u periodu kada sam bio 

predsjednik Vlade.  

Mnogi su mi govorili da ne uzimamo Vladu, {est mjeseci prije 

izbora. Nije ni bilo racionalno, mogli smo da ~ekamo, da ukazujemo na 

kretene, lopove, kriminalce i da govorimo narodu: eto, vidite koga 

ste izabrali!? Ali, onda smo zakqu~ili da su apatija i bezna|e 

postali op{ta pojava i zapitali se: {ta bismo naslijedili u oktobru? 

Vi{e ne bismo postojali, ne bismo imali vi{e ~ime da se opravdamo, 

ne bismo mogli bilo {ta da u~inimo tada! Onda smo odlu~ili: ako 

mislimo da smo sposobni da ne{to uradimo za ~etiri godine, onda 

treba da probamo i u ovih {est mjeseci!  

Danas ne mogu da pitam: kako ste, jer znam da i nije sve u 

najboqem redu. Ali, `elim da ~ujem da ovdje ima povjerewa u 
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Republiku Srpsku, u vlast i da ima o~ekivawa da }e ovdje biti boqe. 

To je dovoqno za danas!  

Ne mo`e ~ovjek ni{ta da uradi bez ekipe qudi i vi ste ve} 

vidjeli svoju ekipu. Ne mo`e niko da na|e ni jednu aferu, mrqu u 

karijeri Milana Jeli}a, direktora Rafinerije uqa u Modri~i. U 

uslovima kada je Rafinerija nafte propala, ostala je Rafinerija uqa 

u Modri~i. {ta je razlika? Qudi, upravqawe! Milan je bio direktor 

Rafinerije uqa. Bilo je logi~no da prije ode Rafinerija uqa nego 

Rafinerija nafte, ali ovdje se sve de{ava nelogi~no pa je propala 

Rafinerija nafte, a ostala Rafinerija uqa. Milan Jeli} je ~ovjek 

koji, ne samo da ima zadatak da pobijedi kao predsjednik Republike 

Srpske, ve} i da mene predlo`i za predsjednika Vlade. On je ~ovjek 

koji, a ja ga dobro znam i to morate da razumijete, kada mu se ne{to ne 

svi|a i kada neko napadne na Republiku Srpsku, samo odmahne rukom i 

ode na drugu stranu!  

Ne}emo prihvatiti nikoga ko napada na ovu svetiwu koju 

imamo, a to je Republika Srpska! Moramo se boriti da Republici 

Srpskoj vratimo dostojanstvo, da joj vratimo upravqawe koje ona 

zaslu`uje! Moramo svijetu pokazati da mo`emo i znamo upravqati 

sami sobom! Davno je narod izrekao jednu kletvu: "Dabogda se sobom 

zabavio!" A svih godina unazad nas su tjerali da se sami sobom 

zabavimo, a samo iz jednog razloga: da propadnemo. To mora da 

prestane! Mora da se krene naprijed, da vi imate povjerewa u nas koji, 

u va{e ime, vr{imo javne poslove, da po{tujete ovo {to govorimo... Da 

mi po{tujemo vas, a ne da mislimo da ste vi neka ruqa koja treba samo 

da glasa na izborima i: dovi|ewa - prijatno!  

Mi nismo ta vrsta pri~e. 

 ^uli ste kako je Nikola [piri} pri~ao i kako pri~a. Tamo 

bismo trebali nekoga malo mudrijeg, mada je i Nikola mudar, i 

stalo`enijeg, jer }ete imati Sulejmana Tihi}a ili Harisa Silajxi}a... 

Zato smo rekli: ide Neboj{a Radmanovi}, on ima strpqewa, mo`e da 
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sjedi i po pet sati i da slu{a {ta se pri~a, ali uvijek je na kraju kako 

on ka`e! Sem, naravno kod ku}e: `ena i dvije }erke...  

Ovo je, dakle, ekipa.  

Dajte nam povjerewe svima ili nikom ne dajte!  

Va{e je da glasate! 

Vidio sam ovdje „face“ iz nekih ranijih situacija, koje su 

do{le da vide {ta se ovdje de{ava pa onda tr~e kod Novakovi}a da ga 

obavijeste. Kako oni uvijek la`u, re}i }e da se ovdje ni{ta ne de{ava. 

Ali, dobro, tu su kamere na kraju krajeva. Nije va`no {ta oni misle, 

va`no je ono {ta vi mislite i {ta ja mislim!  

Ja imam samo jednu `equ, a to je da vam se zahvalim za ovaj 

dana{wi dan. Ovo nam je prvi dan kampawe na velikim javnim 

skupovima. Ako ovakvih bude i narednih trideset dana, bi}e dobro!  

Mi smo jasno i glasno govorili kada su svi }utali. Bio je ovdje 

i onaj E{daun, koga su mnogi i zaboravili, niko mu se nije smio 

suprotstaviti, samo mi iz SNSD! Rekli smo mu da se skloni, pa ti nas 

uop{te ne interesuje{, ~ovje~e! Toga se, vaqda, sje}ate? To je bilo. 

On javno meni ka`e: "Ja nisam zadovoqan Dodikom." Nisam ja ovdje da 

tebe zadovoqavam, na|i ti sebi nekog drugog! Ali, imao je on qude u 

Republici Srpskoj koji su radili ono {to je on o~ekivao... i dobili 

smo to {to smo dobili! Zato smo mi {est mjeseci prije izbora uzeli 

Vladu, i rekli: dosta je, ne mo`e vi{e! Zato su oni po~eli da galame: 

„Nema Republike Srpske.“ Dobro, ako vi tako mislite, ali ja sam 

pokazao da je ima, ka`em im. Idemo na referendum, pa se vi slikajte! 

Danas im jasno ka`em: budete li na tom insistirali, dobi}ete 

otcjepqewe RS i dobi}ete referendum! Mo`da ga ne}e odmah 

prihvatiti, znate vi kako to ve} ide: kao, ne dolazi u obzir...! Ali, 

polako, imamo mi vremena! Ovaj put moramo polako, strpqivo, energiju 

ovog naroda su uni{tili me{etari, koji su nestrpqivi zbog sebe, 

misle da se ne{to mo`e uraditi pre~icom. Nisu u pravu oni koji 

ka`u: ho}emo sad! Odmah! E, ne mo`e odmah! Mo`ete samo dobiti 

paliju po glavi i ni{ta drugo! Sada moramo i}i polako. Znamo mi {ta 
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treba uraditi. Oti}i }u i ja u Ameriku, oti}i }u u Brisel, plati}e 

ovaj narod lobirawe za Republiku Srpsku pa }e „oni“ jednog dana re}i 

„da je normalno da Srbi tra`e da budu samostalni.“ To prvo moramo da 

~ujemo pa }emo onda da radimo. To je politika i to je pristup! Da li 

ko razumije? Onaj ko ne razumije, ne mo`e mu niko ni pomo}i! Nismo 

mi Mihajlica i... oni tamo. 

Mi imamo odgovoran odnos prema Republici Srspkoj. Republika 

Srpska po svaku cijenu! Nemojte uop{te da pomi{qate da mo`e biti 

druga~ije! Ne mo`e ovdje pro}i „jedan ~ovjek - jedan glas!“ Ve} sada u 

BiH, a tamo nas guraju, ima vi{e Bo{waka nego i Srba i Hrvata 

zajedno. Zato ne mo`e „jedan ~ovjek - jedan glas!“ {to nije moglo u 

biv{oj Jugoslaviji? Kako sada mo`e? Za{to tada nije moglo? Prema 

tome, i to im jasno ka`emo: ne mo`e! Ne}e nas ni sa kakvom 

demokratijom ubijediti da to tako treba! Prvo Republika Srpska, a 

BiH samo onoliko koliko treba. Mo}nija i boqa Republika Srpska u 

woj! To mo`e tako da se uradi, samo moramo svi zajedno da radimo, a 

ne kao do sada.  

Do|u vam ovdje, prije izbora, iz SDS i ovih drugih, ne{to vam 

malo urade, tra`e od vas glasove i nema ih ~etiri godine. Usput, pune 

svoje xepove, a Republika Srpska grca! Da li to vama u Prwavoru 

treba obja{wavati? Koliko vam se puta to desilo? Ho}ete li jo{ 

jednom? Mogu ja da vjerujem da jednom nasjednete, da vam se jednom 

ulaguju, ali ako to po tre}i put uradite, onda znate {ta narod ka`e 

sam za sebe... Ne moram vam ja to re}i...nije pristojno da vam ja to 

govorim!  

U svakom slu~aju: prvo Republika Srpska, a onda se vra}amo u 

narod da ~ujemo vas i da idemo zajedno s vama! Nije na{ narod onaj 

koji o~ekuje nemogu}e, ovo je vrijedan, racionalan i po{ten narod. 

Ovdje treba da zajedno radimo ono {to bude realno mogu}e. To }e i 

narod shvatiti da je tako i nema nikakvog problema.  

Vidim ove divne ku}e, ovo rijetko gdje ima. Ja sam pro{ao 

~itav svijet, gledao sam ku}e i po Americi: tamo nema ni jedne ovako 
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~vrsto gra|ene kao kod nas, sve drvene. Ovo ovdje moramo sa~uvati, ovu 

djecu moramo sa~uvati. Moramo vjerovati u |ake koji su dobri, odli~ni 

|aci, a ne u klo{are, koji misle da samo oni mogu da budu „frajeri“.  

Do{ao sam da vam ka`em: kada budem dolazio kao predsjednik 

Vlade, za godinu dana ili tri mjeseca u Prwavor, prvo }u da vidim 

kakva su glasa~ka mjesta i i}i }u samo tamo gdje me podr`e. Gdje me ne 

podr`e, da izvinu dame, nek se...! Vidim da ima tamo nekih koji ne 

aplaudiraju, mora da su iz SDS-a... Dobro, to je wihov problem. Da li 

je korektno? Ka`em: {trpci, nek se nose, nek u`ivaju sami, eno im 

Nemawa, svakako je propao, jel' da? 

@elim da vam svima zahvalim za ovo ve~e. Meni su na{i qudi 

rekli da je ovo narod obezbijedio, da ovdje nema ni pfeniga lokalnih 

kriminalaca...Ovo je narodni doprinos da se dru`imo i uvijek }emo 

do}i na ovakva mjesta! 
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PREDIZBORNI SKUP SNSD–a ^ELINAC 
05. 09. 2006. 

 
 
 Milorad Dodik: 

BUDITE ZAJEDNO S BAWALUKOM I LAKTA[IMA 
 
 
 Dobro ve~e!  

@elim da vas sve pozdravim!  

Ovdje su sa nama i prvi qudi. Ovom prilikom pozdravqam i 

oca Pravoslavne crkve ve~eras ovdje, znam da se mnogo patite oko 

izgradwe crkve i da to jo{ uvijek nije zavr{ena pri~a, ali ra~unajte 

na SNSD. Mi smo to uradili i na drugim mjestima.  

[ta re}i poslije ovih kandidata? Imamo ovdje jednog dobroga 

~ovjeka, ro|enog ~elin~anina... ministar u Vladi, Aco Xombi}. Svaki 

dan kad do|em ujutro, on me pita }e {ta uraditi u ~elincu? Ka`em mu: 

idemo na miting, polako, pa na izbore, pa }emo vidjeti... I ho}emo, 

uporno vam govorimo, sje}ate se, treba nam politi~ka podr{ke u 

~elincu da bismo zajedno napravili gradsku zajednicu - Grad 

Bawaluka, a koju ~ine Lakta{i, Bawa Luka i ~elinac. Slu{ajte, ja sam 

politi~ar i mislim da sam najboqi ovdje, ali mogu i da slu{am 

svakakve kritike. Svaka ~ast qudima koji su svo vrijeme bili uz nas, 

ali oni, na `alost, nisu mogli sprije~iti ~elinac da izgubi nekoliko 

bespotrebnih godina. Vama treba da „napadnete“ buxet Bawaluke ili 

Lakta{a i da privu~ete neka sredstva za svoj razvoj ovdje. Mi vas 

pozivamo u to, mi to ho}emo! Dakle, nisam do{ao ovdje da vas za ne{to 

kritikujem, ali znajte da ne}emo da budemo zajedno sa SDS-om u 

Bawaluci i Lakta{ima. Ne}u! Ako vi ho}ete, ja ne}u, {ta vam mogu!?  

Imate mnogo nerije{enih problema, znam ih. Znam, ovaj dio 

qudi, bar ovaj {to treba da se grije, ima problem s tim {to je 
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Toplana u „Svili“. Ja vam obe}avam da }emo, mimo ovih „serowa“ iz 

op{tine, rije{iti ove probleme. Aco, jesi li ~uo, da li je uredu? Pa, 

nemogu}e je da oni ne mogu da rije{e to pitawe. Mora da se zna da se 

svaki problem mora rije{it!. Pa, kako ho}ete da ih nazovem, qep{e 

ili ru`nije? Ako ho}ete ru`nije, to prepu{tam vama! Dosta je ru`no i 

ovo {to sam rekao!  

Ja sam ~ovjek iz naroda i pri~am narodnim jezikom. Kada sam 

krenuo na fakultet u Beograd (tamo sam ga i zavr{io), moj djed mi 

ka`e: „Sine, pazi, ide{ u veliki grad: s gospodom gospodski, s 

ciganima ciganski!“ I ja sam to upamtio. Sve je ozbiqno, pa i ovo {to 

se {alim!  

Republika Srpska mo`e i treba da bude razvijeniji dio BiH, 

jer ona to mo`e: imamo potencijal, imamo snagu, imamo politi~ku 

voqu, imamo sve ono {to treba artikulisati i uputiti na pravi put, 

u~initi ovaj kraj da bude sretniji i spokojniji. 

Kada sam dolazio ponovo u Vladu, nakon pet godina svega i 

sva~ega, Republika Srpska je bila u potpunoj disoluciji, ~ekao se samo 

wen kraj! ~ekalo se samo da nai|e neko i ka`e: „Ovo je gotovo!“ Tako 

vam je bilo, ako se sje}ate, krajem pro{le godine i prva dva mjeseca 

ove. A onda smo rekli: nemamo pravo da budemo izvan procesa 

stabilizacije Republike Srpske! Mnogi su mi govorili: da li si 

normalan, ima{ samo {est mjeseci do izbora, nisi vaqda toliko 

poludio da sada uzme{ Vladu i onda izgubimo izbore? Treba ih pusiti 

da propadaju, pa }emo mi u oktobru do}i, pa }emo biti neka nova 

vlast... Tako su mi govorili. {ta bismo zatekli u oktobru da smo ih 

ostavili {est mjeseci, gdje bismo bili?  

Rekli smo svima u ovoj BiH, i me|unarodnoj zajednici, {ta 

ho}emo, a {ta ne}emo. Ne mo`e reforma policije kako su oni 

zamislili! Mo`da to nekom nije va`no, ali ja kao predstavnik naroda 

mislim da jeste va`no. Za globalnu bezbjednost koja je i ovdje 

potrebna, mi ho}emo da imamo policiju i ona mo`e da bude dio 

integrisane policijske strukture u BiH, kao {to je po ~itavoj Evropi. 
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Ali, policija Republike Srpske organizaciono mora postojati i to smo 

jasno rekli! Oni ka`u: „Ne mo`e biti policije Republikie Srpske, 

mora se pre}i entitetska linija.“ Ne mora se pre}i! Prijete da }e 

prekinuti sporazum o udru`ivawu, odnosno o stabilizaciji i 

pridru`ivawu. Mi im jasno ka`emo: pa dobro, prekinite, ni{ta nam 

niste ni dali! 

Prema tome ili ravnopravna ili samostalna!{ta je tu lo{e? 

{ta je lo{e? Ni{ta! Va`ni su izbori!  

Danas je na globalnoj sceni sukob zapadne hri{}anske 

civilizacije i islamske civilizacije. I to vidite svagdje, ne samo u 

Iraku, Iranu, Afganistanu i na drugim mjestima... Eto, to vidite u 

Londonu, Va{ingtonu, Wujorku i na mnogim drugim mjestima.  

Mi nemamo prava da budemo neoprezni i niko nam ne mo`e 

oduzeti to pravo da budemo oprezni.  

I zato, Republika Srpska!  

I zato policija u woj!  

I zato mi u woj! 

I zato mi, jaki, u woj!  

I samo takvi mo`emo i}i daqe i biti dio Evrope!   

 Zato ovih dana odlazim u Beograd da im ka`em da kona~no 

rije{e pitawe dvojnog dr`avqanstva za qude koji to `ele u 

Republici Srpskoj i BiH. Uvjeravaju me da ho}e. Ja mislim da i mi 

moramo da u~estvujemo u izbornom procesu, kao {to je to slu~aj u 

Hrvatskoj, da mo`emo da glasamo za parlament Srbije i predsjednika 

Srbije. Tra`imo to da nam se dozvoli! A ostajemo ovdje. I Srbija mora 

da prestane s pri~om i mora da nam pomogne! Ta pomo} za idu}u godinu 

je stotinu miliona evra. To }emo dobiti i dobili smo! Ja ne idem u 

Beograd da se nadahwujem pri~om o nekom nebeskom narodu, ja sam 

ovozemaqski, prizeman u smislu stabilnosti, ja sam ~ovjek koji zna 

{ta ho}e... Sa svojim saradnicima, naravno. To su sve ovi qudi, koje 

ste vidjeli za govornicom, koje sam ja predlo`io.  

Ili glasajte za nas ili nemojte ni iza}i na izbore!  
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 Nama treba tim, tim nam treba, jer samo tim pobje|uje! Ako 

nema tima, nema ni pobjede! Nisam je bokser pa da sam idem u arenu! 

Mada mi se to, ponekad, ~ini veoma prihvatqivo. Treba ekipa, 

osmi{qenih, pametnih qudi koji znaju u svakom trenutku kuda idu. A 

to su ovi qudi, nema ih boqih, vjerujte! Hajde, brojite ih u SDS-u, 

na|ite tre}eg, koji je? Hajde, na|ite u PDP-u drugog! Koji je? Ne znate.  

Mo`da ima neko ovdje iz SDS-a, ali {ta im ja mogu, ja im 

pomo}i ne mogu... Ima! Samo u`ivaj, {ta ti ja mogu!  

U svakom slu~aju, SDS je u nekom vremenu imao svoju pozitivnu 

ulogu, danas je on optere}ewe i okov oko nogu Republike Srpske. Jer, 

sve {to se radi u Republici Srpskoj, pod okriqem SDS-a, ima samo 

epitet neorganizovanog dru{tva koje treba da bude ka`weno. A mi 

ne}emo da budemo ka`weni! Nemamo mi ni{ta, politi~ki, protiv SDS-

a, nek' oni budu u opoziciji petnaest godina! Sad je red na nas! Ne}emo 

ih uni{tavati, kao {to su oni nas progawali. Mi }emo sa vla{}u, koju 

}emo mi voditi, u~initi da i wima bude boqe, da i oni ne{to shvate, 

jer ni{ta ne shvataju! Ne}emo kao oni, samo za sebe! Pustite to!  

Kad vidim vas ovdje, postavim sebi pitawe: kako da vam ovo 

povjerewe vratim, sutra?  

Da li je mogu}e da svakom od vas pojedina~no do|em i 

pomognem, da rije{im privatni problem? I onda, shvatim da je to 

nemogu}e, jer je ovo velika masa qudi. Ne samo ovdje, nego {irom 

Republike Srpske. A onda, shvatim jo{ jednu stvar: gospodo, bra}o i 

sestre, u Bawaluci smo pobijedili! 60% gra|ana Bawaluke dalo je 

podr{ku SNSD-u, to zna~i da imaju povjerewa i da ih nismo 

prevarili! To je na{a borba! Ne mo`e se mijewati samo pomo} 

pojedincima, pomozimo svima nama! 

 Republika Srpska ima gotovo istorijsku i neponovqivu {ansu, 

koja se zove - idu}a godina. Idu}a godina podrazumijeva da }e 

Republika Srpska imati dodatnih milijardu i ne{to, ili milijardu i 

sto - dvjesta miliona maraka od prodaje Telekoma i prodaje 

Rafinerije, koje }e upotrijebiti za dodatni razvoj. Nemojte dozvoliti 
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da dio tog novca ne do|e ovdje, u ~elinac, da se pomogne u 

zapo{qavawu, da rije{imo infrastrukturne probleme! Sje}am se, 

prije {est godina sam obezbijedio da se u Brezi~anima, ovom va{em 

selu, asflatira lokalni put. Samo je na~elnik trebao da potpi{e, a 

on ne}e, kreten! Ho}emo mi da pomognemo i ho}emo da uradimo. Ali 

znate {ta, meni su davno rekli, jo{ u vrijeme ratnih godina, kada sam 

sa nekim strancima pri~ao: „Izvinite, morate dozvoliti da vam 

pomognemo. Ne mo`emo mi vama pomo}i, ako vi to ne}ete!“ To je ta~no.  

 U svemu tome, dakle, planiramo od milijardu i dvjesta miliona 

KM, 40% ulo`iti u infrastrukturu i sanaciju socijalnog sektora. 

Infrastruktura podrazumijeva da }emo do}i ovdje da vam napravimo 

{kolu kakva pripada dana{wem vremenu. Da je opremimo, da u toj 

{koli bude dovoqno kompjutera da djeca mogu da u~e... I drugog 

direktora, naravno, to je uslov bez koga ne mo`e! I {kolski odbor, 

moramo ih sve skloniti! Ne}emo se mi zezati, ne sekirajte se. Znamo 

mi kako to ide, samo kad se odlu~i... Ho}emo da vam Dom zdravqa bude 

kao onaj, recimo, u Lakta{ima! Ho}emo to da vam uradimo. Ho}emo da 

popravimo vrti}, jer i on zaslu`uje da bude uredniji, boqi i da ima 

nova nastavna sredstva. A ne da bude dio voqe nekog pojedinca koji, s 

vremena na vrijeme, ne{to pomogne. Ho}emo, dakle, da izgradimo 

ne{to. Ho}emo da vam rije{imo i pitawe vodovoda. Stalno ste u 

problemu s tim. Sje}am se da vam je prije nekoliko godina bila 

iskqu~ena voda. Pa smo gradona~elnik Bawaluke i ja dolazili i 

rje{avali, mada smo bili u opoziciji. Nismo morali, ali, eto, do{li 

smo. Nama nije ciq da pomognemo samo onima koji glasaju za nas. Nama 

je `eqa da pomognemo svakome. Ja `elim, kao {to `elim i svojoj 

porodici, svima vama dobro. Vama, va{im prijateqima i svima onima 

vama dragim qudima. Voqeli vi Milorada Dodika ili ne voqeli! To 

je problem nekih od vas! Znamo se mi godinama. Moramo se po~eti vi{e 

voqeti i po{tovati, moramo razumjeti probleme, moramo vratiti 

vrijednosti koje smo izgubili! Moramo se vratiti vrijednosti, 

vrhunskoj vrijednosti, koja se zove: dobar |ak, dobar radnik, dobar 
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~ovjek, a ne kreten, kriminalac, o{i{an na }elavo, sa lancima oko 

vrata i koji {ikanira djecu! Ne mo`e biti vrijednosni standard neko 

ko {iri drogu! Na{a akcija borbe protiv droge, koju vodimo, 

iskqu~ivo je usmjerena na to da sela i gradove o~istimo od te 

po{asti. {to je vi{e mogu}e! Ta po{ast je preovladala Republikom 

Srpskom! Sje}ate se onih sramnih akcija koje su bile prije dvije - tri 

godine, u kojima se ~itavu no} po Bawaluci „juri“ drogu, a na|u jedan 

gram! A onda, kad ih pitate {ta su radili, oni ka`u: „Nema!“ Pa, 

oti|ite i pitajte svako dijete pred {kolom, re}i }e vam gdje ima 

kilogram! 

Danas, vidite, to nije tako. ~im smo do{li, uhapsili smo 

{esnaestoricu koji su rasturali drogu, glavne rastura~e droge u 

Bawaluci. Me|u wima su bila trojica koji se vode da le`e u 

zatvoru...? Zna~i, nisu mogli da to rade, ako ih neko nije pustio da 

rade, a pustila ih je, naravno, uprava zatvora. Onda smo upali u 

zatvor i konstatovali da wih nema! Sada je nova uprava u zatvoru.  

 Dakle, `elimo da se obra~unamo sa svim tim stvarima i to 

radimo. Znate da smo donijeli zakone o specijalnom tu`iocu i sudu, pa 

su nam ovi iz Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta rekli: 

„Procedura...“ 15. ovog mjeseca dobijamo specijalnog tu`ioca koji }e 

u}i u sve privatizacije i ostale stvari, pa da i to po~nemo 

ra{~i{}avati. Nisam zadovoqan {to to nije i{lo onako kako sam ja 

planirao, ali ide sada i bi}e sada. Moramo! Nije kasno. Lopovluk ne 

zastarijeva, pogotovo ovaj gdje je u pitawu prevara naroda!  

 U svemu ovome, dragi moji prijateqi, potrebna je va{a 

podr{ka. Politika nije pri~a, kako se obi~no ovdje poku{ava 

predstaviti. Kao: pustite politi~are neka galame, nek' ne{to pri~aju, 

ja sjedim, ne}u da ustanem, ne}u da idem na izbore...itd. Najgora 

poruka za budu}nost! Moraju, ovaj put, qudi u Republici Srpskoj da 

iza|u na izbore, nemaju prava da ostanu kod ku}e! Nemaju, jer se sada 

stvaraju uslovi za to kakve }emo odnose imati na nivou BiH! Nije 

svejedno: 50, 60 ili 80% izlaska. Neka iza|e 80%, mi mo`emo da 
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rije{imo sve politi~ke probleme koje imamo ovdje, u BiH, sa 

stanovi{ta na{eg prisustva, sa stanovi{ta na{e podr{ke...! 

 Nemojte Miloradu Dodiku vjerovati po ovom {to vam pri~am! 

Mo`da nekoga impresioniram, neko, opet, misli da ne{to ne govorim 

kako treba... Nek' misli ko {ta ho}e! Politi~ara samo cijenite po 

jednoj stvari: {ta je ostavio iza sebe. {ta je ostavio iza sebe! A ono 

{to sam ja ostavio: upu}ujem vas na Lakta{e, Bawaluku, Gradi{ku, 

Srbac, Mrkowi} Grad... Sa svojim saradnicima i qudima s kojima smo 

radili, godinama poku{avamo da napravimo uspje{ne lokalne 

zajednice. Ja nisam vama kriv {to vi uporno imate neku grupu iz DNS, 

koja je ovdje zbog svog li~nog interesa, spremna da „proda mrtvog oca“! 

Ja vam za to nisam kriv! Vi razmislite o tome.  

 Ja sam u~estvovao pet puta u poku{aju da promijenimo ovdje 

ne{to i uvijek je DNS bio na strani SDS! I eto vam, {ta sada imate? 

Gdje vam je buxet? Gdje su vam mnoge stvari? Prema tome, mjerite prema 

tome {ta vam ko od politi~ara ostavi iza sebe. Ne mo`e se samo 

pri~ati, samo na pri~i cijeniti politi~ar, mora ne{to ostati iza 

wega! 

 Period Vlade od 1998. do 2000. godine bio je najboqi period 

Republike Srpske! Kada su do{li „eksperti“ i prodali banke za jedan 

evro... pa su nam prodali ovo... pa su nam prodali ono... pa su nam 

pokrali {ume... Pa se SDS ponovo vratio! Imali ste Bukejlovi}a, pa 

{ta je za vas uradio? Gdje je pri~a? Sada hoda po Republici Srpskoj i 

ne{to pri~a! Nije ni to va`no, glasajte za koga god ho}ete! To uop{te 

nije problem, mo`ete {to narod ka`e i „za crnog Ciganina“ da 

glasate...! Nemam ni{ta protiv Cigana, naravno. Ali, morate da 

razumijete da imate odgovornost za to, morate da to razumijete! Imate 

odgovornost, niste vi nevini u svemu ovome! Ta vrsta pri~e i ta vrsta 

odgovornosti mora da postoji!  

 Uvjeren sam u boqu Republiku Srpsku, u boqu BiH, u boqi ovaj 

kraj, u vra}awe boqeg i normalnog `ivota! Zato se bavim politikom, 

zato imam prema vama odgovornost i osta}u tu sve dok ne izgubim 
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izbore u Lakta{ima! E tako. A znate za{to? Vi znate da je u svom selu 

najte`e pobijediti! Evo oca, neka ka`e! Kada pobijedite u svom selu, 

onda ste pravi, a ja to radim ve} desetak godina! 

  Od 1996. godine sve vi{e i vi{e Lakta{i izgledaju solidno i 

sretno. Ja ne dolazim ovdje da vama pri~am pri~u da vas 

impresioniram, ja dolazim ovdje da vas pozovem na saradwu. 

Dozvolite nam da mo`emo da pomognemo! Mora da razumijete da je 

svaka op{tina, koja ima SDS u vlasti, na listi crnih op{tina 

me|unarodne zajednice. To mora da shvatite! Tamo gdje mi do|emo, eno 

Prijedor - on to vi{e nije! Mrkowi} je to bio, Fo~a – isto tako, nije 

vi{e. A vi jeste! Trebiwe nije, a vi jeste! Kada god razgovaramo o 

nekim usmjeravawima novca ovamo, oni ka`u: “Halo - SDS je tu, uspori, 

polako!“ Prema tome, vi morate o tome da razmi{qate. Nije va`no 

ho}ete li vi meni dati glas ili ne}ete. Ja ga ni ne tra`im, ni{ta ja 

vas ne molim, ni{ta vi meni niste du`ni, niti sam ja vama du`an, ako 

glasate za mene! Ja sam du`an sebi da se vama opravdam! Ovdje se radi 

o uzajamnoj odgovornosti i obavezi koju vi imate i ja imam. Imam 

obavezu da ja, i ovi qudi koji su ovdje ve~eras govorili, koji sjede 

ovdje zajedno s nama, napravimo jedan boqi ~elinac. Za to ima {anse, 

za to vam ne treba mnogo. Od ovih milijardu i dvjesta, koje imamo u 

Republici Srpskoj, i onih 100 miliona evra koje dobijamo od Srbije, 

bar da vas „zaka~i“ dva ili tri miliona! I naravno, onda se odmah 

ovdje to mo`e prepoznati! A to mo`emo uraditi, ako date podr{ku.  

 Ne}u da budem cini~an, nemoj ko da mi zamjeri, ali kada 

budemo to radili, prvo }emo uzeti i vidjeti rezultate: gdje smo 

pobijedili, tamo }emo to raditi. Korektno? Fer?! Po{tujem vas vi{e 

nego {to vi mislite! Obavezan sam prema ovoj mladosti ovdje, kojoj 

moram dati odgovor. A jedini odgovor koji mo`e da postoji jeste - 

~iwewe. Oni ne}e da slu{aju, oni ho}e akciju, oni ho}e da se ne{to 

de{ava, nemaju oni vremena da slu{aju! Oni ho}e da bude boqe danas, 

sutra, ju~e! Ja sam uvjeren da sa ovom ekipom mi to mo`emo uraditi! I 

sa ovim narodom ovdje!  
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 Vama svima, koji ste danas ovdje, hvala {to ste odvojili ovih 

sat i ne{to vremena da budete s nama.  

A, uostalom, da znate ne{to: zbog onih koji nas podr`avaju 

u~ini}emo u ~elincu isto kao da ste nas 100% podr`ali!  

Hvala vam lijepo.  
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PREDIZBORNI SKUP SNSD – a KOTOR VARO[ 
05. 09. 2006. 

 
Milorad Dodik: 
 

TRA@IM MANDAT DA ISKORISTIMO POSQEDWU 
[ANSU ZA RS 

 
 Dobra ve~e.  

Ovdje smo, svi zajedno, da poka`emo na{u pripadnost, na{u 

podr{ku, mada se sje}am dana kada je ova sala bila puna, a nismo 

ostvarili nekakav rezultat. Vi osje}ate kako vam je, ja vam nisam kriv!  

Mi smo u{li u ovu izbornu kampawu s velikim ambicijama, one 

su vezane za sve {to su ovi qudi rekli, ja nemam {ta dodati, osim da 

vam ka`em: ili glasajte za sve nas ili nemojte glasati ni za koga! 

Nama treba ekipa, nama treba tim, ako nema ekipe, ako nema tima, nema 

ni mogu}nosti da se ne{to rije{i! Republika Srpska mora dobiti tim 

koji }e igrati za wu i u Bawaluci, i u Kotor Varo{i, i u Tesli}u, i u 

Sarajevu, i svagdje tamo gdje traba da se poka`e tim! Ako nemate tim, 

gubite sto posto! Do sada smo stalno igrali pred na{im golom... mali 

faul – penal! Sada ho}emo da loptu prebacimo pred drugi go i da 

„skr{imo“ ponekom i nogu! Tada jedan igra~ dobije crveni karton, 

faul i ni{ta vi{e! To nam treba da se malo rasteretimo, da po~nemo 

malo da `ivimo!  

Republika Srpska je prije {est mjeseci bila na potpunoj 

stranputici, samo se ~ekalo da do|e neko od autoriteta i ka`e: „Pa, 

dosta je vi{e i te Republike Srpske!“ Danas to vi{e nije tako, to vi 

najboqe znate i mo`ete o tome da govorite. Mi smo jasno rekli: 

polako, ne mo`e, ovdje `ivi dobar i po{ten narod! Ovaj narod ne 

mo`e da ima krivicu za neke od pojedinaca koji imaju krivicu! Ne 

mo`ete nas kolektivno osu|ivati i ne pristajemo na to! 
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Ne pristajemo da se godinama pri~a o tome kako smo mi 

genocidni, kako smo ovo ili ono...! Republika Srpska je ne{to {to je 

nastalo i prije samog rata u BiH. To mnogi zaboravqaju, namjerno! U 

Sarajevu zaboravqaju i uporno nam pripisuju pri~u kako smo mi 

nastali iz rata, {to, naravno, nije ta~no. Mi smo nastali 1991. 

godine, u novembru mjesecu. Tada nije bilo rata u Bosni i 

Hercegovini. Ja sam bio na toj skup{tini, tada kao poslanik u 

Skup{tini BiH. I uvijek sam smatrao da moramo imati Republiku 

Srpsku! Ako nema one zemqe, ako nema Jugoslavije, onda ne mo`e da 

bude ni BiH, onakve kakva je bila! To je uvijek bila jasna poruka. 

Od prvih dana tih doga|aja, neki se mo`da i sje}aju, kada sam 

iza{ao kao mlad poslanik u junu 1992. godine, nakon {to je Alija 

Izetbegovi} rekao da smatra da je u redu ono {to su uradili u 

Hrvatskoj, odcjepili se od jedne zemqe, ja sam rekao da to nije u redu 

i da wega ne priznam ni za {ta! To se u onoj velikoj galami nije 

najboqe moglo da ~uje, ali postoje zapisi o svemu tome. I danas 

mislim isto tako! Ja `alim {to je ona zemqa propala!  

Ali, kada je ova nova realnost tu i sada je ona ovakva, ho}ete 

li vi da imate BiH? Ho}ete! Dobro, onda u woj Republika Srpska mo`e 

i mora da bude federalna jedinica, koja zna {ta ho}e! To {ta ho}emo: 

definisa}emo i definisali smo. Ho}e da uzmu policiju, mi im 

ka`emo: ne mo`e! Onda organizujemo u Sarajevu da im propadne 

Direkcija za reformu policije, vidjeli ste prije nekoliko dana. 

Rekli smo: slu{ajte vi, Srbi, koji sjedite tamo u zajedni~kim 

organima, samo probajte glasati za ovaj izvje{taj, pa da vidim kako 

}ete se vratiti! Naravno, nema tog izvje{taja i policija Republike 

Srpske }e ostati! To je zasluga svih nas koji smo se cijelo vrijeme 

borili za tu vrstu pri~e. To su te{ke politi~ke teme koje mi nosimo, 

koje vi ponekad ne osje}ate, vi samo osjetite posqedice sa kojima 

moramo uporno da se borimo, gotovo svaki dan! I zato je potrebne 

ekipa! Ne mo`e jedan ~ovjek ni{ta, ne bih ni ja bio Milorad Dodik da 

nije ovih qudi s mnom! Oni su uporno istrajavali u najte`im 

 31 

vremenima, kada smo odlazili po sudovima, kada su nas tu`ili zbog 

dva odijela koja su kupqena ... a oni su uvijek bili tu.  

 Jesmo li mogli da imamo boqi izbor od Kne`evi}a za 

poslanika? Danas smo krenuli, na wegovu inicijativu i na 

inicijativu na{ih qudi odavde, u smjenu ovdje, u {umskom gazdinstvu, 

i po~eli uvoditi red. Dosta je vi{e sje~e do kraja! To }e morati da 

stane! Nadam se da te sada nisam doveo u nezgodan polo`aj? Ako te 

budu pritiskali, zovi me, dolazim! Nije to ni malo lako, mafija je 

ozbiqna stvar, zato {to se slu`i takvim metodama koje qudima mogu 

da ugroze egzistenciju. Ali, imamo mi snage da se suprotstavimo tome. 

Kona~no, ovaj narod mora da ima jednu stabilnu vlast. Iako je te{ko, 

morate da imate povjerewa u vlast, u Republiku, i da ka`ete: jeste 

te{ko, ali }e biti boqe. Nema goreg stawa od onog prije nego {to smo 

do{li u Vladu. Bilo je te{ko i izgledalo da nema {anse da bude boqe, 

kao da ste sami sebi do{li na ~etrdeset dana! E, takva je Republika 

Srpska bila. Ako ne vjerujete u sebe i svoje mogu}nosti, ako ne 

vjerujete u Republiku Srpsku, pa naravno da ne treba ni da postoji!  

Moramo da vjerujemo u to, ja vjerujem i zato se borim i kada 

do|em na ovakve skupove, uvijek se pitam kako da qudima vratim 

povjerewe? Evo, sada vama konkretno: kako da pomognem da vi budete 

zadovoqni? Nakon godinu - dvije dana da ka`ete: „Dodik nas nije 

manipulisao, nije nas prevario!“ Naravno, ja ne mogu do}i do svakog od 

vas i ne mogu svakom od vas konkretno pomo}i, ali na{ao sam odgovor: 

u Lakta{ima pobje|ujemo ~etiri puta za redom i svaki put imamo vi{e 

glasova. Ja tamo qude ne mogu da prevarim, ja tamo `ivim, oni mene 

znaju. Pitajte wih kako je? Bili ste vi ovdje u gradu, pojam za Lakta{e 

koji su bili - obi~no selo. Sada ste vi, da ne ka`em {ta, a gledajte 

nas! Da niste mo`da na nekoj drugoj planeti, da se nije ne{to drugo 

desilo? Ne mogu da do|u na red ni narodni interesi od onih 

pojedina~nih borbi da se dobije vi{e! {ta ho}e vi{e, kakvi su to 

kapitali koji mogu zadovoqiti jednog ~ovjeka, da jednom stane? 

Stanite malo, vratite qudima! Ja nisam siroma{an ~ovjek, meni ovo 
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uop{te ne treba, bio sam prije rata bogat ~ovjek i nema potrebe da 

govorima, jer }e ispasti da se pravdam. Ho}u samo da ka`em: nema 

potrebe da se bavim ovim, da hodam godinama po ovim tribinama, 

rizikujem `ivot i porodicu. Imam samo jedan nagon, a to je da 

pomognem obi~nim qudima! Ja ho}u samo da, za deset godina, do|em 

ovdje i da neki, koji su danas bili ovdje, ka`u:“Hvala ti, svaka ~ast!“ 

To mi treba, ne treba mi ni{ta drugo!  

 ^ekaju nas, dakle, ozbiqna pitawa politi~ke i ekonomske 

prirode. Sve to skupa moramo objediniti u jednom ukupnom naporu da 

Republika Srpska bude boqa i da qudi, pojedina~no, mogu da ka`u: 

„~ekajte, pa do}i }e red da se i moj `ivot poboq{a!“ 

 Zato ova kampawa uop{te nije bezazlena. Imamo nekoliko 

va`nih stvari koje treba da znate, a to je: da }e Republika Srpska u 

narednoj godini imati dodatni resurs od milijardu i sto ili dvjesto 

miliona maraka, zavisno od prodaje Telekoma, milijardu i dvjesto 

miliona maraka dodatnih sredstava za svoj razvoj! Mi nismo ti koji 

prodaju za jedan evro! Na{e ni jedno preduze}e ne}e biti prodano za 

jedan evro, ne}e biti prodano ispod cijene , dr`a}emo ga, 

likvidira}emo, ali ne}emo dati xaba! Tako se pona{amo za sve! 

Bukejlovi}eva vlada privatizovala je Tvornicu hladno vaqanih traka 

u Bawaluci, prodala za dva miliona maraka nekom kupcu, naravno da 

znamo ko je to, a tamo ima SFOR koji mjese~no pla}a 105 hiqada 

dolara zakup! Zna~i, oni za 15 mjeseci dobiju sve xaba! Onda smo mi 

rekli: idemo na novu prodaju, ovo ne va`i! Sada dobijamo sedam 

miliona evra! Tih sedam miliona mora do}i do vas pojedina~no: kroz 

{kolu, kroz penzije, kroz plate policiji, kroz zapo{wavawe i 

stimulaciju zapo{qavawa. Treba nam odgovorna vlast koja }e 

gazdovati! Ja svaki dan ustajem i mislim: kako sve to upotrijebiti da 

narodu bude dobro?  

 Dakle, taj projekat nacionalnog i narodnog preobra`aja, a koji 

}e biti stimulisan s milijardu i sto miliona, mora da uspije, to nam 

je gotovo postala jedina {ansa koju imamo. Ja tra`im od vas mandat, da 
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tu posqedwu {ansu iskoristimo, jer smo pokazali na Bawaluci, na 

Lakta{ima, u svim mjestima gdje smo na vlasti, kako se to radi! 

Pokazali smo kada smo bili u Vladi, pro{li put, da je to bio najboqi 

period Republike Srpske. Pokazujemo i u ovih {est mjeseci da je to 

tako! Zato tra`im od vas mandat! Vama da budem odgovoran, s ovim 

qudima ovdje, s Milanom kao predsjednikom, s Neboj{om kao ~lanom 

Predsjedni{tva BiH, sa {piri}em - ovako jezi~avim, koji tamo u 

Sarajevu nema teme na koju nas ne zna odbraniti, s Igorom kao 

predsjednikom Narodne Skup{tine, koji svojom smireno{}u, jednim 

novim odnosom, dovodi do novog kvaliteta u radu Parlamenta...! Za 

{est mjeseci, 69 zakona doneseno u Parlamentu. Vi{e Skup{tina nije 

fudbalska utakmica pa biti ili ne biti!  

Ovaj odnos mora da dovede do toga da se 500 miliona maraka 

transparentno potro{i, da se stimuli{e zapo{qavawe qudi, mladih 

qudi prije svega. Ako vi ne budete ovdje imali qude, {ta }ete dobiti, 

ko }e vam pomo}i? Najve}a investicija poslije rata, ne ovog 

posledweg, nego poslije drugog svjetskog rata, u Kotor Varo{i je 

glasawe za SNSD! Mi }emo svakako pobjediti, ali nemojte da vas bog 

nanese da ne pobijedimo ovdje!  

 Ne}emo se mi nikome svetiti, ali na}i }emo na~ina da do|emo 

do ovih na{ih mladih qudi, svih vas koji stojite ovdje! Nije Kotor 

Varo{ Wujork, pa da mi ne mo`emo do}i do svih vas i da ne znamo ko 

je bio za nas, a ko nije! Wima }emo pomagati, a onima koji nisu za nas, 

naravno, ne}emo ni{ta pomo}i! Korektno?  

 Danas sam bio u ovom izbjegli~kom nasequ, ka`u - ne mogu qudi 

da `ive, nemaju kanalizaciju... Uradi}emo to, pobjedili ili ne, 

uradi}emo to, jer ho}emo da ka`emo da brinemo o qudima! Mora se 

ovdje dignuti proizvodwa i mora se po~eti zapo{qavati! Mora, jer 

vi{e nije pitawe ho}emo li, nego mora, ne mo`e druga~ije, nego mora! 

Zato moramo ovdje imati ekipu qudi. Mora biti vlast koja mora u 

republi~koj Vladi da dobije onaj stimulans koji se o~ekuje! Imali ste 

vi situaciju da je va{a lokalna vlast bila ista ona, koja je bila i u 
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Bawaluci. I {ta ste dobili? Afere u {umama, aferu ovu i onu, gdje 

god otvori{, a ono afera u Kotor Varo{i! 

 Ovaj mladi ~ovjek voli ovo mjesto. On je imao {ansu da se 

zaposli i u Bawaluci, zar vi mislite da mi ovih deset qudi ne bi 

mogli dovesti u Bawa Luku? Ne, mi ho}emo da oni ostanu ovdje! Ne 

samo mi: i oni ho}e da ostanu ovdje! Treba im pru`iti {ansu! Dosta je 

vi{e lupawa u srce velikih Srba, koji su napravili srpstvo malim! 

Pustite vi{e pri~u, a usput Srbi sve siroma{niji, sve nezadovoqniji, 

nemaju posla, nemaju gdje da `ive, ne mogu da putuju, pa kakva je to 

pri~a o naciji? Uspostavili smo do sada najboqe odnose sa Srbijom. Ja 

sam rekao i Vojislavu Ko{tunici i Borisu Tadi}u: ho}ete li vi da mi 

budemo kolege? Ho}ete! Ho}u da nam date pare! Dajte nam pare da 

pomognemo Kotor Varo{i i da ka`emo: dala Srbija dva - tri miliona 

da se razvijate ovdje! I znate li {ta sam dobio? Sto miliona evra!  

 Sada }u vam re}i jo{ jednu stvar koju niko ne zna, sada }e je i 

novinari saznati prvi put: dogovaramo, pregovaramo i razgovaramo, 

po{to oni sada rade Ustav Srbije, da u Ustavu Srbije pi{e da smo mi 

gra|ani koji imamo puno pravo glasa u Srbiji. Kotor Varo{ da ima 

pravo da bira predsjednika Srbije i da ima glasa~ko mjesto! To je 

pri~a i to je politika! A ne pri~a o „nebeskom narodu“, pri~a o 

kamionima, avionima, a nigdje ni{ta nema... To je pri~a i mi }emo to 

uraditi! Ako Hrvati u Bosni imaju pravo da glasaju u Hrvatskoj, za{to 

mi nemamo pravo da glasamo u Srbiji? A, usput, ne}emo i}i odavde! 

Oni su mene zamolili da ja ne pri~am o tome, onda bi mi to zavr{ili 

brzo, ali vi sada znate... i nemojte {iriti! Veoma je izvjesno da za 

slijede}e izbore na{i qudi, vi, glasate za predsjednika Srbije i da 

imamo tamo, recimo. deset poslanika! Oni }e tamo, u srpskom 

parlamentu, re}i: ~ekaj postoji dio naroda i u RS, {ta se samo borite 

za Kosovo, izgubili ste ga davno?! Naravno, Kosovo je ozbiqna tema, ja 

to ovako ka`em, ali, objektivno, de{ava se situacija koja je takva 

kakva jeste. Ne mislimo mi da to trebamo upotrijebiti kao disoluciju 

u BiH, mi samo tra`imo ista prava kao i drugi: ako Hrvati mogu, 
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mo`emo i mi! Ako imaju pravo na drugo dr`avqanstvo, imamo i mi, 

za{to da nemamo!? Srbija, ako ho}e da nas ima ovdje kao svoj narod, 

onda mora da godi{we izdvaja 100 miliona evra i da nas poma`e! ~im 

prestane, odmah }emo re}i – dovi|ewa! To je politika. Ovdje mi 

moramo da se razvijemo i da imamo poslove; ne bude li poslova, nema 

`ivota! Nema `ivota, nema ni qudi, preseli}emo se.  

@elim da vam ka`em slijede}u stvar: bavim se politikom 

iskqu~ivo i samo iz jednog ciqa, a to je da oko sebe napravim 

zadovoqne qude. To sam uspio u Lakta{ima, uspijevamo u op{tinama 

gdje dobijamo vlast, treba mi mandat od ~etiri godine da do|em i 

napravim i vas, u Kotor Varo{i, sretnijima. `elim vama svima 

dobronamjernim, a i onim koji nisu dobronamjerni, sve ono {to `elim 

i svom unuku, kojeg sam dobio prije dvadeset dana. Mi moramo ovdje da 

se vratimo osnovnim qudskim vrijednostima i da postanemo 

prijateqi, da se vratimo pomo}i, da se vratimo kolektivu, porodici, 

da vratimo vrijednosti u kojima je odli~an |ak vrhunska vrijednost! 

Ne „ kreten“, koji se o{i{a na }elavo, stavi „kajlu“ i uzme „bijesan“ 

auto, da je neko... To nije vrijednost! Moraju te vrijednosti da se 

vrate, te vrijednosti ja ho}u da vra}am! Ho}emo da imamo {kolu, iz 

ovih para od Telekoma odvoji}emo dovoqno novca da sve i jedna na{a 

{kola bude ure|ene unutra, da ima nove klupe, nove stolice i da svaka 

{kola ima onoliko kompjutera koliko ima i djece... to je investicija u 

budu}nost! Pogledajte {ta rade s ovim mobilnim telefonima, a vi 

stariji pojma nemate o tome, vi samo znate uzeti mobini i ukucati 

broj, a oni koriste sve mogu}nosti koje ima mobilna telefonija. To 

nije ni{ta na {tetu nas starijih! Ni ja ne znam sve mogu}nosti. To je 

znak da ova mlada generacija mo`e da uhvati prikqu~ak sa svijetom! 

Treba im samo omogu}iti i dati {ansu. 

 Hvala vam i nemojte mi zamjeriti, ako {ta nije uredu!  
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PREDIZBORNI SKUP SNSD–a KOSTAJNICA  
06. 09. 2006. 

Milorad Dodik: 
 

MI SMO STRANKA KOJA RAZUMIJE REALNOST 
 

 Dobar dan. 

Da vidim narod!  

Evo nas ponovo ovdje u Kostajnici, ponovo u jednom sli~nom 

poslu kojim smo se bavili i pro{li put kad smo se ovdje vidjeli.  

Drago mi je da vas mogu da pozdravim u ime svih iz Saveza 

nezavisnih socijaldemokrata, i onih koji su ovdje, a ne}e imati 

priliku da vam se obrate, i u ime onih koji su odsutni zbog razli~itih 

poslova i kampawe. Nije Kostajnica jedini grad u kojem smo mi danas 

aktivni, u kojem mi danas radimo. Pozdravqamo vas, prenosimo 

pozdrav Igora Radoji~i}a, predsjednika Narodne Skup{tine Republike 

Srpske i mnogih drugih qudi koji nisu ovdje. Jesmo mi danas pred 

va`nim doga|ajem, koji se zove - izbori. Nije on va`an samo za 

politi~are. Qudi obi~no misle da ne{to ~ine politi~arima kada 

glasaju ili ne glasaju za nekog. Vi, kona~no, morate da shvatite da 

glasawem vi birate, ~inite sebi! Izbor, koji se vr{io u nekim 

prethodnim vremenima, dovodio je naj~e{}e do toga da se razo~arate u 

one koje ste birali.  

Ali jedna stvar ostaje: politika, to ne mo`e da nestane.  

 Mo`ete da birate izme|u razli~itih politi~ara i politi~kih 

opcija, ali nikada ne}ete do`ivjeti da nema politike i politi~ara, 

jer je to jedina djelatnost koja rukovodi dru{tvom i koja usmjerava 

razvoj dru{tva. Kako rade politi~ari, vi to treba da sankcioni{ete 

na samim izborima i da poka`ete za koga jeste, za koga niste. Ko ima 

povjerewe, ko nema povjerewe... I, {to ka`e Milan: gledajte, ali ne 

po tome kako izgledaju politi~ari. /Po tom sistemu Mihajlica nikad 
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nigdje ne bi bio!/ Ne gledajte, dakle, po tome {ta pri~aju i {ta vam 

nude, nego po tome {ta ostavqaju iza sebe! {ta su uradili dok su, 

prije izbora, bili ne{to i neko?! Milan Jeli} iza sebe ima 

impozantan rezultat. Neboj{a Radmanovi}, koji je rukovodio gradom 

Bawaluka kada su u~iwene reforme, od 1998. do 2000. godine. Tada 

smo po~eli da radimo u Bawaluci, a sad je ona nebeski grad. Milan 

Jeli}, je u najte`im uslovima vodio firmu, koja je imala sve {anse da 

propadne, a ona je postala najboqa u Republici Srpskoj i regiji! 

Imala je ve}e {anse da ne radi, nego Rafinerija nafte. Naravno, 

Rafinerija - ne radi, ali firma koju vodi Milan Jeli} – radi! 

Modri~a danas ne mo`e da `ivi bez te firme. Ali, u svakom slu~aju, 

moja jasna poruka je: pogledajte {ta je ko radio u pro{losti i onda ga 

ocijenite! Pustite vi{e: pri~e, zalagawa, galamu, pra{inu koja se 

di`e...! A i moja malenkost je uradila mnogo. Od jednog malog mjesta 

koje je izgledalo mawe perspektivno nego Kostajnica, a koje se zove 

Lakta{i, danas smo do{li dotle da izgleda pristojnim mjestom u koje 

bi mnogi `eqeli da do|u. Ne}u da se hvalim, ali danas su Lakta{i, 

recimo, po prihodima koje pla}aju u buxet Republike Srpske, druga 

op{tina u Republici, odmah iza Bawaluke! Iza wih su: Prijedor, 

Doboj, Zvornik, Bijeqina, i mnoga druga ve}a mjesta. 

 To zna~i da smo radili dobro i da tamo ima `ivota i – posla! 

Eto, to smo mi! Radio sam, dakle, kao predsjednik Vlade Republike 

Srpske od 1998. do 2000. godine i nisam htio kasnije, ~ak ni pod 

prijetwom onog poznatog sudskog procesa, da pristanem da u|em u 

Vladu. Samo zato da bih sjedio na nekoj stolici! Ja sam procjewivao da 

se ne mo`e u~initi nikakva promjena i nisam htio wima, znate vi 

dobro kojima, da dam legitimitet. Zato sam dobio sudski proces i on 

se zavr{io tako kako se zavr{io, vidjeli ste.  

A onda su, samo prije {est mjeseci, rekli: "{ta }emo sad?"  

Bezizlaznost! Ni PDP, ni SDS, ni bilo koja druga politi~ka 

partija ne mo`e da skupi skup{tinsku ve}inu. Onda smo jedini mi 

bili ti koji su mogli da skupe skup{tinsku ve}inu. Tako je, drugi nisu 
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mogli da okupe ni{ta! Imali smo izbor: da sjedimo i ~ekamo oktobar i 

ukazujemo {ta rade ili ne rade, kako nas upropa{tavaju ili... A onda 

smo rekli da nemamo pravo na komfor, mi smo politi~ka stranka... i 

ako imamo priliku da za {est mjeseci bilo {ta dobro u~inimo, 

preuze}emo po cijenu da izgubimo izbore! U{li smo u Vladu, uzeli 

odgovornost u uslovima kada je niko ne bi uzeo! Svi bi ~ekali izbore, 

ili naredne ili neke druge izbore.  

Niko ne bi ovo uradio {to smo mi uradili! 

 Vi znate {ta mi ho}emo. Uspostavili smo nekoliko va`nih 

pravaca na{eg djelovawa. Prvi je bio da se prestane sa stalnim 

poni`avawem Republike Srpske! To smo uradili jasnim stavom: ili 

prestanite da govorite da smo takvi i da nas treba ukinuti ili }ete 

dobiti ne{to, {to savremeni svijet poznaje kao najsavremeniji 

demokratski metod - da se qudi izjasne kako ho}e da `ive! Zna se kako 

}e se izjasniti u Republici Srpskoj! Samo treba do toga do}i i, ako 

do|e, mora da bude legalno! U me|uvremenu }emo insistirati i 

tra`iti ravnopranost entiteta i naroda i, naravno, gra|ana. 

 Mi nismo stranka koja ne razumije realnost!  

Mnogi ovdje ne razumiju realnost, to i jeste problem. Mnogi iz 

me|unarodne zajednice misle da, sve {to smisle umne glave, ovdje 

mo`e da funkcioni{e. A ovdje `ivot funkcioi{e po jednoj matrici 

ve} stotinama godina! T smo i me|unarodnoj zajednici jasno rekli: 

`elimo da ona ode odavde! Ju~e smo ponovili da `elimo da sve i jedan 

stranac, koji radi u organima BiH: sudu, tu`il{tvu, na nekim drugim 

mjestima - da treba da ode! Od prvog januara 2007. godine da prestane 

tu da radi! BiH treba dati {ansu, da se vidi mo`e li ona sama ili ne 

mo`e! Ona je dr`ava „nazor“ koja funkcioni{e samo zato {to ovdje „ 

pritiskaju“ stranci! Mi, Srbi u Republici Srpskoj, i svi qudi u BiH 

treba da vidimo {ta je to najboqi oblik u kome mo`emo ostati i 

opstati. Bez mnogo emocija i olako izre~enih odgovora. Da vidimo: 

{ta je najkorisnija stvar? Imamo energiju ili nemamo za ovaj ili za 

onaj posao? U svakom slu~aju, dakle, qudima u Sarajevu i ovima iz 
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me|unarodne zajednice, rekli smo sve to. To je pritisak na Republiku 

Srpsku i dobi}ete odgovor, koji niste o~ekivali i koji }e vas duboko 

zabrinuti! I dobi}ete situaciju u kojoj }ete se na}i! Ili, mo`da, 

ne}ete!? Zato smo i promovisali na{ odgovor koji se sastoji iz dvije, 

tri rije~i: ili ravnopravnost, ili }emo biti sami svoji! Pa, vi, 

izvolite... Kad god zinete o genocidu, o ovome, o onome... dobi}ete, 

naravno, pri~u koja je svima jasna! To svi znaju u SNSD-u i oni }e to 

uvijek govoriti, gdje god budu izabrani i {ta god budu radili!  

 Drugi na{ pravac je bio: kako uticati da promijenimo 

situaciju u ekonomiji? Malo je vremena, ali 69 zakona koje smo 

donijeli mjerilo je koliko smo radili. Danas, {est mjeseci nakon 

toga, svi smo poprili~no fizi~ki umorni. Naravno, nemam pravo na 

to, jer ko nas je gurao? Ali, danas ni jedan ministar ne mo`e se 

pohvaliti velikim odmorom, koji je imao u toku ovih {est mjeseci, ne 

mo`e se pohvaliti da mu je bilo lako i da nije predano radio! 

Naj~e{}e sjedimo u Vladi duboko u no} i poku{avamo da napravimo 

maksimalno dobro - iz ni~ega: ostavili su nam praznu Republiku 

Srpsku, opusto{enu kriminalnom privatizacijom, koju su stvorile 

vladaju}e partije u periodu od 2002. do 2006. godine! Jedna grupa 

„le{inara“ op{usto{i ~itavu Republiku Srpsku, otpusti qude, 

zatvori proizvodne pogone /i ono malo!/ i prodaje imovinu koju je to 

preduze}e imalo! Vjerovatno je ne{to sli~no i ovdje!? Ne znam 

konkretnu situaciju... Rekli smo: idemo u reviziju privatizacije, a 

revizija treba da da odgovor da li su vo|ene procedure onako kako 

treba ili nisu? Uz to, ide specijalni tu`ilac, specijalno 

tu`ila{tvo, da mo`e da presu|uje brzo, prema na|enim elementima. 

Imali smo zastoj u okviru specijalnog tu`ila{tva, pa su do{li 

izbori, a „ovi“ nam ka`u: „Eto, nema ni{ta od revizije privatizacije!“ 

Ne}emo, ove 2-3 sedmice pred izbore, da ne razglase da je to zbog 

izbora!  

Prema tome, ovdje je vrlo te{ko biti politi~ar. {ta god da 

uradite – problem! Bio sam neku ve~er u jednoj TV emisiji (K3), pa me 
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napade novinar: „Pa, znate, g. Dodik, prijete nam da }e prekinuti 

Sporazum o pridru`ivawu EU zato {to vi ne}ete da prihvatite 

reformu policije.“ A ja mu ka`em: da sam prihvatio reformu policije, 

vi bi me napadali kako sma izdao Repunliku Srpsku! To je okvir u kome 

mi naj~e{}e djelujemo i zato nas ne razumiju. I naj~e{}e qudi imaju 

neka svoja mi{qewa, okupirani te{kom ekonomsko-socijalom 

situacijom.  

Ovih {est mjeseci upotrijebqeno je da se napravi osnova za 

neki budu}i razvoj. I mi smo danas, u normativno-pravnom smislu, 

daleko ispred FBiH i BiH. Prenos ovla{tewa }e biti zaustavqen, a 

onda }e biti preispitano da li je ono {to je preneseno u redu ili 

nije u redu. Ne mo`emo mi da prenosimo ovla{tewa za ratne zlo~ine 

na Tu`ila{tvo BiH, a oni da ne u~ine ni{ta sa Rasimom Deli}em! Oni 

su me ve} ju~e zvali i tra`e neki razgovor sa mnom!? {ta je imam da 

razgovaram? Evo, imaju sve i neka pogledaju {ta je ~ovjek uradio! Oni 

su daleko efikasniji kad treba goniti nekoga iz Republike Srpske.! Ja 

ne `alim nikoga ko je po~inio zlo~in, pa taman bio moj ro|eni brat! 

Odmah da znate. Prema tome, samo tra`im jednak odnos prema svemu i 

prema svima! Ovdje nema pri~e o BiH, koja govori o tome i ne}emo je 

nikad prihvatiti! !Srbi su genocidni, zlo~ina~ki, a ono {to smo mi 

tamo ubijali, klali, stavqali u logore... to je neka banda bila, 

uli~na, koja nije bila pod kontrolom vlasti.“ E, taj koncept ne mo`e 

pro}i! Ja ga prepoznajem! On se sve ~e{}e {iri i name}e ovim 

qudima! Dakle, i to je segment na kojem smo morali da radimo. 

 Danas Republika Srpska predstavqa mjesto u koje iz sata u sat 

dolaze najzna~ajniji biznismeni koji poku{aaju da osmisle neku vrstu 

biznisa. Danas sam imao razgovor sa jednom austrijskom kompanijom 

koja gradi puteve, gdje se razgoaralo o gradwi puta od Bawaluke do 

Kupresa i o na~inu na koji to mo`emo da uradimo. Sve to ~inimo, 

naravno, da bi idu}e godine bile prepozatqive po ekonomskom 

razvoju.  
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U{li smo u privatizaciju Telekoma. ~ujem, neki galame: 

„Prodade nam Telekom!“ Vidim i oni u Sarajevu kme~e: {ta nam to 

rade?“ Jasna je logika, prvi uradite! Mislite da bi ovi u Sarajevu 

~ekali nas? Nikad nas ne bi ~ekali! Ako bi mi zadr`ali svoj Telekom, 

umjesto {to }emo dobiti 400-500 milona, ne bismo dobili ni 100 

milona kad bi se prodao i jedan od operatera sistema u BiH. Mi 

o~ekujemo 500 miliona evra iz prodaje Telekoma, to je milijardu 

maraka. Imamo ve} dogovor o prodaji rafinerija nafte i uqa za 120 

milona evra, imamo obezbije|enih 100 miliona evra za izgradwu 

autoputa od Lakta{a do Gradi{ke, imamo od Vlade Srbije 100 miliona 

evra... Saberite, pa }ete vidjeti da je to 1,5 milijardi maraka u toku 

slijede}e godine. To da do|e u ruke onih koji su upropastili 

privatizaciju, onih koji su upropastili sve godine koje smo imali do 

sada...!  

Mo`da narod, vi to odlu~ite, ali postavite sebi pitawe: {ta 

}ete od svega toga da dobijete? Ovdje je u narednom periodu potrebna 

organizovanija i funkcionalnija vlast, vi{e nego ikada! Ako 

proma{imo i izgubimo 1,5 milijardi maraka novih sredstava, onda mi 

zaista nemamo drugog izlaza! A tih jednu i po milijardu treba, dakle, 

upotrijebiti za razvoj infrastrukture, za sanaciju socijalnog 

sektora... Mi moramo ovaj buxet osloboditi stalnih izdvajawa za 

penzije, osposobiti penzioni fond da mo`e sam da prikupqa novac i 

da pla}a penzije. To mo`emo uraditi iz sredstava privatizacije i 

prodaje 10% Telekoma za 50 miliona evra koje treba da dobije Fond 

PIO, koje mogu da naprave dugoro~nu odr`ivost penzionog fonda. Uz, 

naravno, dotacije koje }e dobiti iz buxeta Republike. Ne mo`e se samo 

razmi{qati tako da pove}avamo potro{wu, moramo napraviti odr`iv 

sistem! A najmawe pola para, koje sam ovdje spomenuo, treba 

upotrijebiti tako {to }e neko odavde, neko sa idejom, evo, vas koji 

sjedite tu, do}i i re}i: ja imam biznis, imam ugovor, mogu da ga 

realizujem u Evropi za narednih 4-5 godina... Da proizvodim to i to, 
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da zaposlim deset radnika, pet radnika, ili stotine radnika... i meni 

treba podr{ka.  

Dobi}e je iz tih sredstava i zaposli}e tih 5, 10 , 100 qudi i 

po~e}e da radi.! I samo }e tako mo}i da ide taj novac! Samo ondje gdje 

postoji sigurnost da }e se zaposliti qudi, gdje postoji mogu}nost da 

imaju izvjestan biznis. Ne}e vi{e biti kredita kao {to je nekad bilo: 

kredit „zelenog plana“, pa prvo {to uradite - kupite sebi dobar 

automobil. Prvo posao! Sve su to stvari koje mi mislimo da radimo. 

Nekome od vas to se mo`da ne svi|a. Mo`da ima boqu ideju? Ali, evo, 

mi }emo na}i na~ina da zaradimo tih 1,5 milijardu para, punimo 

buxet od jednu milijardu i - to je dvije milijarde. Zato se boje u 

Federaciji, zato se boje stranci, ne vole oni da je ovdje stabilno, oni 

ho}e da je ovdje nestabilno! Oni imaju plate po 50.000 KM mjese~no. 

{varc {iling ima 63.000 KM. To su pri~e! {ta }e on da radi, ako se 

mi stabilizujemo? Nema {ta da radi. Ili, neko ko }e do}i umjesto 

wega? Drugi imaju ni`e, ne{to malo ni`e, ali oko 40.000 KM. I, 

naravno, da svi poku{avaju da ostanu tu, imaju apsloutnu vlast i ne 

moraju ni{ta da obja{wavaju! Kad god mi, iz Republike Srpske 

poku{avamo da pri~amo,oni poku{avaju da nas disciplinuju, da nam 

govore kako ne vaqa. Mi moramo da promijenimo svoju retoriku! A 

pustili su da im reis - ul - ulema Ceri} bude glavni politi~ar kod 

Bo{waka! I on mo`e sva{ta da dogovori, pa da nam ka`e: „Mo`ete da 

idete, ako ho}ete!“ Evo, i ja wemu ka`em: mo`e{ i ti da ide{, ako 

ho}e{, naravno! 

Ali, kad mi ka`emo, onda je problem: kod Amerikanaca, kod 

ovih, kod onih...! „Pa, kako vi to govorite?“ A, jeste li slu{ali wega, 

ju~e? „Pa dobro, vi trebate biti tolerantni.“ E, pa ja ne znam druk~ije 

nego govoriti odmah, {ta }u!? 

Ovo je, dakle, SNSD.  

Ovo je ekipa.  

Wih dvojica dole {to sjede, pa}enika, koji }e sutra biti 

odgovorni meni, bez obzira {to }e oni biti predsjednici! Ne, meni, 
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kao Miloradu Dodiku, ve} kao sinonimu SNSD-a, nama, svima vama! Ja 

ho}u da do|em u Kostajnicu ovdje za deset godina i da se sretnem sa 

svima vama, kad ne budem vi{e politi~ar i da mi vi ka`ete: „Hvala 

vam, gospodine Dodik, {to ste mi u~inili!“ Meni samo to treba, ni{ta 

mi vi{e ne treba.  

Ovo je ekipa,  

ovo je tim,  

ovo su qudi koji su sastavni dio tima! 

Nemojte mi nikog izbaciti! Onda nemam tim! Kako da se borim 

za Republiku Srpsku kad mi uzmete dva va`na igra~a? Moramo svi 

pro}i! Mora Milan Jeli} biti predsjednik Republike, zato {to je 

veoma va`no da su Vlada i predsjednik Republike na istoj politi~koj 

strani! Onda je to stabilnost! Nemojte da pravite budala{tine i da 

pravite podjelu vlasti, nismo mi zreli za to! {ta vam je? Kakva 

demokratija nama?  

 Ja sa Milanom Jeli}em imam korektan odnos, on je moj drug, do 

sada je `ivio u Modri~i, sad }emo morati da ga preselimo u Bawaluku, 

ali ne za stalno, naravno. Samo na posao. 

 A pomalo `alim: Neboj{a }e morati da ide u Sarajevo, jer ja 

ne}u da idem u Sarajevo. Meni se mu~i! Ja ne}u, ali on mora! A on je 

jako smiren i mudar ~ovjek. Ja ga jako po{tujem. Kad god mi upadamo u 

neku krizu, ja sam ovako energi~an, pa poku{avam odmah ne{to, a on 

ka`e: „Polako, pri~ekaj da vidimo {ta }e biti. I uvjek bude onako, 

kako treba da bude! Neboj{a Radmanovi} je sigurno dobar izbor! Tamo 

o~ekujemo da }e biti Haris Silajxi}... onaj znate? Ne{to ga se boje. Ja 

sam bio s wim skoro na TV, bilo mi ga je `ao, znate, nije ne{to ni 

pametan! Sve ne{to bje`i, kao da me se boji! Ali takav Haris Silajxi} 

nama odgovara, on ima ratnu hipoteku, a Neboj{a nema! Pa, kad mi 

budemo pri~ali, pri~a}emo na sasvim jedan drugi na~in. I drugi je 

mogu}i kandidat Slujeman Tihi}, onaj stra{ni }elavi Sulejman. Znamo 

{ta s wim mo`emo, kako mo`emo, ni{ta nam nije nepoznato. Imamo 

jasnu pri~u, mi komuniciramo u svako doba dana. Mi nismo qudi koji 
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se bave politikom, a vide se jedino kad moraju. Mi smo svaki dan 

zajedno i to je garancija da }e sve i jedan problem biti zajedno 

razmotren! On }e oti}i tamo, u Predsjedni{tvo BiH, bi}e jednog dana 

~lan Predsjedni{ta BiH, bi}e to Neboj{a Radmanovi}! I sad je 

pitawe: {ta }e on da radi? Ja ga ubje|ujem da radi ono {to je radio 

Mesi} kad je oti{ao u Beograd. Ako nam ne budu dali ravnopravnost: 

evo, ima}e Mesi}a!  

A u me|uvremenu, kad smo ve} kod te pri~e: znam da ovdje imate 

traumati~na iskustva, ali `ivot tra`i neke nove odnose. Neke stvari 

mo`emo promijeniti, neke ne mo`emo. Kao {to je to u `ivotu, ponekad. 

Nekad bi `eqeli da imamo druga~ijeg ~lana porodice, dijete da daje 

boqe rezultate u {koli, uslovi da su boqi na poslu... Ali, ovo 

jednostavno ne mo`ete da promijenite, kao ni ove me|udr`avne 

odnose. A sad... Da mi ne bismo stalno bili neka crna ovca na Balkanu, 

veoma brzo Vlada Hrvatske }e dobiti od nas prijedlog sporazuma o 

specijalnim vezama. Ono {to imamo sa Srbijom, sad }emo i wima 

predlo`iti pa da, kroz te specijalne veze, poku{amo rije{iti pitawe 

me|ugrani~nih prelaza i grani~nog prelaza, statusa na{ih qudi i 

imovine na{ih qudi preko rijeke i u ~itavoj Hrvatskoj, tra`e}i 

ravnopravan tretman i ravnopravan status. To je ono {to ho}emo i to 

je ono {to }emo ponuditi. Nisam siguran da }e to prihvatiti. Kad sam 

1998. godine prvi put oti{ao u Hrvatsku, tada je predsjednik Vlade 

bio Mate{a, Tu|man predsjednik Republike, bilo je dogovoreno i da se 

vidim s Tu|manom... I po~eli oni meni zahvaqivati {to sam ja do{ao. 

Ka`e: „Mi imamo ovaj problem, mi imamo onaj problem...trebamo 

rije{iti granice, trebamo ovo, trebamo ono... Sve ono {to wima 

treba! Ka`em: imamo milijardu problema, ali do{ao sam da jedan 

rije{im, a to je da sad iza|ete na konferenciju za {tampu i ka`ete da 

}e za dva mjeseca gra|ani Republike Srpske mo}i da prolaze preko 

Hrvatske bez vize! Sjetite se: 1998.g. niste mogli nikud maknuti! „Pa 

to je nemogu}e!“ A ja ka`em da }u ja iza}i na konferenciju za {tampu i 

napasti kako nisu demokratsko dru{tvo, kako ne mogu u Evropu... Za pet 
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minuta ka`u: „Razbolio se Tu|man, nema ni{ta od sastanka!“ Naravno... 

Iza|emo mi na konferenciju za {tampu, dogovor je bio da Grani} to 

ka`e. „Evo, mi smo se dogovorili, gra|ani Republike Srpske mogu za 

narednih 60 dana bez viza, bez problema, prolaziti preko Hrvatske.“ 

Znam ja da smo mi bili u ratu, ne morate vi to meni govoriti, ali nama 

je potreban taj prolaz zbog nas samih, jer nam je potrebno da idemo za 

Beograd, Be~ i ne trebamo da gubimo dane obilaze}i sve okolo! Evo, 

hvala bogu, ovih posqedwih par godina nema nekih posebnih ekscesa.  

 Poslije Grani}a moje je bilo da pohvalim kako je Hrvatska 

demokratska, a ja sam rekao: drago mi je da Hrvatska ide putem 

evropskih integracija i ne{to u tom smislu, a onda da bi me ponizili, 

onako kako oni to umiju, iz HTV-a neka djevojka, instruisana da ka`e: 

„Gospodine Dodik, kada }ete uhapsiti ratnog zlo~inca Milana 

Marti}a?“ Ja, ko iz topa: kad ga sretnemo, odmah! Ona gleda u Grani}a, 

a on ma{e glavom i ka`e: „Ne pitaj vi{e, pitaj ne{to drugo!“ 

 I mi imamo isto tako interesantna pitawa. Imamo 

interesantan kontekst. Na{ problem je samo {to su drugi pri~ali o 

nama neke ru`ne pri~e, a neki od vas vjerovali, ili boqe: tada su 

povjerovali! 

 Mi smo obi~ni qudi. Ja vama i znanim i neznanim `elim sve 

najboqe, i va{im prodicama. I onima koji }e glasati za nas i onima 

koji ne}e glasati. Ja vam `elim sve najboqe, samo nemojte na mene da 

krenete, jer onda }ete nastradati! 

 Ja sve i jednog ~ovjeka posmatram sa posebnom pa`wom i `elim 

da pomognem, svagdje tamo gdje se mo`e. Kada se pitam kako da vratim 

qudima povjerewe, onda na|em odgovor u ovome: mi smo ve} deset 

godina na vlasti u Lakta{ima i svaki put dobijamo sve vi{e i vi{e. U 

svom selu i u svom mjestu je nate`e pobijediti! I na ovim izborima 

dobi}emo maksimalno! Pro{li put 80% qudi u Lakta{ima, onih koji 

su glasali, glasalo je za nas. Ja wih ne mogu prevariti! Ja mogu oti}i 

na Sokolac, i staviti {ubaru, kokardu, pustiti bradu, zamastiti se i 

pri~ati kako sam velika „srbenda“ i prevariti ih... jednom ili dvaput. 
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Dakle, nema prevare! `elim da pomognem qudima, radinicima i 

penzionerima i svakome, koliko je to mogu}e! Ve}ina qudi, zna~ajan 

broj qudi, do`ivqava to na taj na~in. Moramo otvoriti poslove, 

moramo podr`ati poslovne qude! Moramo podr`ati na{e jake 

privatnike koji rade dobro i po{teno svoj posao. {pekulante strpati 

u zatvor! Za to treba odlu~nost. Tu ne}e biti kumova, prijateqa, 

rodbine, ne znam ni ja ~ega drugog!? Moramo se osloboditi te po{asti.  

 Znate da sam postao i djed. Zna~i, i to sam ~ak stigao da 

uradim. Ja sam se o`enio u svojoj dvadesetdrugoj godini, eto. }erka mi 

se udala u dvadesettre}oj, sad ima dvadeset~etiri i dobila je sina. 

Dobra, lijepa stvar! Neki moji parosnici jo{ se nisu ni o`enili! Kad 

}e oni sti}i sve to da urade? E, zbog te dje~ice se bavim politikom! 

Bavim se zato {to mislim da mogu ne{to da u~inim, da imam energiju, 

da imam povjerewe... Da imamo ekipu i tim koji mo`e to sve da uradi. 

Zato vas pozivam, na kraju, da nas podr`ite, jer }emo vam to vratiti! 

Ne o~ekujte da }emo vam svakom pojedina~no pri}i i ne{to u~initi, 

ali dizawe dru{tva u cjelini di`e i svaku pojedina~nu {ansu!  

 Iz ovog novca koji }emo dobiti od Telekoma moramo krenuti u 

sve i jednu na{u {kolu. Sve i jedna osmoqetka mora imati dovoqno 

kompjutera da nam djeca u~e! Pogledajte sad {ta nam rade ovim 

mobilnim telefonima?! Vi samo gledate i ~udite se: {ta je to? A to 

vam govori o jednoj stvari: da su oni u trendu sa onim {to se de{ava u 

modernim komunikacijama i wima treba pri`iti {ansu!  

I to nama treba da idemo daqe! Ne bojte se za pri~e o 

ugro`enosti Republike Srpske i wenih nadle`nosti! Mi nismo ti koji 

}e osu|ivati bilo koga: ni Bo{wake, ni Hrvate... Mi `elimo 

ravnopravnost i to }emo upra`wavati! Ni{ta mawe pravde ne `elimo 

za nas, nego {to `elimo da damo drugima! I to je na{a politika. Ali, 

kad nas dirnete za ono {to nam je sveto, a sveta nam je Republika 

Srpska, sveto nam je pripadni{tvo narodu, sveta nam je porodica, 

na{e prijateqstvo i dru`ewe, onda se nemamo {ta pla{iti! Imamo 

adute! Ne mogu nam ni{ta, imamo se ~im boriti, slo`ni smo! Mo`emo 
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se boriti, ali opet na fer i demokratski na~in! Nismo agresivci, mi 

smo agresivni u nastojawu da promijenimo ovo stawe i da napravimo 

boqe. Ali, da vam vi{e ne bih pri~ao o tome, ako vam je stalo da 

saznate jo{ ne{to vi{e o nekim pitawima, ~itajte novine! 

Idemo daqe! 
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PREDIZBORNI SKUP SNSD – a NOVI GRAD 
06. 09. 2006. 

 
Milorad Dodik: 
 

U NOVOM GRADU MORATE DATI [ANSU @IVOTU 
 

 

Dobro ve~e Novi Grade, dobro ve~e prijateqi moji! Hvala vam 

za ovaj do~ek! Hvala vam za ovaj aplauz! Hvala, velika!  

Do{li smo u Novi Grad da se nadahnemo novom snagom, dajete 

nam snagu. Dajete nam opravdawe da ono {to ~inimo, ~inimo 

opravdano. Da je ohrabrewe i umor koje nosimo sa sobom, moji 

prijateqi i ja, opravdano, da nemamo pravo na wega i nemamo pravo da 

se `alimo! Ima mnogo posla koji nas ~eka da uradimo. Posla, koji smo 

prestali da radimo 2000.godine, prepustili nekim „ekspertima“, a oni 

nas doveli u ovo {to jesmo sad! I sada, ponovo, moramo pokrenuti 

na{u ku}u koja se zove - Republika Srpska! Obezbijediti da ona ima 

{ansu, da vi, moji prijateqi, qudi, djeca, shvatite da ima {anse, da 

ovdje ima smisla `ivjeti, a ne da samo ~ekamo kad }e svemu biti kraj.  

 Moja uloga je to i to `elim da uradim sa ovim qudima koje ste 

vidjeli: Milana Jeli}a, Neboj{u, {piri}a... Sve ove qude, doktora, 

Swe`anu... Ovo je ekipa. Glasajte! Oni su na listi SNSD-a. Oni su 

izabrani od organa SNSD-a, ali ovo je i moj izbor. Oni su moj izbor! 

Zato glasajte za sve ili nemojte glasati ni za koga! Nemojte da patite 

ni sebe ni nas! Daj kona~no da izaberemo jedne, da im damo povjerewe, 

bar da znamo ko nam je kriv! Ovako, ne znate ko vam je kriv. Deset 

partija, u svakoj partiji jedni na druge... Mi ho}emo tu odgovornost, 

tra`imo va{e povjerewe! Oni koji nisu ve~eras ovdje, zamolite ih da 

do|u i glasaju. Naravno, za Milorada Dodika i SNSD! 
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 Prije {est mejseci smo ponovo u{li u Vladu, uzeli to. Radimo 

dnanono}no. ~inimo sve da taj optimizam, bar malo do|e i do vas! 

Ovdje u Novi Grad, kod svakog obi~nog ~ovjeka, kod |aka, kod studenta, 

penzionera... Koliko uspijeva, ne znam?! Ali volim kad ~ujem, kada mi 

ka`u: „Ipak se ne{to de{ava!“ Znamo mi da ne mo`ete preko no}i sve 

preokrenuti. Nismo mi oni koji to obe}avaju! Trebaju nam uporni 

radnici, mravi, koji }e raditi u ime naroda. Neki dan sam imao 

sastanak s predstavnicima Elektroprivrede. Doveo sam sve direktore 

koji rade u Elektroprivredi i kad smo, na kraju, trebali da 

zakqu~ujemo, rekao sam: ja imam jedan zakqu~ak, a vi mislite {ta god 

ho}ete. Prestanite krasti i po~nite da radite za narod, jer vas vi{e 

tamo ne}e biti! To je jedini zakqu~ak koji je ostao. 

Ka`u, izgubili 40% struje! Do|e dovde, a onda oti{la struja 

negdje, pitaj boga...! Ali, dosta je vi{e toga! Dajte da po~nemo da 

radimo za Republiku Srpsku! Dosta nam je vi{e! Stalno neke prevare. 

Ne}u da ih ponavqam, jer im dajem zna~aj. Ali, sje}ate li se raznih 

svojih sugra|ana koji su vam sva{ta ovdje pri~ali, a vama svake godine 

sve gore i gore, i sve lo{ije i lo{ije? Gdje su sad oni? Kako mogu da 

ne vole svoj grad? Svoju op{tinu, svoje mjesto? {to se petqaju u 

politiku, kad ne znaju ni{ta?  

 Ona mora da pripada onima koji moraju i ho}e da rade. Mi smo 

prije {est mjeseci vidjeli da Republika Srpska ide prema kraju i da 

je kraj veoma izvjestan. I ka`u mi: „Nemoj, kuda }e{? Jesi li lud, {est 

mjeseci pred izbore? Ne}emo uspjeti!“ Pa neka i ne uspijemo, ali }emo 

poku{ati! I onda smo uzeli i poku{ali. Danas Republiku Srpsku ne 

smije svako da dira! A sje}ate li se bezizlaza oko Nove Godine? I svih 

godina prethodnih, i Mikerevi}a, i Bukejlovi}a, i svih takvih? Nisu 

imali stava, nemaju stava, ne znaju {ta ho}e, a i kad znaju {ta ho}e, ne 

znaju re}i! I, posebno, ne znaju kad treba re}i! Sve treba znati i to 

moraju znati qudi koji se bave politikom. Mi smo fino rekli, gospodo 

iz Sarajeva, pomenite samo jo{ jednom da su Srbi i Republika Srpska 

genocidna tvorevina i mi }emo krenuti... Ne}ete nas zaustaviti 
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nikad! Evo, vidite da je sad sve mawe i mawe te pri~e. Napomenite da 

smo mi zlo~inci, opet }emo ponovo! Oti}i }emo, samo se nastavite 

tako pona{ati! I ne}emo biti s vama, ako ne mo`emo biti 

ravnopravni! A onda ovi stranci ka`u: „Ne mo`ete vi takve poruke, 

znate!“ {to ne mo`emo? {to da se ja vas bojim, da me ne}ete skinuti? 

Primaju plate po 60.000 KM, ovdje u BiH, a kao oni ne{to meni ~ine 

dobro? Ma, nemoj, majke ti! I sve se kwi`i da je meni dobro, ma nemoj? 

Prestanite nas pomagati vi{e! Ova BiH nije sporna, ako je 

ravnopravna Republika Srpska u woj! To im jasno ka`em. Ako nije, niko 

nas zaustaviti ne}e! Dobro su do{li svi qudi dobre voqe, svi oni 

koji znaju i prihvataju, bez obzira ko su i {ta su, Republiku Srpsku 

kao okvir. Ona je izraz ovog naroda, izraz wihove voqe! Ja moram da 

po{tujem va{u voqu, jer sam va{ predstavnik. Onaj ko to ne radi tako, 

ne mo`e da radi ovaj posao! Takvi smo i po mnogim drugim pitawima. 

 Ka`u oni meni, kako bi oja~ali Bosnu, a nekako malo smawili 

Republiku Srpsku: „Ti }e{ morati u Sarajevo, tamo da bude{ neki 

funkcioner.“ Hvala ne}u. Ja }u ostati da gradim Republiku Srpsku, da 

ja i Milan ovdje dogradimo onako, kako mislimo da treba, a da {piri} 

i qudi koji odu tamo, i Neboj{a Radmanovi}... Hajde iskqu~i tu 

kameru tamo, da mogu ne{to da ka`em!  

Druga~ije je kad se snima, a druga~ije kad se prepri~ava!  

Neboj{a }e oti}i u Sarajevo, kao {to je Mesi} oti{ao u 

Beograd, ako ne bude ravnopravnosti! 

Mo`e{ sad ukqu~iti! Evo, naqutio se ~ovjek. Sve u svoje 

vrijeme, ne smijemo se mi vi{e baviti sobom. Znate {ta je narod dobro 

rekao: "Dabogda se sam sobom zabavio!" To zna~i da si gotov. E, tu nas 

stalno navla~e, tu ko{uqu, da se sami sa sobom bavimo. E, ne}e vi{e! 

Ne interesuje mene vi{e ni Mihajlica, ne interesuje mene niko. Oni 

}e biti predmet interesovawa nekih organa. I nek oni to rade! Ali, ja 

ho}u da ka`em i da odem bilo gdje: ima da me po{tujete, ako ne}ete 

ne}u ni ja vas da po{tujem! Za{to bih ja nekoga po{tovao? Kad sam 

po{ao u Beograd, daleke sedamdeset i neke godine, na studije 
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politi~kih nauka, koje sam zavr{io u redovnom roku, to posebno 

ponavqam, jer ima mnogo onih koji nisu zavr{ili, onda se moj pokojni 

djed, ~ovjek sa sela, koji me mnogo volio kao i ja wega, rasplakao i 

ka`e: „Sine, ide{ u veliki grad, pazi molim te - sa gospodom 

gospodski, s ciganima ciganski!“  

Nije to samo `ivotna poruka, toga ima u sva~emu pa se i u 

politici mo`e primijeniti. Ho}emo mi dobro, nismo mi blesavi da 

ne}emo prosperitet, da ne}emo napredak, da ne}emo boqi `ivot.. Ali, 

~ekaj, imamo i neko dostojanstvo! Ovi iz Evrope stalno nam govore: 

„Dajte policicju, dajte ovo, dajte ono...!“ Stani jebo te, kud si 

navalio? {ta? Kako }emo dati policiju? {ta daju? Ne daju nam vize, a 

mi sve ovo trebamo dati!? „Prekinu}emo sporazum!“ Prekinite 

sporazum! {ta imamo od tog sporazuma? {ta smo dobili? Koji god 

kredit dobijemo, imaju politi~ke zahtjeve. Dosta je vi{e, ne trebaju 

nam vi{e va{i krediti!  

 Evo, mi smo promijenili i odnos prema Srbiji. Oti{li smo u 

Srbiju. Ja sam oti{ao sa Milanom, Neboj{om i drugim ministrima i 

rekao: dosta je, vi{e, pri~e kako smo mi bra}a, to vi objesite ma~ku o 

rep! Ho}ete li vi nas pomo}i, ili ne}ete pomo}i! I sad mogu da vam 

ka`em da u narednoj godini u Republici Srpskoj iz buxeta Srbije bi}e 

dato 100 miliona evra, to je 200 miliona maraka za razne programe! 

Prvi put... A i oni to ho}e! I mi smo neki narod ovdje. Ni{ta nema 

gore nego kad do|em u Beograd, a on meni ka`e: „{ta ima u Bosni?“ E, 

zna se odakle sam ja! Dakle, Srbija. U onome {to je normalno, da 

rehabilitujemo te odnose. Hrvatska! Nemam ni{ta protiv, sad i ja 

tra`im to za nas. Hrvati imaju pravo glasa u Hrvatskoj, biraju 

predsjednika i biraju parlament. Sad i mi ho}emo da dobijemo pravo 

glasa ovdje i da biramo mi predsjednika Srbije i parlament Srbije. 

{to mi ne bi mogli, ako mogu Hrvati? Nemam ni{ta protiv, nek' imaju, 

ali dosta je vi{e poni`avawa! Ne mo`e se vi{e poni`avati! Ja sam 

pro{ao sve {to je trebalo da pro|em, jedino nisam bio u zatvoru, mada 

su me htjeli i tamo strpati. Ali, imam dovoqno iskustva da ponesem 
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sav teret koji moram uraditi u narednom vremenu. Mo`da, li~no, 

nemam uop{te potrebe za tim? Neki to znaju. Ali, imam obavezu prema 

vama, ~ak i prema onima koji su ovdje do{li da gledaju {ta mi to 

radimo da bi prenijeli svojim {efovima iz drugih partija. Ja nemam 

ni prema wima ni{ta negativno i wima, isto, `elim sve najboqe. 

`elim sve najboqe svima vama, obi~im dobrim qudima. Isto kao {to 

`elim svojoj porodici, svom unu~etu koje sam dobio prije 25 dana. Ja 

nisam negativan ~ovjek, nisu ni ovi qudi negativni qudi. Ali, 

nemamo vi{e vremena da nas fukare stalno zaustavqaju u vuku nas u 

glib, moramo i}i i nastaviti daqe! Ne osvrtati se. Ne mogu oni daqe, 

a ima prostora, pokazali smo to u ovih nekoliko mejseci da to ide, i 

mo`e da ide!  

 Republika Srpska }e u sqede}oj godini od prodaje Telekoma 

dobiti 400 - 500 miliona evra, to je milijardu maraka; dobi}e od 

prodaje Rafinerije, koja je potpuno devastirana i pet godina ne radi. 

Dobi}emo za Refineriju uqa i nafte i Petrol, 120 miolona evra, to 

je 250 miliona maraka; od Srbije 100 miliona, to je 200 miliona 

maraka. Saberite, vidite da je to milijarda i po. Ako ovaj narod 

dobije vlast koja }e pro}erdati te pare, nema {anse u budu}nosti, jer 

zato {to nema {anse da u bdu}nosti ponovo ima taj novac! A ja lije`em 

i ustajem sa mi{qu kako obezbijediti da taj novac do|e do svakog 

~ovjeka. Da se osjeti u ovoj Republici, da ima smisla. Da se mo`emo 

boriti: kako opremiti ove {kole da djeca imaju pristojne objekte. 

Sramota me kao roditeqa, gdje nam djeca idu u {kolu! Nemaju 

kompjutere, pogledajte {ta nam rade na ovim mobilni telefonima. To 

dokazuje da znaju i da mogu da budu dio savremene generacije svijeta. 

Mi, stariji moramo im obezbijediti da to imaju! Ne mo`e biti {kola, 

a da nema kompjutera, ne mo`e! Starijima to ne treba, {ta }e vama 

kompjuter? Ali djeci mora biti!  

[ta je bilo?  

Eto, nemaju ni vode, nisam ni to znao. Zna~i, jedan dio novca 

}emo usmjeriti u opremawe {kola, da one budu pristojne i da to bude 
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pravo mjesto gdje }e djeca boraviti. Pogledajte ovu djecu, svi 

roditeqi, babe i djedovi, znaju {ta to zna~i, {ta zna~e djeca... 

Moramo im posvetiti pa`wu, zanemarili smo ih. Pustili omladinu na 

ulicu, „kreteni“ u policiji pokrivali su kriminal i rasturawe droge. 

Sve se znalo, samo se ni{ta nije radilo! U svemu tome, dakle, od tog 

novca `elimo da napravimo boqe puteve, da rekonstrui{emo ovaj put.  

Ho}emo, predlo`i}emo Hrvatskoj sporazum o paralelnim 

odnosima da bi ovdje omek{ali ovu granicu. Da bi na{i qudi, koji 

ovdje `ive i imaju neku imovinu u Hrvatskoj, mogli da imaju neka 

prava. Dosta je podcjewivawa i u Hrvatskoj! Ponudili su nam sada, kao 

za one koji su u toku rata izgubili stanove, a to su Srbi, da im vrate 

stanove, ali da nemaju pravo da nasqe|uju stanove. Zna~i, pozivaju ih 

samo da do|u tamo i umru... i ni{ta vi{e! Pa, ne mo`e, naravno! Mora 

neko da im ka`e da ne mo`e! Ho}emo reciprocitet. Uvjeren sam, dakle, 

da imamo ozbiqan projekat koji to mo`e da uradi. Imamo va{e 

povjerewe, vi ste mi obaveza. Kamo sre}e da je to bilo prije pet 

godina, da smo se boqe razumjeli i da smo imali priliku da 

nastavimo. Uvjeren sam da ne bi bilo prodaje banaka i preduze}a po 

jedan evro, ne bi bilo ovih privatizacija i jedanaest me{etara koji 

su kupili stotinu preduze}a, a sada razgone radnike iz preduze}a i 

prodaju imovinu tih preduze}a. A, radnici, usmjereni ovdje meni, kao 

politi~aru da im ja rje{evam problem sta`a, problem plata i ostalo. 

A ti me{etari voze se najboqim autima i skijaju se negdje u 

inostranstvu, borave na dalekim morima... A ovaj obi~ni ~ovjek, koji 

ima pravo na ovo dru{tvo, zabavio se o svom jadu! I to je pu{teno, 

jedanaest wih bilo na 850 licitacija i niko se nije na{ao u vlasti da 

ka`e: „{ta je ovo, qudi? Zaustavqajte to, ne mo`e 11 qudi kupiti 

~itavu Republiku!“ I kupilo, odnosno rasprodalo, raskr~milo, xabe 

dobilo i tako daqe. Po{tenim qudima ne dozvoqavaju da se radi, ako 

nisi wihova neka pri~a, ako ne pla}a{ reket... odmah policija. Odmah 

inspekcija. Odmah ~uda `iva!  
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Morate ovdje dati {anse `ivotu, ina~e nema smisla ni{ta 

raditi. Ne bojte se za Republiku! Najve}u {tetu Republici ~ine oni 

koji stalno govore: ukinu}e nas, ukinu}e nas... Oni ne znaju ni{ta! Pa 

ne mogu nas ukinuti, ako mi to ne}emo! 

A ne}emo, i gotovo!  

 Stra{e vas sa nekom pri~om o Sulejmanu Tihi}u. Ja sjedio sa 

Sulejmanom Tihi}em sto puta, ne sekirajte se ni{ta. Silajxi}, jadan. 

Bio sam neki dan s wim na televiziji, kao on neki profesor - ~uda 

`iva! Vidim, bori se samo da me ne izazove u nekim polemikama oko... 

svega. Naziva nas zlo~incima, pa ovamo, tamo, pa ovi na{i u Ha{kom 

tribunalu, a wegov Alija Izetbegovi}, kad je umro saznalo se da se 

vodi istraga protiv wega. Nema {anse da o tom pri~a, to sam ja wemu 

rekao! Jesam. Ne bojte se ni wega! On nam je najlak{i, lako ga sredimo. 

Ako ho}e da nama Bo{waci u~ine, nek' izaberu Harisa Silajxi}a! To je 

posebna pri~a. Jedino on pri~a ovako na TV, a druga~ije kad ja stanem 

pored wega!  

Evo, gledajte Neboj{u Radmanovi}a - lukav, smiren, pozitivno, 

naravno. 

Dobar Srbin, dobar ~ovjek. Ni protiv koga nije usmjeren iz nekog 

drugog razloga.  

Savr{eno dobro znam {ta radim.  

I znamo da jedostavno jedna kompaktna ekipa to mo`e da uradi. 

Moj `ivot je posve}en ovoj Republici, kako god vi to shvatali, ili 

neki koji ne vole Milorada Dodika! Ja lije`em i ustajem sa narodnim 

republi~kim problemom i `ivim za to da u ovaj grad do|em da odigram 

basket na ovom igrali{tu, u ekipi veterana i da onda, kada vi{e ne 

budem politi~ar i ne budem predsjednik, da vas sretnem i da mi samo 

ka`ete jedno toplo hvala za sve. Ni{ta mi vi{e ne treba! Ni{ta, samo 

to, va{e hvala! Vi }ete ga re}i onda kad vi ho}ete i kad ja to budem 

o~ekivao da se desi. Ali, od vas o~ekujem da i onima kojima ne trebate 

re}i hvala, da ka`ete „nek' se nose u sto stvari...“  
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 Gledam ove plakate ovog Mihajlice, va{eg sugra|anina, i onog 

Guge: izgedaju mi kao da su sami sebi do{li na ~etrdeset dana! Meni 

izgleda tako, ne znam kako vama izgleda. On se, kao, ne{to prsi, bori 

se, on se sav, kao, ne{to ukqu~uje u borbu protiv ~uda `iva... A ~etiri 

godine podr`avao vlast koja je provela privatizaciju i ni{ta nije 

u~inio! {efovao Fabrikom duvana u Bawaluci, {efovao ovim gradom 

ovdje – upropastio; u po{tu uveo saradnike, a sav po{ten svijet 

izbacio! I {ta sad on ima da pri~a, majke ti? Ne mo`e on ovaj svijet 

da prevari! 

 Naravno, u svemu ovome ja vam, na kraju `elim, zaista od srca, 

sve najboqe, vama, va{im porodicama, svima vama dragim qudima. 

 Dajte, okupimo se! Vjerujte u to da politika jedina mo`e da 

promijeni `ivot ili da ga upropasti. To je tako. Zato vas pozivam da 

iza|ete prvoga, glasate za Milorada Dodika i SNSD! Za! Ho}u da vam 

budem obavezan, ho}u da vam budem du`an! A onda }u do}i ovdje da 

zavr{imo ovu sportsku dvoranu, koju ~ekate godinama, da asfaltiramo 

neke od ovih puteva, da napravimo vodovod u okolnim selima, da narod 

ne boluje, da narod ima...! Da svaki dan bude sve boqe, da se okupqamo 

kao na na{im slavama, na svadbama, na ro|ewima, kr{tewima i da 

budemo narod koji ima dostojanstvo, a ne potla~en i poni`en, 

izgubqen u svijetu, okru`en, izolovan, to nam ne treba!  

Mi zaslu`ujemo sve drugo osim toga.  

 Hvala vam!  

Volim vas i cijenim!  

 Ovaj grad posebno volim i onda kada sam u wemu gubio 

utakmice, ovdje na ovom ko{arka{kom igrali{tu.  

 Hvala lijepa ! 
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PREDIZBORNI SKUP SNSD – a [EKOVI]I 
07. 09. 2006. 

Milorad Dodik: 
 

URADI]EMO OVAJ PUT, MAKAR OVDJE IZGUBILI 
 

 
 Dobar dan, hvala vam. Hvala vam, hvala!  

 Vidim da ima nekih, koji ne aplaudiraju. Evo, da i wima ne{to 

ka`em: znam da su neki do{li da vide {ta se ovdje de{ava da bi mogli 

svojima prenijeti. Ali, ja u {ekovi}ima, kona~no, vidim jedan 

optimizam, jednu nadu, jednu {ansu za mene i moje saradnike da 

mo`emo da pomognemo. Vi do sada niste htjeli tu pomo}, birali ste 

neke svoje, birali ste neke druge i sad smo tu gdje jesmo! Moram vam 

re}i, nemojte se na mene qutiti, ali izgledate kao jedno od tu`nijih 

mjesta u Republici Srpskoj. Ne, ne, ja samo ho}u da vam ka`em istinu. 

To ne mora tako da bude i to ne mora da se de{ava u budu}e! Ono {to 

ovdje treba uraditi nije toliko neostvarqivo, kako to nekome izgleda, 

ali mnogi samo gledaju sebe! Znam da smo bili ovdje i 1998. godine pa 

sve do 2000–te, samo {to su tad radile neke fabrike, radila je neka 

proizvodwa i, moram da ka`em, sigurno je bilo boqe. Znam kako smo 

radili ovdje rasvjetu, znam i neke druge detaqe... Ja nisam ~ovjek koji 

ne zna kako vi `ivite i {ta se ovdje de{ava! Ali, nikada nismo 

dobili pravu podr{ku da bismo mogli da vam adekvatno vratimo.  

 Naravno, ne morate vi ni danas glasati za nas! Ali, ne morate 

ni protiv nas!  

 Nisu sva pitawa vezana za to: da li se glasa ili ne. Neki od 

vas smoreni su politikom, mislite kako su politi~ari ovakvi ili 

onakvi, kako ovo nema veze s vama... Najboqe je da ostanete kod ku}e i 

spavate, a mi nek' se slikamo i radimo {ta ho}emo! To je pogre{an 

pristup i zato i jeste ovako u ovom dru{tvu, jer mnogi imaju ovakav 
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pristup. Ovom lo{em stawu najvi{e doprinose oni koji ne}e da do|u 

na glasawe, jer misle da imaju svoj ponos. To nije ponos, to je 

kukavi~luk! Trebaju nam glasovi, ne samo za mene, ne samo za druge 

politi~ke partije, nego za ovu Republiku, nego za ovaj narod! Zato 

morate iza}i na izbore!  

Stalno nam govore kako i {ta treba da radimo u Republici 

Srpskoj, poku{avaju da nam po{aqu poruku kako smo mi neka 

tvorevina, kako smo mi ovo ili ono... Mi im jasno ka`emo da to ne 

mo`e vi{e da traje i ne}emo da slu{amo! Ja ne}u to da slu{am! I 

rekao sam, fino: kad god pomenete pri~u kako treba ukinuti Republiku 

Srpsku, dobi}ete referendum! Sad oni ka`u, kao: „Nije to legalno, ne 

mo`e se to ostvariti!“ Dobro, nisu mogli ni Crnogorci, pa ostvari{e! 

Politika se mora voditi suptilnim metodama, a ne sukobima.  

 Ovom narodu ne trebaju sukobi, ovom narodu treba dostojanstvo 

koje treba da vratimo. Ovom narodu je prekipjelo da slu{a razne 

pri~e koje podcjewuju ovaj narod! Ali, ono {to jo{ vi{e podcjewuje je 

na{ socijalni i ekonomski status. {ekovi}i ne moraju da izgledaju 

ovako. Moraju i mogu biti boqi. Mogu, ali to opet zavisi od vas, od 

va{eg opredjeqewa, od va{ih qudi. Od na{ih nastojawa da 

ravnopravno, ravnomjerno uradimo sve. Danas slu{am neke iz SDS-a, 

ka`u: „Zapostavqen isto~ni dio!“ Pa, ko ga je zapostavio, ko je bio 

zadwih pet godina na vlasti? Da nije moj otac, mo`da? Ili je bio 

SDS? Pa, ko ga je zapostavio? U pravu su, i ja mislim da je 

zapostavqen!  

[ta su ovdje uradili? {ta vam je s Mermerom? Prodali su ga 

Mom~ilo Mandi} i eksponenti SDS-a. Jel'? Jest? Naravno da jest. {to 

vas je upropastio? Gdje su sada radna mjesta, gdje su poslovi? Gdje je 

posao? Kako je mogu}e da dozvoli SDS da Mom~ilo Mandi} kupi pola 

Republike Srpske, a sad ga, evo, zavr{io u zatvoru? Eto, kako!? Ali, 

zato propadaju obi~ni qudi, to je ono {to je najgore. I to treba da se 

sankcioni{e, da prestane... i da se vrati `ivot, ne samo u ovo 

preduze}e, nego da se „ra{~iste“ me{etari koji su, i iz {ekovi}a, 
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podr`avali takvog Momu Mandi}a! Znalo se da to ne}e uspjeti, znalo... 

kao i mnogo {ta drugo ovdje!  

 Mora se, kona~no, re}i qudima {ta mi to ho}emo. Vi znate da 

je prije {est mjeseci, kad smo odlu~ili da u|emo u vlast, Republika 

Srpska bila na korak do sunovrata, SDS pani~an, Republika pada, pada 

privreda, stranci navalili...! Onaj }elavi, Suqo Tihi}, galami Haris 

Silajxi}, kao - ne{to ho}e, potpuno bezna|e, nema posla, gubi se nada 

da mo`e ovdje opstati Republika Srpska. I onda, nama ka`u: „Pa, 

nemojte prije izbora, na {est mjeseci, ne mo`emo mi mnogo {ta 

uraditi za {est mjeseci!“ Bili smo jedina stranka koja je mogla 

formirati kakvu - takvu vladu. To je sad ova Vlada, nije kakva - takva, 

nego odli~na! I onda, da bi dali svima {ansu da se promijene, 

ka`emo: ne}emo da ~istimo, hajde da pru`imo {ansu qudima da rade! 

I pru`ili smo {ansu i ovom ovdje,va{em „serowi“ da bude i daqe 

direktor {umskog gazdinstva. Ni{ta nije promijenio i daqe je 

nastavio na isti na~in! E, taj }e, nek zna, biti sutra zamijewen! Tako 

da zna! Jer sam ~uo ovdje mnoge `alopojke na wegov rad. 

Treba dati {ansu ovim mladim qudima, treba dati {ansu ovoj 

djeci. Moramo im opremiti {kole, moramo im kupiti kompjutere... 

Moramo ovima koji zavr{e {kole na}i posao. Moramo mnogo toga 

uraditi, a da bi mnogo uradili, moramo to ~initi zajedno! Ne mogu ja 

sam, meni treba ekipa. Ovo je ekipa ovdje. Milan Jeli}, pogledajte ga 

kako izgleda. Sada, kad putujemo autobusom, voli da pri~a kako je 

nekad volio da igra fudbal. Ali, to je bilo nekad! Sad je stvoren za 

predsjednika Republike. Treba, naravno, Neboj{a Radmanovi}, da tamo 

u Sarajevu prestane pri~a o tome: „Kakva Republika, treba je ukidati, 

treba ovo ili ono!“ Ovakav smiren, mudar, mo`e da odgovori na sva 

prozivawa i nema potrebe, ja vas potpuno uvjeravam, nikakve potrebe, 

da se mi bojimo Suqemana Tihi}a ili Harisa Silajxi}a. Ja sam sjedio 

s wima, ne zato {to ih volim, uop{te ih ne volim, nego sam morao. 

Ocijenio sam ih, oni nisu nikakav problem, vjerujte mi! Nama je 

najboqe da pobijedi Haris Silajxi}. On }e nas dovesti u situaciju da 
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budemo samostalni! Prema tome, nek' znaju: zato smo mi wega ovako 

raspalili, nek' galami doqe po Sarajevu! U svakom slu~aju, vjerujte da 

znamo {ta radimo. Apsolutno znamo. Stranci nam ka`u: „Smawujte 

retoriku!“ Kakvu retoriku, {ta sam ja rekao, da li sam nekog uvrijedio 

ovdje?Osim, mo`da, ovog {efa {umskog gazdinstva, koji }e sutra biti 

smijewen?! Ustvari, to je ve} danas ura|eno, samo }e on sutra biti 

obavije{ten.  

 Ja pripadam qudima koji svakome `ele dobro i onima, koji su 

ovdje do{li i i{~u|avaju se, misle o meni sva{ta lo{e. Ja ne mislim 

ni o kome lo{e, dok me ne dirnu! Kad me dirnu, onda sam i ja lo{! A 

svakome `elim dobro, kao i svojoj porodici i vama, dragim qudima, 

`elim najboqe. `elim da zajedno pro|emo kroz nekoliko godina – 'ajd 

sad malo mene pustite da pri~am - kroz nekoliko godina uspje{nog 

oporavka. U naredne dvije godine u Republici Srpskoj, ne samo da }emo 

odraditi ovaj put, bez obzira glasali vi za nas ili ne. Ovdje mi 

cijenimo one koji glasaju za nas, ali }emo uraditi put, taman izgubili 

ovdje! Mi ne radimo po principu, kao neki drugi. Odradi}emo mi taj 

put! Vidje}emo kako }emo uraditi ovo oko preduze}a, kako ih 

rehabilitovati? Treba vidjeti {ta je smisleno da se radi. Va{e 

{kole }emo obnoviti, urediti, ubaciti nove klupe i stolice i 

obezbijediti da prosvjetni radnici, svake godine, imaju ve}u platu. 

Ove godine smo to uradili i pove}ali je 17%, ali mora da znate da 

sam ja iz Vlade oti{ao 2000-te godine, odnosno u januaru 2001. godine, 

vratio sa se u februaru 2006.godine i zatekao istu wihovu platu.  

Iste plate i policiji i prosvjetnim radnicima!  

Ove godine smo u~inili sve da poboq{amo to stawe. Znate, 

evo, ve} iza desetog, bi}e ispla}ena jo{ jedna polovica penzije. 

Invalidi rata koji su potpuno zapostavqeni od strane vlasti, dobijaju 

jednu novu invalidninu, onu za koju su im 2000-te godine rekli da ne}e 

nikad biti ispla}ena! Znamo mi svakakve lopovluke koji se ovdje 

de{avaju, znamo i za jednog va{eg sugra|anina, koji je u ratu izgubio 
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noge pa je morao je 2000 maraka dati qekaru, „kretenu“, da plati da bi 

dobio penziono rje{ewe! Da, jel' tako? Tako je, da.  

 To govori kakvi smo mi qudi. Moramo vratiti neke 

vrijednosti, morate da po{tujete ovu mladost kao dobre |ake, kao 

dobre u~enike, kao dobre radnike. Da prestanemo da se bojimo 

huligana, koji se o{i{aju na }elavo, stave neke debele lance oko 

vrata, voze bijesna auta i tuku nedu`an narod ili reketiraju! Takvi 

moraju odavde da odu! Moramo odavde da iskorijenimo drogu. Vidite da 

svaku ve~e MUP Republike Srpske neku akciju provede protiv ovih koji 

rasturaju narkotike. To pogledajte! Kad smo do{li, nakon {est dana 

smo na{li i uhapsili 16 qudi koji se bave {vercom i rasturawem 

droge! Zamislite, kakvu smo imali vlast - od tih 16, trojica su bila na 

odle`avawu kazne u zatvoru, a upravnik ih pusti da mogu prodavati 

drogu po Bawaluci! To su istine, gole istine koje moramo da mijewamo 

i promijenimo! Prvo je promijewen upravnik, a sad se mijewa i 

praksa.  

 Nismo mi protiv i jedne politi~ke partije, ali sve politi~ke 

partije su pokazale {ta mogu. Sve te politi~ke partije, od SDS do 

PDP, imale su {ansu i priliku. Kada su do{li do dna, onda su rekli: 

„Daj Dodika, jest da smo ga gawali ~etiri godine, evo, nismo mu mogli 

ni{ta uvaliti, nikakvu krivicu. Dajte sad da vidimo, nek' se i on 

stropo{ta, nek' i on propadne!“ A, nisam ~etiri godine bio taj koji 

propada! Ja sam iz porodice koja je u mom kraju najbogatija, bila je i 

prije rata! I to znaju qudi. Ja nisam ~ovjek koji se olako predaje i 

koji ne}e znati da izvu~e i ovo ovdje!  

Ali, da bih to mogao da uradim, moram imati va{u podr{ku! 

 Ho}emo da radimo zajedno na pitawima koja nas mogu odvesti u 

boqe uslove. Republika Srpska, BiH, jeste i treba da ide ka Evropi! 

{ta vama zna~i ta Evropa, ko vam je objasnio {ta je? {ta je tamo 

toliko lijepo? Mislite da vas ~eka med i mlijeko? Ne! ~ekaju nas 

godine prilago|avawa, a onda }emo, kao {to su i Poqaci i mnogi 

drugi, morati da odemo, kao obi~ni radnici, naravno. I boqe, jer 
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}emo bar imati neke plate! Ali }e se odavde oti}i! To je problem. Ne 

daju nam vize, stalno pri~aju kako mi stalno ne{to ugro`avamo 

Evropu. Kako ugro`avamo? Ne ugro`avamo Evropu. Ali, mi nemamo 

druge alternative, morate da shvatite da nema druge alternative. Nije 

vaqda alternativa BiH da bude ~lanica zemaqa Islamske 

konferencije, kako to ho}e neki iz Sarajeva? BiH je ve}inski 

hri{}anska zemqa, Hrvati i Srbi vjeruju u Hrista. Danas je na sceni, 

slu{ali ste neki dan i Bu{a koji ka`e: „Na sceni je tre}i svjetski 

rat, on se ne vodi frontalno, on se vodi oblicima terorizma. Na 

sceni je sukob zapadne, hri{}anske, civilizacije i islamske 

civilizacije.“ On to ka`e, a mi trebamo da ka`emo: nismo te ~uli 

dobro, {ta to zna~i?  

Znamo veoma dobro {ta to zna~i. Ne}e ovdje zavladati 

Islamska vjerska zajednica i reis-ul-ulema Ceri}. Ne}e! On treba i 

nek' se bavi svojim poslom. Ne mo`e on da vodi politiku, a glavni je 

politi~ar kod Bo{waka!  

 Vjerovatno se na ovim i ovakvim skupovima mnogi pitaju: kako 

}e to odmah, kako }emo sada mi, SNSD, evo ovdje, sada, vama pomo}i? I 

ja se pitam: kako ovdje i sada, do vas svih, nekako da do|e ne{to dobro 

{to mi ~inimo? Ja znam da je to dobro! Nemogu}e je da do|em do svih 

vas, nemogu}e.  

Mi moramo da napravimo dru{tvo koje }e do}i do svih vas.  

A kad tra`imo odgovor, onda ga i na|emo, je li tako?  

Mi smo u op{tinama u Bawaluci, Lakta{ima, Gradi{ci, 

Mrkowi} Gradu, evo, u Mili}ima, u Rudom i mnogim drugim mjestima na 

vlasti. I kad do|emo ponovo na izbore, nakon tog mandata, dobijemo 

jo{ vi{e glasova. To je razlog da treba da nam vjerujete!  

 SNSD i ova lista qudi, poslanika, ima istorijsku, ali ba{ 

istorijsku, odgovornost! ~ekaju nas ustavne promjene, poku{avaju 

sva{ta da nam urade. Kad god je kriti~no, to ste mogli da gledate u 

medijima, onda neki iz me|unarodne zajednice i ovi iz Sarajeva, 

povuku pri~u o ratu, o Srebrenici, o ne znam ni ja ~emu. Mi mora da 

 63 

ka`emo: dosta svega toga! Ne mo`emo i ne}emo da gledamo dnevnik 

javnog servisa iz Sarajeva, koji 25 minuta od ~itave pri~e, emituje 

gdje je koja grobnica otvorena! Nek' se time bave tu`ioci, sudije, a daj 

pustite nas da normalno `ivimo i da radimo! Ovaj narod je dobar, 

po{ten, ovaj narod se borio za sebe, ovaj narod se borio za svoje ku}e, 

ovaj narod ima budu}nost i ovaj narod nije kolektivno odgovoran!  
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PREDIZBORNI SKUP SNSD–a BRAWEVO 
07. 09. 2006. 

Milorad Dodik: 
 

OVAJ NAROD IMA [ANSU 
 

 Dobro ve~e svima ovdje, hvala za do~ek!  

Neki su vas ovdje uvjeravali da ne smijem da do|em. Ja sam 

rekao da }u do}i kada budem imao s ~ime. Do{ao sam, jer je Vlada koju 

vodim odvojila 250.000 maraka i zavr{ila vodovod, koji }e za 

nekoliko dana po~eti koristiti svi u ovom nasequ! Ho}u da potvrdim 

i ovo {to je Sawa rekla, i Obren isto tako: da }e ovaj put bukvalno 

sutra po~eti da se radi, ali to ne zna~i da morate da glasate za nas. 

Glasajte za koga ho}ete, mi }emo svakako pobjediti! 

 Dugo vremena hodam po krajevima ~itave Republike Srpske, 

„kuburim“ s narodom, poku{avam da ga uvjerim da imam najboqe `eqe 

za qude, da imam `equ da svima pomognem na neki na~in! Samo jedno 

tra`im u `ivotu, a to je: kada se vi{e ne budem bavio politikom, da 

do|em ovdje u ovaj kraj, da mi vi ka`ete samo jedno „hvala“... i ni{ta 

vi{e! Zato okupqam qude oko sebe koji ho}e i moraju da se usmjere na 

to da Republiku Srpsku promijene na boqe, da je u~ine sretnijom i 

boqom, da vas uvjere da i ovdje ima {anse, da ne moramo nikoga da se 

bojimo: nikakvih Tihi}a, Silajxi}a, ni bilo koga drugog!  

I savr{eno dobro znamo {ta radimo, a to ste mogli da vidite 

i u mome pro{lom mandatu, prije pet godina, a evo i u ovih sada {est 

mjeseci. 

 Republika Srpska prije {est, sedam mjeseci, je bila u 

sunovratu. Vlada nije mogla da funkcioni{e, nije bilo gotovo nikakve 

perspektive da se to mo`e brzo rije{iti. Onda su nama rekli: „Nema 

ko drugi, nego vi!“ I uvijek, kada je najgore, nama to pripadne! Mogli 

smo tada da ka`emo: ba{ nas briga, ~eka}emo {est mjeseci. Ali, onda 
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smo zakqu~ili: pa, za {est mjeseci ovdje ne}e biti ni{ta. Ovo }e se 

sve biti upropa{teno, prenije}e se nadle`nosti, reforma policije 

}e se provesti – jednostavno, Republika Srpska }e biti u bezna|u! 

Nije to {est mjeseci, nego je to do janura, kada }e se formirati nova 

vlada. U svakom slu~aju, svih ovih {est mjeseci nisam uspio da do|em 

do svakog od vas pojedina~no, da svakome li~no pomognem, da qudi s 

kojima radim urade ne{to da vi mo`ete da osjetite na{e napore i 

na{e `eqe.  

 Mnogi od vas znaju da sam prije dvadeset i jedan dan postao 

djed. Kao svaki ponosni djed, ja se time ve~eras ponosim! Onima, koji 

ne vole Milorada Dodika, i onima koji ga po{tuju, ja i jednima i 

drugima `elim sve najboqe kao svome ro|enom unuku!  

 Republika Srpska ima smisla, ima {ansu! Ovaj narod ima 

{ansu!  

On se mora osloboditi pro{losti u onom dijelu koji nas 

stalno dr`i kao okov oko nogu i ne da da se ide daqe! Mi imamo 

godinu koja dolazi, koja }e biti sigurno dobra za Republiku Srpsku. 

O~ekujemo veliki novac koji }emo dobiti za odre|enu privatizaciju, 

taj novac mora da u ovom nasequ, koje je nekako na sredini puta, 

koliko ja procjewujem, izme|u Bijeqine i Zvornika, podr`i onoga ko 

ovdje mo`e da otvori nekakav pogon i da zaposli dvadeset ili 

trideset qudi, minimalno. Jednostavno, da i ovdje poka`emo da 

`elimo da zadr`imo qude. Da qudi koji su do{li iz muke i ovdje u 

proteklim godinama te{ko napravili ku}e, da mogu ovdje nesmetano da 

`ive. I da ovdje imaju {anse.  

 Vi znate da mi poku{avamo obnoviti odnose i sa Srbijom, 

vidite da to na druga~iji na~in radimo. Srbija u idu}oj godini 

planira da, po prvi put, direktno u Republiku Srpsku investira 100 

miliona evra kao podr{ku naporima qudi da ovdje obezbijede `ivot 

koji ima smisao. Sto miliona evra, to je dvije stotine miliona KM! 

Ovih dana sasta}u se u Srbiji s Ko{tunicom, Tadi}em i drugima i 
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dogovarati na koji na~in }e se taj novac ovdje upotrijebiti. Ono {to 

je sigurno - ni ve~era{wi skup ne}u zaboraviti! 

 U svemu ovome veoma je va`no da ra{~istimo s nekim qudima u 

kriminalnom miqeu koji predstavqaju ogroman problem samoj 

Republici Srpskoj. Vi znate da smo formirali Specijalno tu`ila{tvo 

u poku{aju da narodu ponudimo nekakav nivo pravde. Ne mo`emo mi sve 

po~istiti, to je jasno, ali ho}emo i to }emo pokazati! To }ete da 

vidite! Ne}e se oni, koji su se na grba~i ovog naroda na bezobrazan 

na~in obogatili, a narod gurnuli u bijedu, izvu}i tek tako! Nemogu}e 

je da pro|e situacija u kojoj je jedanaest qudi u Republici Srpskoj 

u~estvovalo na 870 licitacija i kupilo 100 preduze}a! Sva ta 

preduze}a jo{ i propadaju. Sada sam bio u {ekovi}ima. Mom~ilo 

Mandi} je kupio sav isto~ni dio Republike Srpske i sva preduze}a 

propadaju! Propala banka, propadaju preduze}a, qudi ostaju bez posla, 

to vam je vlast i politika koju vam je SDS donio! Na|ite jedan 

proma{eni projekat koji sam ja vodio? 

 Neki su iz drugih politi~kih partija ovdje do{li da vide {ta 

se de{ava i da sla`u svoje {efove. I re}i }e im da se ovdje ni{ta ne 

de{ava. A ovdje se de{ava ~udo! Kako da vam vratim to povjerewe koje 

vi sada imate u mene, to je nemogu}e svakom pojedina~no, ja ne mogu do 

svakog da pri|em! Ali, mogu da napravim sistem i dru{tvo koje ima 

{ansu, a to dru{tvo mora pojedincu da obezbijedi sigurnost i 

perspektivu! Imam odgovor na to - svagdje tamo gdje smo ranije bili 

vlast u op{tinama, uvijek smo iznova dobijali vi{e glasova! Ovo je 

jedina partija u Republici Srpskoj koja je od osnivawa svaki put 

dobijala duplo vi{e glasova u odnosu na prethodne izbore! To nije 

slu~ajno. U mjestu u kojem ja `ivim, a koje se zove Lakta{i, tamo imamo 

83% podr{ke qudi. Mene qudi znaju od malena i wih ne mogu da 

prevarim, niti varam, i svaki put daju vi{e glasova stranci i 

Miloradu Dodiku! To je potvrda da ono {to govorimo i radimo nije 

samo radi sitne promocije, kako to voli da uradi Jovan Mitrovi} – 

„zama`e“ ne{to, a onda ~etiri godine sjedi na grba~i qudi! 
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 Ja ho}u ovdje da do|em ubrzo nakon izbora i da proslavim ovaj 

put koji }emo uraditi u narednih dvadeset ili trideset dana. A na 

izborima kako, ho}ete! Ja }u vam pomo}i, ako i ne glasate za mene! Oni 

koji ne podnose Milorada Dodika mora}e bar ~etiri godine da se 

nerviraju svako ve~e gledaju}i ga na TV! Znam ja da to nije lako, ali 

{ta im mogu? Ni{ta.  

 Zato ovi qudi koji su govorili ovdje, kandidati za poslanike, 

ali i Milan Jeli}, Neboj{a, {piri}, to je dio ekipe, koja mora da 

dobije ovu politi~ku utakmicu, mora da vam vrati povjerewe, mora da 

vam vrati vjeru odr`ivog `ivota ovdje! Sve utakmice koje smo igrali 

na politi~koj sceni do sada, igrane su pred na{im golom i za svaki 

mali faul nama je sviran penal. Mi sada moramo da prebacimo loptu u 

drugi {esnaesterac pa da tamo ponekom slomimo i nogu, ali onda je 

`uti karton i iskqu~ewe, ali nije penal! To ho}emo da uradimo! 

 Mnogi na{i politi~ki konkurenti danas poku{avaju iz petnih 

`ila da se izbore za ostanak na politi~koj sceni u Republici Srpskoj. 

Neki sa plakata, koje vidim, izgledaju mi kao da su sami sebi do{li na 

~etrdeset dana! Ni oni vi{e nisu sigurni u sebe, pa kako }ete vi biti 

sigurni u wih?  

 Zato vas ja molim, zbog Republike Srpske, ne morate glasati 

svi za Milorada Dodika, ali iza|ite na izbore! To je va`no zbog 

na{eg odnosa u BiH, va`an nam je svaki glas!  

Ovi izbori su svojevrsan popis stanovinika, ovo mora da bude 

neki oblik referenduma o tome: ko smo, {ta smo i {ta ho}emo!  

Ne brinite se ni{ta za Sulejmana Tihi}a, znate onog }elavog, 

ne sekirajte se za Harisa Silajxi}a, on je najboqa stvar za nas, ako 

pobijedi! Zato {to }e sve u~initi da Republika Srpska krene putem - 

iz BiH! On je dovoqan razlog. Ho}ete li da vam obja{wavam i za{to? 

~u}ete za godinu dana!  

 Dakle, imamo ekipu. Ili glasajte za sve nas, ili nemojte 

glasati ni za koga od nas!  
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 @elim da se ovdje jo{ jednom zahvalim, prije svega 

doma}inima, mjesnoj zajednici koja je otpo~etka bila opredijeqena za 

SNSD. 

 Hvala vam, za sve i za uvjerewe koje ste imali svo ovo vrijeme!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД ПЕЛАГИЋЕВО 
11.09.2006.ГОДИНЕ 

Мilorad ДODIK: 
 

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ МОРАЈУ БИТИ ПРЕПОЗНАТЉИВЕ 
ПО РАЗВОЈУ 

 
 Добро вече. Добро вече, хвала вам. Хвала младима, хвала 

старима, хвала свима који су вечерас овдје. Ово је нешто најбоље што 

сам доживио у овом крају. Десет година долазећи овдје у Пелагићево 

стекао сам много пријатеља, много људи знам из различитих животних 

ситуација, али ово је заиста нешто што обавезује. Ово је нешто што 

мора да буде забиљежено у обавезама СНСД-а у будућности. Млади 

људи, умјесто да размишљају о томе да оду одавде, готово сам сигуран 

да ће први пут устати у 10 сати и отићи да гласају на изборима, а неће 

преспавати тај дан. И то је прави начин да будемо заједно. Видим тамо 

у тами , сакрили су се неки који су дошли да виде и чују шта се овдје 

дешава, али не смију да покажу своје лице. Ја им поручујем да немају 

чега да се боје. Ми овдје нисмо реваншисти, ми нисмо људи који ћемо 

било кога угрозити. Ја сам човјек , а дружим се са истима, који никога 

овдје не мрзи, који овдје свима жели добро, као што желим својој 

породици. И само је довољно да нас не дирају, а кад нас дирну, онда 

смо змија љута.  

 Дошло је, наравно, и вријеме промјена. Прије шест мјесеци 

узели смо да водимо Републику Српску када то нико не би урадио и 

када је једино СНСД могао да формира нову владу. Да нисмо то тада 

урадили, данас би Република Српска сигурно била у дубоком суноврату 

из којега би тешко ишчупали све ово што данас имамо. Можда све то 

није дошло до свих вас појединачно, можда још увијек чекате да се 

ријеши неко питање, али то је немогуће све одједном. Оно што је 

сигурно капитално јесте да смо рекли: не може се више овај народ 
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подцјењивати! Доста нам је више и Сулејмана Тихића и Хариса 

Силајџића и реис-у-улеме Церића. Доста је више политике у којој кажу 

Срби су ово, или Република Српска је оно... Не може БиХ да носи 

епитет који желе да нам направе у Сарајеву. Она је већински 

хришћанска земља, овдје живе и Срби и Хрвати - који су хришћани. Ја, 

наравно, немам ништа против, свако има право да вјерује у шта хоће, 

али не дозвољавам да ми било ко било шта намеће. И то ћемо јасно и 

гласно рећи свакоме! Свако ко хоће у Републици Српској да буде 

сигуран, Влада коју водим то ће и обезбиједити. Али, онај ко је против 

Републике Српске није добродошао овдје! Немамо намјеру више да 

слушамо реис Сулејман - Церића који нам говори како је Босна земља 

Бошњака и Босанаца, а они који то неће, могу да иду одавде. Може он 

да иде у «неку ствар». 

 Немате разлога да се бојите за Републику Српску и за 

равноправност свих Бошњака и Хрвата и Срба у Републици Српској, док 

је овдје СНСД. Немате разлога. Не бојте се ви Сулејмана Тихића! 

Онакав скрушен и ћелав ништа живо не може. Не може ни Харис 

Силајџић. Били смо скоро у некој телевизијској емисији. Само избјегава 

да дође у сукоб са мном. Они се праве храбри. Будите сигурни у ово 

што вам кажем. Немојте да вас заводе ови радикали, или неки други, 

чије слике гледам. Као да су сами себи дошли на 40 дана! Не могу они 

више много шта да испричају.  

 Ово је наша прича! У тој причи ми смо обавезни вама и вама 

ћемо и вратити. Не морате сви ни да гласате за СНСД. Али ћу рећи 

једну ствар. Моја је обевеза и обавеза СНСД-а да и они који не гласају 

за нас осјете добробит наше политике, нашег владања...И цијела 

Република Српска. Овдје ће сигурно бити боље! Немамо ми ни једне 

обавезе према никоме. Нисмо ми обавезни ни Америци, ни Русији, ни 

Европи... Јесмо мали, али знамо шта хоћемо и знамо куда идемо. 

Нећемо се повиновати никаквим захтјевима који траже од нас да 

згазимо свој понос. Ми немамо хипотеке. СНСД нема хипотеку. Гледао 

сам како је јадно, кад су они из СДС-а, само за то да би још један дан 
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остали на власти, спремни и рођеног оца да з... Не могу, има дама, а 

волио бих... То је нешто што више нама не треба. Данас сам био с 

неколико амбасадора. Кажу они "Шта ћемо с овим?" Ништа не може! 

Морате се навикнути да неке ствари не могу. Ма хоћемо ми у Европу, 

није то проблем, али нећемо тамо да идемо погнуте главе. Нећемо ми 

овдје да будемо сметљиште за њихове робе! Нећемо! Можемо ми овдје 

да живимо и боље, чекајући ту Европу...  

 Што нам не дају визе? Сматрају нас недостојним, а хоће од нас све. Е, 

добиће ђавола. Кажу: «ви ово, ви оно, ви тамо дајте полицију, дајте 

ово, дајте оно...» А кад оно, све теже добијате визе да изађете и да 

одете негдје у Европу. Као да ми можемо њих угрозити! Шта смо ми да 

њих угрозимо? Ево, читава Босна има 4 милиона становника. Зато, 

морамо бити свјесни ситуације у којој се налазимо. Немамо ништа 

против било кога, али имамо против оних који имају против нас. Ако ће 

Република Српска бити у БиХ, прихватиће БиХ онолико колико људи у 

БиХ прихватају Републику Српску! Не буде ли тога, све је јасно. Све сам 

испричао о томе и немам намјеру да више понављам.  

 Наша намјера је озбиљна. Наша намјера је дефинитивна: БиХ са 

Републиком Српском која је равноправна у њој. А реис Сулејман - 

Церић нека мачку о врат или реп, окачи све своје намјере које има 

овдје.  

 Наравно ово је ово требало доживјети. Сада видим колико је то 

лијепо што свих ових десет година, као што пише овдје, нисам 

престајао долазити овамо. И онда, када ме нисте размујели или нисте 

хтјели да схватите. Сад је ово лијепо и вриједило је ових десет година. 

Ово не може бити слчајно, ово није плаћено... Ово није на неки други 

начин. Ја имам обавезу према вама. Желим да учиним Републику 

Српску сретнијом и бољим дијелом, не само БиХ него и читаве регије. 

За то нам се сварају услови и то ћемо и учинити. Сигурних милијарду 

марака, које ћемо имати идуће године, не смијемо проћердати олаким и 

лошим управљањем. Требају нам одговорни људи да могу ресурсе које 

имамо, на прави начин да искористе и да дођу до вас, до ове младости. 
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И то ће тако бити! Милиjарда марака је огроман новац, једна од 

посљедњих шанси нас овдје да не будемо на рубу цивилизације, на 

рубу Европе, него да будемо они који знамо шта хоће. Петсто милиона 

КМ од продаје Телекома и неких других предузећа мора да дође овдје и 

у читаву Републику Српску и да запошљава људе. Неће више ни један 

директор, неће више ни један власник предузећа добити те паре 

народа и ставити их само на предузеће. Ако хоћеш господине, гдје ти је 

кућа и стан, у хипотеку ! Па ако не вратиш паре, ако си спреман да 

изгубиш кућу , онда си кретен.  

 Ја ћу све учинити у томе погледу да наредне 2-3 гдоине буду 

препознатљиве по развоју. Пелагићево има шансу и сви имамо шансу, 

само ту шансу треба узети и с њом ићи даље. Чиним све да разбијем 

све стереотипе који постоје. Наши људи уназад пет година нису смјели 

да оду у Србију, нису смјели да се покажу. Ми смо им јасно рекли и 

радимо на томе. Ми сарађујемо са Србијом, ја сам звао и Санадера да с 

њим сарађујем. Хоћу да то све отворим, хоћу да очистимо Саву, хоћу да 

границе буду још лабавије, хоћу да се нормализује стање! У Србију 

данас идем дигнуте главе, а и они долазе овдје, и нема разлога да ми 

не сарађујемо ни са Србијом, ни са Хрватском. Понудићемо уговор о 

специјалним односима и Хрватској зато што имамо интереса да наша 

роба иде и у Хрватску, а не само њихова да долази овдје. Реципроцитет 

мора да постоји. Морамо овдје отворити тржиште, отворити кретања. У 

Србији данас другачије разумију Републику Српску. Они немају никакве 

скривене намјере. 

 Мени кажу странци , или они новинари из Сарајева , кажу «Додик је 

синоћ био у Београду, па је прије неки дан био, па овај дошао у 

Бањалуку, очигледно прави велику Србију". Ништа друго не знају, 

кретени, него само на истој причи, као да још увијек живе Милошевић и 

Туђман. Не, ја им кажем, не правим ја велику Србију, него правим 

велику Републику Српску, а ви разумите шта хоћете! Данас је Влада 

Србије одобрила 100 милиона евра да овдје у Републици Српској 

помогнемо у опремању школа, домова здравља, болница, да изградимо 

 75 

мост на Рачи, отворимо банку. Ко може бити против тога? Шта је ту 

против стандарда свијета? Ми се морамо тргнути из тога и рећи "нисмо 

криви ", јер нисмо криви. Онај ко је направио или учествовао у 

злочину, нек одговара. Али не може само једни да одговарају. Не може! 

Не може шетати Дудаковић по Бихаћу, не може! Док год то тако буде, 

немате овдје мира и нећете имати разумијевања.  

 СНСД никада није одустао од подршке људима који су створили 

Републику Српску. То су многи који још данас од ове републике нису 

добили оно што су залужили. Много је породица погинулих којима није 

Република Српска адекватно вратила. Морамо се вратити поново тој 

категорији људи и помоћи им. Морамо и њихову дјецу школовати, 

морамо им рјешити проблем смјештаја... Морамо овдје у Пелагићеву 

обезбиједити да људи овдје обнове своју пољопривредну механизацију, 

јер се баве тиме. Морамо направити овдје и спортску дворану. 

 За 10 дана, ја Милорад Додик вам то кажем, моћи ћете 

несметано да користите услуге болнице у Брчком, под једнаким 

условима као и у другим болницама овдје у Републици Српској. Дуго 

времена радимо на том питању и не зависи све од нас. Као што неће 

све од нас зависити и у будућности. Али, ево, идуће седмице биће 

потписан уговор да људи из Републике Српске, под истим условима, 

могу у Брчком да користе здравствене услуге. Наравно, ја бих волио да 

ви то што мање чините, али кад човјек мора, онда се не бира. А ако 

баш мора, онда му је Брчко ближе, него да мора да иде у Бијељину. Не 

зато што не воли Бијељину, него што је у таквом стању ипак Брчко 

ближе.  

 Увјерен сам у добробит овог народа, у добробит Републике 

Српске! Увјерен сам у њену будућност! Република Српска је трајна 

категорија! Република Српска може да буде лидер развоја у региону и 

биће лидер развоја. Биће прва по ономе што привлачи окружење. То 

ћемо урадити, јер желим да направимо једну нову атмосферу 

повјерења. Неки овдје мисле: Додик, политичари...све је то исто. Није 

исто! Није! Два брата па нису иста. Мора се вјеровати и мора се 
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изабрати и прихватити на реалан начин, мора се изаћи на 

изборе.Морате изаћи на изборе, то је ваша дужност. Мора се изаћи на 

изборе, да би се могло брже рјешавати много тога. 

 Видите колико их има на овим бандерама? 100 странака. И само што се 

заврше избори, они гледају како ће да «улове» неку личну корист. 

Треба нам моћна партија и моћна влада, која је обједињена на 

програму , а не на приватном интересу. Те мале партије само руше 

владе да би избором нове владе нешто лично добили. И ништа више 

њих не интересује. Ништа. Ништа! А онда се то све вама смучи.  

 Политика је на жалост, или на срећу, једина друштвена 

активност која води и усмјерава друштво. Још ништа друго није 

измишљено. Само политика. Зато и људи морају да изаберу између 

онога што се нуди. Ми смо увјерени да имамо најбољу екипу, и зато 

гласајте за све нас , или немојте ни за кога. Екипа побјеђује! Када су се 

тамо негдје, у току другог свјетског рата, састали Черчил, Стаљин и 

Рузвелт на Јалској конференцији о миру, у слободно вријеме почели су 

да причају о разним темама. И дође на ред, наравно, тема о томе како 

ће се развијати свијет у будућности, шта ће бити најважније. Наравно, 

Стаљин каже: "Најважнија је класа, побиједиће радничка класа и 

завладаће читавим свијетом". Черчил, који је увијек био мудар, каже: 

"Богами, могуће је да у будућности одлучује раса". Значи, припадамо 

некој глобалној раси. А Рузвелт каже: "Господо, шта год ви мислили, 

побиједиће каса" . 

 Ако не буде развоја, овдје нема патриотизма, нема ни 

успјешних људи, нема ни успјешних Срба, ни Бошњака, ни Хрвата... ако 

нема економије. Зато, морамо се на то усмјерити. Ми то знамо. Када бих 

себи сад поставио питање: како да вама вратим повјерење које сте ми 

дали, ево, бар вечерас, не морате више никад. Како да вратим? Ја не 

могу да приђем свима вама и то урадим лично, али одговор нађем у 

ономе што сам радио до сада. У свим општинама гдје смо до сада 

побјеђивали, сваки пут након тога на следећим изборима добијали смо 

више. То значи да нисмо изневјерили, то значи да нисмо преварили, то 
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значи да радимо добро, и то значи да ћемо дати и одужити се свима 

вама на један општи начин, подижући читаво друштво напријед.  

 Не може се свима све помоћи, мада бих ја волио. Ми трошимо 

сате и дане у томе. Морате почети да враћате Републици Српској, мора 

да се воли Република Српска, мора да се воли ово гдје живимо, само 

тако можемо развити Пелагићево и моје Лакташе.  

 Поздравићу вас на крају ове велике вечери која се није до сада 

десила у Пелагићеву. Ја сам мало питао ове овдје када сам долазио да 

ли је ово ико икад урадио, да ли се овако нешто десило...? Кажу, није 

никад. Одлично! 

 Ви знате да ли јесте или није. Кажу да није. Поздрављам вас, са 

великим мојим жељама за добробит свих вас, за срећу свих ваших 

чланова породица, свих ваших драгих људи. Желим вам све најбоље, 

као што желим свом новорођеном унучету, које сутра пуни мјесец дана.  
 Хвала вам лијепо !  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ШАМАЦ 
11. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК: 
 

ДАНАС СУ НАШИ ЗАДАЦИ ПОСАО, РАДНА МЈЕСТА, 
ПОВРАТ МОРАЛА 

 

 Добро вече свима! Поштовање свима! Хвала вам што сте дошли. 

 Шта рећи за један овакав дочек, него: хвала вам. Хвала вам и у име 

рођене и не рођене дјеце, хвала вам у име свих који чекају да 

Република Српска врати себи достојанство и да има просперитет. И да 

Јелена не буде једина од младих људи која је одлучила да остане, него 

да остану сви они који могу да нађу посао и да њихово школавање није 

било узалудно. Увјерен сам да то можемо да урадимо и зато смо ми из 

СНСД себи поставили само два, али важна и кључна питања за 

Републику Српску. Једно је национални препород. Зашто национални? 

Зато што је Република Српска сво вријеме, од Дејтона до данас, увијек 

на неким негативним предзнацима. Говорено је о њој на разне ружне 

начине и коначно неко мора да каже доста је, не може више. Мислим 

да ми то радимо, одлично радимо и «о јаду забављамо» оне који 

мисле...ето, сањају... како да дође до краја Републике Српске. А сада не 

смију да проговоре. Ми имамо на сваки њихов захтјев одговор. И 

кажемо ово што су рекли и Милан и Небојша и Шпирић: господо 

Република Српска је ту, вољели ви то или не, у њој ће сви живјети 

слободно и равноправно, без обзира на вјерску и националну 

припадност, и немојте ви да се бринете да она неће бити успјешна и 

добра. Ја сам увјерен да она то може бити, зато се и бавим политиком и 

зато ме одушеви очекивање људи и створи ми обавезу: како сутра 

вама, који сте дошли овдје, да вратим повјерење које дајете нама у 

СНСД, и мени лично? А онда у тражењу милион разлога које ћу вам 

рећи, сјетим се само једне ствари. Тамо гдје смо побјеђивали, на 
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слиједећим изборима добијали смо увијек више гласова, што значи да 

радимо и оправдамо очекивања људи. То могу да вам покажем у 

многим општинама, од Модриче па до многих гдје смо били на власти. 

 На крају крајева, ја сам увјерен, без обзира на разне приче из 

прошлости, да је период у којем смо ми водили владу, од 1998. до 

2000.године, био један од бољих периода у развоју Републике Српске. 

Без обзира на све шта је било и како је било, нека о томе говоре други. 

Да кажем и овим млађим политичарима, а видим овдје и много сиједих 

глава: немојте никада да закључујете на основу онога што ми причамо 

о себи, него гледајте шта смо урадили у прошлости. Само се по томе 

шта су оставили иза себе мјере политичари. Који пут, коју фабрику... Ја 

говорим за народ, не говорим за себе, ја нећу да личим на њих. Ја сам 

богаство имао прије него што сам ушао у политику. А сада ово сматрам 

својом обавезом и једино што хоћу јесте да, када дођем у Шамац за 

десет година, сретнем неке од вас, а ви кажете: Додик, хвала вам, 

боље смо живјели након избора. То ми треба, не треба ми ништа друго! 

Све имам, имам унуче, имам породицу... Свима овдје, вољели или не 

вољели Милорада Додика, желим добро као и свом новорођеном 

унучету. И никога не мрзим! Али, неке ствари неки морају да схвате: 

није политика за свакога, не може свако да води народ и не може свако 

да се тиме бави. А код нас су се многи бавили. 

 Што каже једна добра народна: "И код паса се зна ко је 

стариjи", а код нас се није знало у друштву. Имали сте разна обећања 

СДС, радикала... која су се заснивала на томе да привучемо народ на 

гласање, а кад гласају онда нема никаквих обавеза. То поимање ствари 

довело нас је до тога што данас имамо. Сјетите се само гдје је била 

Република Српска прије шест мјесеци. Само се чекало да дође неки 

Ешдаун и каже: крај је, готово је, финиш... Стално се утакмица играла, 

фудбалским жаргоном речено, у нашем шеснаестерцу. Мали фаул и 

добијете пенал, а пенал је значајна шанса за противнички го, а не за 

нас. Ми смо у ових шест мјесеци пребацили лопту у њихов 
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шеснаестерац и тамо ломимо и руке и ноге, само понекад добијемо 

некакво упозорење. 

 Није политика за свакога. Зато морате пажљиво да бирате и да 

само размишљате о томе шта људи могу да оставе иза себе, за 

добробит народа. 

 Дошло је вријеме да Република Српска искористи, а може да 

искористи, свој потенцијал. Немамо ми никаквог страха. Ја често сада 

разговарам с неким странцима који ми кажу: "Па ти се често видиш с 

овима из Србије, Коштуницом, Тадићем..." И синоћ сам био на 

ватерполо утакмици, навијао за Србију... и готово! И ту нема ништа 

лоше. Шта је ту лоше? Ми се морамо навикнути да сви живимо заједно, 

да сви имамо своје идентитете, националне, навијачке и сваке друге. 

Ово није уперено ни против кога. На крају, играли су против Мађарске, 

нису играли ни против ког другог одавде. Па нећу ваљда навијати за 

Мађарску! Мада сам видио оног Јосипа Касу, како ли се већ зове тај 

политичар, навио је за Мађарску, само није смио да покаже. А на крају 

је рекао: "Пошто ја живим у Србији, мени је свеједно". Јест, ђавола му 

било свеједно.  

 Дакле, од тога не може и не треба да се направи политика. Али, 

један озбиљан странац каже: "Зашто сте ви, господине Додик, стално с 

Коштуницом и Тадићем?" Кажем: "Што, да немају сиду, да нису 

заражени, шта је упитању?" А он ће:«Па знате, то шаље лошу поруку 

овима у Сарајево". Ја питам: "Да ли их то нервира?" "Па, нервира", 

вели, а онда му ја кажем: "Па добро, сада ћу сваки дан ићи". Ја тамо 

одлазим и они долазе код нас да разговарамо о озбиљним стварима. 

Резултат тих контаката које имамо је да сам их увјерио да је доста више 

приче како смо ми браћа, како смо ми ово... Ако ви волите Републику 

Српску, дајте новац овамо да се народ развија. У Бањалуци се 26. овог 

мјесеца отвара прва банка из Србије у Републици Српској, 

Комерцијална банка; па се отвара осигуравајуће друштво "Дунав," исто 

по први пут. Пустимо причу о небеском народу! Какав небески народ! 

Дајте да живимо овдје!  
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 Договорили смо се још око неколико ствари: прави се мост на 

Рачи, у међувремену смо омогућили да Србија у наредној години у 

Републику Српску уложи сто милиона евра. То је двије стотине милиона 

КМ! Влада је већ усвојила програм и сви су подржали. Радикали су 

морали да ћуте. Наравно, шта ће рећи, не могу они бити против. А онда 

мене критикују како,ево, Додик опет ради на неком концепту велике 

Србије. Па, нисте управу! Потпуно погрешно размишљате! Ја хоћу да 

раширим концепт велике Републике Српске, како то не разумијете!? А 

да би она била велика и моћна, морали смо да се концентришемо на то 

како привући новац овдје и тако обезбиједити развој.  

 Па смо ушли у приватизацију Телекома. Неки од вас вјероватно 

мисле да то не треба. Наравно, ја поштујем и такво мишљење, али вам 

тврдим да је то најбољи тренутак. Погледајте шта ови из Сарајева раде 

да онемогуће да се то уради, а ми треба да добијемо 500 милиона евра. 

У наредна два мјесеца, или три, или до краја године имаћемо Телеком 

који ће дати боље услуге. А 500 милиона ћемо употријебити за развој, 

за инфраструктуру, хоћемо да свака школа, коначно, промијени 

столице... Погледајте гдје нам дјеца иду у школу! Имају ли рачунар? 

Нема. Свака школа мора имати довољно рачунара да бисмо дјецу 

образовали. Погледајте шта раде на овим мобилним телефонима, не 

можете их стићи! То говори да они имају потенцијал да могу да буду 

дио генерације из Европе и свијета, али им треба дати могућност.  

 Хоћемо да реформишемо пензиони сектор, да омогућимо 

сигурност за пензије, дио новца из тих милијарду марака ће ићи 

сигурно у реконструкцију пензионог сектора. Ево, данас је отишла 

половина пензије заостале из неких ранијих година. Прије мјесец дана 

сте имали то, за десет дана ће доћи још један заостатак пензионерима. 

Ако неко мисли да је то због избора, он се вара. Углавном пензионери 

ће добити оно што њима припада. Наравно, веома је тешко направити 

баланс, јер нам исти број грађана ради као што је и број пензионера. 

Нема тог Ајнштајна који би то избалансирао, али можемо заједно да 

урадимо да то изгледа боље.  
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 Најмање пола од те суме мора ићи у запошљавање. Директно у 

запошљавање. Свако онај ко од ових младих људи дође и каже: имам 

програм да запослим пет људи, добиће новац из тих средстава. Нећемо 

више давати овим разним директорима, који узму предузеће, упропасте 

га, па послије постану стечајни управници тих предузећа. То неће 

моћи! Мораће свако ко узме тај навац, а тај новац се мора стално 

враћати, регресирати и окретати... Значи да овдје стално постоји тај 

фонд. Онај ко узме, мораће да каже шта је његова лична имовина - 

стан или кућа, па под хипотеку. Па, ако хоћеш да изгубиш кућу, онда 

упропасти паре! Али ће се вратити нешто овом народу и неће моћи 

другачије! А да вам не причам да ћемо на тај новац који будемо имали 

привући и неке друге са стране. Ми ћемо рећи да програме те и те 

врсте подржавамо с 50% средстава. Неко може скупити 20 лично, 

позајмити још негдје и то ће, сигурно, мултиплицирати значајан новац 

који ће отићи у развој. То не смију да добију у руке људи који ће 

«намјештати» својим пријатељима, друговима... као што је намјештано 

у приватизацији. Па се десило да је 11 људи учествовало у 800 

приватизација и купило 100 предузећа, као што је Душанић из 

Прњавора. Ено га у затвору. И шта сада с предузећем?  

 Организовани криминал мора се сасјећи. Ви знате да смо ми 

донијели Закон о ревизији приватизације и Закон о специјалном 

тужиоцу. Па, пошто ови из Сарајева никако не дозвољавају да ми идемо 

даље, да ми идемо брже, да будемо напреднији... Онда су се сјетили, 

ако се сјећате када смо именовали специјалног тужиоца, они кажу: не 

може то тако. Сада чекамо да се именује тужилац, али он ће доћи, то је 

сигурно. Па, нећу ја, нити Милан, нити било ко од политичара, више 

јурити криминалце! Има да их јури полиција! Али, мора да се поштује 

та полиција! Та полиција, у задња два три мјесеца, нема гдје није упала 

и покушава спријечити криминал.  

 Ја сам рекао, а и ова Влада је рекла: прво ударамо на дрогу! 

Имате сваки дан лопове у краватама. Ако знате некога, јавите нам, па 

ћемо га ухапсити. Морамо спасити ову дјецу од тих бандита, који су 
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спремни да за свој неки ћар, ситно зарађен, упропасте и породицу, и 

дјецу, и све младе. Само да ми се некако ријешити ових странаца, који 

стално говоре о људским правима. Стари народ је добро измислио 

батине за такве ствари. И руке и ноге треба им поломити, каква људска 

права!? Шта је с људским правама породице чије је дијете, омладинац 

постао овисник о дроги? Гдје су ту људска права? Када смо дошли у 

владу након седам дана, сјећате се, ухапсили смо 16 људи у Бањалуци, 

који су дилали дрогу и продавали. Од тога, тројица која су била у 

затвору! Воде се да леже у затвору, а они продају дрогу! До тога смо 

били потонули! То сте могли да читате. Ушли смо у затворе и 

растјерали ту банду. А они одмах људска права! Да видите у Америци 

људска права. Ја сам гледао, када су протестовали против Клинтона, 

наишла је њихова полиција. Када их је стала тући и ударати ципелама, 

да видите шта су људска права! За мање од онога шта смо ми овдје 

имали.  

 Нећемо ми дати полицију! Нисмо ми овдје наивни. Буш прича да 

су Американци пет година у рату с терористима. Немојте помислити да 

ми нисмо у рату, ми исто ратујемо против терориста. Они поново 

најављују да ће да нас туку, бију, да нам подмећу бомбе и итд. Знам, а 

ви не знате, да је прије мјесец дана у Цазину била група од 350 

вехабија, која је расправљала како да направи исламску БиХ. А онда 

чујем оног реис-у-улему Церића који каже Силајџићу: «Направи ми 

Босну без ентитета, прогласићу те Мухамедом освајачем. Значи, њега 

то интересује! А онда каже да онај ко не жели да живи овдје, може да 

иде. Па може он да иде! Немам ја ништа против Бошњака, немам ништа 

ни против Хрвата, ја сам само добар припрадник свога народа који 

жели да из народа извуче најбоље, како би он могао овдје да остане и 

да нормално живи. Али имам против политика и појединаца који 

покушавају да само своје исфаворизују. То не може! Поздрављај се ти 

Мустафа Церићу с ким год хоћеш, али овдје не може! А, то, да ми 

можемо отићи, е па нећемо отићи! Нема разлога, јер ћемо с ових 
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милијарду показати да овдје вриједи остати, а ви се тамо сналазите 

како хоћете.  

 Зато сваких пет дана тамо, читав један покрет, против Милорада 

Додика. Не бојим се ја. Ја сам данас био у Сарајеву, синоћ сам био у 

Београду, а ево данас поподне сам овдје у Шамцу... И сваки дан тако. 

Ја се не бојим и нема разлога да се бојим, али је доста те приче: Срби 

су ово, Срби су оно, Срби овакви или онакви... Па, доста више тога. 

Нисмо ми такви, ми смо један добар, коректан народ, ништа не 

тражимо осим тога да у БиХ будемо равноправни, да у БиХ егзистирамо, 

да развијамо Републику Српску, да се у њој могу сви запослити, и 

Бошњаци, и Хрвати, и наравно Срби, и сви остали. То је оно што ми 

хоћемо. А они нама кажу: само да нема Републике Српске и да све буде 

на нивоу БиХ. Е, може, али - мало сутра. Што нисте то правили када је 

била бивша Југославија? Што сте је растурили? Шта јој је недостајало? 

Ја и дан - данас жалим за том земљом! Може да прича шта ко хоће! 

Када се све то десило, онда не може нико ништа да прича! Ни Церић! 

 Нема потребе да се ви плашите! Ни Бошњаци нека се не плаше 

Милорада Додика! Нема потребе! Ја само имам јасан став. Не дамо 

полицију, јер мислим да треба да имамо полицију!  

 Ја сам данас једном од ампасадора важне земље рекао: 

наведите ми разлоге зашто би се ја сада одрекао полиције Републике 

Српске? Aли други разлог, први знам: интерес грађана. Eво, питајте 

људе па ћете видјети да не дају! Шта ћете сада, чији је то интерес? 

Мислите да се може, али не може се укинути! Ешдаун није успио, 

нећете ни ви! Не може и неће бити укинута! Или ћете прихватити 

реформу полиције са полицијом Републике Српске... Неће полицајац у 

Шамцу примати плату из Сарајева, неће и не може, примаће је из 

Бањалуке! Само се ове двије ствари и разликују: полиција Републике 

Српске и плата из Бањалуке. А они хоће баш те двије ствари. Е, не 

може!  

 Тај комплетан програм подразумјева да ми, коначно, будемо 

свјесни себе. Српски народ је овдје доживио катарзу. Схватам и желим 
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само мир и развој, а никако ново поробљавање, више никакве 

бесмислице. Сада сам био у Вукосављу. Шта не дођу и не виде: одакле 

они људе падоше, с Марса, или су морали да побјегну негдје из 

Федерације? У чему је разлика? Можда је једних више, а других мање. 

Кажу нам: ваша политика за вријеме рата је била усмјерена на злочине. 

А њихови су злочинци, као, улични ганстери који се не броје. Ту и јесте 

опасност! Као: ми смо то организовано вршили, а они појединачно. 

Било организовано или је појединачно, морају сви да одговарају! Шта 

чекају? Шта мисле? Прије неки дан сам рекао: не може тужилаштво 

очекивати новац од Републике Српске, ускратит ћемо им примања, 

неће добијати ни оно што су до сада примали, тамо у Сарајеву. Шта 

чека Дудаковић, шта? Хоћете ли да вам кажем да се у затворима, које 

организују Тужилаштво БиХ и Суд БиХ, нема ни једног затвореника 

Бошњака. Испада да су они генијални, а ми кретени и криминалци. Та 

се прича неће моћи више задржавати! Ја не браним ни једног, па макар 

то био и мој рођени отац, али на тај начин се то не може радити.  

 Сада једна озбиљна ствар, али немојте је ширити. Ова БиХ има 

шансу једино онда ако смо сви у њој задовољни. Ми не тражимо ништа 

што немају други. Ми тражимо да Срби из Републике Српске и БиХ 

имају право гласа у Србији. Ми покушавамо да их убиједимо, јер је сада 

право вријеме за то, с обзиром да се прави Устав Србије, да нама дају 

бирачко право у Србији. Да ми овдје, ви у Шамцу, сутра бирате 

предсједника Србије, kao што Хрвати у овом истом Шамцу бирају 

предсједника Хрватске. То ја тражим! Наравно, «ови» ускачу: шта ви то 

радите? Зашто ми морамо бити мање равноправни од Хрвата? Имамо на 

то право, жељу, људи хоће, никакав то није ударац за БиХ и у томе 

ћемо, вјероватно, и успијети. Ја сам упоран у томе, Милан је упоран... 

Небојша... Да добијемо двојно држављанство у Србији, да бисмо могли 

да имамо једнак третман као и Србијанци у Србији. Једна од ствари које 

смо урадили, пошто је ово пољопривредни крај... Ја ћу за десет 

пољопривредника, али хоћу да ми дођу прави пољопривредници из 

овог краја, обезбједити да под истим условима, бескаматно, могу да 
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набаве пољопривредну механизацију у Србији, као што то набављају 

грађани Србије. Четири стотине трактора ће бити сада потписано, које 

ће моћи да набаве људи одавде под истим условима као Србијанци у 

Србији. То значи регресирана камата, значи да је то стимуланс и на 

дужи временски период плаћања. Морамо и то обновити! Није трактор 

некаква машина. Ја бих волио да имамо васионски брод, али, нажалост, 

једини начин обрађивања земљишта је трактор и механизација. Пошто 

млади неће да раде на земљи, шта да радимо? 

 Мој задатак и јесте да вас увјерим да нема потребе за страх и 

да, овдје, има наде. Много је неправде било. нНе смијемо заборавити 

све оне који су стварали и борили се за Републику Српску! Они су 

увијек у нашим мислима и моја одговорност је према њима стална и 

јасна. Жао ми је што многи људи, а поготово људи из породица 

погинулих бораца, нису још увијек рјешили неке проблеме, али то не 

значи да неће бити рјешени. Наравно, стрпљење је категорија која, 

након десет година, не вриједи и на њу се не треба позивати. Ми још 

нисмо подигли споменике свим погинулим борцима војске Републике 

Српске, али сваке године рјешавамо тај проблем и нико неће бити 

заборављен. Ми данас имамо неке друге ратне задатке, а они су: посао, 

поврат морала међу... а морал подразумјева да се поштује добар 

професор, добар радник, добар ђак... Да се поштује онај ко је у 

друштву прихваћен и да се поштује због тих моралиних врлина, а не 

они ошишани ћелавци са златним ланцем око врата и бјесним аутом, 

који у правилу живе само пар година. То није вриједност! СНСД ће вам 

ту одговорност знати да врати.  

 Зар Јелена није прототип добрих људи и врлина? Зар можете да 

прихватите некога другога, ко вам је годинама нешто обећавао и ништа 

никада није испунио? Или ћете то повјерење дати Јелени која је све, за 

својих 27 година, могла да рјеши: заврши школу, факултет, да се уда и, 

ево, на путу је и друго дијете. Она има енерцију, она има дрскост да се 

бори, она има идеал да се бори. Извините ви, мало старији људи. Ја 

гледам оне административце у Влади: само гледају да се неком не 
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замјере. Ма замјери се! Не можемо бити сви исти, морамо се замјерити! 

Морамо мијењати стање! 

 Увјерен сам да ова Република има шансу. Увјерен сам да ће Република 

Српска бити бољи дио БиХ и бољи дио у регији. Чекају нас важни 

послови. Хвала вам! Хвала и онима који не аплаудирају и само су 

дошли да виде шта се овдје дешава. 

  Хвала вам лијепо!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД, ВУКОСАВЉЕ 
11. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ВУКОСАВЉЕ ЋЕ БИТИ МЈЕСТО СРЕЋНИХ ЉУДИ 
 

Добар дан свима. Ево ме овдје, у овом насељу, у коме сам 

заиста уживао. Негдје прије пет година смо заједно, с некима од вас, 

имали амбицију да урадимо... и драго ми је да видим да су урађене 

многе куће. Ово је импозантно! Nаравно, није завршено. Kако куће, 

тако ни читаво насеље. Али оно што хоћу одмах да вам кажем, да 

знате, то је да ви, гласали за нас или не, ми ћемо овдје идуће године 

направити једну велику фешту којом ћемо завршити канализацију и 

овај пут, овдје, ова два километра пута у насељу.  

Прво ћемо направити канализацију онима који неће гласати за 

нас! Добро? Мислим да су то озбиљне теме. Наравно, видим да морамо 

још много тога завршити. Не знам какво је стање са школом, видим да 

се почела градити црква... наравно требаће ту и расвјета... Ја хоћу да 

за једно 20 година дођем овдје међу вас и прошетам овим путевима! 

Јел' мислите да нећу? Да ви мени кажете "хвала" и "здраво", и ништа 

више. 

 Дуго сам времена у политици и дуго времена носим ову борбу, 

за коју многи, па чак и неки овдје присутни, нису разумјели то шта ми 

хоћемо. А ми хоћемо само двије ствари: наша политика се заснива, 

дакле, на првој ствари, која се зове национални препород и друга ствар 

– економски развој. Могло би и једно и друго заједно, али потребно је 

да објаснимо обе ствари. 

 Прво национални препород. Шта то значи? Значи једну малу 

ствар: да нас више не третирају како су нас третирали до сад. Доста је 

више приче како смо ми лош народ, како смо ми ово или оно, како смо 

ми били злочинци, а као други нису радили злочине...! Овај народ 
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треба да пусте на миру, да се развија! Ви сте најбољи свједоци да сте 

морали напустити своје куће, доћи овдје... са новим мјестом 

пребивалишта у БиХ, а то нисте жељели.  

Према томе, не може се више прихватити... и свако, ко каже 

било шта лоше за Србе или за Републику Српску, добиће разне врсте 

одговора! Ја не могу да будем вулгаран, јер овдје има доста људи које 

цијеним, дама... али неће то бити лишено ни тих врста ријечи. Доста је 

више свих: и Сулејмана Тихића, и онога Силајџића, и Токића, и 

Лагумџије... свих који свако мало нешто говоре, сједећи по разним 

сећијама у Сарајеву, како су Срби ово или оно. Било је злочина, то је 

несумњиво, али је било злочинаца на свим странама. Нико не може 

заштити неког осим злочианац злочинца! А сви треба да одговарају, 

поштен народ да пусте да живи! И ови Срби овдје ће показати да у 

Републици Српској има смисла живјети и може да се живи.  

И ви већ знате шта ми њима у задње вријеме говоримо, о јаду 

смо их забавили...стално нас зову и траже: смањите мало! Кад ви 

престанете причати, како нас терба укинути, и ми ћемо смањити! И 

успјели смо у једној ствари. Сјећате се да сам, када то нико није смио у 

овој Републици, рекао: помените да ћете укунути Републику Српску, ми 

ћемо расписати реферандум. И одосмо ми од вас! Јел' имате ситуацију 

да сада причају о томе? Не смију ни да "зуцну"! Странци кажу да нема 

укидања Републике Српске, али и да нема ни референдума.  

Добро, у овом тренутку, можда, морамо бити паметни. Наша 

снага јесте у томе што увјек можемо да кажемо: или ћемо бити 

равноправни или ћемо урадити оно што нам демократски свијет мора 

једном прихватити и признати! Ја нисам радикал па да хоћу одмах све. 

Морамо сачекати, морамо бити стрпљиви, морамо ићи полако и 

изборити се за своју равноправност. А за њу никад није касно. Оно што 

је тачно је да смо ми, дакле, жељели да прекинемо ту причу, лошу 

причу о Републици Српској, и то смо успјели урадити. 

Друга ствар се односи на економски опоравак. Економски 

опоравак је да вас видим да завршите ове послове овдје, а завршићемо 
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идуће године у јесен. У окобру овдје ћемо се наћи сигурно! То је нешто 

што ми нећемо пропустити да урадимо. Прије пет година овдје смо дали 

налог да се пробију ови путеви, и остало је још. Наравно, онај ко је то 

радио нас је преварио, и зато више није с нама, њега смо одбацили од 

себе. То је доказ да ми знамо одбацити свакога ко није моралан, и сада 

је на листи са Дураковићем. 

 Чуо сам да су «ови» пет година правили неку политику у 

Вукосављу, управо на овом насељу, и неплаћању неких рачуна. И сада, 

сваки дан нас дочекују неки рачуни из мандата Младена Иванића и 

Микеревића, Букејловића... Јесте ли мене чули да сам некад јадиковао 

над тим? Рекао сам да је то обавеза Владе и има да се измирује! Толико 

имамо и идемо даље! Ја сам '98. дошао на чело Владе и затекао шест 

неисплаћених пензија које су биле 20 КМ. А онда су направили причу о 

томе: остале су 4 неисплаћене на крају Додиковог мандата. Као, Додик 

оставио дуг, а шта је са оних 6 што сам наслиједио? Повећао сам 

пензије, а и данас исплаћујемо неке заостатке из тог времена, и данас 

је инвалидима отишло пола инвалиднине из неког прошлог времена. 

Новац наравно мора да уђе међу људе, међу народ, а најбоље улази 

ако се развијамо. 

Долазиће вам многи овдје причати. "Ево продају ови у Влади 

Телеком". Ја вам тврдим, ви морате да вјерујете, да је нама најбољи 

тренутак да то урадимо. Ми нећемо остати без Телекома, добићемо 

оператера који ће дати јефтиније услуге, који ће се развијати боље и, 

добићемо, највјероватније 500 милиона евра. То је милијарду КМ! Зато 

ја могу да кажем да ћу доћи идуће јесени овдје, јер ће дио тог новца 

бити и овдје. И ви сте плаћали за развој Телекома. Јасно смо, дакле, 

опредијељени да скупимо и концентришемо одређени новац који ће 

послужити за развој. Милан то зна. И људи из Владе знају да смо при 

завршетку приватизације Рафинерије нафте и Рафинерије уља. Имамо 

проблем са енормним дуговима који износе 280 милиона КМ, то је 140 

милиона евра. Радимо на томе и данас смо у Бања Луци имали састанке 

да покушамо да ријешимо то питање како бисмо могли да доведемо 
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партнере. Рафинерија уља, овдје у Модричи, која сад производи 15 

хиљада тона, треба да за четири године производи 130 хиљада тона 

производа које ће, највјероватније, пласирати на руско тржиште. То 

значи да ће се повећати потреба за људима, за радницима. То значи да 

ћемо овдје моћи, и у овом насељу, да видимо неки мали погон за неке 

услуге које рафинерији требају. 

Сљедећа од важних ствари, које ће се десити негдје у вашој 

близини, је пролазак аутопута. Стално причају они у Сарајеву о 

коридору 5Ц. Коридор ћемо ми правити, неће они. А ми ћемо га звати 

како ми хоћемо. У сваком случају, и то ће бити значајна ствар за овај 

крај. И онда морате, без обзира на сву патњу коју сте имали свих ових 

година, бити задовољни, због своје дјеце, што сте на овом локалитету, 

који ће сигурно имати огромну перспективу. А сутра ћете добити и 

предсједника Републике, па ако нешто касни од овог што сам причао, 

ви слободно...Знате гдје му је кућа. 

У четири године, у оквиру приватизације рафинерија нафте и 

уља, предвиђена је и изградња пруге, у дужини од 40 киломатара, 

између Модриче и Брода. То ће се урадити, пројекти се већ праве. 

Дакле, то су све ствари које морају да имају повјерења. Зашто 

је то важно? Шта мислите, да људима као што су Михајлица и 

Лазаревић, дате милијарду коју ће распарчати? Наравно, онда нећете 

дочекати ни овај... Али, ово је моје и ја ћу то завршити! Шта мислите, 

да дате онима из СДС-а, који су само себи намјештали послове и 

”проћердали” много милијарди? Могло је све бити другачије! Није 

морало овако! 

 Сва разлика између мене и СДС-а је у томе што је могло бити 

другачије: ја се више борим и знам боље радати за Републику Српску, 

него они. Прије неколико година су говорили: «Ми смо направили 

Републику Српску, ми ћемо је и уништити.» Неће је нико уништити! 

Република је гарант нама да се можемо супротставити најезди Церића, 

који мисли да може да нам каже: «Коме се не свиђа, нека иде.» Не 

може код Бошњака најдоминантнија ствар да буде Исламска вјерска 
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заједница. Нећемо прихватити такву исламску БиХ. Ја у томе имам 

савршено јасан став! То имају и ови људи овдје! 

 Моја политика, политика СНСД-а је искључиво везана за људе, 

људе који гласају за нас. У правилу, послије мандата, у новим 

изборима, људи више гласају за СНСД. Модрича данас сигурно изгледа 

другачије и стабилније него што је била са начелником Војковићем. За 

15 година нису могли да направе општинску зграду. Овдје сте 

направили мали проблем прошли пут што сте изабрали овог начелника, 

а то ћемо поправити сада на овим изборима. Због ових људи овдје, ми 

смо рекли: преузимамо и измирујемо све обавезе због овог насеља. Ово 

насеље мора да иде даље! А ово је дан кад креће даље! 

Не знам шта више да вам кажем, осим да ја никога не мрзим, а 

нема ни потребе. Има људи који мене не воле, па чак и мрзе, али то је 

њихов проблем. Ја њима желим добро као и својој породици, све док не 

насрну на мене. А кад насрну на мене, онда су увијек доњи! Тако је 

било са многим политичким људима и то је могло и да се примијети. 

Политика је веома озбиљна ствар. Ја покушавам мало да вас 

релаксирам, да видите да смо и ми политичари обични људи, да смо и 

ми они који, једноставно, имамо најобичнији и нормалан приступ 

сваком питању. Хвала вам лијепо, и надам се да ћете првога гласати за 

нас. Гласали - не гласали, ово ћемо завршити. Све најбоље вам желим, 

вама и вашим породицама, и свим вама драгим људима! Желим да 

имате што више весеља у животу, да иза себе оставимо све оне тешке 

и тужне дане. Ово мјесто ће бити сигурно мјесто сретних људи! И зато 

сам увјерен да је био прави потез када смо почели ово да правимо. 

Хвала вам лијепо! 
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PREDIZBORNI SKUP SNSD-a TESLI] 
12. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

NAROD STRPQIVO ^EKA DA MU SE VRATI I MORA 
BITI VRA]ENO 

 
 Dobro ve~e. Hvala, ovo je predivno meni, a nadam se i vama. 

Hvala Tesli}u, hvala i onima koji su do{li da vide {ta se ovdje 

de{ava da mogu da ka`u Stoji~i}u. Vidjeli ste ove kadrove, {ta da vam 

ka`em? Dugo vremena smo zajedno, dugo vremena se ubje|ujemo, dugo 

vremena `elimo... I kona~no smo pred tim da napravimo jednu veliku 

pobjedu i da vam vratimo ono {to dugo godina ~ekate. 

 Nemate prava da ostanete ku}i! Nemate prava 1. da nemate 

izbora! Taj izbor mora biti i on se mora pokazati! Ali, kad vidim ovu 

omladinu koja je ovdje, koja je oko nas, onda sam uvjeren da ne}e 

prespavati, kao nekih ranijih izbora. Sigurno }e dan prije do}i 

ranije ku}i iz kafi}a da bi mogli da iza|u na izbore, a onda smo 

sigurno pobijedili. Raduje me da ovdje vidim i ove qude sredwe i 

starije generacije. To je znak povjerewa i obaveze koju stavqate pred 

nas iz SNSD-a, pred ove qude koji jedno samo `ele, a to je: kad do|emo 

u Tesli}, i ne budemo vi{e politi~ari, da sretnemo neke od vas koji 

}e re}i: «Hvala, hvala za sve {to ste uradili.» Samo nam to treba, 

zato se bavimo politikom! 

 Meni ne trebaju preduze}a po Tesli}u, kao nekima koji su sve 

pokupovali, a narod istjerali na ulicu. To mi ne treba! Ja nisam 

kupio ni jedno preduze}e, imao sam ~ak privatno prduze}e koje sam 

zatvorio kada sam po~eo da se bavim politikom. Ne}u da li~im na wih 

ni po ~emu. I ne li~im, vidite da ne li~im! Ne li~i, naravno, ni 

stranka koju vodim. Mi smo posebni, mi `elimo da budemo dio ovog 

naroda! Ovo je moj elan, ovo je moja snaga, ovo je moja odgovornost... 
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Jedva ~ekam da sutra svane i da odem u Vladu, da potjeram one tamo da 

rade jo{ boqe. Mi smo druga~iji! Znate i sami da nismo htjeli da 

ulazimo u neke trule kombinacije, rekli smo: Znamo kako mo`emo. To 

ho}emo! Kad do|e red na nas, mi }emo to uraditi. Evo, do{ao je red. 

Sad, ~ak, ne mogu vi{e da nas pokradu, na dan izbora.  

Tako se to de{ava u `ivotu: propustite priliku, {ansu, 

upropastite narod i, naravno, nemate ni{ta vi{e tu da tra`ite. Mi 

smo prije {est mjeseci, na veliku `alost Stoji~i}a, prihvatili da 

u|emo u Vladu. Tada je Republika Srpska bila u jednoj te{koj, gotovo 

bezizlaznoj situaciji, bila je u bezna|u. A onda smo rekli: mi nemamo 

prava da {utimo, nemamo prava... zbog qudi koji o~ekuju od nas da 

ne{to uradimo, nemamo prava, zbog qudi koji o~ekuju da ne{to 

poku{amo da uradimo. I rekli smo: Idemo! Nisu svi mislili da to 

treba. Rekli su da imamo samo {est mjeseci, izbori su brzo, narod }e 

zaboraviti sve {to ~inimo i okrenu}e se protiv SNSD-a. Evo im sad 

odgovor! Jeste vidjeli? Ne}e vi{e niko da potcjewuje Republiku 

Srpsku! Mi ne tra`imo ni{ta vi{e, nego ono {to imaju drugi! Ne mo`e 

Republika Srpska biti ukinuta, ali bi je mogli ukinuti qudi me|u 

nama! Samo oni to mogu uraditi, a wima ne smijemo da dozvolimo da 

budu tu. Rekli smo: ne}ete nas vi{e potcjewivati! Dosta je vi{e! Samo 

zucnite o ukidawu Republike Srpske, znamo mi {ta treba uraditi! Eto 

vidite, danas i ne govore ba{ tako ~esto. ~ak smo u{utkali i Ceri}a, 

koji ka`e: ”Kome se ne svi|a, neka ide.” Neka ide on! Ne mo`e on nama 

dati poruku da mi mo`emo da idemo odavde. Ne idemo mi nikuda! Mi se 

ovdje borimo... ja vas uvjeravam da }e i oni, koji su oti{li odavde 

zbog ekonomije, za par godina vratiti se da rade i `ive. Ako smo znali 

da napravimo put preko Borja, u onome bezna|u i u te{kim vremenima, 

zna}emo i ovo da sprovedemo. Ne}e nas niko potcjewivati. Ne dam! Ne 

damo na sebe, rekli smo jasno! 

 [ta je to nacionalni preporod? Ne mogu svi Srbi biti krivi. 

Nismo! Ne dolazi u obzir! Nije ta~no! Onaj ko je ~inio zlo~ine, neka 

odgovara! A {ta je sa Dudakovi}em, {ta je sa drugima iz Hrvatske? 
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Neka odgovaraju! Pustite narod na miru, ovo je dobar narod, ovo je 

vrijedan narod, ovaj narod ho}e posao... Nisu Srbi krivi i ne mogu 

biti krivi. To }emo jasno i glasno da im ka`emo, kao {to i sada 

ka`emo. Naravno, mene snimaju, sve }e oni znati {ta ja govorim. 

Prema tome, nemamo mi ovdje {ta da krijemo. 

 Ju~e sam bio u Sarajevu, a i danas, jer su se oni malo prepali 

ove podr{ke naroda. A stranci bi voqeli da se ni{ta ne zavr{i, da 

samo oni ne{to ”~a~kaju” i popravqaju... Znamo mi, i ja sam zavr{io 

fakultet, a oni meni po{aqu ovdje neke tre}erazredne slu`benike... 

Ima ovdje sposobnih momaka, djevojaka, koji vi{e znaju nego oni. Oni 

su ovdje zbog svojih velikih plata, a ne zbog toga da nama pomognu. 

Pustite vi nas, mi znamo, mi imamo odgovornost...! Ovdje }e ponovo da 

radi «Borja», ovdje }e ponovo da rade neka druga preduze}a, ovdje }e 

do}i iz Vlade RS pomo} otvarawu radnih mjesta, ali za razliku od 

nekih pro{lih vremena, oti}i }e u ruke mladim qudima, qudima koji 

su ostali bez posla zbog ste~aja. 

 Vi znate da je Vlada RS, onima kojima nedostaje 3 godine sta`a 

do penzije, preuzela na sebe da to pla}a. Pro{le sedmice smo 

isplatili za hiqadu i po radnika. Qudi su proveli privatizaciju 

koja je dovela samo do toga da je wih deset po Republici Srpskoj 

pokupovalo sve, a narod izbacili na ulicu. Danas ka`u: ”Dodik je 

rekao bi}e, a jo{ nema.” Sve {to mogu rade da nas onemogu}e... Ima 

nekih koji su u zatvoru. Jeste li ~uli za Du{ani}a? Svakih sedam dana 

imate akciju policije da se sprije~e oni koji rasturaju drogu, i 

jedva... Molim boga da do|em u priliku da ja jednog izudaram! Naravno, 

onda bi do{li ovi stranci... da ka`u kako je to kr{ewe qudskih 

prava. A {ta je sa kr{ewem qudskih prava djece? Tu mora da bude 

represija! I bi}e! Nema oprosta za one koji {ire drogu! Svake sedmice 

uhvatimo zna~ajne grupe onih koji to rade. Jesmo li u Bawa Luci, kad 

smo do{li, sedmi dan, uhvatili 16 lica koji su rasturali drogu po 

Bawa Luci? Zamislite jednu stvar: od wih 16, 13 je bilo na slobodi, a 

trojica se vode da su u zatvoru...! A prodaju drogu u Bawa Luci! Eto, 
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dotle smo mi bili propali. Onda smi mi, fino, oti{li u zatvor i 

doveli nove qude... i sada to polako ide. Naravno, nema brzih 

promjena, ali radimo. Ja se nadam da to, {to ste ve~eras ovdje, govori 

da smo uspjeli. U ovih nekoliko mjeseci napravili jednu novu 

atmosferu o~ekivawa, optimizma... Morate vjerovati, odaberite kome 

}ete, a ja vam ka`em da je najboqe nama! Mi nismo qudi koji mrzimo! 

Ja nikoga ne mrzim. Vi znate da sam ja nedavno postao i djed. Imam 

unuka. A, onima koji to jo{ nisu postali, mogu re}i da je sve istina 

{to pri~aju: kad postane{ djed, poludi{ potpuno. Svim qudima, i 

znanim i neznanim, ne zbog kampawe, ne morate ni glasati za mene, 

`elim sve najboqe, kao i svom unuku. Samo ne}u dozviliti da me bilo 

ko maltretira, da se maltretira neko drugi i... ne dam na sebe! To je 

druga pri~a, to je stvar karaktera.  

[ta je u oblasti ekonomije, {to nas ~eka? ~eka nas sigurno 

jedna dobra situacija i dobar razvoj u idu}oj godini. O~ekuju se 

ogromni novci od prodaje Telekoma, Rafinerije ...i pokretawa tih 

preduze}a. Samo pola od novootvorenih radnih mjesta, ako uspijemo, 

mora se osjetiti i ovdje, u Tesli}u. I osjeti}e se ovdje! Nemogu}e je 

odjednom zaposliti 200 000 qudi, koliko sad imamo na birou za 

zapo{qavawe, i jo{ sigurno 50 000 koji se ne vode na biroima. 

Ogromno je, ali }e se sigurno osjetiti da ima {anse... Ve} idu}e 

godine to }e da ide, kao i ove {to ide. Naravno, neko }e re}i - kako? 

Fino. Pogledajte {ta je Milorad Dodik radio u Lakta{ima, {ta je 

radio u Bawa Luci, {ta je radio u Gradi{ci, {ta je radio u Srpcu, 

{ta je radio sa svojim qudima u svim tim op{tinama gdje smo imali 

vlast: danas su to najboqe op{tine u Republici Srpskoj. Ako ne 

vjerujete, oti|ite pa vidite! Eto, to ja radim.  

 Podr`avamo na~elnika, jer vjerujemo da, zajedno sa vladom, 

mo`e da napravi dobro za Tesli}. On ima problama, imao je 

referendum... Tu rije~ }e sve ~e{}e zabrawivati. Dobro Igor ka`e: 

referendum je 1. oktobra. Naravno, vi }ete glasati za SNSD, a znate 

{ta to zna~i. Odnos prema Republici Srpskoj, naravno. A ja sam 
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pri~ao, ovih zadwih dana, sve o republici. Prvo }emo probati sa 

ravnopravno{}u,a ako to ne bude, mi ovdje ne}emo pustiti da nas 

svako zeza. Ne bojte se nikog! Ne bojte se Sulejmana Tihi}a,... sjedio 

sam s wim, znam sve wegove slabosti... Ne bojte se Silajxi}a! Pustite 

vi, sve wih, meni i imajte povjerewa. 

^ekaju nas jo{ dvije teme. Ustav. Nema ni{ta na u{trb 

Republike Srpske. Ovaj ovdje policajac }e i daqe biti policajac 

Republike Srpske, to vam ja ka`em. Ka`u meni Evropqani, a i danas 

isto ~ujem: nema viza. Ote}ete nam policiju, a «da}ete» nam vize... A 

onda opet ka`u: ima jo{ nekoliko uslova... Stani malo! U redu je 

Evropa i Evropska unija, niko ne ka`e... ali ne moram tamo i}i kao 

fukara i potpuno podcijewen i samqeven! Neki dan je predsjednik 

Amerike pri~ao o tome da je Amerika pet godina u ratu. Zamislite!? I 

kako su im protivnici islamski teroristi. I svi wegovi slu`benici 

to prenesu i pona{aju se tako. Kod wih kad predsjednik ka`e, to je 

institucija, to je zakon. I kod nas je sve vi{e tako, ali jo{ nije 

dovoqno. A onda saznam, i svi koji se bavimo politikom, da se, recimo 

u Cazinu, prije par sedmica okupi 350 vehabija koji tamo raspravqaju 

kako }e BiH postati islamska zemqa. Pa onda ~ujem Ceri}a koji ka`e: 

”Izlazite odavde!” Onda ja, kad do|u ovi zapadni ambasadori, pitam: 

Jeste vi ~uli za to sve? Znate li vi za to?” Oni ka`u da znaju. Pa, koji 

je onda razlog da ja ostanem bez policije, jeste li vi normalni? Ne 

mo`e policija! Nismo mi ludi pa da ne znamo da trebaju sara|ivati 

policije u regionu. Mo`e! {ta fali policiji? Evo je, uspje{na. Ima 

jo{ uvijek male plate... Ima}e ve}e, polako. {ta fali policiji 

Republike Srpske? Da li je ta policija mawa ili lo{ija od drugih? 

Boqa je od ovih drugih u BiH. E, ne}ete dobiti policiju, pa taman... 

Ka`u da }e prekinuti sporazum. Pa dobro, prekinite, ne mogu ja tu 

ni{ta, odgovaram. {ta sad? Oni u Briselu ka`u da su quti na Dodika, 

na Republiku Srpsku. Prekinite! U redu. Ja }u biti tu, jedno vrijeme 

ne}emo i}i prema Evropi, odusta}emo od tih wihovih triju velikih 

principa, koje je sramotno izmislio E{daun, pa napisao i poslao u 
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Brisel, a otuda se nama vratilo kao da je to mi{qewe Brisela. To, 

uop{te, ne misli Brisel! To je Pedi E{daun napisao u Sarajevu, i 

poslao da bi se nama vratilo ovamo. 

 Pa dobro, kako }ete daqe, ka`u meni. Sa~eka}emo novu 

Evropsku komisiju, za dvije-tri godine, pa }emo nastaviti daqe. Ne 

mo`ete vi bez nas u Evropu! I ne}ete nas slomiti! Ta velika pri~a, 

vidje}emo, to nam sad djeluje kao neka obe}avaju}a stvar. A {to svi 

ovi, koji tamo `ive, samo ~ekaju vikend da se vrate ovamo,ako je tako 

dobro? Mi moramo ovdje napraviti Evropu, otvoriti poslove, a tamo 

i}i kao turisti. Ne kao radnici koji nosaju malter i ciglu po 

gra|evinama. I ja sam uvjeren da to mo`emo! 

 Sve to treba raditi zbog djece i ovih starijih. Neki dan sam 

bio u Isto~nom Sarajevu, otvarali smo jedan dom za stare, i vidio da 

ima na~ina da se starim qudima pomogne. Svi mi moramo, od ovog 

najmla|eg djeteta do najstarijeg, i svih nas izme|u, da po~nemo da se 

vra}amo onim starim vrijednostima koje smo polako izgubili u ratu i 

poslije rata. Moramo da se vratimo dobrom |aku, dobrom radniku, 

dobrom ~ovjeku, dobrom kom{iji, da se poma`emo, da vjerujemo, da ne 

gubimo nadu... Samo to mo`e odr`ati qude ovdje i sve nas zajedno. Ja 

vas cijenim, volim... Ja po{tujem i one koji ne}e glasati za nas i 

u~ini}emo sve da svima, bez razlike, bude boqe u Republici Srpskoj. 

Ona ima {anse s nama, s vama! Vi ste ovdje pobjednici, a ne ja! Vi ste 

pobjedili ve~eras! Hvala vam lijepo. Ovo je ekipa: Milan Jli}, Nikola 

{piri}, Neboj{a Radmanovi}, Igor i svi ovi qudi ovdje, Savo, doktor 

`ivkovi}, Uro{ Gosti}, koji je mnogo puta bio ovdje u Tesli}u. Za one 

mla|e, koji ne znaju, da ka`em: Pomogao je, kao direktor banke, da u 

Tesli}u mnoge fabrike prorade. Ja to znam, jer sam jurio da izvu~em 

ne{to za Lakta{e. Ovo je ekipa i ona mora da pobjedi! Ovo je najboqa 

ekipa! U drugim partijama ne mo`ete da navedete dva-tri 

~ovjeka...mo`ete na}i jednog ili dvojicu. ′ajd navedite pet! Nema. Sve 

neki me{etari koji samo ~ekaju kako }e ne{to da dobiju iz svega toga. 
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Prvo se mora vratiti narodu, narod strpqivo ~eka da mu se vrati I 

wemu mora biti vra}eno! 

 A jo{ }u vam ne{to re}i.  

Drago mi je, naravno, {to vidim mnoge. Zato mi je dobra 

prilika da vam ka`em: ovih godina obilazim i gledam ovu djecu koja 

pokazuju qubav, i simpatije... i do~ekuju me... I jedno sam zakqu~io: da 

je do wih bilo, davno bih ja pobijedio! Ne bih ~ekao na vas starije. 

Hvala vam lijepo. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ФОЧА 
14. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ИДУЋА ГОДИНА ПРЕКРЕТНИЦА ЗА СВЕ НАС 
 
 Добро вече, свима, и лијево и десно, и на балконима... Dобро 

вече. Хвала вам за овај дочек. Хвала вам, ово је због вас. Хвала и 

онима који су дошли да виде шта се овдје дешава, а криво им је што се 

ово дешава. Влада je, овдје у Фочи, послије оних познатих Фочанских 

прописа, поново данас донијелa Фочанске прописе да бисмо вашем 

граду дали значај и донијели неколико важних одлука. Оне су сигурно 

важне за ваш свакодневни живот овдје. Чули смо да неки говоре како 

могу сами да направе дворану, а онда Бели, Њего и остали омладинци 

кажу: «Па нећемо,ваљда, и идуће зиме чекати ту дворану? Данас смо 

добили паре да се та дворана заврши прије сњегова. Кажу да је 

проблем доћи до кањона, нема пута... У року од мјесец-два надлежно 

електро-предузеће ће направити те путеве. Знате да ће у идућој 

години, у Национални парк «Сутјеска» бити уложено 4 милиона евра, 

које ће удружити Влада Србије и Влада РС, и Тјентиште ће поново да 

буде важно мјесто на туристичким мапама у овој регији. И коначно, и 

опет заједно са Владом Србије, договарамо да у идућој години 

отпочнемо изградњу хидроелектране Бијела. Све је то захваљујући 

овим младим људима који обавезују Милорада Додика и Владу да ради 

нешто и овдје. Ми нисмо хтјели никад да само обећавамо, хтјели смо да 

дођемо, да добијемо вашу подршку, да имамо одговорност да овоме 

граду направимо, коначно, праву расвјету. Ваљда то није проблем. 

Чули сте и за Маглић. Нисмо могли прије. Прије шест мјесеци смо 

дошли и ево нас у настојању да ријешимо те велике проблеме које 

имате. Пут од Тјентишта до Гацка ове године је урађен да само буде 
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проходан, а наша намјера је да то буде магистрални пут којим се може 

ићи у свако доба године без сметњи. 

 Бити овдје, пред овом масом људи, пред вама, а не упитати се: 

шта сад даље, како бити одговоран према вама, како вам вратити 

очекивања која имате, како учинити да за годину-двије сви у Фочи 

кажете да није било «без везе» ову ноћ провести на митингу СНСД-а. Ја 

вам обећавам, и савим је могуће да је идућа година прекретница за све 

нас, гласали не гласали за нас, СНСД ће имати одлучујућу улогу и било 

би добро да будемо заједно. А оволико људи овдје говори да је читава 

Фоча заједно. Коначно, морате бити заједно! 

  Прије шест мјесеци, када је претходна Влада РС, готово у 

безнађу, сваки пут на сједницама парламента губила скупштинску 

већину, питали су се многи: шта да радимо, готово је, нема више... 

Само треба да дође неки Ешдаун, потпише и нема Републике Српске. А 

онда смо рекли: идемо да узмемо ову одговорност! Нама никада није 

лако нешто падало... од кад радим и бавим се политиком, никад ме није 

допало да уживам, као што неки засједну и баш их брига за народ. 

Проведу свој мандат и нестану. И кренули смо прије шест мјесеци. 

Видио сам много људи Републике Српске који су потиштени, апатични, 

престрашени... Боје се за Републику Српску, боје се за своје животе. А 

онда смо ми рекли: не може више нико да подцјењује Републику 

Српску, и нас, и овај народ, и Србе. Ми смо овдје своји на своме, и 

нисмо никаква раја, и нико нас неће подцјењивати! Ко год покуша да 

нас подцијени, добије одговор који сте слушали ових дана. Били то 

представници међународне заједнице или било какав Суљо или Мујо, 

или било ко други. Рекли смо им: не дамо полицију! не дамо, и готово! 

И неће је добити! Знамо ми због чега бранимо полицију.  

Слушали смо, прије неки дан, важне људе свјетске политике 

који говоре о томе да је на сцени, такорећи, трећи свјетски рат и да се 

води против терориста. Знам ја да је, прије мјесец дана, у Цазину било 

окупљено 350 вехабија који говоре о томе како треба да Босна постане 

исламска. Мало сутра! Па онда чујем Церића, који је овдје долазио, 
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сликао се по Фочи, и причао: «коме се не свиђа нека иде». Нека иде 

он. Ми немамо права да не будемо опрезни! Не може више атак на 

Републику Српску! Не може полиција! Можемо да се договоримо о 

свему, али нећете добити ништа, само зато јер мислите да неко стоји 

иза вас у свијету. Кажу да ће прекинути европске интеграције. Прича о 

томе како нас чека мед и млијеко у Европи, а не дају нам визе, сасвим 

је бесмислена. И даље ми овдје стојимо, немамо виза, не можемо да 

путујемо у Европу, а они нама обећавају мед и млијеко. А кад дођемо 

тамо, онда ће бити:ко вам је крив што сте све дали? Шта вам ми 

можемо? Дали сте, и готово! Према томе, ако хоће да прекину споразум 

због полиције, нека прекину! Не може полиција бити уцјењивање по 

било ком основу и то смо им јасно рекли. Зато се на нас љуте и питају: 

“Шта даље?“ Сачекаћемо неке људе који ће разумјети страх овог 

народа. Републику Српску неће и не може више нико подцјењивати, 

доста је било. Ја немам ништа против припадника других народа, све 

дотле док њихова експанзија не буде угрожавала мене и мој народ.  

Ја не тражим да ико овдје буде подцијењен. За све људе у 

Републици Српској желим равноправност, сигурност и безбједност, и 

нико овдје не може да буде шиканиран по било којој основи. Сви људи 

који желе да живе у Републици Српској, без обзира на националну 

припадност, морају да имају безбједност и морају да буду равноправни! 

То није проблем и ми то показујемо. Има више равноправности данас, 

овдје у Републици Српској, него у Федерацији. Неки дан, кажу ми у 

Сарајеву, онако у шали: «Како ствари стоје, овдје у Сарајеву има више 

Кинеза него Срба и Хрвата заједно». Шале се, а неки кажу да је близу 

истине. Ја не знам, али ће се пребројати, биће и попис. Не требају нама 

више никакви ратови, нама треба борба за економију. Онај ко се 

економски развије, тај је побиједио и добио све ратове које је у 

историји водио. Немамо ми снаге да изгубимо ни једног човјека више, 

да изгубимо и једну годину у нашем развоју. Ми морамо да будемо 

заједно, да се окупимо, да вратимо вриједности у овај народ: доброг 

ђака, доброг човјека, доброг радника, доброг комшије, оца, мајке... То 
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нам треба: да вратимо и да се то поштује, а не да се поштују кретени 

који су, на грбачи народа, покрали... Гледају сад, негдје около, шта ће 

им се десити за мјесец-два дана. Једино што су знали је: узети и отићи. 

Ништа друго нису знали. Не може један човјек да купи читав источни 

дио, да упропасти банку и сто предузећа... Сада се налази у затвору. 

Наравно, треба да буде у затвору! А да ви останете без банака, без 

предузећа, да останете без послова, да не знате куда да идете. А овдје 

су годинама сједили, у овој згради општине, људи који су подржавали 

такве кретене. И ви то сасвим добро знате. Морали сте да ћутите, али 

сада више не морате да ћутите. Знате ви о коме ја говорим: о Момчилу 

Мадићу и свим оним Мандићима који су опљачкали овај народ. Знам да 

је тешко за обичног човјека, као што сам наравно и ја, разумјети све 

оно шта ће се и како дешавати у наредним годинама. Морате да 

разумијете и да вјерујете бар неким људима. Ваш долазак овамо ја 

сматрам као вјеровање у оно што ја говорим.  

Продаја и приватизација није губитак. Ми ћемо развити 

Телеком, али ћемо добити и милијарду марака које ће морати да дођу и 

овдје, један дио и у Фочу, да вама помогне да боље живите. А за 

годину дана ћемо се наћи на сличном митингу, или за двије, па ми онда 

реците... или звиждите, или гађајте чиме год хоћете, ако не буде боље. 

Хоћемо да развијамо и јачамо Фочу као универзитетски град. Дао сам 

налог да се припремају пројекти да се овдје направи студентски дом. Tо 

је основна ствар која треба овдје и то показује да је наша намјера да 

овдје остане факултет, универзитет, јасна и трајна и дефинитивна. 

Требаће нам, наравно, помоћ свију вас. Ништа ја сам, без ове екипе: 

без Милана као предсједника Републике, без Небојше, без Белог, без 

Његе, без многих других који сједе овдје, не могу много шта да урадим. 

И ништа се не би могло позитивно да деси. Нико није неважан.  

Нису у праву они који сједе и размишљају: “Ма, пусти ти 

политичаре, сви су они исти.” Нисмо исти! Два брата рођена, па нису 

исти! Тако нису ни политичари исти. И друга ствар... Нису у праву они 

који кажу: “Нећу да изађем на гласање”. Овај пут морате изаћи на 
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гласање, овај пут се гласа референдумски за Републику Српску, овај 

пут Република Српска треба ваш глас, зато се мора изаћи на изборе! 

Овај пут морамо показати колико нас има који хоће Републику Српску! 

Колико изађе људи на изборе, толико је људи за Републику Српску; 

онај ко је остао код куће он је против Републике Српске. Кад то 

завршимо, идемо даље. А даље значи доћи овдје, у Фочу.  

Ја вам поново обећавам: са нашим људима из странке, са вама, 

да се договоримо шта ћемо овдје даље да урадимо, да Фоча буде боља 

и љепша. А може да буде боља и љепша! Не треба овдје много, овај 

град мора да исијава свјетло, он не може да буде у тами... Не може, а 

да се не замијени ова расвјета, стара 20 година. Мањи градови, који 

мање имају, имају боља рјешења. Јесмо ми дио скупштинске већине 

која данас влада. Можете мислити шта би било да нисмо ту? Колико би 

ствари отишло на другу страну, колико би се купило аутомобила који не 

требају, умјесто да иду код вас, до вас... и тако даље. 

 Желимо да подржимо Академију Српске православне цркве за 

коју мислимо да треба да остане овдје трајно. Ви знате да је моја 

влада, ранија, ставила на буџетско финансирање ту институцију. Треба 

вама, наравно, још много тога учинити да до тога дође. Гледам ове 

конкуренте... Видите, не говоримо много о њима, али ми је било 

симпатично прије неки дан у Теслићу, када сам питао за оног Стојичића 

из СДС-а, који је био предсједник парламента, кажу: видјели су га, а 

изгледа као да је сам себи дошао на 40 дана! Не знам да ли је то тачно, 

али заиста немамо намјеру да се бавимо њима. Ипак, људи морају да 

схвате да је дошло неко друго вријеме, да се мора дати шанса 

младости, новим људима, новој енергији, новој снази, да се мора дати 

шанса новом времену и да се не може више робовати било чему! Овдје 

једино што је у врху свих приоритета је - обичан човјек. Доста је више 

било приче о небеском народу коју су нам причали: “Ми смо небески 

народ, идемо небом...” Ко хоће нека иде, ја нећу! Бар не још. Требамо 

се окренути том обичном човјеку и ја сам увјерен да ће политика коју 

водимо доћи до свакога од вас и да ћете ви то осјетити. И то по добру, 
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а не по лошем. Ја нисам човјек мржње, нисам човјек који би могао да 

мрзи више од једне љутње, и немам разлога да било коме овдје 

говорим о томе. Желим вам, овдје у Фочи, свима исто као што желим и 

својој породици. Желим вам све најбоље, пуно здравља вашим 

породицама, пуно среће свима вама добрим људима. Желим да вас 

срећа прати куда год ишли, гдје год дошли, ко год вам долазио да вам 

буде добар пријатељ бар оволико колико сам ја. Велико вам хвала за 

ово вече. Ово је импозантно! Ово морамо да поновимо, а једино 

можемо поновити ако ми у наредних годину-двије дана направимо ово 

и за вас! Ово је од СНСД-а за Фочу, за дјецу, за грађане Фоче. Живјели!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ВИШЕГРАД 
14. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ЖЕЛИМ ДА СЕ У ВИШЕГРАДУ ДОБРО И УГОДНО 
ЖИВИ 

 
 Добар дан. Ево мене поново с вама. Хвала на дочеку. 

Поздрављам и оне који нису могли да уђу. Долазим годинама овамо и 

увијек ме дочекате са добром и лијепом атмосфером. А онда вам неко 

то поквари... Ја сам увјерен да данас, и свих наредних година, то више 

неће бити тако. Али, дошао сам да вас и нешто обавјестим, како не би 

неко то злоупотебљавао. Данас смо имали сједницу Владе у овој регији, 

у Фочи, овдје је било пет министара. Ево, дошло је још... Сада су ту три 

министра.  

Разговарали смо о томе шта треба урадити, видјели да 

привреда и послови треба да се интензивирају. Рекли су нам да је 

проблем пруга. А само то знају да говоре! Мислим да је у питању то да 

само траже гдје могу неку већу лову извући, па да се „они“ ту нешто 

намирују... и тако. А кад их питате имају ли дом здравља, кажу да нема. 

Има, али је лош!” Наравно, и зато смо ми данас одобрили 300 хиљада 

КМ да идуће године ви имате дом здравља, гласали – не гласали за нас! 

Желим да вам ја то кажем, правиће то Влада, а неће никакав начелник, 

јер они не заслужују да добију никакве новце. Шта је било до сада са 

оним огромним новцима од Хидроелектране и потопљеног земљишта? 

Зар се није могао направити дом здравља? Али, не може... док ви 

намирите разне „типове“ који побјегну у Србију, не може доћи на ред 

народ. Мора се чекати! А, успут вам се представљају као патриоти који 

нешто раде за вас... видите шта су урадили за вас. Зар вам треба то 

показивати и објашњавати? 
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 Није политика оно што многи мисле: да дођу на изборе, да их 

народ изабере, да преваре народ и онда нестану. Док ја причам, ви 

размислите колико је таквих било у Вишеграду, у задњих 15 година. Ви 

избројите, ја сам избројао, ја знам. Готово да ниједног не знам који није 

такав! То су приче о којима ви морате да размислите! Није довољно да 

кажете:”Склонили смо их!” Проблем је у томе ко поново долази? Украли 

су нам прошле изборе и побједу коју је добио наш доктор за начелника, 

за 150 гласова. А ви знате да се на мало не може красти: кад кренеш 

оде рука, не може се зауставити. Зато морамо да рашчистимо ствари 

овдје! Наравно, ми ћемо овдје радити и помагати. Још ћу нешто рећи, 

немојте ме неозбиљно схватити: након избора ће бити потребна два 

свједока да се докаже да се гласало за СНСД, да би се помогло. Шалим 

се, наравно. Ја желим да помогнем и људима који нису у СНСД-у, а 

прво онима који јесу, и они ће први доћи на ред. Ја желим да направим 

и Вишеград мјестом у коме се добро и угодно живи, као некад кад сам 

као дијете слушао о далеком Вишеграду, кад сам читао да је најчистије 

и најуредније туристичко мјесто у бившој Југославији... Кад сам 

сазнавао многе ствари из историје и сретао, понекад, људе из 

Вишеграда и завидио им што, ето они, живе у Вишеграду. А онда сам 

дошао након рата и видио да су мангупи у вашим редовима свашта 

урадили: да то више није чист град, да овдје треба свашта урадити, да 

има много шта да заједно урадимо, да се нађемо на истом послу 

враћања вриједности међу народ, међу људе... Да добар ђак, одличан 

ученик, добар радник и комшија буду основне вриједности, а не 

манипуланти, онај ко се ошиша на ћелаво, „набије“ неке ланце око 

врата и терорише народ. Тешка су времена, али се морамо вратити и 

помоћи старијима, људима којима је потребна помоћ, јер су ти старији 

створили све оно што је млађе иза њих, створили богатство које имају.  

Данас смо донијели још једну одлуку за коју мислим да је фер, 

поштена и коректна. Жао ми је што смо изгубили пет година и дали 

мангупима да нам распродају предузећа. Данас смо рекли да приоритет 

у куповини државних предузећа имају радници који су радили у 
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предузећу. А не 11 лопова који су се организовали, нашли тројицу у 

службама, полиција је само гледала и није смјела ништа да уради, и 

купили читаву Републику Српску! Њих 11! Данас се налазе по 

затворима, а сва привреда пропала! Не може један човјек, Момчило 

Мандић, у име партије, да купи читав источни дио и данас грцамо, не 

знамо куда да идемо даље! Пропала је Привредна банка, банка која је 

била носилац развоја овдје. Пропала је зато што је Момчило Мандић то 

урадио, зато што су га помагали, ови овдје, мешетари из СДС-а и 

општине, помагали годинама и намјештали му послове. То је истина. На 

крају крајева, ко не вјерује и не мора! Али, то је чињеница, окрените се 

око себе па видите како живите. Све то морамо да вратимо! 

Узео сам Владу прије шест мјесеци, мада су ми сви говорили: 

”Па, ниси нормалан! Шест мјесеци до избора нећемо урадити ништа 

посебно много.” И овај, Радован Бјелогрлић, је тако говорио: „јел′ то 

паметно?" Чуј, он мене пита јел' паметно!? Узео сам зато што сам 

схватио да је Република Српска, и Срби у њој и читавој БиХ, 

потцијењен и понижен народ и да му се, коначно, мора вратити 

достојанство. Можете очекивати од мене шта хоћете, али не очекујте 

да мрзим икога, ни по којој основи. Ја само не дам на себе! Када навале 

„ови“ на мене, без обзира ко је, ја се супротстављам, наравно. Ја не 

мрзим, дакле, никога, али ја припадам Србима, припадам народу коме 

су покушали да кажу: "Сви сте ви злочинци, сви сте ви криминалци, сви 

сте ви геноцидни, ви немате права на живот!" Е, не може! Не може 

Сулејмане Тихићу, стани мало! 

 Данас то изгледа сигурно боље него прије 6-7 мјесеци. Ко хоће 

да то призна, има достојанства... Уживам у једној малој ствари: када 

дођем негдје, кажу ми наши људи у иностранству да су захвални што 

сам нам мало вратио понос. А тај понос ћемо тек да вратимо! Ми смо 

поносан и радни народ, ми само бранимо своје, као што су и други 

бранили своје. Ми смо овај пут бранили своје, и одбранићемо, и нико 

не може да говори да смо ми злочинци, да смо геноцидни и да немамо 

право на живот! Имамо право на живот! Имамо право на Републику 
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Српску! Онај ко то буде оспоравао - довиђења, пријатно! Ни 

међународна заједница ту „њима“ више не помаже! Сјећате се Ешдауна, 

коме сам ја писао и свашта му говорио? Знате ли колику је имао 

мјесечну плату? 63 хиљаде КМ, а све се књижило као да нама помаже. 

Он нама нешто помаже? Чуј, он нама помаже! Шта је помогао? 

 Према томе, ми се морамо окренути својим пословима и себи, а 

не бавити се собом. Знате шта каже народ када хоће некога да куне? 

"Дабогда се сам собом забавио!" Е, нећемо тако да се бавимо собом, 

него ћемо се бавити као озбиљан, одговоран народ, а онима који нам 

стално намећу да се бавимо собом, једном ћемо рећи: склоните се 

одавде! Знам и ја! И ми смо овдје!" Погледајте ову младост, њима само 

треба омогућити да буду дио Европе. Погледајте како баратају 

компјутерима, телефонима, како комуницирају... Они су дио генерације 

свијета, њима то треба дозволити и отворити! Ја видим у томе своју 

улогу. Улогу ових људи. Ово је тим. Ово што сте видјели је тим који 

побјеђује или губи. Ако изађете на гласање, гласајте за све или никог! 

Нама треба подршка. Нећемо да говоримо о другима, они су највише 

рекли сами о себи. Ја ћу вам само једну ствар рећи: не вјерујте ни 

мени, него погледајте шта сам урадио иза себе, распитајте се! 

Политичар може само да буде цијењен по томе шта је оставио иза себе, 

а „ови ваши“ само оставе општину и вас овдје, а они побјегну. Гдје год 

сам ја радио, иза мене су резултати. Бавићу се политиком, вама то 

овдје кажем, све дотле док у свом мјесту гдје живим добијам већину 

људи која ме подржава. 

 Економија, коју морамо развити, има смисла . Ја знам да је 

вама, који сте у стисци због силних проблема, тешко причати сада о 

неким великим плановима и илузијама, али морате да вјерујете! Видите 

да су се „о јаду забавили“ они у Сарајеву, када се помене продаја 

Телекома! То је зато што знају да ће Република Српска добити 

милијарду КМ које ћемо употријебити да овдје дигнемо привреду, да 

направимо пут, да обновимо школу и направимо дом здравља... Да 

направимо неки стан, да младим брачним паровима кажемо: ево кључ 
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од стана, ево кредит, а не да имају безнађе. Шта су урадили? Нема 

више да станове купују предузећа, нема више могућности да се на тај 

начин то питање рјешава! А долазе млади којима то треба и друштво 

мора да направи услове да то може да иде даље. Зато велика прича о 

великим парама увијек изгледа, и мени... Бојим се да вас нећу увјерити, 

али у години дана ћу овдје доћи још барем два-три пута. Нађите ме и 

питајте: "Шта би од оне приче?" А, ја вам гарантујем да ће Република 

Српска идуће године имати на располагању нових милијарду марака, и 

ми не смијемо да их "проћердамо“!, Морамо да их употријебимо, не за 

мангупе који би то сигурно некако склонили, него да направимо систем 

који ће то стално изнова враћати и продужавати живот овдје.  

Ово је наша, готово задња, шанса. Зато је важно ко ће имати 

власт да одлучује о томе у које пројекте ће ићи паре. Па, нису нам 

школске клупе замијењене... Родитељи ове дјеце сједили су у истим 

клупама! Морамо уредити школе! Не могу дјеца, ова лијепа дјеца, ићи у 

тако несређене и неуређене школе! Морамо имати адекватну 

здравствену заштиту, морамо! Све је то нешто, што морамо да радимо! 

Ја вам гарантујем да имају људи који то могу да ураде. Зар вам требам 

говорити о доктору Лончаревићу, професору...? Ви знате, ви знате ко су 

они! Рекао сам ја њему... Пошто је високо на листи, побједиће 

очигледно! Слушај докторе, мораш ићи и тамо даље, да се бавиш 

народом и да помажеш народу коме треба! Тако ће он бити љекар и 

посланик, а то ће бити прилика да ви њему кажете шта мислите. Ово је 

добра екипа људи овдје у СНСД-у. Ми их цијенимо, то су наши 

фаворити овдје... Ја их поштујем, они су мој избор и моја подршка! 

Довољно је да ме они назову телефоном у вези с општином Вишеград... 

они, а не начелник, што ће ми начелник? Да кажу да нешто треба, и то 

ћемо урадити. Побједили - не побједили овдје, због вас добрих људи 

који сте вечерас с нама и који вјерујујете Милораду Додику, помоћи 

ћемо и урадити!  

Отворили смо посебно поглавље сарадње са Србијом. Стално су 

говорили: "А, не смијете ви контактирати, то је Велика Србија!" Свашта 
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нешто причају, свашта бих и ја рекао, али нећу пред дамама! А онда 

мене сретне 10 амбасадора, питају: "Шта ви то радите, сваких седам 

дана ви нешто одлазите у Београд?" Смета им што сам стао мирно кад 

је свирала наша химна и пјевао на ватерполу... Па нема шта им не 

смета! Питају: "Јел' то на сцени пројекат Велика Србија?" Није, кажем 

ја, на сцени је пројекат Велика Република Српска! Влада Србије је 

одобрила 100 милиона евра помоћи Републици Српској у идућој години. 

Огроман дио тих пара отићи ће на овај дио Републике Српске, јер је 

овдје најпотребнији. 

 Србија и Република Српска имају право на природу својих 

односа, нико не треба да се боји тога! Ми желимо да се развијамо, да 

склонимо ове граничне прелазе да нас стално не малтретирају кад 

пролазимо тамо. Требамо искористити оно што свијет разумије. Свијет 

разумије. Кажу да има у Европској унији једно читаво поглавље 

подршке тзв. прекограничном развоју. Значи, потенцира се помоћ 

регијама с једне и друге стране границе. Ево, ми имамо границе 

богомдане, сад само да направимо развој. Али то треба да ураде људи 

који знају, а не они који немају појма, нису ни прочитали у новинама да 

то постоји. То је концепт који многи од вас не схватају, али ми имамо 

прилику да кажемо: ево, Вишеград заједно са Ужицем, Златибором, са 

Мокром гором прави једну туристичку зону, са Дрином, са манастиром 

Добрун и осталим важним мјестима. Имамо прилику да то заједно 

направимо, али за то требају људи који знају отићи у Брисел. Џаба 

неког упутиш да иде у Брисел, а он се изгуби у путу! Вишеград, увијек 

изнова, мени привлачи пажњу и жељу да дођем овдје. И увијек када 

дођем, без обзира колико то често било, жао ми је што нисам прије 

тога био бар мјесец или нешто дана. 

 Имам неку одговорност према вама, не знам због чега, али 

само ћу вам једно рећи: ви знате да сам ја прије мјесец дана постао 

дјед. Ја сам човјек, а и ови људи са мном овдје, који овом народу желе 

исто што ја желим свом унуку... Свима вама добрим људима, пуно 

здравља, желим да се ова дјеца развијају у нормалним условима, да 
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буду сретна, желим да се и вама врати вјера у живот. Има шансе! Овдје 

је потребна дисциплина и морате имати повјерења у нас! Позивам вас 

да дате одговорност и да тражите одговорност. Тражим да, кад дођем 

за 10 година овдје и не будем више никакав политичар, добијем само 

једно велико хвала, ако сам заслужио то хвала. И ништа више! Хвала 

вам лијепо.  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a БИЛЕЋА 
15. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
  

ЧИНИМО СВЕ ДА ХЕРЦЕГОВИНА ОСЈЕТИ ДОБРОБИТ 
ПОЛИТИКЕ СНСД-а 

 

  Добар дан. Добро вече. Све најбоље вам желим. Ево нас, 

поново, у Билећи, са истим очекивањима, истом надом, истим 

увјерењем као што сам био и прошли пут. 

 Када сам видио како смо се дружили прошли пут, а то је исто 

овако као сада, мислио сам да ћемо овдје добити. Али, нисмо добили те 

изборе. Неко није био искрен: неки од вас или ми. Ми смо остали ту, 

бавимо се политиком, покушавамо да промијенимо стање и сада вам, 

опет, вјерујем. Ваљда нећете бити толики превртанери да, кад дођу 

избори, опет не гласате за нас!? 

  Ово је прилика да данас овдје међу вама и нама поздраим 

господина Бранка Тупањца, човјека који се упорно и изнова враћа 

Билећи, БиХ и покушава да помогне, у складу са својим могућностима, 

да се овдје направи промјена. Дружим се с њим данас већ други сат и 

успио сам да се договоримо слиједеће: Бранко ових дана или ових 

седмица креће са изградњом базена и комплекса у свом родном селу, 

Подгори . Идуће године то ће бити спремно, јел тако Бранко? Ево 

човјека... А ја сам преузео на себе обавезу, пошто ви нисте видјели већ 

годинама нови асфалт, сутра или прекосутра да средимо пут до тих 

нових базена. Значи, почеће асфалтирање оног дијела пута у Подгори. 

Овај ваш начелник овдје, упорно вам не да да кренете тим новим 

путевима, новим асфлтима... Има шансе, али очигледно он не зна како 

се то ради. Ви сте га бирали, неки од вас, наравно, али ту сад много 

шта не можемо промијенити.  
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 Има добрих људи и због њих треба да се бавимо политиком и 

мијењамо ситуацију. Ових дан чинимо све да се "Билећанка" покрене. 

Надамо се да ћемо у томе успјети .Чинимо све да и Херцеговина осјети 

добробит политике коју водимо. Херцеговину чека неколико важних 

питања која требају да се ријеше. То и даље, наравно, не зависи од 

нас, али и господин Бранко Тупањац и ја ових дана требамо бити код 

господина Ђукановића и тражићемо да се заврши овај пут доље, до 

Херцег Новог. Ове године смо радили пут преко Сутјеске и Тјентишта 

како бисмо обезбиједили било какав пролаз. Али, ова влада је 

орјентисана на то да уради прави пролаз, прави пут, и да то буде 

несметано, проходно у свако доба године. Херцеговина ће у наредној 

години кренути са великим инвестиционим радовима. То је готово 

извјесно: реконструкација и доградња ТЕ Гацко и завршетак пројекта 

"Горњи хоризонти" који треба да уради Електропривреда РС. 

Херцеговина ће с овом Владом добити и аеродром. У овом тренутку се 

ради пројекат аеродрома који ће бити лоциран у околини Требиња, али 

који ће и вама, наравно, користити и бити од значаја за све који путују. 

Желимо да повежемо и ближе увежемо читаву Републику Српску, а то 

не можемо без таквих комуникација. У Хрецеговини, овдје у Билећи, 

Влада низом подстицајних мјера покушава да подигне пољопривредну 

производњу. Ваша Мљекара "Пажани"- мислим да се тако зове, добила 

је кредит да може да ради. Знам да имају многи који овдје о томе 

причају, али оно што морате да знате је да без одлуке Владе не може 

ни један пфениг да дође овдје. А ова Влада покушава да води рачуна о 

равномјерном развоју читаве Републике Српске. Знам да ови из СДС-а 

долазе и говоре како то није тако, а ви их онда питајте како је могуће 

да пет година Влада буде под контролом СДС-а, да имате начелника из 

СДС-а и да Билећа овако изгледа? Како је то могуће? Почните да 

питате људе шта раде!  

 Ова Влада је прије шест мјесеци преузела одговорност у 

условима када је Република Српска била у једном суноврату . Општа 

депресија, мало оптимизма, мало наде и сви су очекивали, а вјероватно 
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и ви ако се можете присјетити ових шест мјесеци уназад, да само дође 

неки Ешдаун и да то заврши. А онда смо рекли: идемо да урадимо бар 

двије ствари. Једна је била одлучујућа: да прекинемо стално 

етикетирање Републике Српске као лоше средине . Упорно смо 

добијали из Сарајева сигнале и поруке типа: Републику Српску треба 

укинути, Република Српска је геноцидна, Република Српска је на 

злочинима , она не може да опстане... и тако даље. А онда, смо ми 

њима одговорили: добро, ако ви тако мислите... Ми мислимо на 

слиједећи начин: што ви више тражите укидање, ми ћемо наћи свој пут, 

а он се односи, огледа у томе да овај народ одлучи на који начин и шта 

хоће, али Републику Српску нећете укинути! Република Српска се мора 

вољети и сви ми морамо да дамо више Републици Српској, него што 

дајемо до сада. Само тако она може бити успјешна! Увјерени смо да 

Република Српска има шансу да буде бољи и сређенији дио БиХ и 

регије. У Републици Српској, у свакој општини, па и овдје у Билећи, има 

потенцијала да се покрене привреда и производња. За то требају 

стимуланси, а једини свјетски важан стимуланс је, наравно, новац. И ми 

смо усмјерени на то како обезбиједити новац за запошљавање. Један 

дио тих извора је, наравно, ово о чему је и Милан горовио. Република 

Српска ће идуће године за свој развој имати на располагању једну 

милијарду КМ додатних средстава. И немојте, због вас самих, да будете 

изван заједнице која се зове СНСД. 

 Наравно да ћу ја и ми сви одвје, сутра кад се избори заврше, 

гледати гдје смо побиједили и тамо ћемо помоћи. Гдје нисмо, мораће 

чекати! Ако ви имате времена да чекате, чекајте! Ја мислим да сте 

доста чекали. Требате мало да пробате друкчије! Да не буде стално 

исто. Морамо поспремити ову дворану, морамо уредити много ствари. 

морамо поспремити нашу кућу која се зове Република Српска! Та кућа 

мора да има господара! Мора да има људе који могу и желе да изгледа 

добро! И мора да се поштује и зна шта је власт, шта је народ и да је та 

власт ту због народа, а не да је народ ту због власти, како се дешавало 

до сада. Раније су ваши овдје, а ви знате ко су, долазили на позицију 
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власти да би се мало награбили и одавде нестали путем Србије или 

Црне Горе. Сјетите се колико их је отишло у задњих 10 година. 

 У сваком случају, рекли смо да нема више атака на Републику 

Српску. Република Српска мора бити поштована! И, на крају, једна јасна 

порука, свима из међународне заједнице и онима из Сарајева: 

Република Српска прихвата БиХ онолико колико БиХ прихвата 

Републику Српску! Ни мање ни више од тога! Знам да се у Сарајеву 

води огромна хајка против Милорада Додика и СНСД-а, али ми 

говоримо јасно и гласно да нисмо они који воде Републику Српску до 

раскола, па онда вичу: чекајте, видјећемо... А онда иду до краја и кажу 

да то хоће, а ми кажемо: немојте ни покушавати! Не може даље! Ово је 

крај! Република Српска се враћа сама себи, свом развоју . 

 Нећете добити и нећете укинути полицију! Треба нам полиција, 

јер хоћемо да се осјећамо сигурнима овдје! Каква је, таква је. Наша је. 

Поправићемо је! Сваким даном и одвје у Херцегивини, широм 

Херцеговине, та иста полиција води борбу против криминалаца и 

мафије, која је овдје спремна да младе животе уништи због своје ситне 

зараде, продајући дрогу и растурајући наркотике. Не бојимо се ми 

таквих и све жешће ћемо се борити против таквих. Полиција ће то 

урадити и нека нико не мисли и да очекује да може полиција да 

прогледа кроз прсте. Наравно, неки ће се провлачити, али једног дана 

ће и они доћи на ред. Овдје се морају радити легални послови, а не 

криминални. Ваљда нисам изгубио сад нешто? Та полиција нам је 

потребна и због слиједеће ствари...Ево, сад сам причао опет са 

Бранком, који каже: "Буш је предсједник Америке. Американци су већ 

пет година у рату и он америчкој нацији поручује: немојте се 

опуштати!“ С киме су у рату, Американци? "Са терористима." А, ко су 

терористи? „Исламски фанатици.“ Па, ми сваки дан имамо таквих, 

колико хоћеш, овдје! Па како, онда, да дамо полицију? Шта да радимо? 

Чујемо да је прије једно 2-3 седмице био скуп 350 вехабија и 

екстремиста исламских, који траже начин како да направе исламску БиХ 

. Направиће, мало сутра! 

 121 

 Па, онај, реис - Сулејман изађе и каже: "Коме се не свиђа, нек' 

иде!" Нек' иде он! Што ћемо ми ићи...?...ако је до идења. Све су то 

поруке које ми политичари не смијемо олако да пропустимо и ви да не 

примјетите. Нема идења! Знамо ми шта они хоће. Хоће да кажу:"Срби 

имају Србију. Нек' иду у Србију или у Црну Гору, а Хрвати нек' иду у 

Хрватску! И значајан број Хрвата су већ избацили из Босне, а Босна 

припада „нама Бошњацима“, Муслиманима... и ту „важи“ босански 

језик, „нема“ српског језика... И много чега другог, што они нама 

поручују. А ми и сад њима кажемо: полако, има Република Српска, има 

српски језик, има српска застава, има све српско... шта год ви хоћете! 

Не због тога да би вас малтретирали... и тако даље, него само да вас 

кредитирамо, до бесвијести. 

 Има, наравно, као што међу Србима има свакавих људи, тако 

има и код Бошњака добрих људи. То нико не може да оповргне! Али, ја 

причам овдје о политици о идеологхији. А идеологија реис–у-улеме 

Церића је: БиХ исламска земља. Ми се против тога морамо борити! БиХ 

је већински хришћанска земља. Мада, они у Сарајеву се већ полако 

шале са овим стварима и ситуацијама, и кажу: " У Сарајеву, дакле у 

федералном, данас има више Кинеза него Срба и Хрвата заједно. А 

праве заједничку државу, замислите! Јел' са Кинезима, или с нама? И то 

је чињеница, то није шала.То је све ближе истини! И они Срби, који су 

сво врјеме рата били у Сарајеву, данас покушавају да оду из Сарајева, 

јер толико су, на неки начин шиканирани, да једноставно не виде 

начина на који могу опстати тамо. И то је истина, и ми морамо да 

водимо о томе рачуна!  

 Нема овдје могућности ни за какав рат. Ми се морамо окренути 

економији, послу! Све наше историјске битке ћемо добити, 

дефинитивно, ако се успијемо економски развити. Ако останемо 

сиротиња, све смо изгубили, па таман их и на војном пољу добијали. 

Јасна је то ствар. Када су тамо негдје 43. године на Јалти, заједно били 

Стаљин, Рузвелт и Черчил и причали о томе, (пошто су то били велики 

политичари и велики владари), шта ће владати свијетом кад се ријеши 
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Други свјетски рат? И онда Стаљин, који је увјек био нестрпљив, каже: 

"Наравно да ће владати класа. Радничка класа је та која ће владати 

свијетом." А Черчил, који је био и историчар, бавио се историјом, каже: 

"По ономе што ја знам , владаће раса. Дакле најмоћнија раса на свијету 

ће предводити друге расе." А Рузвелт, Американац, прагматичар, каже: 

"Господо, неће владати ни класа ни раса, него ће владати каса!" Каса, 

каса, знате шта је каса? Дакле, ако нема пара, нема ни власти! Ми само 

мислимо да је однос у свијету друкчији. 

 Потребно нам је дакле да овдје, у Билећи, и читавој Републици 

Српској вратимо повјерење нашег човјека. Да власт вратимо народу , 

да вратимо повјерење у доброг ђака, у одличног ученика, у одличног 

студента, доброг човјека и комшију... Да помогнемо кад је неко у 

невољи, да не бјежимо једни од других, да се разумјемо, без обзира 

колико било тешко... Не смију више да буду вриједности „жестоки 

момци“ који су се опасали снагом и безобразлуком и да они доминирају! 

Они су „вриједност!? “То мора бити добра ђак, добар студент, добар 

радник... Када то успијемо, онда се овај народ вратио себи и почео да 

се развија у свом интересу! Ако овако ствари стоје, а чини ми се да је 

значајан дио народа захватила она народна клетва "Дабогда се сам са 

собом забавио!"... сви се бавимо сами собом. И то се мора промијенити! 

Морамо ићи даље! Ја овдје долазим годинама у настојању да се 

разумијемо. Не морамо ни овај пут, то је ваш избор! Ја на њега не могу 

да утичем. Не морамо ни слиједећи пут да се разумијемо! Али, ја ћу 

овдје долазити због оних добрих људи који вјерују у оно што ја радим!  

 Ја никога не мрзим, нити кога покушавам да уништим, мада 

имам моћ. Нико је нема као што је ја имам данас. Нећете наћи никога 

коме нисам бар покушао да помогнем. Једино ако гријешим, онда не 

стигнем баш свима да помогнем, којима бих требао и желио. Ја желим 

вама све најбоље, желим вама и вашим породицама све оно што желим 

себи, својој породици и свом унуку, који данас има мјесец дана. Али, 

вољели се или не вољели, подржавали се или не подржавали, морамо 
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се чути, морамо се разумјети и морамо покушати да заједно радимо, па 

и онда ако једнако не мислимо!  

 У сваком случају, ја вам морам одати и једну тајну: долазећи 

овдје, мени су саопштили једну фрапантну вијест: СНСД ће добити 45 

посланика на овим изборима. Па, нисте ваљда ви луди да будете изван 

тога? Ово није баш онако... погладајте навечер телевизијске прегледе 

са предизборне кампање, па ћете видјети да већина партија, или даје 

саопштење или окупи родбину па услика. Нико нема окупљања народа, 

нема ни контакт с народом... Шта они нуде, ко су ти људи који то 

говоре? Гдје је одговорност? Обично су те мале политичке партије као 

паразити, којих не можете да се ријешите. Ова партија има 

одговорност! Али, мале партије, које покушавају да добију један или 

два мандата, тргују. Све четири године оне само тргују и гледају како 

ће нешто добити за себе. Баш их брига за народ који је гласао за њих! 

То посматрајте, па ћете фино да видите!  

 Увјерен сам у будућност и овога мјеста и Републике Српске. 

Увјерен сам у сигурну будућност и бољи живот овдје, на овим 

просторима. Да то није тако, не бих се десет година упорно, к'о 

манијак, борио да промијенимо начин нашег размишљања и да 

покушамо на неки други начин. Не можете ви, шта год радили, не 

можете имати подршку у партијама које имају такву конотацију на 

међународном политичком плану , као што има, рецимо , СДС. Има тамо 

добрих људи, тамо ја знам добре људе. Али, политика која је од стране 

свијета осуђена, не може да вас на најбољи могући начин представља. 

И то се показало, ви о томе размислите, не морам ја! Ја ћу овдје доћи. 

Био сам овдје шест мјесеци, служио војску , сви знате. Знам ова сва 

брда около. Препјешачио сам више него неко од вас овдје...  

 У сваком случају, ваш је избор. Ја немам ни једне помисли на то 

да неко треба да буде кажњен зато што политички мисли. А ви морате 

изаћи на изборе, јер ово су избори за Републику Српку више него икада 

до сада! Не дају нам попис у Републици Српској, "не може" ! Кад 

хоћемо на неки други начин да утврдимо колико нас има, не може! Сад 
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је вријеме да ови избори буду референдум. Референдум, на који ће 

изаћи сви и гласати за Републику Српску! Они који не изађу не морају 

се више љутити на ситуацију у којој се налазе! 

 Неизлазак на изборе је чин против Републике Српске. Будите сигурни! 

Мало размислите, па ћете видјети зашто ја то кажем!  

 На крају, само још једном да вам пожелим срећу. Не знам да ли 

смо се вечерас и ових дана разумјели, али немојте да се не разумијемо 

у наредне четири године. То је, ваљда, важније него вечерас. Путујте 

својим кућама, удобно, сигурно и рачунајте и размишљајте о нама: ми 

смо једини који смо се показали као народна и национална партија у 

овом времену! Без калкулција на бранику Републике Српске и српских 

националних интереса. И то је оно што нас, сигурно, разликује од 

других и то је оно због чега ви долазите овдје !  

Хвала вам лијепо!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ГАЦКО 
15. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК: 
 

МОРАМО СЕ ПОЧЕТИ БАВИТИ НАШИМ ШАНСАМА ЗА 
БУДУЋНОСТ 

 
 Добар дан свим добрим људима који се данас налазе овдје. Ко 

је дошао, добар је! Ево нас поново у Гацку, по ко зна који пут, у нади 

да ћемо с вама направити један коначни договор о побједи која треба 

да обезбједи један нови пут развоја у Гацку, да оствари његове 

развојне циљеве и да се једном престане красти у овој 

Термоелектрани. Прије неки дан имао сам састанак са свим овима из 

Термоелектране и, умјесто закључака, рекао сам слиједеће: сада 

престајете да радите како сте до сада радили и почињете радити за 

народ, за општине и за Републику Српску! Ко не буде проводио тај 

закључак, неће ни бити у електропривреди. Ми разговарамо како 

трајно и на најбољи могући начин рјешити питање Термоелектране, 

овдје у Гацку. Већ дуже вријеме разговарамо с неколико инвеститора и 

мислим да смо у једној финалној фази договора о томе. Гацко нема шта 

да се брине! Гацко ће сигурно у наредних неколико година бити највеће 

градилиште овог дијела Балкана. Оно што ће се овдје уложити јесте 

изградња и реконструкција постојеће ТЕ Гацко и изградња још једне, 

нове, на том градилишту. Радиће 4 до 5 хиљада људи на новом објекту, 

поред овог броја који сада ради, сигурно још пар стотина људи.  

 То говори у прилог томе да Гацко сигурно има шансу и да је 

истрајност, да се остане овдје да се ради и живи, била исправна и да, у 

том погледу, долази и награда. Али, то морамо да урадимо на прави 

начин, за добро народа, за добро људи. Доста су ваши мешетари 

извлачили богаства које овај крај има! Морамо да погледамо и како су 

употребљавали општинска средства која се добију од Термо електране 
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и, све то скупа, морамо да доведемо у један осјећај потребе да ви 

имате користи од тога! Мора да престане вријеме када су моћници само 

куповали људе, запошљавали и тражили некакву политичку сагласност, 

морамо пробати нешто друго!  

 Прије шест мјесеци у Републици Српској одлучили смо да уђемо 

у Владу без обзира што су многи сматрали да то није вријеме. Сматрали 

су да је мало до избора и да има мало времена да се било шта уради. А 

ми смо рачунали да, уколико то не урадимо тада, сада у октобру 

немамо за шта ни долазити, ни на шта долазити, да је депресија која је 

владала довела Републику Српску до краја и да је морамо из тога 

извући. Ми смо рекли: имамо два циља, не само за ових шест мјесеци, 

него у наредном времену. Први: нико нас више неће подцјењивати и 

нико нас неће омаловажавати, ни као Републику Српску ни као народ. 

Овима из Сарајева јасно рећи: будете ли причали то што причате, 

будете ли говорили како је Република Српска злочиначка творевина, 

како Републику Српску треба укинути... Онда ћете добити вољу народа, 

а воља народа се зна шта је! Према томе, ако смо ми спремни и 

способни да у БиХ радимо и градимо заједно, онда морамо да будемо 

равноправни!  

 Немате потребе да се плашите било кога! Мислим да у овом 

тренутку ствари изгледају овако: ми смо их „о јаду забавили“, они не 

знају ни шта, ни како с нама. Имам намјеру да то и даље радимо! 

Видите, неки од вас су то сигурно и видјели: Сулејман Тихић, који је 

прије два три мјесеца покренуо питање да се укине назив Република 

Српска, прије четири дана (изашло је у „Независним новинама“), нема 

укидања ентитета. Нема! Па, наравно да нема, када ће већ једном 

схватити? Може да воли, може да не воли, може да ради шта хоће, 

Република Српска је резултат воље људи овдје, наше жеље да 

останемо у овом облику! Ако то није, онда ћемо ми наћи сами свој пут!  

 Ја им често кажем, мада то не волим: Република Српска 

прихвата БиХ онолико, ни мање ни више, колико БиХ прихвата 

Републику Српску! Када ви кажете да нема Републике Српске, онда и 
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ми кажемо: нема ни БиХ! И ту мислим да смо направили одређен успјех. 

Мало је и мађународна заједница нервозна... не знам сада се нешто 

ново дешава... Они су покушали да кажу: немојте да говорите о томе да 

то не постоји! Наравно да постоји и наравно да морамо да говоримо, 

јер је бивши систем тражио да се ћути о неким стварима па смо ушли у 

најгори могући рат овдје.  

 Овај народ овдје хоће Републику Српску и хоће да има у њој 

смисао, а смисао јој даје полиција. Нема реформе полиције онако, како 

ви хоћете! Остаје полиција Републике Српске, а ви како хоћете! Ако 

нећете то, нећете добити ништа! А онда нам кажу... па Европа, па 

Европска унија... И онако не можемо без виза, нигдје не можемо 

макнути, видите шта нам се све дешава! А ми овдје, у Републици 

Српској, имамо додатне разлоге да кажемо: морамо имати полицију! И 

то је дефинитивно! Видите, прије неколико дана амерички предсједник 

Буш говорио је о томе како је Америка у рату, како има проблема с 

исламским фундаменталистичким тероризмом и да Американци не смију 

да се опуштају. Као, ми смо то чули и ништа нам не значи. Прије двије - 

три седмице у Цазину се скупи 350 вехабија и причају како БиХ треба 

направити исламском земљом, Сулејман хода и прича: „коме се не 

свиђа, нека иде...“ Нека иде и он! Сада би ми требало да кажемо: ево 

вам и полиција па да чекамо када ће нам се зла почети дешавати! 

Полиција Републике Српске данас је најбоље организована полиција у 

овој регији: раде свој посао и, у овом крају, упорни су у настојању да 

се, прије свега, спречава трговина и дилање дроге до најситнијег 

криминала који овдје постоји. Наравно, можда неко мисли да је то 

ствар која неће успјети. Ја вам тврдим да хоће! Морамо ослободити 

нашу младу генерацију дроге! За то неће бити милости! И нема 

оправдања! Нико не може да мисли да ћемо попустити на том питању. 

Морамо да растуримо криминалне кругове и да кажемо: ево, овдје има 

шансе за живот!  

 Друга ствар, која је за нас важна, везана је за развој. Да ја вама 

сада причам о стотинама милиона марака, вјероватно би рекли: ево још 
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један од политичара који о том прича. Наше шансе су реалне. Овдје је 

инвестиција изградње пута преко Тјентишта, изградња Вук Бијеле, 

заједно с Владом Србије, што је на неки начин већ дефинисано. Заједно 

са страним партнерима, међу којима су и наши људи који имају капитал 

у иностранству, сигурно ће подићи економију и довести до тога да овдје 

има доста посла. Само да вам кажем да ће Република Српска бити 

земља у коју ће долазити људи да траже посао Ви можете вјеровати 

или не вјеровати, али то је ствар која ће се десити у наредних годину 

или двије дана. Нама треба радна снага. 

 Они који прате, знају да је у завршној фази продаја Телекома. 

Неки патриоти говоре: Ево, продадоше Телеком! Видите како у Сарајеву 

галаме, покушавају да спријече, на сваки начин, да ми продамо 

Телеком. Зато што имамо добру цијену и што ћемо, вјероватно, 

минимално добити 500 милиона евра. То је милијарда КМ! За свих ових 

15 година од међународне заједнице смо добили 480 милиона КМ 

кредита, плус донације. Али кредита...! Увијек је сваки кредит био 

условљен: тражили су нам да се одрекнемо нечега да би они нама као 

нешто дали кредит. А сада добијамо милијарду КМ и зато је потребна 

одговорна власт, која ће се залагати за такву расподјелу и 

дистрибуцију средстава која ће омогућити развој, а не потрошњу. 

Развој! Не смијемо то потрошити, најмање пола од тог новца ићи ће у 

запошњавање и, поновно, запошљавање.  

 Зато смо формирали инвестиционо развојну банку која ће 

циркулисати и давати кредите младим људима, који имају идеју и желе 

да се баве било којим обликом посла, који је тржишно орјентисан. 

Даваће кредите и омогућаваће производњу. Увешћемо и критериј да 

предузеће не може добити кредит те врсте, ако главни људи, 

најодговорнији људи у том предузећу, било оно приватно или државно, 

не положе своје куће и станове у залог за кредит... а не да узму на 

предузећа, потроше, новац нестане, а они пређу у друга предузећа! 

Паре нестану, а друштво нема ништа од тога! Дакле, господине 

директоре, ако си сигуран да то предузеће треба новац, онда заложи 
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своју кућу, заложи свој стан... ако пропадне кредит, пропала је и твоја 

кућа! Та врста одговорности мора се увести! Онај ко није сигуран, неће 

ништа ни добити!  

 Не можемо више допустити да се ове младе генерације олако 

односе према нашим ресурсима. Посебна ствар коју радимо је везана 

рехабилитацију нашег међународног положаја. Који год састанак ја 

имам с људима из Србије, одмах почиње прича о некаквој завјери... не 

знам ни ја о чему. Ја мислим да су добри односи са Србијом кључ 

стабилности овдје на овом простору. Имамо Споразум о специјалним 

односима, можда се некоме неће свидјети, али да вам кажем: ми ћемо 

постићи споразум о специјалним односима и са Хрватском, јер на то 

имамо право и можемо да регулишемо односе који постоје између 

Републике Српске и Хрватске. А има много нерегулисаних питања. Неки 

ме странци питају:"Господине Додик, да ли ови ваши чести састанци у 

Београду личе на концепт велике Србије?" Ја кажем: није тачно, али 

личе на једну другу ствар... А они питају: "Па, на коју?" Личе на 

концепт велике Републике Српске, одговорим. То мора да разумију! 

Велике у развоју, велике у животу, у великим шансама и велике 

перспективе за све...! Немају људи, Република Српска, ни један 

проблем с припадницима других народа који живе у Републици Српској. 

Они имају гарантоване безбједносне и друге услове овдје у Републици 

Српској. Свако онај ко не подрива темеље Републике Српске добро је 

дошао овдје. Али, они који то раде, суочиће се с нашом вољом и 

пријетњом и захтјевом да то тако не буде. Ми не желимо никакве 

дисолуције, ми не желимо никакве нестабилности, вријеме туча је 

прошлост! Овдје се ради о новој бици која тражи нове људе, другачије 

људе! Видите и сами, када неко на свадби употријеби пиштољ да одмах 

долази НАТО... Какви више бивши обрачуни? Ми више не треба да 

рачунамо на то! Жао ми је што нисмо успјели да комплетно укинемо 

војску, али и с овим сам задовољан... нема регрутације! Они млади 

људи, сјећате се како је било, носе храну у касарне, па немају гдје да 

се окупају, не могу да иду кући да узму храну... Ево, ви ветерани, не 
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треба да идете у резерву, нико вас неће звати, млади неће у војску... 

Дајте да се окренемо неком новом животу! Пустите све правде и 

неправде које су се десиле у историји!  

 Једина ствар како ћемо побиједити јесте: да се економски 

развијемо! Све битке добијамо на тај начин, а на сваки други смо 

губитници. Овдје људи морају да осјете да има смисла за живот! 

Наравно, то је тешко... ја бих волио да говорим некакве дургачије 

ствари, које дижу адреналин... Вратимо Републици Српској оно што она 

од нас очекује! Мора се почети више борити и залагати за Републику 

Српску, сви на својим пословима које радимо! Ја сам увјерен да долази 

то ново вријеме. Ово је екипа људи, ево видите је овдје, окупљена је 

да дјелује као тим.  

 Ми у Републици Српској 15 година играмо утакмицу, и стално, у 

нашем шеснаестерцу! Када се год деси некакав фаул, одмах добијете 

пенал, а то значи и го. Сада то морамо пребацити у други шеснаестерац 

па тамо, када сломите неком ногу, само један играч добије жути или 

црвени картон, а може и да прође без тог. Према томе, карикирам 

наравно, али суштина политике и јесте да управо то радим. А не да 

стално пред нашим вратима, што народ каже, игра мечка и да се сами 

собом бавимо. У народу постоји она традиционална изрека "Да бог да 

да се сам собом забавиш!" То је било код нас годинама уназад. Морамо 

почети да се бавимо Републиком Српском и нашим шансама за 

будућност, а не сами собом. Зато су нам сви добро дошли, који то хоће.  

 Зато Гацко има шансу 01. октобра. Радован Бјелогрлић је важан 

посланик у НСРС. Овакав каквог га ви знате одиграо велику улогу у 

разним бучним расправама о великим питањима.То се мора цијенити! 

Радован има памети, зна, понекад мало скрене, у политичком смислу, 

али добро... 

 У сваком случају, ово је екипа, за ово се гласа, за све или ни за 

кога! Немојте нам гурати мале политичке партије које само гледају како 

да сруше владу, да би избором нове, за себе извукле некакве десетине 

хиљаде марака или намјестили некакве послове. Велике политичке 
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партије воде политику, а мале полтичке партије прате политику. Ми 

смо велика политичка странка, ми имамо циљеве о којима сам мало 

прије говорио, увјерен сам да Република Српска може да буде бољи дио 

БиХ! Република Српска са својим развојем сигурно ће бити примјер у 

наредних неколико година! Једино шта хоћу јесте да дођем овдје у 

Гацко и да ми обичан човјек, кад више не будем политичар, кад 

сретнем неке од вас, само каже - хвала. Мени више ништа у политици 

не треба! Ја нисам човјек који мрзи било кога, чак ни они који не воле 

Милорада Додика. Ја имам капацитета за жестоку љутњу и енергичну 

акцију. То имам, али да некога мрзим - то немам. Свим људима желим 

све најбоље, па чак и онима који мени желе најгоре... само ме немој 

дирати! Ако ме дирнеш, онда је то проблем, наравно!  

 Желим свима вама, вашим породицама, вама драгим људима, 

вашој дјеци, све најбоље као што желим и свом скоро рођеном унуку. 

Желим вам да осјетите добру промјену, али рачунајте на једно: немојте 

мислити да је политика ствар која се вас не тиче. И те како вас се тиче! 

Кад год помислите да то није за вас, дубоко гријешите, јер ова 

Република Српска мора на изборе изаћи с максималним бројем људи! 

Онај ко не изађе на гласање, он је против Републике Српске! Само да 

знате, ово вам не говорим како демагог, ово говорим као човјек који 

позна односе и знам шта се дешава. Не говорим вам да гласате за 

Милорада Додика и СНСД, него изађите на изборе! Потребно је да 

изађете на гласање. Не дају нам попис, не дају нам многе друге ствари, 

ово је прилика да покажемо ко смо и шта смо. Зато морате изаћи! Они 

који не изађу, немају право да ишта приговоре у наредне четири 

године! Они који изађу и гласају, имају право да траже одговорност, да 

нападају Милорада Додика, да га хвале... а они који не изађу, немају 

ништа право да раде! Мора се изаћи! 

 Пошто ми обилазимо и покушавамо да вам објаснимо: људи 

намамо никакво друго рјешење осим путем политике и путем избора... 

само је то рјешење. Мени кажу да су сви исти. То највише говоре они 
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чије партије сада пропадају, па кажу: ја изаћи нећу. Чуј, он неће!? Нису 

сви исти! Нису исти политичари, није иста енергија, није иста ни памет!  

 У свему овом желим да вас поздравим, да вам кажем да 

политика није баук, да је то ваше средство. СНСД има мисију да то 

управо приближи људима, да нађемо начин. За годину дана доћи ћемо 

овдје, окупити се да вас питам: да ли је Радован, да ли смо сви ми, 

урадили управо оно што сте ви од нас очекивали? И да идемо даље. 

Ако нисмо, да видимо шта ћемо. Нимсо ми они који мислимо да је 

вођење и провођење власти најбоље што се човјеку може десити. Има 

и других добрих ствари. 

 Увјерен сам да у Гацку има потенцијал да се да подршка СНСД-

у. Стално сам говорио: ви гласали - не гласали, ми ћемо побједити! 

Али, мислим да би било пристојно за Гацко и Херцеговину да подржи 

побједничку странку. Ја мислим да би било пристојно, у најмању руку. 

На крају крајева, нисмо вас ми изневјерили. Ништа вас нимо 

преварили, покушавамо да вас увјеримо да хоћемо да радимо... и онда 

када сте нас одбијали и када сте нам звиждали, ми смо долазили. Ево, 

сада смо овдје с вама сретни и радосни што је дошао и овај тренутак: 

што у Гацку нико није данас остао код куће, сви су дошли овдје.  

 Сретно, желим вам све најбоље, као и себи и својој породици! 

Хвала вам.  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ТРЕБИЊЕ 
15. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ТРЕБИЊЕ МОРА ДА БУДЕ С ПРЕДЗНАКОМ СНСД 
 
 Добро вече. Добро вече, браћо и сестре, добро вече пријатељи 

, добро вече наша омладино!  

 Започињем ову страначку конференцију, на којој желим да с 

вама заједно проведем ову ноћ у договору: како даље и шта 

направити? Знамо сва наша обећања раније дата и поново ћемо нека 

поновити, али ће вриједити оно што смо урадили ове године. А и двије 

крупне ствари су сасвим довољне: затекли смо Требиње са 36 милиона 

оптерећења судске хипотеке над овом општином, која је легла на плећа 

овог града и ове општине, с претњом да изазове колапс дугогодишњег 

рада, да спријечи било какав развој. То су урадили неки од вас, који 

нису имали морала, који нису хтјели да виде вас и да се сјете да, 

одлукама које су донијели на суду, угрожавају вашу егзистенцију. 

Велика одговрност легла је на начелника Ћука , и мене, и читав СНСД. 

Сви заједно смо радили, што је довело до тога да је садашња пресуда - 

милон и 200 хиљада - и што је, наравно, олакшало сву ситуацију. А 

неки од вас су пресудили 36 милиона! Неки од вас су потписали да то 

толико вриједи! Морамо их наћи! У првих смо неколио мјесеци радили 

само на деблокади рачуна општине. Нисмо могли, у току прошле 

године, да расписујемо тендере, јер нисмо знали судбину рачуна. А 

онда, они који су бездушно трошили, они којима су бездушно чинили да 

направе дуг од 36 милиона, добију власт. И не зна се гдје су потрошили 

паре! Ми желимо да будемо коректни .  

 Друга битна ствар коју смо урадили, а која је сада нама сасвим 

нормална, Требиње је прије три године било на црној листи, данас 

није. То је урадила политика СНСД-а и ово руководство. Уз многе 
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евентуалне замјерке за ово или оно, Требиње, за оне који овдје долазе 

повремено, изгледа све љепше и све сређеније. Наравно, можда брзина 

коју неки, можда, очекују није довољна, али и брзина зна бити опасна. 

Зато морамо да идемо путем који је СНСД трасирао, који желимо, а то 

је: да републичка Влада заједно са овом овдје, преуреди овај град, 

уреди стари трг, уреди стари град, уреди улице, уреди расвјету, 

направи водовод... Све то може да се уради у наредним времену. Наши 

људи нису они који су само тражили гдје ће да преузму власништво над 

неким каменоломом и да експлоатишу и продају народни камен. Дајте 

ми једног из СНСД-а...!  

 Наша одгворност за Требиње, од ове вечери је још већа , ваша 

одгворност је за вас и овај град, зато ови људи који су се овдје 

преставили морау да имају вашу подршку! Требиње мора да буде са 

предзнаком СНСД-а. То је ваш интерес . Радили смо сво вријеме и 

настојали да не лажемо нашим програмом. Да тај програм значи 

враћање достојанства људима у Републици Српској. Само прије 7-8 

мјесеци, гдје год пођете, као да је гром пукао у народ, потпуна 

депресија, анемија, безнађе... Република Српска приведена свом крају, 

само се чека да се појави „тамо неко“ и да то заврши. Били су свјесни 

да једино ми, СНСД, може да формира нову владу. Кажу, немојте се 

блесавити сада, шест мјесеци прије... Па боље да су „наши“ сада, јер ви 

ћете сигурно побиједити на сљедећим изборима с обзиром да ово сад 

ништа не ваља. А ми смо размишљали: имамо ли право да будемо 

изван? Политика значи да се преузме одгворност и онда када је 

тешко... И узели смо! Мада су неки од вас мислили да нећемо. Данас 

сам сигуран да смо успјели. Зауставили смо пропадање Републике 

Српске. Понекад је теже зауставити камен који иде низбрдо, него га 

дигнути. Зависи које је величине камен, наравно. А овај је био огроман! 

 Из Сарајева долазе стални захтјеви за укидање Републике 

Српске. Стално смо ми нешто криви, стално Срби геноцидни, Срби 

овакви, Срби онакви... И рекли смо: дај, пустуите те приче више, не 

може више! Достојанство подразумијева да свако увијек каже и тражи 
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оно што мисли. И да више нема повлачења пред било ким. Ми немамо, 

СНСД нема хипотеку која га обавезује да шути. Ми имамо обавезу да 

говоримо. Нисмо ми они из СДС-а, којима је само стало да остану на 

овоме мјесту! Па, да неко мисли укинути Републику Српску, он би ћутао 

да би могао остати на том мјесту.  

 Република Српска мора коначно да нађе свој пут, мора да 

изнађе комромис, мора да нађе начин на који ће даље! Ми смо га 

нашли и видимо га у овом народу! А тај пут је јака Република Српска, 

пуна достојанства и пуна развоја. Република Српска може и треба да се 

развија, заједно са Србијом, и да у томе нико на свијету не може да 

гледа нешто лоше. Доста нам је више оних који говоре у име нас и 

покушавају да нам кажу: реформа ова, реформа она... А све оно што је 

наше постаје све мање и мање. Нема наших права, стално 

незадовољство у нама самима... јер мислимо да нама припада. 

 Рекли смо: нећете добити полицију! Ма можете радити шта год 

хоћете, нема! И не може! Знам ја да има оних који би сутра рекли да, 

али ја кажем: не може! Можете се попети на Марс, али не дамо 

полицију! Зашто? Видите, велике нације имају право да се плаше... 

Неки дан је Буш говорио у неколико наврата: „Ми Американци смо у 

рату, немојте да се опуштамо!“ Кад упитају који је рат у питању, и 

против кога, каже:"Против терориста!" А ко су терористи? „Исламски 

радикали!" Па, таквих има и код нас овјде. Па зашто нас убјеђују да 

живимо на други начин? И да останемо без полиције? А знамо да, прије 

само мјесец дана у Цазину, 350 вехабија, радикала исламских, сједи, 

разговара три дана о томе како направити исламску БиХ. Напраиће, 

знате шта!?  

 Онда чујемо реис Сулејман Церића, који говори, широм Босне 

прича: "Наша је Босна, ономе коме се не свиђа, може да иде!" Нек иде 

он, знате гдје!? Шта, да ми идемо, куда да идемо!? Ово је наше овдје! 

Ми не сматемо никоме! Добродошли су сви добри људи, без обзира на 

вјерску и националну припадност. Добродошли су сви они који хоће да 

живе мирно у БиХ, у Републици Српској. Али, не можемо прихватити 
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терминологију која нам се намеће. Не можемо да прихватимо причу о 

томе да ми можемо да идемо. И нећемо да прихватимо причу у којој смо 

ми стални кривци, дежурни кривци за све! Нисмо. И зато ми морамо да 

кажемо, јер имамо потребу, да се са полицијом Републике Српске 

осјећамо сигурније. Каква је да је, наша је и биће наша! А она је, као 

што знате, поготово ви у Требињу, све боља. Прије шест мјесеци, 

локални мангупи су се овдје залијетали у полицајце и нема шта им нису 

радили. Ајд', нек пробају сад то урадити! 

 Требињу је пријетило да постане нарко - центар Европе. 

Морамо то зауставити! Зауставимо сваки напад на наш народ! Морамо 

те људе, да не кажем те кретене, ставити на мјесто гдје треба да буду! 

Овдје мора да постоји власт организована, овдје мора да постоји 

полиција која ће штитити обичног човјека, а не лопове и криминалце! 

Сваки полицајац који се склони, окрене главу и не види шта треба да 

види, није полицајац. У полицији има часних људи, знам их много. 

Многи су у тешким условима часно носили своју униформу. Тим људима 

треба дати шансу! Знате ви ко не ваља, овдје у Требињу. Боље него ја! 

Ко је мангуп!? Ко је кретен!? Ко је криминалац!?  

 Наравно, није довољно само имати политички став и рећи: 

добро, немојте да се бојите Тихића и осталих. Они вам баш и нису нека 

прича! Можда, кад их слушате изгледају нешто, али вам морам рећи: 

сједио сам с њима и нису баш ништа! Ја вам то из искуства говорим. 

Према томе, немојте, немате разлога да се бојите!  

 Нама треба, дакле, ваша подршка и читаве Републике Српске да 

одемо у Сарајево и кажемо: 'ало, раја, шта је? А они су сада 

разједињени, не зна се ко је с ким. Само трче за нама, а ми ћемо 

полако да их дијелимо. Али зато ми морамо да будемо јаки! Без јаких, 

тамо нема приче. Ови странци, највише би вољели да побиједи 10 

партија и сви да добију по 5 %, па да они намјештају ко ће гдје бити, 

шта ће од кога добити... Кад им дође неко јак, знају да од тога нема 

ништа. Они разумију снагу! 
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 Зато овај народ мора изаћи на изборе. Ја никога овдје не молим 

за глас, нисам вас никад ни молио. Али, покушавам да оно што радим, 

одгворно радим према свакоме, па и према онима који нису гласали за 

СНСД и Милорада Додика. Наравно, увијек ми фали и увијек се питам, 

шта год да урадим, да ли то долази до добрих људи? Да ли то долази 

до оних који су дошли вечерас овдје и вјерују у оно што ми причамо? 

До оних који вјерују у оно што ће се десити сутра? Имамо, наравно, 

одговоран план. Дио тог плана је и Милан Јелић. Он мора бити 

предсједник Републике Српске зато што, у условима с њим као 

предсједником и Небојшом Радмановићем као српским чланом 

Предсједништва БиХ, и са мном, наравно, као предсједником Владе 

Републике Српске, Република Српска може и биће способна да 

одговори на све изазове које има пред собом. Зато је то потребно. 

Народу, као што је наш, подвалили су демократију. Демократија је по 

свом изворном значењу глас народа, а она се претворила у власт према 

народу. И никако да дође до народа, увијек по народу! Хоћемо и 

морамо да то постигнемо! Оно што ја хоћу, од наредне године, да 

дођем и да видим да ћете ми поново доћи у овом броју и потврдити 

политику коју ми водимо данас!  

 Чека нас одговорна и велика година. Година, у којој ћемо 

додатно имати преко милијарду КМ средстава. Чека нас година, у којој 

ћемо натјерати Електропривреду, да по први пут у задњих 10 година, 

нешто прави, а правиће аеродром. Влада је већ наручила пројекат 

аеродрома овдје. Па, ето, да га направимо или да га не направимо?  

 И иначе, политичару као што сам ја, увијек вјерујте на основу 

оног што вам ураде и што су оставили иза себе, а не према оном што 

причају. Имали сте ви овдје разних пјесника који су вам свашта 

причали. Политичари увјек требају да вјерују у младе људе.  

 Осврните се и видите каква је била општинска зграда док није 

дошао СНСД и Ћук у њу? Данас бар то вриједи! Направићемо овдје и 

болницу, да се лијече они којима је то потребно. Аеродром ће бити 

урађен наредне године у значајном дијелу, покушаћемо да га завршимо 
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идуће године. Електроптивреда РС, са сједиштем у Требињу, је сада 

трансформисана у јединствено предузеће и ту је сједиште свих 

предузећа Електропривреде у Републици Српској. И Дистрибуција је 

овдје, у Требињу. Од њих тражим да ми до Нове Године обезбиједе 100 

милиона КМ за инвестиције. Петнаест година ништа нису радили, само 

су крали! Ништа нису радили! Ако нема 100 милиона, мора нови 

руководилац. Натјерали смо их да сачине планове и да се овај 

аеродром заврши. Електропривреда ће то исфинансирати, заједно са 

Владом, а општина мора да ријеши имовинско-правне односе. Кад 

добијете аеродром, видећете шта то значи! Преузећемо ово мало 

авионског саобраћаја, што долазе странци, да нам плаћају само таксе 

на аеродрому... Ми ћемо, као шефови државе, обезбиједити да се сви 

спуштају овдје...  

 Врло важна ствар је ових дана, кад завршим ову кампању, идем 

код Миле Ђукановића. Тражим од њега да успоставимо специјалне 

односе између Републике Српске и Црне Горе. Тражим да ми јавно 

обећају да ће од идуће године, током туристичке сезоне, бар да 

завршимо овај пут до Херцег Новог.  

 Ми смо свој дио посла давно одрадили, то знате и сами. И зато 

ја сам увјерен да ми од дугорочних односа имамо да ће се то сигурно 

добро одрадити, без обзира шта ви мислили о мени. А то треба нама! 

Треба људима из Републике Српске! 

 Немојте се ви бавити причом о томе шта је било са Србијом и 

Црном Гором. То је тако, како јесте! Да ми видимо како ће са нама 

функционисати? Боље, и још боље! То је мјерило којег ви треба да се 

сјећате. Да је могло, функционисало би! Није могло. Шта ћеш? Не иде! 

 У сваком случају, тај пут је од нашег највећег значаја. Биће то 

потребно прије свега за Црну Гору, јер ће то и за Херцег Нови и за 

Требиње бити велика ствар. Јел' довољно шта сам рекао овог пута? Ја 

не могу да вјерујем да се у току претходних година ништа од тога није 

урадило. И онда сам рекао: тај пут морамо направити! Преко 

Тјентишта, а онда је испало да коначна инвестиција, по неким 
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прорачунима, кошта 70 милиона КМ... Да се пробију тунели, тај би се 

пут могао користити током читаве године. Видјећемо. Углавном, 

сигурно ћемо га направити. Имамо неке друге варијанте и оно што је 

сигурно идуће године, на прољеће, крећу радови који се неће 

зауставити све док се све не заврши.  

 Овдје у Гацку, у завршној фази су приче о томе како да израдимо другу 

фазу ТЕ Гацко? Како да санирамо ово? Како да и тамо уведемо више 

реда? Како да тамо набавимо механизацију, да не копају они који су 

узели стотине милиона КМ, копајући угаљ за Термоелектране? 

Термоелекктрана није могла да купи за 10 милиона потребну 

механизацију!? 

 Хвала вам и сретно. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a БИЈЕЉИНА 
17. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

МОРАМО ДА ПОЧНЕМО ДА РАДИМО 
 
 Добро вече. 

 

 Хвала вам. Због овог се вриједи бавити политиком и због овог 

треба бити политичар. Ово је ноћ коју сам дуго сањао. Ово је ноћ, која 

је у Бијељини, а Бијељина ми је подарила важне тренутке у мом 

животу. Ово је ноћ која припада вама, али и мени. Ово је хвала за све 

оно што смо учинили. Ово је моја обавеза вама да Република Српска , 

да ми сви заједно: и они који нас воле и не воле, живимо боље и 

сретније у Републици Српској. Република Српска је наш циљ, наша 

мета, наша жеља, наш сан. То морају да знају сви који покушавају овдје 

да нам помогну или они који покушавају да нас овдје онемогуће. 

Република Српска је у циљу, у мети свих наших интереса. Немамо ни 

један светији циљ од тога који се зове Република Српска и људи сретни 

и задовољни у њој. Немамо ништа против других. Желимо да живимо у 

миру, желимо да живимо у стабилности. Нудимо мир, нудимо 

стабилност, нудимо равнправност, али Република Српска је 

незаобилазно мјесто. Прихватамо БиХ онолико колико она прихвата 

Републику Срппску, и ни мање ни више од тога! Неће нама нико 

говорити овдје, као што је говорио реис-у-улема Церић, „да можемо да 

идемо“. Нек' иде он! Нећемо ми ићи одавде!  

 Ова је земља, ова Република Српска, плаћена животима многих, 

сиромаштвом многих и она мора то да врати! А да би могла да врати, 

мора да живи! Немамо никакве зле намјере, не мрзимо, не желимо 

никоме ништа лоше. Али, коначно хоћемо да нас пусте на миру! Хоћемо 

достојанство, не дамо више да нам говоре да смо лоши, да смо овакви 
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или онакви! Ми смо добри, овај народ је добар. Ова је Република добра 

и немојте више да насрћете на њу!  

 Хоћемо да волимо Србију, не могу нам то забранити! Кажу ми 

ових дана: шта ја стално нешто идем у Србију? Па, шта ако идем? Хоћу 

да идем! Милијарду пута више волим отићи у Београд, него у Сарајево. 

Шта да радим? Питају ме неки: јел' то поново нека велика Србија на 

сцени? Није, потпуно сте у погрешном утиску, одговарам. На сцени је 

велика Република Српска! То хоћемо ! А да би она била велика, требају 

нам сви они који хоће да нам помогну, а Србија је наша матица... зато 

је и волимо. Она нам мора помоћи, јер други сматрају да смо лоши. 

Рекли смо Србији: немојте више само да нас волите! Дајте нас 

помозите, дајте нам паре! Направите нам мост, овдје на Рачи. И, данас 

имамо ту врсту помоћи! Та помоћ долази и доћи ће. Смета им. Шта им 

има сметати, није њихово?! 

 Хвала! 

 У свему овоме и многи међународни пријатељи морају да се 

кану и да нас уљепшавају, данас и сутра. Данас и сутра припада нама. 

И ми смо рекли да не долази у обзир никакав више уступак на терет 

Републике Српске . Ако нешто треба да удружимо на нивоу БиХ, то ће 

бити оно што и нама треба, а не оно што ми морамо. Доста је више 

морања, доста! Неће добити полицију! Нема...! 

 Полиција Републике Српске остаје. Ја, Милорад Додик то вама 

овдје кажем: нећу се бавити политиком и неће бити полиције 

Републике Српске на нивоу БиХ! Остаће овдје и биће у служби овог 

народа! Зар мисле да ми не знамо слушати?  

 Каже амерички предсједник прије неки дан да су Американци у 

рату. Против кога су у рату? Каже: „Терористи, исламски “. Ми такве 

имамо овдје, у комшилуку. Како ћемо ми сад дати полицију? Босни 

треба да полиција буде у саставу полицијских снага и Босне и регије, а 

не може да буде оно што они хоће: да је нема! Када су нам говорили да 

праве неке регије, а Бијељини ће бити сједиште у Тузли, ја сам рекао, 

само да видим како реагују: може ли, како, да буде регија ова овдје, 
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али да буде сједиште у Бијељини? "Не може!" А, не може, је ли? Па, 

зашто бисмо ми, онда, пристали? С том причом смо завршили! 

 БиH нудимо да буде федерално уређена. Да буде широка за све. 

Да буде добра за све. Да буде прихватљива за све. Ако није 

федерација, борићемо се за конфедерацију. Ако не може ни то, 

тражићемо унију, а унија је заједница више држава. Знамо ми шта 

хоћемо, сасвим добро. Једино што нећемо: неће нас смањити! 

Зауставили смо ми точак који је кренуо низбрдо, гурамо га сад горе. 

Само да га попнемо још на врх брда, видјећете како ће кренути на 

другу страну!  

 А морали смо се вратити, морали смо доћи. Морали смо 

зауставити ове јаднике, који чим неко од странаца дође, они се уплаше 

да неће неко с њима у бајбукану, па шта год затраже, они дају. Све 

може! Наравно да не може све. Може све код оних који немају 

карактера, знате већ. Морамо да почнемо да радимо, то је нешто што 

нам треба! Треба овим младима, треба и старима, треба свима да 

радимо! Доста је: да само неколико њих, који су око Бијељине 

направили дворце, направили бензинске пумпе, раде и само они живе! 

Требају нама богати људи, али не по сваку цијену богати. Идемо да 

дигнемо народ, идемо да дигнемо вјеру народа, идемо да дигнемо 

његово достојанство! 

 Онај ко то хоће, биће са мном; онај ко неће, ни секунде неће бити са 

мном. Нема кумова, пријатеља, родбине, школских другова - само они 

који су за народ и који хоће да помогну народу! Дошло је врјеме да се 

народ врати, ништа друго ме не интересује. Имам одгворност, видећи 

ових дана све ово, на многим мјестима. Једино о чему размишља је: 

како вратити? Како ја да вратим људима, вама који сте ме задужили?!  

 Али знам да то може екипа. Ово је тим. Милан Јелић је 

предсједник Републике, који ће водити овај тим заједно са мном, са 

Шпирићем, са Небојшом у Сарајеву у Предсједништву; Николом , 

Милицом... и свим овим људима овдје. Млади, доста смо више играли 

утакмицу на нашем терену односно у нашем шеснаестерцу. Знате ви 
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шта значи кад у свом шеснаестерцу направиш фаул - одмах пенал, а 

далеко од гола - није. И стално су добијали голове. Сад је вријеме да 

пребацимо лопту на другу половину игралишта, у туђи шеснестерац. Да 

можемо тамо неком сломити ногу, а онда само један играч добија 

црвени картон! А екипа иде даље. Не воле нас! Шта ће народ, са СНСД-

ом и са Милорадом Додиком у Федерацији? Питају и моле онога Шварца 

Шилинга: „Зауставите Додика, зауставите ово потписивање споразума о 

специјалним односима". Биће потписан! Овом руком ће бити потписан! 

Џабе их моле, не бојте се ви ни Хариса Силајџића, ни Тихића, ни 

Лагунџије... Њих оставите мени! Ако уважавају Републику Српску - 

разговараћемо, ако не - нећемо. Питали су ме: зашто ја показујем 

овако, три прста? Шта је проблем у томе? – питам. „Па, знате, асоцира 

на нека бивша времена"... А ја сад поново овако покажем. (Показује три 

прста). Морају да схвате да све оно што нам бране, да нам је то драго. 

А Република Српска стабилизована, мора се вратити својим људима. 

Само ми је то брига, како вратити пензионеру, инвалидима... ? Како 

помоћи добром раднику? Мора ова Република Српска да воли и поштује 

доброг ђака, доброг студента, доброг комшију... А не да овдје, по 

Бијељини и по неким другим градовима, иду неки ћелавци са дебелим 

ланцима, туку и пљују полицију и газе народ! Не може више, неће 

више! У полицији има добрих људи, а они раде часно свој посао. Али, 

има их и фукара, оних који су крили те криминалце. Било их овдје код 

вас, у Бијељини. Доћићемо до свакога... није ово Њујорк па да не знамо 

ко је шта радио у току прошлих година. Да не знамо ко је какав 

човјек...  

 Морамо овдје семберском сељаку урадити оно што већ 

покушавамо да радимо и што смо радили годинама. Морамо наћи 

начина да дигнемо "Саву" која ће прикупити пољопривредне производе 

из околине. То је начин како иде село. Знамо ми то, побједа овог 

народа је и наша. Видим неке у мраку не аплаудирају, изгледа да се 

боје да буду виђени с нама. Приђите, не бојте се ништа!  
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 Желим вам све најбоље у животу , желим вам све што желим 

својој породици, све што желим свом унуку који већ има мјесец дана! 

 Ви сте моја обавеза, ви сте мој завјет и ја ћу вам вратити 

пажњу и повјерење које нам данас дајете. Побиједили смо овдје! 

Побиједили смо овдје... овдје само треба то да се прогласи! Погледајте 

ове људе, па ваљда нисте све ово сањали, зато што сте дошли овдје 

вечерас без страха, са љубављу! Ватромет који ће сада услиједити је 

вама у част. Част вама из СНСД-а... Волимо Бијељину и Републику 

Српску! Волимо обичног човјека, свакога оног ко жели свакоме добро! 

 Добро за све! 

 Хвала! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a ЛОПАРЕ 
17. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК:  
 

ЛОПАРЕ ИМАЈУ ШАНСУ 
 

 Добар дан. Хвала вам што ме подржавате. Волио бих да дођем 

до срца оних људи горе, који нијемо посматрају шта се овдје дешава, 

као да сам им ја нешто крив. Вјерујте, ништа им нисам крив! Када сам 

био овдје у Лопарама прије пет година, све и једно предузеће је 

радило, све и једна фабрика је радила... Данас вам не ради ништа. 

Чујем да вам се и ова фабрика аутографских производа... ако се данас 

шта може продати - може цигла, а не ради ни то. И ко вам је крив? 

Кажу запоставља се овај дио. Пет година овдје СДС има власт, а власт 

има и горе, на нивоу Републике Српске, и погледајте како Лопаре 

изгледају. Ја вам нисам крив! Покушавам да свима помогнем колико 

могу, а највише онима који желе да им се помогне. Они који неће, шта 

им ја могу, нека чекају оне за које гласају!  

 Лопаре данас изгледају као једно од најтужнијих мјеста у 

Републици Српској и то се мора брзо промјенити! Брзо, јер и оно мало 

наде, колико имају људи овдје, биће изгубљено веома брзо. 

Шпекуланти, криминалци... покуповали су фабрике. Чујем да је неки за 

5 000 КМ узео фабрику у вриједости 300 хиљада евра. Шутјели сте и 

гледали то нијемо... Ви треба да се побуните! То је ваш живот, није мој. 

Ја могу без Лопара, али ви нећете моћи без правде и нећете моћи без 

посла! То је нешто што ви морате да урадите! Не морате да волите 

Милорада Додика и СНСД. Ја никога не мрзим, али коначно морате да 

се побуните, да кажете: нећу овако да живим. А зна се шта је ваш 

избор био протеклих година. Нисам дошао да вас критикујем, али то је 

ваше. Наравно да ћемо ми, (нећемо вам то ни рећи), узети листе и 

погледати: гдје смо добили - тамо ћемо помоћи, тамо гдје нисмо добили 
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- чекајте оне за које сте гласали! А ми ћемо ове изборе добити и 

наћићемо начина да свим добрим људима помогнемо.  

 У нашем плану за изградњу већ јесте овај регионални пут. 

Осиједи ме Угљеша за тај пут стално тражећи, већ двадесет дана не 

могу да живим од њега. Чујем да ови ништа не знају, осим укидати. 

Укинули МЗ Прибој... па шта треба бити МЗ? Неприбој? Наравно да се 

то треба вратити. Чујем да у Пољавама нема трофазне струје... Ево 

нашег канидата, то ће вам он брзо завршити! А и Мачковац, гдје смо 

направили игралиште, морамо урадити и два расвјетна тијела да се 

може спортом бавити и ноћу. Да вам се омладина бави спортном, а не 

да хода по кафићима и глувари!  

 Ми идемо и тражимо да будемо заједно. Можете ви да мислите 

да сте најпаметнији, као ви имате глас па га не дате... Не дајте га. Нећу 

вам га ја ни молити, нити вас молим за глас...! Радимо и покушавао на 

тај начин да придобијемо свијест људи, и у том погледу, савршено 

имам јасну позицију. 

 Републику Српску нико више неће подцјењивати нити било шта 

рећи! Kо год да проговори, ми ћемо одвратити, a то и радимо, као што 

видите. Ми не ћутимо због својих столица! Sтално нешто говоре: 

скинуће Додика, треба га зауставити, он свашта говори... Био сам сада 

у Федерацији и све оно што говорим по Републици Срппској, исто то 

говорим и тамо. Да ме сниме, волио бих да умру од зависти, због оног 

што говорим. Републици Српској мора да се врати, она мора да врати 

своје достојанство, то је прво. Народ који је омаловажаван годинама, 

којeм стално покушавају да прибаве етикету, као: злочиначког, оног 

који не заслужује да буде сам свој... Kако? Oни из Сарајева ће 

управљати нама? Управљаће, мало сутра!  

 Република Српска се мора рехабилитовати, само на њој могу да 

се граде Лопаре. Никада се Лопаре неће изградити на некој другој 

причи. Република Српска мора да врати свим мјестима широм 

Републике Српске и зато јој требају људи који то хоће. Морамо ове 

мешетаре, што су вам ове фабрике похарали, да видимо гдје су, шта 
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урадише? I зато иде ревизија пирватизације. Кажу, ових дана долазе 

вам на митинге, кажу нема од тога ништа... Да смо нешто урадили ових 

задњих дана рекли би: то је због предизборне кампање. Нека стане још 

десет дана! Па ћемо полако...  

 Видјели сте да је именован специјални тужилaц. Видјели сте, 

јесте ли? Шест мјесеци спречавају да именујемо специјалног тужиоца. 

Ево дошао је, па ћемо сада видјети: специјални тужилац за специјалне 

лопове, а има их овдје колико хоћеш у Лопарама. Дакле, достојанство 

прије свега, а након тога посао и живот. И за то има шанси.  

 Прије неколико дана имали смо сједницу Владе у Бијељини и 

разматрали ситуацију овдје у Лопарама. Знамо тачно шта вам 

недостаје. Морају се поправити ови путеви, мора се учинити све да 

почне да ради било који облик производње. Мјесто у којем ради само 

локална администрација, општинска, заиста нема шансу за успјех, а и 

то би био ред распустити, када не ради ништа. Шта онда раде? 

 Република Српска има шансу, имају Лопаре шансу! Ја сада вама 

причам, који немате већ мјесецима посла, како и шта нас чека. Већина 

вас може помислити: то је само још једна прича. Република Српска има 

реалне основе да се економски препороди веома брзо. На бази 

приватизације Телекома и обезбјеђивања милијарду КМ, коју ћемо 

сигурно добити за ту приватизацију, морало би нешто да запљусне и 

Лопаре, али то зависи од вас. Немојте да будете дио оних који неће 

бити у том кругу. Морамо да овдје вратимо живот. 

 Идем често у Србију, покушавам да кажем у чему је проблем са 

сарадњом Републике Српске и Србије. Имаћемо сада специјални 

споразум који је по први пут конкретан. Видим Сулејмана Тихића, хоће 

да цркне, Харис Силајџић тражи од Шварц Шилинга да заустави Додика 

и потписивање споразума. Стално им је нешто проблем! Република 

Српска и Додик! А ми ових дана тражимо од Србије: доста је више 

приче о том како смо ми ваша браћа, дајте нам паре, помажите, видите 

да је све отишло до врага! И Србија реагује: даће сто милиона евра - то 

је двије стотине милиона марака - од тог новца овдје мора нешто да 
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дође! Али, да би то дошло морамо заједно да будемо. Немојте да ја 

схватим да ја овдје нисам добродошао! Не пријетим ништа, само 

коректно.  

 Кажу Додик одлази и разговара с Коштуницом и Тадићем, прави 

велику Србију. Ја им кажем није тачно, правимо велику Републику 

Српску! Нећемо више да пристанемо ни на какву врсту разговора и 

уцјена које нас доводе да будемо омаловажавани било гдје. Као што 

видите то данас више није тако. Нисмо ми СДС који, да би остао на 

позицији, спреман је све да уради. Прије седам мјесеци само је требао 

неко да дође и да потпише - и готово! То сте ви, само се присјетите 

мало. Само је тежа ситуација у односу на политичке односе на 

босанскохерцеговачком плану. Лијепо смо им рекли: не може полиција! 

Кажу, зашто? Не може, лијепо! А што би могла, хајте ви мени наведите: 

зашто би се ми одрекли полиције Републике Српске? Они кажу: па било 

би боље за грађане. Пусти грађане, има ли други, трећи, пети разлог, 

дајте! Нема! Хоћете да вам кажем разлог зашто је ми не можемо дати? 

Не можемо је дати зато што у задње вријеме већ неколико пута 

предсједник Америке каже: Америка је у рату! Чуј, они у рату? С ким су 

у рату? С терористима. Ко су терористи? Исламски фундаменталисти. 

Па, види ти, ја их имам овдје крај куће! Ја сада када сам пролазио кроз 

Федерацију, обезбјеђење је толико као да Тито иде.  

 Други разлог, слушамо ми, нисмо глупи па да не разумијемо је, 

реис-у-улема Церић изађе и каже: Босна припада Босанцима, а они су 

то...а онима којима није добро нека иду. Нека иде он, што би ми ишли!? 

Па Сулејман Тихић, па Силајџић, па многи други... и зато не може да 

иде полиција! Полиција има да буде Републике Српске. А онда они тамо 

у Европи кажу: ми ћемо прекинути споразум о придруживању у Европу. 

Прекините га, нисмо га имали ни до сада! Шта ћемо сада? Али, нећете 

добити полицију. Нисмо ми против тога да наша полиција буде 

успјешна. Задњих дана и мјесеци, сигурно раде безпријекорно. Неће 

више ни један мангуп у овој Републици пљувати полицајце! Неће ни 

један псовати полицајце! Вратићемо ми ред у ову Републику, доста је 
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више нереда! Доста је више лопова, доста је више оних који дилају 

дрогу... Сваки трећи, четврти дан ухватимо некога од њих. Ухапсит 

ћемо их све, а то можете да видите на телевизији, да вам ја не 

говорим.  

 Имамо проблема с тужиоцима који за мало пара све пуштају. 

Морамо наћи људе који хоће да се боре за правду, тужиоце и судије. А 

не: криминалац запријети судији, а он одмах њега ослободи! А кривац 

је онда мали човјек који је направио неки мали прекршај. Доћи ће 

вријеме да се обрачунамо и с тим шта раде судије и тужиоци! Нека 

причају да се ми мјешамо у независност судства и тужилаштва! Ја као 

грађанин, и ови људи као грађани, траже ефикасније тужилаштво и 

ефикасније судство, да се овдје може да живи.  

 Причају о уставу, страше вас. Дошао сам само једну ствар да 

вам кажем: не бојте се ни Тихића, ни Силајџића, ни Лагумџије, њих 

пустите мени! Нека причају шта хоће, када ништа не могу урадити, 

морају лајати. У сваком случају, није проблем да сједнемо и причамо, 

причаћемо. Република Српска мора у томе да буде јасно дефинисана 

федерална јединица, «гураћемо» то једно вријеме, ако не буде ишло, 

тражићемо конфедерацију, ако не може ни то, тражићемо унију. Никада 

неће добити централизовану Босну, ни унитарну, никада! Сада им 

нудимо федерацију, ако неће, завршиће се са унијом БиХ, а унија то 

значи: заједница двије државе и више.  

 Знамо ми шта радимо, мало „о јаду забављамо“ ове странце, а 

шта да им радимо? Они су научили на послушнике, а ми кажемо, када је 

почела она прича о Предсједништву: дошао г. Брнс, онај Американац, и 

каже мени, Чавићу и Иванићу:“Немојте ви ништа јавно!“ Ставили нас на 

некакав мали тросјед, ми се згужвали... Чавић као предсједник 

Републике, Иванић министар, ја сам тада још био опозиција, али не 

могу избјећи разговор, када ме човјек позвао... дошао из Америке. 

Каже он: " Немојте ви ништа јавно, али дајте мени лично обећајте да 

ћете признати да Босна има једног предсједника". Чавић каже: "Па, 

знате, господине, разговараћемо, па ћемо видјети". Лијево – десно, 
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каже Иванић: "Ствар је процедуре"... Ја кажем: " Ја ништа не обећавам, 

то не може бити!" А онда амбасадор пита:"Да ли је овај из СДС?". "Не, 

ја сам из СНСД, а овај што вам је то обећао сједи овдје и он је из СДС-

а!“ И, ево, нисту добили једног предсједника. Немам времена да вам 

објашњавам, али некако нам најбоље изгледа да побиједи онај 

Силајџић тамо. Знате ли зашто? Зато што ће нам он бити најбољи 

разлог да ми ојачамо Републику Српску! С њим не може нико жив! А ни 

ми не морамо да се патимо да објашњавамо да је он такав какав јесте. 

Добро, ви сада имате анимозитет према њему па то не разумијете и 

зато требају велике политичке партије, а не мале.  

 Велике политичке партије се баве политиком, а мале политичке 

партије се баве шпекулацијама и мешетарењима у политици. Само 

гледају како ће некога срушити, да би поново некога бирали и онда 

себи нешто узети. Ми се боримо за стратешке интересе. За бољу 

Републику Српску, за оне које хоћемо. Тражимо, и ево видите, сада смо 

их поново „о јаду забавили.“ Тражимо да Срби из Републике Српске и 

Срби из читаве БиХ имају право гласа на изборима у Србији. То сам ја 

покренуо и ја тражим! Није згодно ни овима у Србији, не знају шта да 

ураде. И они се боје мало ових странаца, али једног дана ће се и то 

десити! Имамо право да имамо право гласа у Србији! Зашто се овдје, у 

Лопарама, не би бирао предсједник Србије? И бираће се у наредним 

годинама, доћи ћемо и до тога! Зашто је то против Босне? Није... можда 

јесте мало, али није много. Зар Хрвати у Бањалуци, Мостару и многим 

другим мјестима у Босни не бирају свога предсједника у Хрватској? 

Зашто и ми не би могли исто? Дакле, имамо ми одговоре на сва тешка и 

важна питања. Морате бити добри с нама, ви који још увијек нисте, да 

би и вама било боље. Просто, коректно и фер.  

 Када су 1943.године на Јалти сједили Стаљин, Рузвелт и Черчил 

и неформално разговарали о томе шта ће бити послије Другог свјетског 

рата, шта ће побједити... Наравно, Стаљин који је вјеровао у 

социјализам, комунизам и радничку класу каже: "Побиједиће класа", и 

објашњава зашто вјерује да ће радничка класа владати свијетом. 
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Черчил, пошто је био оптерећен колонијама по свијету, каже: 

"Побиједиће раса", а Рузвелт каже: "Неће побиједити ни класа, ни раса 

- побиједиће каса!" Како ствари сада стоје, изгледа да је тако.  

 Морамо се борити да сви имамо више. Сви наши ратови ће бити 

добијени оног тренутка када народ буде овдје добро живио, а само 

тада, ако и даље будемо пропадали и даље ишли доље изгубили смо 

све наше ратове на овим просторима! Отићи ће народ, раселити се, 

младост се задржавати овдје неће, као што и сада одлази. Остаће пар 

десетина или стотина старих породица по селима, једоставно док 

биолошки ту живе. И живота нема! 

 Морамо наћи одговор како овдје вратити живот. Ми тамо гдје 

смо имали власт, сјећам се Рудог прије пет година, када смо освојили 

власт у Рудом, изгледало је горе него Лопаре. Данас је Рудо једно од 

најсређенијих општина на истоку. Ко не вјерује нека се распита. Данас 

се тамо завршава и спортска дворана. Данас се тамо отварају фабрике, 

а овдје затварају. Све је то ипак ствар вашег избора, ја никога не 

мрзим. Долазим овдје да подијелим тугу са онима који тешко живе. 

Вјеровали или не, свака мука народа коме припадам и мене погађа! 

Свака мука појединца и мене погађа! Људима, и знаним и незнаним, 

желим све најбоље као и својој породици, као и свом ево већ мјесец 

дана старом унуку. Ја не мрзим нити је ко од ових људи овдје наоружан 

мржњом. Ја сам љут што идемо споро, треба нам брзина, али брзина 

која иде у интересу народа, а не брзина која иде у интересу 

појединаца. Мораће престати и мораћемо се обрачунати! Видим да се 

панично кандидују по разним политичким партијама ови који су овдје 

измешетарили свашта и широм Републике. Неће им то помоћи! 

 Ја сам као што знате био спреман четири године да се вучем по 

судовима зато што сам, када су долазили странци, потрошио 40 – 50 

хиљада марака за цвијеће, и зато што су министри, који су били такви 

какви су, дошли у Владу 1998. године, на основу мога налога купили по 

два одијела. Четири године сам био на суду! Чули сте шта је суд рекао 

и ја хоћу да свако прође кроз то! Онај ко мора да прође. Али овакве 
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судије какве јесу, боље је не ићи тамо. Увијек се нађе некакав кум или 

пријатељ, школски друг... и настане проблем.  

 Углавном желим вам све најбоље, ако сте ме разумјели драго 

ми је, ако нисте још ми је жалије! Како ћете гласати, то је ваша ствар! 

Ја вас не молим нити кумим, али сам увјерен да ово што овдје видите, 

да је најбоље што се може у Републици Српској. Ово је мој избор, ово 

је мој тим и овај тим мора да почне да добија утакмице за Републику 

Српску, ово је репрезентација Републике Српске. Ми морамо коначно да 

пребацијемо лопту на туђи шеснаестерац. Стално се играла утакмица 

пред нашим голом, мали фаул - пенал, а то значи велике шансе за го. 

Морамо пребацити лопту у туђи шеснаестерац да можемо неком и ногу 

сломити, али да не буде пенал. Наравно они који хоће да разумију, 

разумили су.  

 Тешка нас битка чека. .. Да пјевам, како да пјевам кад нема 

музике? Видим да овдје неки нешто покушавају да ураде од тога. Знате 

шта? Ја једноставно волим друштво, волим људе, волим запјевати, коме 

то смета нека не слуша! Мислим да у том нема ништа лоше. Мада видим 

да овај с БН ТВ нешто покушава од тога урадити. Јадник, јадни...Шта, 

продана ТВ? ( питање упућено народу ) Нека, нека био је и Карић у 

Србији, па га више нема! Ми не тражимо да он нас фаворизује, могу да 

раде шта хоће. Не тражим никакво навијање, само реалан приступ. Не 

може неко овдје да користи фрекфенције да некога диже, а некога 

блати, нека прича реално! Никакав проблем није. Свагдје гдје буде 

микрофон, гдје буде музике, гдје год буду били људи који хоће да 

слушају ја ћу запјевати. Ја идем с пјесмом.  

 У сваком случају хвала вам, ово је било импозантно. Увјерен 

сам да Лопаре нису имале већи скуп одавно. Доћи ћемо овдје поново 

да вам кажемо да смо нешто урадили. Од вас само очекујем да за 10 

година, када поново дођем овдје, кажете једно мало људско - хвала - и 

ништа више! Хвала вам, лијепо! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-a УГЉЕВИК 
17. 09. 2006. 

 
Мilorad ДОДИК: 
 

УГЉЕВИК ЈЕ ВАЖНО МЈЕСТО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

Добар дан. Хвала свима који су дошли, хвала свима који нас 

слушају на балконима, хвала и онима који нису дошли, али ви им 

пренесите да не би било добро да Угљевик има нешто против Милорада 

Додика, а да би показали да немате ништа против, морате гласати 5о 

одсто за СНСД. Има овдје довољно добрих људи да овај скуп овдје 

изгледа фино. 

 Угљевик је важно мјесто у Републици Српској, важно је због 

Tермоелектране коју има и важно је због послова који се овдје 

обављају. Наравно, годинама уназад то није урађено како треба. Данас 

је Tермоелектрана једини електроенергетски губиташ у Републици 

Српској. Наш задатак, и мој лично, је да то спријечим, да буде важан 

привредни субјекат, да он не отпушта људе него да запосли још више 

људи. Милан Јелић и ја смо радили на томе и нисмо гледали да по 

сваку цијену то буде неко ко ће бити послушан, него неко ко би могао 

да понесе радове и у будућности, и направили концепт који иде за тим 

да овдје, у наредних пар мјесеци, почне друга фаза изградње 

Tермоелектране коју овај град чека дуго година. Ми ћемо то да 

направимо, гласао Угљевик за нас или не!  

Ја не знам шта вам је да стално гласате за ове радикале, који 

вам је ђаво? Пропали су, нема гдје нису, само се ви држите њих. То је 

прошла прича. Сјећате ли се оних њихових прича: "Бомбардоваћемо 

Рим, Париз, Беч!" Eно како су завршили, ено их у Хагу! Шта вам је са 

оним партијама за које сте сматрали да једино они могу да одбране 

српски национални интерес, да ли сте се прије 7-8 мјесеци осјећали 
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поносно што сте у Републици Српској или нисте, зашто вам је уништила 

достојанство та партија за коју сте, у правилу, гласали само зато што се 

тако зове. Или то враћамо ми који јесмо добри припадници овог 

народа, који знамо шта хоћемо и који не дамо ни Тихићу ни Силајџићу 

да сада проговоре о укидању Рepublike Сrpske. ~им проговоре, ми 

њима кажемо: Имамо и ми одговор на то, јел' хоћете да идемо гласати? 

Данас Република Српска, што из страха шта ће урадити Додик ако га 

нападају, што зато јер многи схватају да је реално, Републику Српску 

више нико не спори, чак тај исти Тихић је прије пет мјесеци тужио и 

тражио да се промјени назив Република Српска па је прије мјесец дана 

морао то да повуче.  

Сада вам причају, тамо чујете неког Петрића који је овдје имао 

мјесечну плату 60 хиљада КМ i говори шта треба да урадимо, док он 

ужива на тим парама које је овдје зарадио. Знамо ми шта хоћемо: 

нећете укинути Републику Српску, можете шта год хоћете, али то нема! 

То је дио наше одлуке, то је дио нашег односа према нашим животима. 

Републици Српској није проблем да прихвати европски пут за БиХ, али 

то нећемо по сваку цијену. Живјели смо и досада без Европе! Aко је 

цијена да нам узму полицију и да нестане Република Српска, путуј 

Европо и без нас! Стално нам причају како је у тој Европи нешто добро 

и лијепо, а не дају нам визе, нe дају нигдје отићи, мисле да смо ми 

овдје на репу, да смо провинција, да ништа не знамо... Знате шта? 

Нисте нигдје упознали већих глупака од ових странаца који долазе 

овдје! Дођу и само мисле да су покупили читаву памет свијета, кажу: 

"Треба овако!" Nема везе са реалним стањем! Направили су они неке 

добре ствари, зауставили рат што је најважније, и ми хоћемо да тај рат 

дефинитивно буде искључен као било каква алтернатива, и није 

проблем да ту буде НАТО, и није проблем кад се два човјека потуку да 

одмах скочи сав НАТО и интервенише, али не можете нам зауставити 

демократију, не можете зауставити вољу народа и не можете 

зауставити оно што народ воли овдје! A народ овдје воли Републику 
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Српску и стрпљив је да изгради ту Републику Српску као сретну и добру 

заједницу за живот. 

 А да би се тај народ још више учврстио у својој вјери треба му 

једно друго руководство, требају вам људи без хипотека, требају људи 

који реагују у моменту, који реагују на дуго, требају нам прави 

руководиоци који могу, без имало скрупула, да кажу: "Ја сам из 

Републике Српске, свидјело вам се то или не, она је наша воља, она ће 

остати и ми прихватамо БиХ онолико колико БиХ прихвата Републику 

Српску! Ако БиХ не прихвата Републику Српску, не прихватамо ни ми 

БиХ и можете свашта да радите!" То је наш одговор што се тиче 

патриотизма. Можда он није довољан, можда хоћете опет оне што су 

вам овуда 15 година ударали се у прса и говорили «Kако ће Срби...», а 

Србима све горе и горе, сваке године из горег у лошије. 

 Ја, и људи с којима сам овдје, имамо само један задатак, а то је 

да сутра, кад будемо долазили овдје у Угљевик, сјетите се наших 

ријечи и кажете, за 5-10 година: "Хвала вам, једнини сте били прави!" 

То хоћу! Не треба ми ништа више. Мени нe треба веза у Угљевику, у 

Tермоелектрани, знам да неки не смију доћи овдје зато да их не би 

видјели на овом митингу, а вољели би чути, више него ишта, шта се 

овдје дешава. Знам ја то све, али ми никоме нисмо бранили, ми нисмо 

људи мржње, ја никога не мрзим, ја никоме не желим да нанесем зло, 

желим свима добро као и својој породици, као што желим своме унуку! 

Али ми морамо коначно овдје да се погледамо... и коначно овај народ 

да изађе на изборе, да се побуни гласом, не морате увијек да носите 

мотике, пушке... Понесите свој глас и побуните се! Како је могуће да 

гласате за оне који вам не чине добро, у чему је проблем? У нама? Не, у 

вама! Може Милорад Додик без Угљевика, али нешто запамтите. У 

наредних пет година, хтјели или не хтјели, ви нећете без мене моћи и 

без ових људи овдје. Нећемо ми заобићи Угљевик, има овдје довољно 

добрих људи да ми навратимо и ријешимо проблем, али је фер рећи 

сљедеће: гледаћемо ми како изгледају изборни резултати, ваљда је 

фер да помогнемо онима који су гласали за нас, а они који нису гласали 
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нека сачекају оне за које су гласали. То је фер! Других заслуга нема. 

Хоћемо првенствено овдје да вратимо вјеру у живот!  

У последње вријеме одлазимо интензивно у Србију, тамо сам 

отишао и рекао: "Немојте више да нас волите, немојте више да причате 

како смо браћа, имате ли ви каквих пара да нама тамо помогнете? Ако 

има дружићемо се, ако нема одох ја тражити на другу страну?!" Нама 

требају паре да се развијемо. Исток сав уз Дрину дјелује пусто, људи 

нам не живе скоро никако. Шта је за Србију 100 милиона евра, ону 

велику и моћну Србију коју сви волимо, не морамо да се стидимо да 

кажемо да је волимо. Ја волим милион пута више отићи у Београд него 

у Сарајево, али та Србија мора коначно да нам помогне. И добили смо 

100 милиона евра у идућој години од којих ће сигурно и овдје нешто 

бити урађено. Тек ћемо се сада договарати, јер 26. у Бања Луку долази 

све што вриједи у Србији. Кажем: "Дођите једном да видите да смо ми 

овдје сасвим цивилизована прича." Мене нападају странци, кажу: "Ти се 

нешто често нађеш са Коштуницом, Тадићем, јел' ви то правите поново 

Велику Србију?" Није тачно, ми правимо велику Републику Српску! То 

правимо! А шта је вас брига с ким се налазим, не питам ни ја никога 

гдје иде, шта ме брига! Све им смета. Па видите да им сада смета и 

Споразум о специјалним односима, а моле Шварц Шилинга да то 

спријечи. Ма неће спријечити, ми ћемо то потписати, а они нек' свирају! 

 Немамо ми времена да стојимо, ми морамо да се крећемо, да 

идемо напријед, само на тај начин имамо шансу, само на тај начин 

можемо вратити овој омладини овдје. Велика је одговорност на мени. 

Шта год ви мислили о политичарима, мене ово чини одговорним, мени 

ово не да да спавам. Како вратити људима повјерење, како доћи до 

сваког човјека коме треба помоћи? Неки дан смо били у Фочи, 7 хиљада 

људи, а 7 хиљада излази на изборе! Како тим људима вратити 

повјерење које имају јер је ово задња прилика да људи у нешто 

вјерују?  

Једини задатак који ће они сви имати је да сваки дан то 

повјерење морају враћати, не интересују ме њихови лични проблеми, 
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мени ће одговарати за то да сваки дан у овој Републици буде боље! Не 

треба неко да се докаже да је лопов, довољно је да се прича по селу да 

је лопов, неће бити с нама. А он нек' се бори да се не прича! Ми морамо 

да вратимо повјерење и енергију, и то ми можемо! Можемо зато што 

имамо на располагању неколико важних порука. Прво, ово што сам 

причао о достојанству и позицији Републике Српске, и друго, новац који 

ћемо прибавити на разне начине креће се између милијарду и 

милијарду и по КМ у наредној години, плус оно све што има. Тај новац 

се не смије "проћердати", тај новац не смије отићи узалуд, тај новац не 

смије отићи код директора који су упропастили предузећа и задужили 

их кредитима које су пребацили у своје фирме! То не смије тамо отићи! 

Неће моћи ниједно предузеће да добије кредит ако директор тог 

предузеће не заложи свој стан или кућу за тај кредит. Па ако хоћеш да 

упропастиш бар ћеш изгубити своју кућу! Ако је сигуран да му треба 

кредит и да може да ради, е онда ћеш то тако добити! 

Морамо да настојимо да побољшамо положај пензионера, 

пољопривредника, морамо да наставимо да градимо путеве, морамо 

овдје да дигнемо и неке друге производње. Недопустиво је да Угљевик, 

који има необновљив ресурс, а то је угаљ, није развио овдје, на бази 

онога што овдје има, неке алтернативне производње које могу 

осигурати сигурност овог мјеста у будућности. А они су то потрошили 

на макадамске путеве и чим мала киша падне све се обруши доље. 

Политика мора да престане бити ствар куповања, она мора да 

буде ствар одлуке. Ја разумијем да јесте важно да дође у неко село 

асфалтни пут, то је сасвим сигурно, и треба поштовати те људе који то 

направе, али то није све, на крају крајева то нису њихови новци и то 

није од њиховог тате него је од ове општине! Ја бих лично волио да све 

и једно село овдје има асфалт, ријешен водовод, да има уредне школе, 

вртиће... Биће то на неки начин овдје и ријешено боље него у 

осталим... али није ни ово максимално оно што нам треба. Из тог фонда 

који ћемо имати од продаје Телекома и неких других грана усмјерићемо 

у школе, и свака школа основног и средњег образовања мора да има 
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довољан број компјутера да се ова дјеца укључе у информатичку 

генерацију, јер ово је постиндустријско друштво које карактерише 

искључиво информатика. Они имају снаге, знања и способности да буду 

дио те савремене генерације, друштво им мора обезбједити! 

 Успјели смо ево, нико ни не спомиње, да каже: "Хвала Додик", 

а укинули смо регрутацију, служење војног рока. А и ови старији овдје 

могли би да аплаудирају, јер ни они немају резерве... А шта мислите да 

вас сад дигну по овој киши да ходате по вјежбама, и то сте заборавили, 

јел'? Све је то важно, волио бих да смо је укинули скроз. Кажу и јаучу 

за српску војску, па војска коју смо имали прије двије-три године, не 

дао бог да нас је неко напао, генерали не могу ни 50 метара пјешке, а 

камоли трчати.  

Глобална безбједност се овдје мора обезбјеђивати, зна се како 

то иде, а ми наш демократски потенцијал морамо да имамо и 

користимо, а демократски потенцијал значи: изађите на изборе и 

немојте се зезати! Немојте да сад морам све да вам причам. Ово је 

референдум за Републику Српску, ови избори омогућиће нам да имамо 

прави одраз стања, не дају нам попис, изађите да видимо! Стално нас 

муче са неким тамо виталним националним интересима, изађите на 

изборе, не морате гласати за Милорада Додика, изађите на изборе! 

Погледајте, шета вам овај Церић, каже: "Ко није Босанац", значи ко 

није његов, "може да иде". Нек' иде он, што би ми ишли! Морамо да 

имамо свијест о тренутку у коме се налазимо без обзира колико то 

појединачно било тешко. Амерички предсједник каже: "Америка је пет 

година у рату и немој да се опуштамо!" То он каже! Па против кога 

Америка ратује, какви терористи? Каже: "Исламски фундаменталисти". 

Па то је нама овдје прекопута. Нема ни једног, да не кажем шта, у 

Европи да се деси да не повежу са неким људима из Босне. 142 

муџахедина још се налазе овдје у БиХ. Зато се мора изаћи! И ови 

разочарани радикали, ко им је крив...? 

Желим вам, дакле, све најбоље, схватите ме како год хоћете. 

Схватите ме, наравно, ако хоћете и погрешно али, гласали или не 
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гласали, мораћете да ме гледате на телевизији сваки дан наредне 

четири године. Хвала вам лијепо. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД – а ТРН 
18. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК:  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЋЕ БИТИ ЛИДЕР У РАЗВОЈУ 
 
 Добар дан свима, хвала Трну и хвала Славку Рогуљићу. 

 Оптимизам који данас носимо на ове скупове је довољан за 

многе године унапријед. То је обавеза мени и овим људима да вам се 

одужимо за повјерење које годинама имате. А и да вас подсјетимо на 

оно што смо годинама радили, јер и многе добре ствари се понекад 

забораве. Лакташи су 1990. године имали 3 100 запослених, данас 

имају 7 300. Лакташи данас имају око 50 регистрованих предузећа. 

Послије Бања Луке, Лакташи су данас по финансијској моћи најмоћнија 

општина. Све смо то урадили заједно. Из мрака, из једне општине која 

није имала перспективу. Препуштена разним људима, скоројевићима, 

који су само покушали да ријеше своје личне проблеме, а општину 

остављали негдје изван. Данас смо једна од општина којом се Милорад 

Додик гдје год да дође поноси. Драго ми је када ми кажу: лако је вама 

у Лакташима! Гдје год да одем, у Херцеговину, на Романију, Семберију, 

Посавину увијек ми кажу: лако је вама у Лакташима! Али, ми у 

Лакташима смо радили и већ 1996. године имали СНСД у власти. Није 

било лако Неши Баштинцу, мени, Бати Давидовићу, Јежу, многима 

овдје које видите, у оно вријеме мутно, несигурно, кренути извлачити 

општину и довести је у ову позицију.  

 Данас сам поносан што сам заједно с вама прошао то тешко 

вријеме и што Лакташи данас изгледају као најљепша општина, што 

изгледају као општина која има највише перспективе. Не морам да вам 

говорим о свим пословима које смо урадили, чека нас још много тога.  

 Лакташи данас очекују изградњу ауто-пута, Лакташи данас 

очекују завршетак изградње аеродрома и фреквентан авионски 
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саобраћај. То ће дати једу нову шансу. Лакташи очекују отварање 

неких нових предузећа и нова запошљавања. Данас смо општина која 

има најмањи број у проценту незапослених. Данас смо општина у којој 

има перспективе, и у којој сваке године се све више људи запошљава и 

нисмо од оних који падају, а и оно што су имали, губе. То указује на 

само једну ствар, а то је: морамо остати заједно! 

 СНСД, ни ја, ни Мишо, ни Брана, ни ови људи на нивоу 

Републике, ни Небојша, ни Милан, ни Шпирић, ни Крстан Симић, ни сви 

ови министри овдје. никада нисмо изневјерили основну ствар, а то је да 

људима учинимо добро! То смо чинили увијек, свагдје тамо гдје смо 

могли. Зато смо ишли под мотом "Добро за све!", јер сматрамо да нема 

добро за појединца. Ако други живи лоше и ако му није добро, какво је 

то добро, ако је само мени добро! Тога добра нема! Морамо се вратити 

себи, морамо се окупити око важних питања и ствари и морамо се 

борити на начин како то свијет разумије да до тих ствари дођемо и да 

нема никаквих злих намјера у покушају да направимо овдје што већи 

број људи запослених, сретних и задовољних.  

 Морамо се вратити добром ђаку, добром раднику, добром 

студенту, комшији, човјеку, добром оцу, мајци, њих треба да подржимо 

овдје и у друштву. Доста је више мјерила квалитета и оних који су 

подржавани или су од стране власти подржавани само зато што су дио 

неке друге... или дио неке структуре! Морамо се вратити обичном 

човјеку и доћи до њега! Када све ово видим, а видим овакве скупове 

сваки дан, једино питање које се мени поставља, а то је како да вратим 

повјерење људима које имате у нас, како то учинити? Вјерујте да 

цијело вријеме о томе размишљам. И својим сарадницима, своме тиму 

кажем: хоћу сваки дан да вас видим да сте учинили нешто за обичан 

народ! И сваки дан хоћу то да чујем од вас, ништа ме друго не 

интересује! Ја немам ни један други мотив.  

 Велике политичке теме нас још увијек чекају. Пустите ви мени 

Тихића, Силајџића, Лагумџију, Чавића, Иванића... они су мој проблем, 

вјерујте да можемо да изађемо на крај с тим! Знамо шта хоћемо и ми 
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смо једина политичка странка која директно говори. Рекао сам им и 

прије неки дан: немојте ме више звати, ја нећу да сједим ноћу и... не 

причам ништа. Има радно вријеме, договарат ћемо се, то што ви 

сједите до два сата ноћу то ме не интересује! За нас је само потребно 

да идемо даље! Нама није проблем организација. 

 Рeпублика Српска је добра средина за све који у њој желе да 

живе. То мора да буде свакоме јасно. Тако се и понашамо и све више 

смо то. Република Српска ће сигурно постати лидер у развоју и 

економији у наредних годину – двије дана. Живи били па видјели, 

сретаћемо се још!  

 Чекају нас разговори који јесу важни, а то су разговори о Уставу 

БиХ. Ми смо јасно рекли: дајте да направимо оно што може да буде 

одрживо. А одрживо је за нас Република Српска као федерална 

јединица у федералној БиХ. То је прича испод које не можемо да 

идемо! Наравно, многи од вас то не разумију, али вјерујте мени! Нама 

овдје треба Република да би се развијала, нама овдје не треба 

Република да би се свађала и ратовала. Нема више ратова на овим 

просторима! Овдје постоји само један рат и њега треба прогласити, а то 

је рат за бољи живот!  

 Не требамо се ми одрећи ни сарадње с међународном 

заједницом, када се двојица потуку да интервенише НАТО свим 

снагама, а ми се усмјеримо на развој. Усмјерили смо се и то је велика 

ствар. Мада ми ови омладинци неће да захвале што смо укинули 

регрутацију и служење војног рока. А и ви старији, у годинама, неће 

вас нико звати у резерву. Шта мислите да вас сада позову на ову кишу? 

Нема резерве, нема служења војске, нема регрутације! То смо урадили 

ми у прошлом времену.  

 Ови омладинци, Никола Баштинац, и многи други који су тих 

дана обишли читаву Републику Српску да прикупимо и да видимо шта 

људи хоће. Људи су рекли: нећемо војску! И имамо то данас. Данас 

неки причају изгубили смо ово или оно, па сјетите се прије двије 

године Војске Републике Српске!? Шта мислите да нас је неко напао 
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како би нас одбранили? Морамо да будемо рационални. Паре које 

трошимо на војску морамо употријебити на развој и поправљање 

ствари у области здравства. Болнице нам изгледају – никако! Морамо 

то да рјешимо. Срамота ме је када морам да одем у Клиничко болнички 

центар Бања Лука и видим какав је. То је наш приоритетни задатак који 

морамо да урадимо, а на ком ради господин Шкрбић заједно с цијелом 

Владом. Идуће године Бања Лука ће имати један од најсређенијих 

Клиничких центара у којег ћемо уложити 70 милиона евра.  

 Хоћемо да поправимо све наше школе, недопустиво нам је да 

нам дјеца иду у неокречене, мемљиве школе, које немају гријање, 

рачунаре, морамо одвојити паре за то и то је приоритет. Доста је мени 

више: дај ово, дај оно! Морамо се опредијелити шта хоћемо, хоћемо 

младу образовану генерацију! Она не смије заостати за Европом! Данас 

ови млади људи морају имати циљ. Боље управљају с овим мобилним 

телефонима, него што ми можемо и да замислимо, али немају шансу да 

се образују на прави начин. То образовање ми морамо да им дамо! 

Морамо прескочити године, које смо изгубили како би се они укључили 

у информатичка друштва која се стварају на сцени. Нећемо у Европу да 

идемо и да носимо малтер и цигле, као зидари, него хоћемо да идемо 

као људи који знају, који се укључују у међународну подјелу рада 

равноправно! 

 Данас и ових дана се састајем често с разним политичарима, 

састајем се и са овима из Србије. До скора су нам говорили како то није 

добро, ми смо рекли како ништа не видимо лоше у томе. Ми нити 

видимо, нити радимо ништа лоше! Био сам у Србији и рекао сам им: 

дајте пустите ви ту вашу причу како ви нас волите преко Дрине и како 

смо ми браћа. Имате ли каквих пара да нам дате да се ми тамо 

развијемо. Данас вам могу рећи да сам веома задовољан с оним што 

даје подршку Влада Србије на пројектима који нама требају. Имаћемо 

26. велики скуп овдје и договарати те пројекте. Влада Србије ће у 

идућој години дати 100 милиона евра за помоћ разним пројектима у 

Републици Српској. То је први пут да то имамо. А онда неки из 
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међународне заједнице ме питају: "Господине Додик, да ли је то на 

сцени поново концепт стварања Велике Србије?" Они су стално 

оптерећени тим! Ја кажем: није, нисте у праву, на сцени је концепт 

стварања велике Републике Српске! Само она и њен развој је оно што 

мене интересује .И ови људи.  

 Вратићемо вам повјерење. Једино у животу што ми још треба, 

јер знам да ћу за десет година када више не будем у политици, доћи 

овдје у Трн међу вас када ћете ме поздравити и рећи само - једно хвала 

- за све што сам вам учинио. Ја вама захваљујем за ово што ви сада нас 

подржавате и једни без других нећемо моћи. 

 Трн има неке своје проблеме, али има неколико њих овдје који 

нам стално праве проблеме па морамо чекати до двије године да 

рјешимо неке имовинске проблеме, али оно што смо планирали то ћемо 

и урадити у наредном периоду, јер то људи у Трну заслужују и треба 

им. То је нешто што ће бити завршено! Ја иза тога стојим, стоји 

начелник, стоји цијела политика СНСД! Ја нисам човјек који мрзи, 

сваком хоћу да помогнем и жао ми је што сваком од вас појединачно не 

могу, јер не могу физички да то учиним.  

 Желим вам све најбоље у животу, желим вам све најбоље као и 

својој породици. Желим вам све најбоље као и свом унуку који има већ 

мјесец дана. Ви нисте само моја подршка, ви сте и једна моја велика, 

велика обавеза. Ту обавезу нећу заборавити!  

 Хвала вам! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ИЛИЏА 
19. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЈЕ СТРАТЕШКО МЈЕСТО ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 

 
 Добар дан. Хвала вам за данашњи дан, хвала свима. Хвала и 

овима што не аплаудирају. Знам ја да има овдје оних што су дошли да 

нас гледају да могу својим шефовима пренијети шта ми то радимо. Ово 

је дивна атмосфера! Проблем је што нас има толико да нас не могу све 

ни пописати.  

Источно Сарајево је стратешко мјесто за Републику Српску, за 

Владу и за СНСД, и зато желим овдје енергију која ће подржати напоре 

да Источно Сарајево може да се носи у конкуренцији са овим доље 

Сарајевом и многим другим мјестима у регији. А да би то урадили 

морате да пратите ово што је наша странка данас урадила, овдје су два 

општинска одбора, ово треба да буде једна општина. Треба нам велика 

општина овдје да може да буде моћна, а не да се дијелите. Чим 

добијемо ту већину у парламенту Републике Српске, промијенићемо 

закон и овдје формирати једну општину. Не знам што то ви до сад 

нисте урадили, то њих питајте, о њима ја нећу! Ја сам дошао овдје и 

сада видим да смо ми овдје завршили ствар, једино ако ви нећете 

гласати како сад аплаудирате! Али добро, ово је због вас..! Живио је 

Додик и без ове атмосфере! Додик треба Источном Сарајеву, СНСД 

треба Источном Сарајеву, треба једна нова порука Источног Сарајева, 

треба једна нова димензија Српског Сарајева! 

 Оно што хоћу и што радим је да више нико нас не може 

подцијенити ни у чему. Моја животна девиза је: "С циганима цигански, 

с господом господски!" Ко хоће лијепо - има лијепо, ко хоће ружно - 

има ружно! Доста је мени више прича из Сарајева како је Република 
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Српска геноцидна, овако или онако. Није. Ово је поштен народ, који је 

истјеран из Сарајева, ово је народ који тражи своје мјесто, овај народ 

више неће бити подцијењен! Неће ми више нико говорити лоше о 

Републици Српској, баш ме брига шта мисле, преда мном неће говорити 

да ја не одговорим...А ја одговорам језичаво! Чујем данас, неки 

савјетник високог представника каже: "Република Српска је етнички 

очишћена". Није! Нека пита Церића који хода по Републици и говори: 

"Вратићемо овдје муслимана толико и толико"... Живе као и сав 

нормалан свијет, шта више хоће од нас!? Био сам неки дан у Тузли: оно 

је чемер и јад, оно што федералана Влада ради у погледу повратка! 

Промјенићемо наш однос према томе. Нема више стимулације повратка 

у Републику Српску него ће Влада РС стимулисати повратак у 

Федерацију! И наравно, логично је, ако ви желите овдје да живите да 

се то подржи. Доста је да то буде на крају неких пројеката међународне 

заједнице! Хвала им за све, али не смију нас подцјењивати, таман да је 

не знам ко! Неће нико више да дира наше достојанство, ни моје ни 

ваше, док се бавим политиком! Свјесни сте свега шта је овдје рађено, 

како је рађено... 

Да вам право кажем, нисам ово очекивао. Ови из СДС-а, као 

папагаји, понављају причу: "Запостављен је источни крај". Ја овдје, за 

ових шест мјесеци, не знам шта сам више могао да урадим!? Милион КМ 

смо одвојили да ријешимо проблем задруге «Соко», рекли смо још 400 

хиљада КМ, али хоћемо гаранцију да се то заврши, а не да дам 

мешетару да разнесе и никад не заврши. Милан Јелић је овдје ушао у 

сва предузећа, Ранко Шкрбић, министар здравља, је овдје у Касиндолу, 

и рекли смо: "Немој ко да нам дира Касиндол", други по важности и 

уложићемо новац у то, да то буде заиста реално и да буде од респекта. 

Не морате ни гласати за нас, ми ћемо то урадити! Били смо ту, овај дом 

за старе особе смо отворили прије мјесец дана, нисам провјерио је ли, 

дао сам налог да се асфалтира она улица тамо? Јесте. Значи слушамо 

се, је ли тако? Мора постојати дисциплина, мора се знати ко је старији 

овдје! А знате шта су ови ваши радили прије? Ја дођем, као 
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предсједник Владе, они закључају општину. Мисли да ће мени 

нашкодити! Само су наштетили вама! Могли смо много ствари урадити! 

Има доста добрих ствари које су урађене и треба их поштовати, није 

све лоше, ово поприма одличје једног доброг града, овдје треба 

стимуланс да то буде још боље. 

 Ја само хоћу да направимо Источно Сарјево да нам завиде и да 

поцркају од зависти. По чему то није коректно и фер? Гдје ту има 

мржње, у чему је то мржња? Ми нисмо људи мржње. Зашто је мржња 

ако ја кажем: "Волим Републику Српску, волим Србију и не мрзим 

Босну." У чему је проблем? Не треба нама сукоб у Босни, ниједан, 

никакав сукоб! Залажемо се за то да НАТО остане овдје трајно и да 

спријечимо сваки евентуални сукоб који постоји, али не можете утицати 

више на љубав, не можете утицати више на мишљење, ово је ствар 

политике и ствар демократије! Република Српска нема ништа против 

БиХ, пристајемо на БиХ онолико колико БиХ пристаје на Републику 

Српску, ако неће нећемо ни ми! Хоћемо да будемо консруктивни дио, 

знамо ми то бити, али нећемо да будемо подцијењени дио, како то хоће 

да будемо! Нећу ја да слушам Церића, мене не интересују његове 

политичке поруке. Каже нам, скоро: "Ово припада Босанцима, ово је 

Босна, коме се не свиђа може да иде." Нек' иде он, што би ми ишли! 

Нисмо ми наивни да не слушамо и да не знамо прочитати или 

разумјети! Ово је разуман свијет. 

 Каже Буш, амерички предсједник: "Американци су у рату, немој 

да се опуштате." Кад га питате: у каквом рату? Одговара – против 

тероризма. Па ко су терористи? "Исламски фундаменталисти." Па шта 

нама то причате, ми то имамо овдје у комшилуку. Зашто не пишете о 

300 вехабија који су прије мјесец дана били у Цазину и разговарали о 

томе два дана, на неком приватном ранчу, о томе како направити БиХ 

по мјери ислама. Ја да шутим? Нећу да шутим! Али, овдје међу вама 

хоћу да кажем, без обзира окренули се сви одавде и отишли, морамо да 

ријешимо питање оптужених за ратне злочине. То је терет данас Срба и 

ми то морамо да ријешимо, и нема више нимало дилеме у том погледу! 
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Морамо се ријешити проблема које имамо и морамо подржати ту врсту 

приче, али нећемо зато да пустимо Сулејмана Тихића da каже да је 

Дудаковић његов јунак. Може он да буде за њега шта год хоће, али он 

има проблем са законом, он има проблем са ратним законом, са ратним 

правилима и мора да одговара, као што хоћу да сви одговарају! Не 

може нико бити поштеђен! Морамо се ми овдје разумјети, потпуно. 

 Дакле, БиХ као федерална јединица, са БиХ коју ми хоћемо и 

волимо, желимо да је направимо бољом и моћнијом, може ићи даље. 

Сваки захтјев за укидање Републике Српске добиће одговор који смо им 

давали ових дана, јасно смо рекли да ми знамо шта требамо урадити! Ја 

не разумијем зашто су навалили, ја вас ево позивам, има овдје 

вјероватно и оних који то на неки други начин посматрају, али 1. 

октобра је реферандум за Републику Српску! Зато се мора изаћи на 

референдум, што више то боље! Не можемо ми више играти утакмицу 

на свом шеснаестерцу, мали фаул, пенал и добијемо гол и стално 

губимо! Сада ћемо фино пребацити лопту на противнички 

шеснаестерац па кад се договоримо, сломимо ногу, само један изађе из 

игре, а екипа остане! Нисмо ми ваљда толико луди да не знамо то да 

урадимо? Ових дана ме стално нападају, као Додик стално нешто са 

Србијом и тако даље. Наравно, живјела Србија! Нападају Споразум о 

специјалним односима. Ова десна рука ће потписати споразум шта год 

они мислили, имамо права на то, није окренуто ни против кога, имамо 

право и то ћемо урадити! Ниједно наше право нећемо више уступити, 

неће добити полицију зато што сам видио да се окупљају вехабије, зато 

што се не боре као наша полиција против криминала, доста више! 

 Кажу: "Нема у Европску унију." Чуј, нема у Европску унију, па 

шта смо имали од ње до сад? И даље немамо визе, добили нешто мало 

донаторских средстава, увијек условљено: ево ван милион, морате то 

урадити!... Сад ћемо добити милијарду од продаје Телекома па нас нико 

неће условљавати! Нападају ме, кажу: "Господине Додик, ви стално 

тамо нешто са Коштуницом и Тадићем... идете на ватерполо, стојите и 

пјевате химну..." Па, наравно, то је наша химна, у чему је проблем? 
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Нисам ја крив што химна БиХ нема текста! Кажу: "Ви, господине Додик, 

хоћете да направите Велику Србију." Није тачно, хоћу да направим 

велику Републику Српску! и то ћемо урадити, то је мој циљ шта год ко 

мислио!  

Могли сте ми и захвалити, видите, укинули су регрутацију, 

укинули служење војног рока, а и ви старији нећете ићи у резерву по 

овој киши, и то требате мени захвалити.  

Инересује ме само једно на крају, а то је кад год дођем овдје, за 

10 година кад више не будем активан политичар, хоћу да сретнем неке 

од вас који ће ми рећи "Хвала, Додик, за оно што си урадио." Мени 

ништа од политике не треба! Хвала вам лијепо. Ја сам човјек који 

никога не мрзи, желим вам све најбоље! Нисте ви само мој глас, ви сте 

и моја обавеза, ви сте мој завјет да направимо друштво достојно људи! 

Желим вам све најбоље као и свом унуку који већ има мјесец дана! 

Хвала вам лијепо. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ПАЛЕ 
19. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ПАЛЕ МОРАЈУ ДА ПРОДИШУ ПУНИМ ПЛУЋИМА 
 
 Хвала, хвала вам. Жао ми је што киснете, вјерујте ми. Али вам 

хвала, вјерујте ово треба помножити са 20, да се види колика је 

величина и снага нас овдје! Хвала и овима што нас на балконима 

посматрају. Видимо да навијају. Драго ми је што овдје на Палама могу 

да имам овакав сусрет с вама, да разбијемо дилеме, стереотипе и 

побиједимо оне који су нас годинама раздвајали. Мени је жеља да Пале 

продишу пуним плућима, да Пале буду једно од најсређенијих мјеста у 

Републици Српској. Пале и Источно Сарајево су за нас стратешка мјеста 

у Републици Српској. Пале имају своју заслугу у Републици Српској, то 

се никад неће заборавити! Ја то никад нисам заборавио. Био сам овдје 

ратних година, када је био парламент, и знам која се жртва овдје 

давала. Никада нећемо заборавити људе који су дали своје животе, 

њихове породице и оне који су због рата осиромашили и дошли у стање 

да се боре за голи живот. Све то скупа мене нагони на једину реакцију 

коју могу да имам у политици, а то је да свима кажем, и страним и 

домаћим, и оним из Федерације и овим овдје из Републике Српске, и 

оним широм читавог свјета: да нећете више подцјењивати ни 

Републику Српску, ни Србе. Доста је више те ваше приче, доста је 

захтјева, доста је више тражења да се казне Срби и Република Српска! 

Не можете нам забранити да волимо Републику Српску! Не можете нам 

забранити да волимо Србију! То је нешто што никакав високи 

представник и нико никада неће моћи да забрани!  

 Ми желимо да градимо мир, али ћемо БиХ прихватити само 

онолико колико она прихвата Републику Српску. Ни мање , ни више! 

Ако неће Босна Републику, неће ни Република Босну. Не смијемо 
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подлећи било каквој врсти притиска . Гледамо ми ових дана и слушамо 

америчког предсједника који каже : "Америка је у рату. Пет година је 

Америка у рату, ратујемо са терористима." "Којим терористима?" "Па 

овим исламским фундаменталистима." "Па шта нама причате? Ми то 

имамо у комшилуку овдје!" 

 Разумијемо ми шта каже реис Сулејман Церић, који говори: "ако 

вам се не свиђа, 'ајте!" Нек иде он! Зашто би ми ишли? Све ми то 

разумјемо, зато морамо да јасно кажемо још једном: има да поштујете 

достојанство Републике Српске и овог народа! Само је то основ на којем 

можемо даље разговарати. Нема разговора ни са ким. Не бојте се ви ни 

Тихића, ни Силајџића, ни Лагумџије, њих препустите мени. А ми овдје 

ћемо се усмјерити да градимо ову дивну улицу која изгледа свјетски, 

треба наставити са тим. Има и добрих ствари, али оно што ћемо прво 

урадити је да коначно, некако, закрпимо ту спортску дворану да не би 

кисли одвје кад слиједећи пут будемо играли.  

 Рекли смо и то ћемо урадити, знамо да овдје иду дјеца у четири 

смјене у школу . Сада се управо ради на пројектовању нове школске 

зграде. Пале морају и требају да до идуће школске године добију нов 

објекат и да дјеца једноставно иду као сва нормална дјеца у школу. То 

ће им Влада РС изфинансирати.  

 Наш стратешки интерес је овдје универзитет. Све спекулације о 

томе желим да одагнам само једном тврдњом: Универзитет Српско 

Сарајево/ Источно Сарајево мора и биће ту! Он је од нашег интереса. 

Морамо га ојачати, морамо ријешити проблем смјештаја студената, 

смјештаја факултета... Био сам скоро овдје на Универзитету, тамо раде 

људи који сигурно имају љубав и према овом мјесту и према факултету 

, треба им помоћи да се Универзитет у цјелини побољша и да могу да 

раде. Овдје се школује значајан број младих људи који су потребни 

читавој Републици Српској. Чујем овдје прије 6-7 мјесеци, кад сам 

долазио, не као предсједник Владе, неки моји пријатељи говорили су 

ми да су Пале у страху од неког Ждрала, од неког Шкоба, од неких 

кретена који тероришу овдје сав нормалан и поштен свијет. Сабићемо 
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ми њима рогове! Свима таквима као што су они! Неће нико овдје 

терорисати народ! Нико овдје од њих неће бити заштићен, и сви они 

који су у покушају да само гледају себе, нису добродошли. Ја имам 

љубави за све и не мрзим никога, али нећу дозволити док сједим на 

овом мјесту и док год будем могао мицати да било ко малтретира 

доброг човјека. Доста је више кретена - каомјерила вриједности, мора 

постати вриједност добар ђак, добар студент, добар комшија, добар 

човјек, а не кретен ошишан на ћелаво који стави ланац око врата и 

мисли да је бог овдје! Терорише и бјежи! Неће више пљувати полицију, 

неће више подцјењивати полицију Републике Српске. Поломиће им и 

руке и ноге! Ова држава ће се бранити и овај народ има право да се 

брани. Поручујем им свима нек се кану ћоравог посла и надметања с 

нама, а за све оно што су учинили сигурно ће одговарати! 

 Данас сам задовољан са полицијом која овдје ради, задовољан 

сам са људима који носе униформу... зато полиција неће отићи и неће 

бити укинута! Полиција РС је за нас минимум било каквих разговора. 

Моћи ћемо ми да разговарамо, лажу они кад кажу да нећемо. Њима је 

проблем што ми знамо шта хоћемо, а они не знају како ће с нама! То је 

проблем, наравно. Кажу: као грађани ће бити сигурнији кад не буде 

полиције Републике Српске, а у Цазину се окупљају оне вехабије које 

разговарају о томе како ће да направе исламску БиХ. И ми треба да то 

гледамо? А да реис прича како ми треба да идемо... И да кажу нам не 

треба полиција? Треба нам полиција, сасвима нормална , европског 

стандарда! И да не дозволи никоме. нема кумова, пријатеља, школских 

другова у ономе што је проблем и криминал! Све што радимо ових 

мјесеци је то да спријечимо расутрање дроге. Сваки дан полиција на 

том плану нешто ради. И нећемо да престанемо, тек ћемо још жешће да 

кренемо. Сад ћемо донијети још неке законе који ће криминалце 

ставити далеко више изван закона. Доста је мени више приче о 

људским правима и тим зезањима од неких који штите оне који 

растурају дрогу. За њих је само батина и пендрек и ништа друго! 
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Младост морамо чувати и ово је једна од основних ствари на којима 

морамо да радимо. 

 Република Српска има шансу и зато се борим за њу. Зато што у 

њој живе добри људи. Зато што све вас цијеним и волим исто онолико 

и желим вам све добро као и својој породици, као и свом унуку који има 

већ мјесец дана.  

 Ја нисам човјек мржње, али нећемо дозволити да нас ико више 

терорише. Има да се овдје сваки дан направи нешто ново и да то буде 

на задовољство свих. Цијенићемо свакога ко тако уради. Цијеним и ово 

што се ради ова дивна улица која изгледа свјетски и европски и треба 

да се заврши. Треба још много ствари да урадимо. И сваком ћемо 

честитати ко то ради, али је и питање да ли је могло и више. Зашто 

није више? Пале морају да скину етикету коју имају и све ћемо учинити 

да Пале буду скинуте са листе црних општина у БиХ . То заслужујете ви 

који данас овдје киснете!  

 Сјећам се, задњег сусрета када сам био предсједник Бладе, 

долазили смо овдје , сјећате се, да отворимо водовод. Киша је падала 

на неки сличан начин. Ваш тадашњи предсједник је закључао и није 

дао да отворимо водовод! А ја довео овдје неколико амбасадора да 

покажем: ево, људи, овдје је нормалан народ! А он закључао, узео неки 

катанац , закључао и не да ући! Прошло је и то вријеме, нек им је на 

част, али је важно да је тада овдје уложено преко милион КМ и да 

овдје, бар што се тога питања тиче, нема неких великих проблема. 

Треба вам и посао. Ово мјесто има шансу. Будите сигурни да ће од 

средстава која добијемо приватизацијом Телекома, значајан дио тих 

средстава доћи у овај дио, у развој овог мјеста: и улагања у 

инфраструктуру, али прије свега у отварање нових радних мјеста. Ко 

год буде имао идеју, можете рачунати на то. 

 Мене нападају ових дана што често путујем у Србију. Ја сам 

ишао тамо и раније, само тада није камера снимала. И волим милион 

пута више отићи у Београд, него у Сарајево. Шта да радим? Тако је. 
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Тамо сам био и рекао: дај пустите већ једном ту причу како смо браћа, 

како ви нас волите. Имате ли ви каквих пара да нам помогнете? Народ 

треба помагати. Имамо обећања од Владе Србије да ће у идућој години 

100 милиона евра уложити у Републику Српску. Огроман дио тих пара 

ићи ће у источни дио Републике Српске. Овдје ће то доћи и у многе 

друге општине, јер овјде то и треба. Овдје се највише осјећа да то 

треба. И видјећете и знати на који начин ће се то реализовати. Често 

иде прича, на коју неки и насједају, кажу као да ми запостављамо 

источни дио . Ја ћу само питати једно: пет година СДС је био на власти 

, задњих пет година и ПДП. Овдје је локална власт СДС-а. Шта су 

урадили? Коме они причају о запостављању овог дијела? " 

 Сјест ћемо са најбољим људима овдје и разговарати шта 

можемо да направимо и урадимо. Имамо ресурс и урадићемо. Требају 

нам само радна мјеста да би прихватили младе и оне који још могу да 

раде. 

 Влада РС ће , заједно са средствима Владе Србије, и неким 

другим средствима, формирати један фонд за развој источног дијела 

Републике Српске. Морамо концентристи новац, како би били у 

могућности да направимо неке ствари. 

 Морамо спријечити више да краду овдје шуму и само они имају 

користи од тога. Читав народ нема ништа. Све су то ствари које морамо 

да урадимо. 

 Да вас ја не бих држао више на овој киши... Велико вам хвала 

за данас ово овдје. Ово овдје ми значи више него у многим другим 

мјестима гдје сам био. 

 Хвала! 

 Ја само желим да вам кажем да сам пун љубави и жеље да 

помогнем свакоме, али знам да не могу да стигнем до свакога. Једини 

начин је да наше дјеловање буде такво да подигне читаво друштво, а 

онда ће то доћи до сваког појединца. Само на тај начин можемо ићи 

даље!  
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Будите сигурни да не тражим од вас глас и да не третирам то на тај 

начин. Ви сте моја обавеза. Овим више данас сте постали моја обавеза. 

 Хвала вам лијепо! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД –а СОКОЛАЦ 
19. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК:  
 

ВАШУ ЕНЕРГИЈУ МОРАМО УСМЈЕРИТИ У РАД, 
ДИСЦИПЛИНУ И ОДГОВОРНОСТ 

 
 Добро вече. Хвала!  

 Ево нас овдје вечерас у усхићењу и радости што смо се окупили 

овдје у оволиком броју да још једном овe вечери размјенимо ставове, 

мисли, да се обавежемо... Ја вас не видим као гласачко тијело, видим 

вас као своју велику обавезу, обавезу СНСД, мене лично. Увијек изнова 

се питам како људима вратити повјерење, како вама који сте вечерас 

овдје дошли с потпуним убјеђењем да оно што ми радимо је на добром 

путу. Како онима што су дошли да виде шта се овдје дешава, да 

пренесу својим шефовима и газдама шта се дешава. Како учинити 

свима редом живот бољим, организованијим, живот пун достојанства и 

кренули смо од тога. Све што смо чинили годинама уназад и 

међународна заједница, а поготово ови из Сарајева, ишло је на то да се 

уруши достојанство овог народа и ове Републике. 

 Прије шест мјесеци смо рекли – доста! Доста, немој да зијевате 

више, иначе ћете добити по глави! Дан - данас им кажем, без обзира 

што из неких институција пријете: сваки помен на укидање Републике 

Српске добићете право овог народа на референдум! Па ћемо видјети 

шта ко мисли у овој земљи. Не могу они нама забранити љубав, волимо 

Републику Српску и шта сада да радимо, једноставно волимо и Србију - 

и шта сада? Желимо да градимо овдје мир и не желимо никога да 

тероришемо, нити да правимо проблеме. Али нећемо дозволити да од 

нас праве стално неке кривце, да нас стално проглашавају неким 

злочинцима, не може више! И лијепо смо им рекли и сваки пут када 

нешто прозборе добиће наш јасан одговор. Не може им помоћи ни 
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Шварц Шилинг, не може доста је више тога! Све што хоће да ријеше у 

Сарајеву позивају Шварц Шилинга да он подузима мјере, кажњава, 

смијељује итд. Прошло је и то вријеме, не може више! Доста је тога и 

ми сматрамо да је то враћање једног достојанства и нећемо одустати од 

наших настојања и све што сам говорио, пошто знам да овдје има и 

оних који то пишу, који ће то пренијети, све што сам говорио од када 

постојим, од када живим, стојим иза тога, ни од чега не одустајем! А ви 

смјењујте, радите шта хоћете, али ћемо видјети како ће се то све 

завршити!  

 Нисмо ми за немире и нама не треба никакав сукоб, нама треба 

мир, нама треба рат за бољи живот, никакав други рат нама не треба. 

Пустите нас једном на миру да се изборимо за то! Да би то урадили 

морамо да се ријешимо ове наше домаће гамади, која је легла на леђа 

овог народа. Као да вам није довољан овај овдје ваш, био судија, има 

пет кривичних пријава и наравно да би преко вас оправдао новац који 

је добио да би пресудио како не треба, пуштајући криминалце на 

слободу довео је и банку из Федерације. Морају они да знају да их чека 

нека врста одговорности!  

 Неће Милорад Додик и ова Влада док радимо ништа нажао 

урадити Сокоцу, све што вам причају – лажу. Кажу: запостављени. Ко је 

био пет година задњи на власти? - СДС – Па коме они причају, ко је 

запоставио? То вам мора да буде јасно, бране своје позиције. Неће 

ваљда Соколац стално бити познат по Тупајићу, дајте неког с љепшим 

презименом!  

 Кажу ми да се често састајем с руководством Србије, састајао 

сам се ја и раније само ме нису камере снимале. Не видим да је у томе 

нешто лоше и што јесте, јесте, више волим отићи у Београд, него у 

Сарајево! Шта да радим? Стално разговарамо како да сарађујемо, 

кажем им пустите ви причу како смо ми браћа преко Дрине, имате ли 

ви каквих пара да се ми тамо развијамо, да нам помогнете? Влада 

Србије ће у идућој години дати Републици Српској 100 милиона евра. 

Највећи дио тог новца ће бити за источни дио Републике Српске.  
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 Морамо да видимо на који начин ићи даље. Нема ништа лоше у 

сарадњи Републике Српске и Србије. Не дају нам да потпишемо онај 

специјални споразум са Србијом, овдје је десна рука која ће то 

потписати 26. свиђало се то њима или не! Ништа тамо нема ни против 

кога, али има за нас. То није ни против кога, то је само жеља да се 

овдје може сарађивати. Радићемо на многим питањима. Ови бандити 

који су извршили овдје приватизацију предузећа заустављају нас да 

можемо да покренемо производњу. Немогуће је да успијева толики број 

приватних пилана, а једна од највећих пилана овдје да пропада. Како је 

то могуће? То се може само намјерно урадити. Видјећемо шта се тамо 

дешава, доћи ћемо овдје да сједнемо да за пар мјесеци вратимо људе 

да раде. И у другим предузећима исто тако. Ми за то имамо знања, 

имамо искуства, имамо дрскост да то урадимо. 

 За мене не важи никакав Ждрале! Долазим прије шест мјесеци, 

људи ми кажу некакав Ждрале не да спавати овдје људима. Какав 

Ждрале? Овдје мора да реагује полиција! Неће више нико убити 

полицајца ни на Сокоцу, нити игдје у Републици Српској! Пронаћи ћемо 

их, пронаћи ћемо ми те убице! Не могу Ждрале и Шкобо да буду главни 

овдје! Овдје народ мора да буде главни! Овдје морају да буду добри 

људи, добри ђаци, студенти, добре комшије, добри родитељи... Доста је 

више клошара, који се ошишају на ћелаво, ставе ланац прст дебело око 

врата и тероришу народ! Не може више и неће! Имају рат с нама, имају 

га и имаће га док постоје! Неће се више дешавати да полиција мора да 

трпи такве који их пљују, који им свашта говоре, а њихови шефови 

сједе и покривају такве лопове и криминалце. Полицајац мора да буде 

полицајац и да ради у име народа и за народ. Такву ми државу хоћемо! 

Зато нећемо ни дати полицију, јер смо увјерени да полиција може да 

ради свој посао.  

 Кажу прекинућемо преговоре с Европском унијом, ако не дамо 

полицију. Прекините, шта сада, није спорно!? Па шта, нисмо ни сада у 

Европи, па имамо снаге да се извучемо. Чекају нас двије веома важне 

године у којима ћемо имати милијарду и по марака нових средстава за 
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свој развој. Ту шансу не смијемо пропустити! Милијарду од Телекома и 

још сто милиона евра од Владе Србије и од неких других приватизација. 

Неће се више дешавати да на Сокоцу... можете замислити колико су 

покрали када су оном шумару овдје нашли 300 хиљада које је украо? 

Колико имају директори? Колико имају њихови шефови? Чуј, обични 

шумар, па 300 хиљада! 

 Још је имао дрскости да пријави крађу. Обезобразили су се, па 

мисле да су у праву. Невјероватна ствар! Уредићемо ми "Српске шуме", 

биће оне за примјер. Неће отићи сједиште овдје из Сокоца. Лажу вас 

кад говоре да ми то хоћемо, то није тачно. Хоћемо да буду још боље, 

још организованије и да буду у функцији народа. Како је могуће да пет 

година из ових шумарија овдје немамо ни један шлепер прве класе 

буковине, све четврта и трећа. Да ли мисли неко да ми то не знамо. Све 

су покривали разне Бјелице, разни Тупајићи, ови и они... Мора то да 

престане, морате да се охрабрујете, мора да се ослободите, да се 

побуните, а побуна је ово! Довољно је ово овдје вечерас. Немојте се 

бојати, никога нема кога се требате бојати! Мора се овдје вратити 

живот, мора се вратити оптимизам, има наде! Ја тражим од свих да се 

окренемо и да радимо за народ. Прије пар дана сам окупио директоре и 

рекао им: престаните да се фолирате и крадете, почните већ једном да 

радите за народ и сваки дан, када се јављате, хоћу да ми кажете шта 

сте добро урадили за народ. Чим се једном не јавите, готови сте! 

Питајте, ја не зовем два пута. Једном позовем и кажем тако треба да се 

уради, увијек у најбољем интересу за људе и за народ. Други пут кад 

позовем, смјена је! То нека знају сви који хоће са мном у коло. Овдје 

мора да буде дисциплине, не може да буде недисциплине! 

 Наши животи су наша светиња. Разумијемо ми велики свијет, 

али велики свијет неће да разумије нас. Знамо ми шта значи када Буш 

говори о томе како је велика и моћна Америка у рату. Каже ми смо пет 

година у рату, немојте да се опуштате јер још није престала ратна 

опасност. Питају га "па у каквом рату?", каже "против терориста"; па 

добро "каквих терориста", па каже "исламских фундаменталиста". Па 
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видите, ми то имамо овдје преко пута, шта ви нама објашњавате 

терористе!? Разумијемо ми то веома добро. Па онда кажу: дајте 

полицију. Е, не дамо, не може! Због тога не може! Можда ја нећу бити 

никакав предсједник, али неће добити полицију док ја одлучујем.  

 Разумијемо ми кад прича онај реис-у-улема Церић, који се 

претворио у главног политичара тамо код Бошњака. Каже "Ово је 

земља Бошњака, коме се не свиђа нека иде". Нек иде он! Нећемо ми 

отићи, ово је овдје наше! Ово је наше, овдје могу сви слободно да 

живе, ко има добре намјере, овдје може свако да живи без обзира на 

националну и вјерску припадност, ако прихвата наш заједнички живот. 

Ми не тражимо никога да буде потчињен, потлачен, али нећемо 

прихватити да БиХ буде исламска земља. Видјели смо и ових дана да 

тамо у Цазину 350 вехабија се окупило, четири дана мозгају како ће од 

Босне направити исламску земљу. И ми их треба да гледамо? Када 

кажем то амбасадорима, да ли знају, они кажу - да знају. Па што не 

говорите ништа? Нека кажу да није, нека кажу да ширим лажи! Не 

ширим лажи, тачно је. Причају како ће направити исламску земљу, 

причају како хоће да Босна буде у Конференцији исламских земаља. 

БиХ је већински хришћанска земља и не може бити у Конференцији 

исламских земаља. То мора коначно да им се каже!  

 Немате ви потребе да се било кога плашите. Тихића, Силајџића, 

Лагумџију и разне такве њихове, пустите мени и не секирајте се ништа. 

Довољно их знам изнервирати и драго ми је када видим да пуцају од 

зависти. Сваки дан смишљам како да им направим неку пакост. Немате 

ви потребе да тражите од ових директора, функционера, мора се 

једном увести дисциплина. Ваш задатак је да се тражи дисциплина, да 

се тражи смјена оних који не дају. Не може се доћи до функције и 

сједити четири године.  

 Људи, политичари се само цијене по томе, шта остављају иза 

себе, а не шта причају. Били су вама овдје они који су причали како ће 

бомбардовати Рим, Париз, Беч, па шта смо доживјели? Гдје су разне 



 186 

приче које су се слушале годинама? Морамо се вратити себи, ујединити, 

окупити, морамо се сабрати као народ, као људи да би кренули даље.  

 Ја имам пуно љубави за све вас, желим сваком све најбоље, па 

чак и онима који ме не воле. Желим вам добро као и својој породици, 

као и свом унуку који има мјесец дана. Ја нисам човјек који мрзи, али 

енергија овог народа мора да се усмјери у другом правцу. Мора да се 

усмјери у рад, дисциплину и одоговорност, мора народ да проговори, 

мора народ да се побуни! Не може се више гледати и чекати да неки 

тамо, путем неких мјера, држе пар ових својих зависника који као ови 

горе мало час што су се потукли. Не могу да вјерујем да још таквих 

има! Замислите, оволико људи овдје дошло, а њих шачица дошло горе 

и прави неред! Ја не мрзим никога, ја не браним ником да се 

организује. Који су то кретени када могу на ову масу доћи овдје, па шта 

они мисле да су они? Ко њих да се боји? Добили су мало батина, али то 

није довољно! Биће тога још! Изволите, станите овдје, нико вам не 

брани, али не прави нереда, човјече! Не прави овдје нереда, видиш ли 

овдје дјеце! Немој ко да се овдје повриједи. Овдје је живот врхунска 

вриједност. Шта ви имате овдје да тражите? Сада ћу ја отићи тамо међу 

њих.  

 Жеља ми је да за једно извјесно вријеме дођем овдје међу вас и 

само једно очекујем. Очекујем када вас сретнем да ми само кажете, ако 

то заслужим ја и моји људи, само једно људско хвала и ништа више. 

Само хвала. Ви сте моја обавеза, ви сте мој завјет и ја вас нећу 

изневјерити! Ја не обећавам немогуће само хоћу да вам вратим 

повјерење. Овај ватромет је за вас. Хвала вам! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ХАН ПИЈЕСАК 
20. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК:  
 

ТРЕБА ВАМ ПРОМЈЕНА КОЈА СЕ ЗОВЕ СНСД 
 
 Добар дан, свима. Хвала на дочеку, хвала на стрпљењу, хвала 

на вашој потреби да се чујемо, а наравно и мојој да вам нешто кажем. 

Сретали смо се свих претходних година, некима сам разумљив, некима 

нисам, али ево поново овдје као необична судбина... Данас стојимо 

заједно на једном путу. Хан Пијеску и вама треба промјена, а 

промјенама се зове СНСД и Милорад Додик.  

 Многи морају да разумију, који то нису разумјели, да истим 

жаром, истом љепотом, истим срцем и жељом и ми из СНСД волимо и 

градимо Рeпублику Српску, као они, што сте им ви покушали да 

вјерујете свих ових претходних година. Није резон данас ових пет 

година Владе СДС која вам прича како се сада запоставља источни дио, 

а само задњих пет година су били на власти и овдје и у Републици 

Српској. И шта су вам дали? Који је резон да поново будете за ту 

политичку партију? Промијените је! Једном сам давно рекао, не морам 

већини да понављам,али има и оних који су дошли да виде шта се овдје 

дешава да би могли обавјестити оне своје тамо... А они би требали да 

гласају, не онако како мисле, да би помогли свима. Има шансе за бољи 

живот, да мислим да нема шансе, не бих се ни бавио овим.  

 У многим мјестима ситуација је била веома тешка. Данас, 

послије неколико година, Влада СНСД има позитивне помаке. 

Погледајте Милиће, нису вам далеко. Рећи ћете, отприлике: па, да, 

лако је њима, тамо има ово или оно предузеће. Имате и ви овдје 

шумарију па видите до чега сте дошли!? Јуче сам чуо да су једном 

шумару на Сокоцу из једне каце за купус украли 300 хиљада марака. 

Замислите онда колико су ови директори покрали, када један шумар 



 188 

има 300 хиљада марака? И знате шта је најчудније у томе свему? Што је 

он ту крађу пријавио, није га срамота! А шта мислите колико ови овдје 

ваши имају, а што нису пријавили? Разлоге требамо тражити у бољој 

организацији, у бољем односу, поштенијем и коректнијем односу... Они 

који добију право, у име народа, управљају друштвом! Можете ви 

поново да гласате за кога хоћете. То је ваш избор, а ја вас ни за шта не 

молим, не молим вас ни за један ваш глас. Само желим да будем 

одговоран онима који ми дају подршку за оно што ја радим и ови људи 

овдје, али морате да знате да је судбина, глобално гледано, у вашим 

рукама. Први октобар је дан када ви имате ту прилику, имаћете је 

поново за двије, односно четири године. И тако је то свагдје у свијету. 

Озбиљне државе и озбиљни народи веома озбиљно, наравно, и бирају.  

 Добро је Небојша рекао: није тачно да су исти политичари. Два 

брата па нису иста. Овдје, у овој држави, у Републици Српској, морамо 

да успоставимо руководство, управљање, мора да се зна домаћин, мора 

да се поштује и слуша домаћин! Свагдје у породици, гдје домаћин 

изгуби контролу, свако води коло. Та кола морамо престати водити. 

Морамо играти једно коло и у том колу имати само један циљ, а то је 

боља и сретнија Република Српска!  

  Ја знам, али не могу у овом суморном дану да објашњавам како 

ће, и на који начин, у идућој години или двије дана, Република Српска 

акумулирати око милијарду и по марака за нове инвестиције. Доћи ће 

дио тога и овдје, не секирајте се, али је проблем у томе како 

обезбиједити да се то обнавља, а не да се потроши.  

  Чујем да немате ни редовно снабдјевање водом, ни то нису 

успјели да ријеше, да вам праве другу аутобуску станицу, вјероватно 

ова једна није довољно велика, да сви одете одавде. Дајте да правимо 

оно што треба људима, а не оно што треба мангупима и онима што су 

годинама само гледали себе! Они ће поново доћи, лагати вас, ударати 

себе у прса, а народу све горе и горе и сваке године све мање имају, и 

сваке године им све лошије и лошије.  
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  Ми тамо гдје имамо локалну власт, само да вам кажем једну 

ствар, мада не волим то да истичем... Лакташи, општина гдје сам 

рођен, гдје живим, прије рата имали 2800 запослених. Знате ли колико 

данас имају запослених? 7300! Шта хоћете да кажете: да је то пало с 

неба? Било је руковођење које је такво, право. А 1996. године на првим 

изборима, када је већина вас овдје мислила да је Милорад Додик 

издајник, тада смо побиједили 1996. године у Лакташима! Али, није то 

важно. Не желим ја вас да критикујем. Ја само желим да вас 

подстакнем да се побуните против тога свога положаја. Шта? Па, зар ви 

мислите да нешто губите, ако не гласате за ове који су сада на власти 

овдје? Хоћете да изгубите ово што данас имате? Онда се не разумијемо. 

Ја мислим да ви требате створити услове за нешто друго, нешто што ће 

ићи.  

  Имамо ми много важних питања и глобалних и ових мање 

важних. Локална средина, какав је Хан Пијесак, може сигурно да 

развије неке од својих потенцијала за што овдје имамо људе. Немогуће 

је да се овдје развијају само приватне пилане и државни шумари, а да 

државна пилана иде под стечај, то је немогуће! То је чист доказ лошег 

управљања и лошег руковођења, немара и преваре. Ево, и на Сокоцу 

исто тако, највећа пилана у бившој БиХ не ради, а 140 не знају шта ће 

од посла, само режу, краду и продају. Морамо увести реда! Морате 

овдје, овој локалној заједници, из природног богатства које има 

одвојити далеко више, него што данас има. Али то што добије локална 

заједница мора правилно да буде потрошено, а не да оде на неке 

шпекулације. Чуј, двије аутобуске станице у Хан Пијеску, невјероватно! 

Бањалука има једну.  

  Имамо важних и великих питања, нисмо још завршили све 

везано за позицију БиХ. Та позиција до прије шест- седам мјесеци 

изгледала је веома лоше, депресивно, уништено, не функционише 

влада... Па можете мислити колико је било лоше када је СДС признао 

да више не може да влада и препустио власт нама. Замислите то, 

молим вас, можете ли то замислити? Они су, из једног искључивог 
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разлога то урадили: зато што су мислили да ни ми нећемо моћи ништа 

да урадимо. А ми смо рекли: идемо прво да вратимо достојанство 

Републици Српској и људима који живе овдје. Ове људе више нико 

неће подцјењивати, нико неће оптуживати, ово је добар народ и могу 

да се сликају сви они који покушају да причају о томе како треба 

укинути Републику Српску, како су Срби злочинци, геноцидни итд. И то 

им јасно кажете, надам се да то пратите и да знате да уживамо у томе. 

Уживам кад изнервирам Сулејмана Тихића, Силајџића... Немојте се ви 

њих плашити, само их пустите мени и не бојте се ништа! Али, наравно, 

они ће бити моји пацијенти, без обзира хоћете ли овдје гласати за мене 

или нећете.  

 Дакле, ту врсту достојанства враћамо овдје људима. Драго ми је 

ако сте осјетили бар промил тога достојанства, а срећем многе људе 

који ми кажу: свака ти част! То ми је једино од политике што ми треба! 

Причају о томе, како треба да се укине полиција. Ми кажемо не може! 

Рекли смо им прије шест мјесеци - не може тако! А они кажу: мора! Е, 

па не мора и неће ни моћи! Зар мисле да ја не чујем, а да ви не 

слушате шта говоре разни лидери запада прије свега амерички 

предсједник, који каже Америка је у рату. Чуј, Америка, па у рату? Ево, 

каже Буш да је Америка у рату. Против кога је Америка у рату? Кажу - 

против терориста. Па којих терориста? Кажу: против исламских 

фундаменталиста. Па, шта нама они то причају? Ми то имамо овдје у 

комшилуку! Сада ми кажемо: ево вам још и полиција? Е, не може! 

Слушамо оног Церића који каже да „Босна припада Босанцима“, ваљда 

Бошњацима, „коме се не свиђа може да иде“. Нека иде он! Неће нас 

нико овдје тјерати, једино што нас може одавде отјерати то је лош 

живот, као што многи одавде вјероватно и одлазе. Задатак политике 

мора да буде враћање шансе за бољи живот. Једина мјера по којој ви 

обични људи треба да мјерите сваког политичара, без обзира на којој је 

он позицији, шта је он оставио иза себе! Погледајте шта је вама 

оставио СДС након 15 година овдје? Мјерите по томе! Шта је оставио 

иза себе политичар, а не по томе шта је причао. Мислите ли ви да ја не 
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знам бар 10 пјесмица лијепих да вам сада овдје изрецитујем. Знам. 

Дакле, само мјерите политичаре по томе шта су оставили иза себе. Ја 

сам оставио значајно добре резултате, о њима нећу да говорим, јер не 

волим да се хвалим и увијек ми је неугодно када ме неко хвали.  

 Нисте ви моји потенцијални гласачи, ви сте моја обавеза. 

Обавеза мојих људи овдје, који политику на тај начин доживљавају. Не 

као: дај узми им власт, за четири године сви ће заборавити. Ја нећу да 

заборавим! Ја хоћу да будем обавезан да сутра дођем овдје у Хан 

Пијесак, да имам с чим да дођем и да кажем: ево, ријешили смо 

водовод у овом периоду...  

 Нападају ме зато што се састајем с руководством Србије. Кажу 

Додик стално у Београду или су ови из Београда у Бањалуци. Добро, 

јесте да смо се ми састајали и раније, само што нас нису снимале 

камере. Ја мислим да је то сасвим исправно и нормално. Само да вам 

кажем да волим Србију! Ту љубав не може нико да нам забрани! 

Наравно, волим и Републику Српску. Да ли ћу икада да заволим БиХ, то 

зависи од мене. Сада је не мрзим, нема потребе ни да је волим нити да 

је мрзим. Имам јасан однос према њој и кажем: онолико колико БиХ 

прихвата Републику Српску, толико и ми прихватамо БиХ - ни мање ни 

више! У свему томе ми немамо никаквих хипотека.  

 Ви знате да сам се ја четири године вукао по разним судовима 

зато што су по два одијела добили министри 1998. године. Шта мислите 

да је то било мјерило лоповлука, само овдје у Хан Пијеску. Ја сам 

завршио тај свој случај. Немам намјеру да прогоним, али имам намјеру 

да растјерам њих 11 који су купили пола Републике Српске и 

упропастили је. Вама је СДС подарио Момчила Мандића који је купио 

читав источни дио, упропасио Привредну банку Сарајево. И шта сте 

имали од тога СДС оји је бранио таквог Момчила Мандића, који вам је 

све то урадио. Пропале банке, пропала предузећа... Купи једно 

предузеће, стави га под хипотеку, дигне кредит од државне банке и 

купи сљедеће на бази тога. То су само могли мешетари! Није коректно, 

није фино према обичном човјеку. Политичар који не воли људе увијек 
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произведе проблем. Морају бити политичари који воле људе. А ја вам 

желим све најбоље, и онима који ме воле и који ме не воле. И онима 

који ме доживљавају са одушевљењем и онима који ме мрзе. Ја вам 

свима желим најбоље. Ја нисам човјек мржње. Ваше је право да имате 

тај свој однос, али ви мора да схватите да Хан Пијесак, који се налази 

на црној листи општина и код међународне заједнице, једино то може 

промијенити промјеном воље овог народа. Нико вас неће скинути с 

листе, него ви. Скинућете се оног тренутка када не будете имали 

локалну власт какву имате и када не будете гласали за оно за што 

гласате и за што сте гласали раније. Хоћете ли да се надмудрујете са 

великим свијетом, само изволите?! Никакав проблем. Наравно да ми 

нећемо казнити то. Мени дјелује овако лијепо, да вам кажем 

отприлике: "Слушајте, ко буде гласао за нас , ми ћемо помоћи. Они који 

не буду гласали, ми нећемо." Али, овдје морамо помоћи, овдје се ради о 

људскости. Овјде се не ради о нечему другом. 

 Доћи ћу у наредним мјесецима овдје, чим се створе услови да у 

наредној грађевинској сезони, а то је прољеће, одмах кренемо са 

рјешавањем питања водовода. Колико год он коштао! Немогуће је да у 

ово вријеме, данашње вријеме, људи немају добро снабдијевање 

водом. А ако нас ови из општине буду спречавали, пошто сам и то 

доживљавао, само да им поручим: да ми се склоне, јер немам намјере 

да трпим више никога...!  

 Видимо се неки сљедећи пут, а ви урадите првога шта хоћете. 

Само изађите првог на изборе, јер је то потребно Републици Српској и 

српском народу! Видите да нам не дају попис, морамо да видимо колико 

нас има, и мора да то знамо. И немојте да будете лијени првог. 

Хан Пијесак је за мене увијек било мјесто у које сам волио да дођем . 

Да ли ћу са већом љубављу долазити овдје, зависи од вас!  

 Хвала вам лијепо! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а МИЛИЋИ 
20. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ИМАЈТЕ И ДАЉЕ ПОВЈЕРЕЊЕ У СНСД 
 
 Добро вече, добро дошли. Наравно, вечерас смо ми домаћини 

овдје, мада знамо да сте ви грађани овог мјеста. Желим да вам се 

зхавалим за подршку коју сте нам дали прије неколико година. Надам 

се да осјећате да вам то враћамо. Уз поштовање педсједнику скупштине 

и наравно начелнику, људима с којима ја веома добро сарађујем, 

људима које ја желим да подржим. Људима који ми увијек кажу шта ја 

треба да учиним овдје у Милићима, како би се некако ствари ријешиле. 

А сад управо завршавамо разговоре о томе како направити спортску 

дворану.  

 Сјећам се, готово прије шест година, када смо радили на овом 

темељу Средњо-школског центра, знамо да се годинама мучило око 

тога, али ево завршена је једна фаза. Управо доласком ове владе 

завршили смо конструкцију финансирања и то је нешто што је 

разријешено. Сад нам преостаје да направимо и дворану. Ја вам 

обећавам да ће та дворана бити као знак захвалности и Рајку Дукићу, 

што је препознао на прави начин, годинама уназад, потенцијал СНСД-а. 

Онда, када су га многи оспоравали. Ми смо увијек овдје имали значајан 

број пријатеља. Не би то било могуће без Дукића, наравно. Знам ја то 

веома добро и зато и желим и да кажем, јер знам да има одређених 

ствари које требам да појасним : Ми смо донијели Закон о ревизији 

приватизације и знам да ту има неких који се стално буне за све и 

свашта... И онда је он тамо нешто „дописао“... Само ће наша Kомисија 

да потврди правилност онога што је урађено у "Бокситу" . 
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 Нема никакве потребе да се бојите. Ја често сретнем Рајка у 

Београду и осјећам колико се брине за Милиће. Вјерујте да ни једном 

ми није тражио нешто лично за себе, увијек је тражио: дај ту спортску 

дворану, дај да рјешимо како ћемо оно изфинансирати и затворити, дај 

да видимо како ћемо запослити још више људи...  

 У сваком случају, овдје осјећам: миришемо и уживамо у мирису 

успјеха који овдје имамо, и то је нешто што нас чини сретним и 

поносним. Можда би све друкчије могло да изгледа и то не мoрамо 

наравно све да знамо, јер не можемо да провјеримо, али и овако 

свакако годи. Није то све што нам треба, треба нам још бољи стандард, 

треба нам још више посла, требају нам још веће плате. То је тачно. Али 

у оваквим условима Милићи су преживјели најтежи период и то сам 

мислио на почетку да кажем. Неће вас нико оспоравати, ово ће увијек 

бити и ово је трајно општина, тако како је организована. И никаквих 

напора, никаквих настојања који ће ићи за тим да оспоре статус 

Милића као општине, неће бити подржана од стране СНСД-а. И сад кад 

смо долазили овдје Шпирић каже: "Шта ћемо сад?" Знате, одете тамо у 

Хан Пијесак или на нека друга мјеста и видите тужне људе који имају 

огромне проблеме. И сви смо „нашпановани“ да нешто причамо 

критично. Шта сад овдје критиковати? Не можемо сад одвалити по 

руководству општине, јер морам да хвалим. Не зато што су наши, него 

зато што овдје има успјеха.  

 Ово је, дакле, екипа људи, ово је мој избор. Ово је прво избор 

ваш, ово је избор мој. Ово је екипа и за ову екипу треба да се гласа, за 

све или за никог. Ова екипа добија и ја хоћу да играмо уитакмицу у 

којој ћемо, коначно, пребацити лопту пред туђи го, а не стално да се 

игра пред нашим. Тако да мали фаул да пенал и... наравно - го. Сада 

хоћемо да нечију лопту пребацимо тамо пред неки туђи шеснаестерац, 

негјде око Марин Двора, тамо да се мувамо. Да можемо да направимо 

некакав груб фаул, па можда и да сломимо ногу, али онда ће само један 

играч бити кажњен. Шпирић ће се увјек извући, то знам. А и Славуј, 
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овако мало енергичнији, он ће увијек ићи у клизећи старт. Мало шале, 

наравно, али и збиље.  

Треба да промијенимо наш однос према рату. Моја је жеља да се врати 

достојанство. Ја га никад нисам ни изгубио и никада нисам дао на себе, 

и никад нисам дао на људе који су мени драги. Нисам дао на свој 

народ! На све људе добре воље, без обзира коме припадају, којој 

нацији и којој вјери. Али, овдје у БиХ, ситуација је таква каква јесте. 

Још увијек жалим, још више жалим него што сам жалио прошле године, 

за оном бившом Југославијом, земљом у којој смо се осјећали сви на 

неки начин добро, која се распала тако како се распала. И дошли смо у 

ову БиХ, која је имала ту историју да жели буде Југославија... а, 

наравно, не може ове трагедије и догађаје које смо имали, на прави 

начин да превазиђе. То нас је довело до тога да будемо опрезни. Ја као 

политичар и као човјек припадам српском народу, кога желим да 

ослободим разних хипотека насталих у прошлости, а значајан број оних 

које су наметнуте, а нису биле исправне. Ја не желим више да гледам 

никога ко подцјењује Републику Српску, ко подцјењује српски народ, ко 

подцјењује било који народ! Ја желим да се борим за равноправност, ја 

желим да побиједи онај ко има више енергије, знања, ко је више 

упоран у свом настојању да дође до нечега. Политика коју ја желим да 

проводим није усмјерена ка томе да било кога понизим, потлачим, да 

било коме нанесем зло. Ја нисам човјек мржње, ја нисам човјек који 

мрзи! Ја сам човјек који поштује, који цјени и воли и жели свима добро, 

па чак и онима који мене не воле и оним који мене мрзе! И њима желим 

добро, само немојте да се нађете мени на путу, јер онда сам веома 

неугодан!  

 Достојанство смо почели да враћамо прије неколико мјесеци и 

надам се да се осјећа. Драго ми је када сретнем људе који кажу "Е, 

коначно да је неко нешто одговорио!" Натјерали смо Сулејмана Тихића 

да повуче онај свој захтјев, сјећате се , многи људи заборављају брзо, 

да се промјени назив Република Српска. Он је био тужио Републику 
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Српску и сад је то повукао, па га сад тамо „черече“ па се он сад нешто 

љути на нас. Па, шта смо му ми криви ?  

 Имамо дакле проблем са једном политиком експанзионизма, 

једном политком која иде за тим да наметне сасвим једну другу 

позицију у БиХ. БиХ је већински хришћанска земља. Хрвати 

римокатолици и ми православци припадамо хришћанству, наравно. 

Исламисти данас желе да виде БиХ у Конференцији исламских земаља. 

Ми не желимо тамо да будемо. Тамо нама није мјесто! Ми желимо да 

буедмо дијелом сваког покрета који доприноси миру, али нам је и веома 

јасно да је данас на глобалној сцени свијета сукоб западне хришћанске 

и исламске цивилизације. А то се види из разних говора које чујемо 

ових дана, и од БУша, који каже : "Америка је у рату!" Па кажу: "С киме 

је у рату?" " Са терористима." " Па којим терористима?" "па исламским 

фундаменталистима." Па, то ми имамо овдје у комшилуку, знамо ми шта 

је то. Па, чујемо разне приче како би требала Босна да се уреди као 

држава у којој један човјек - један глас треба да одлучује. Рачуна се на 

популациони прираст, наравно, код Бошњака и опадање прираста код 

Хрвата. Готово драстично, већ се сада види: исељење или на неки 

други начин... и наравно, ево код нас који нисмо још увијек схватили 

сву потребу да нас има више. Само на тај начин можемо обезбиедити 

да се гради боље и стабилније друштво! Али, тако је, како је! 

 БиХ не може да буде уређена по принципу један човјек, један 

глас. Може да буде уређена као земља у којој ће се на истој равни 

штити национална и грађанска права. Ми у томе не одскачемо од 

познатих свјетских клишеа који. У томе свему ми наравно имамо јасан 

циљ који хоћемо овдје у БиХ да кажемо: нема БиХ без Републике 

Српске, али Рeпублика Српска може бити без БиХ! То вам је сад нека 

савремена верзија онога што сам причао до скора о референдуму, али 

пошто су сви навалили на мене, ево, да то не помињем! Да ли је тако 

Шпиро, ово је набоље овако?!  

 Значи да поновим: нема БиХ без Републике Српске, а Република 

Српска може бити без БиХ! Дакле, или боље речено овако: онолико 
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колико прихватају Републику Српску у БиХ и колико БиХ прихвата 

Републику Српску, толико и ми прихватамо БиХ! И то је коректно, фер. 

Тај однос вам је наравно јасан, нема ту никаквих ни настојања да друге 

подцијенимо. Ја само хоћу да ме уважавају, као што и ја уважавам. Ја 

уважавам чињеницу да постоји БиХ, да постоји Федерација, да постоји 

велика фрустрираност Хрвата у БиХ својим положајем, то је чињеница. 

И не можемо ни ми бити овдје задовољни, ако је то тако и ако се 

Хрватима не нађе неки оквир у којем ће они имати неко задовољство! 

Но, прије свега, они морају да нађу и да дефинишу шта хоће, јер се не 

зна шта хоће! 

 Сметају им и ови контакти које имамо са Србијом, наравно ја 

контактирам са многим лидерима у регији. Рецимо, у задњих неколико 

дана, неколико пута сам се чуо и са Санадером преко телефона, Милом 

Ђукановићем, не знам ни ја с ким све... Био сам са Продијем и са још 

неким људима, аустријским канцеларом и тако даље. Али видим и 

примјећујем да, кад год се сретнемо са неким из Београда, одмах је то 

нека посебна пажња. Ови странци кажу: "Да ли је то поново на сцени 

пројекат неке Велике Србије?" Они се стално боје те неке велике 

приче!  Уз пут им не смета прича о Великој Албанији?! Али, у сваком 

случају, ја им одговарам да ми не идемо на тај концепт стварања 

велике Србије, него правимо велику Републику Српску, шта год то вама 

значило! Велика у свом економском развију, у свом поносу, у свом 

капацитету који може да има у ономе што јесте... велика у томе! И тако 

желим да направим. Желим да овдје отворимо нова радна мјеста, то је 

велика ствар. 

 Морам вам рећи: стално ова велика прича Милићи - Лакташи. 

Како им је промакло да су баш те двије општине проглашене међу 

најбољима у БиХ, а само једна из ФБиХ. Шта је ту заједничко? Прво је 

заједничко - СНСД и у Милићима и у Лакташима. И овдје имамо 

апсолутну власт и у Лакташима имамо апсолутну власт. Није начелник 

о томе говорио, али да вам кажем: прије рата Лакташи су имали 2800 

запослених, данас имају 7300 . У задњих четири - пет година запослено 
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је преко 2000 људи. А могли су једнаки да буду, као неке друге 

општине, које су близу великог града - близу је и Челинац, ближи него 

Лакташи, па нема ништа. Али, има власт СДС-а, то је проблем. Дакле, ја 

покушавам и радим, бавим се политиком и увијек износим јасан став. 

Он погоди некога као маљем, некога овако, некога онако... Углавном, 

мислим да је вријеме коначно да се јасно каже, шта се хоће шта се 

неће! Доста је више оних састанака! Знате, зовну нас тамо и кажу: 

"Немојте рачунати два дана ићи кући!" Чуј, немој? Ко мене данас може 

задржати да не идем два дана кући? И онда ми тамо сједимо... и коме 

ће брже попустити живци да нешто пристане. То ти је позната... о 

уставним промјенама. Ви увијек мислите да је политичарима лако. 

Наравно, гледате нас на телевизији, а ови који иду око нас кажу "Чим 

видиш камеру одмах се смиј!" А ви мислите: нама је све лијепо! Јест, 

ђавола, кад вас баци десет сати да сједите, читаву ноћ, није нам ни до 

чега, а камоли до политике и камера, али шта да радим!?  

 Дакле, ми себе сматрамо људима који се политиком баве на 

други начин. Мислимо да нисмо исти као сви остали, да смо дебело 

различити. И да имамо ствари...тако да се политиком морамо бавити 

како би направили опште добро, како би учинили добро за све. Како би 

се осјетило то добро за све, како би сваким даном било све боље и 

боље. Ми такву политику разумијемо.  

 Ја, вјерујте немам ни један посебан лични проблем. А поставља 

се и питање што човјеку уопште и треба да би се бавио овим? Али, кад 

видим која је најезда будала, не бих могао одавде одустати никако! И 

увијек је страдало друштво када су паметни препустили мјесто таквима. 

Па и Рајко Дукић је покушао нешто да уради па је видио да не може. 

Сјећате се, раније? Све то, значи, нас нагони да се ипак морамо да 

бавимо политиком и ви не можете да будете имуни од одговорности за 

то шта се дешава. Не може се вама приговорити овдје, знам ваше 

опредјељење. 

 Пуно је ово друштво неправди. Ево једне, само да кажем које. 

Каже има онај предизборни журнал на Радио телевизији РС и сви имају 
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исто вријеме. Има тамо нека женска, само пише нека саопштења. Сваку 

вечер саопштење, ја је још нисам видио како изгледа. Пусти нас, који 

пет оваквих и сличних митинга имамо дневно, ми правимо догађај, а 

она пише саопштења, и исти третман имамо ми и она! Наравно, она има 

право да се тим бави, али свакоме треба дати пажњу у складу са 

величином коју има. Синоћ на Соколцу је било 4000 људи, на митингу 

који смо ми имали. Соколац је за нас пао, Соколац је дефинитивно 

преломио! Прошли пут кад сам био, видио сам људе који су 

престрашени, који се боје... И синоћ су се неки бојали, али су дошли. 

Дошли су да подрже ову причу, свјесни да је прошло вријеме неких 

Момчила Мандића , Цицка Бијелице, „чуда живих“ која су измислили. 

Три човјека су купили читав источни дио, сад сви стењу осим Милића. 

Упропаштена Привредна банка Сарајево, само зато што је СДС 

намјестио да то купи Момчило Мандић, јер није се смјело ником другом 

продати. Сав источни дио је клекнуо, сва предузећа купило пет људи, 

који продају имовину, а раднике избацују на улицу. Погледајте по 

општинама около шта се дешава. Како вратити ту врсту правде? 

Наравно да ћемо наћи начина! Сада, када смо усвајали Закон о 

ревизији приватизације и доносили Закон о специалном тужиоцу, имали 

смо проблема да убиједимо неке да гласају за то, јер себе рачунају и 

одмах неће да гласају. Зато нама треба потенцијал. Зато нам треба 

подршка.  

 Ми хоћемо да вратимо достојанство полиција, не може се 

дешавати да обични клошари ходају овуда и да пљују по полицији, да 

је псују, да се полиција боји таквих типова. Има да добију батине... и 

ништа више од полиције. Не могу они више дозвољавати да се 

склањају државни органи пред очигледном најездом наркотика у 

читавим селима, гдје се није могло ни посмислити да може да дође до 

те врсте пошасти. Морамо се томе супроставити! Као што видите, а 

видим да гледате, готово да нема седмице да једну или неколико 

таквих група не разбијемо. Морамо то спријечити! Морамо из полиције 

избацити све оне који су били покриће или сарађивали са тим 
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кримилцима. Избацили смо многе, ићи ће их још! Али у полицији је 

огроман број поштених људи, те поштене хоћемо да задржимо и 

знаћемо доћи до сваког поштеног човјека у овој земљи. За то је 

потребна политичка воља, ако нема политичке воље нема ни борбе 

против тога. Ако нема одговорности и показивања само на једну 

адресу, нећете никада добити одговорну владу. Ако је влада 

коалициона, увијек се сви извлаче на друге. Ми овај пут кажемо: то је 

велики усуд, гласајте! Дајте нама већину! Хоћемо одговорност! Не 

требају нам ваши гласови, само због гласова! 

 Бићу и ујутро овдје. Обићи ћемо и средњу школу, да мало то 

посјетимо, да видимо како ћемо даље то радити са овом двораном. Да 

видимо шта још има што морамо учинити.  

 Ослоните се и имајте повјерења у СНСД , изаберите Милана 

Јелића за предсједника РС, Небојшу Радмоновића за члана 

Предсједништва БиХ, и ову екипу пошаљите мени у Бањалуку да 

можемо на најбољи начин вама да помогнемо, а не нама.  

Хвала вам лијепо! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а РОГАТИЦА 
20. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ХАЈДЕ ДА РАДИМО ЗАЈЕДНО И ПОПРАВИМО СТАЊЕ! 
 
 Добар дан. Хвала вам. Прошли пут сам отишао одавде потпуно 

увјерен да ћемо добити, а онда нисмо добили. Ја сам остао исти, са 

истом жељом да заједно радимо, да заједно поправимо стање. Кадa сам 

слушао доктора Слобу како прича и шта говори, онда се поставља 

питање: шта уопште рећи овдје? Како ићи, који пројекат, шта учинити 

да то људима изгледа озбиљно, да хоћете и можете то да урадите. 

Знам само да су 2000-те године, кад сам отишао са мјеста предсједника 

Владе, овдје остала готово сва предузећа која су радила. Данас затичем 

готово све празно, приватизацију која је требала да ријеши проблем 

запошљавања, да ријеши проблем сигурне егзистенције. И чини ми се, 

опет понављам, људи су само гледали себе, своје настојање да 

обезбИједе само за себе, за једну малу групу људи, велики капитал. 

Људи су, раније користећи везе у власти, то добили на шпекулативан 

начин и распродали оно што се могло распродати и још увИјек 

распродају, а раднике истјерали на улицу и оставили Милорада Додика 

и Владу да то рјешава.  

 Ја се питам: шта ми уопште треба политика, како ићи даље? 

Морам да вас увјерим да имамо довољно снаге, довољно енергије и 

способности, знања да се супротставимо томе! Имамо , дакле, много 

знања и способности и то се препознаје у општинама у којима већ 

одавно имамо власт. Били смо у Рудом и видим да је тамо гора 

ситуација него у овим општинама овдје.  

Није вријеме да се ми хвалимо. О политичарима најбоље говори 

оно што они оставе иза себе, а не оно што причају. Имали сте ви овдје 

политичара којима сте се одушевљавали како лијепо говоре, а сваке 
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године све горе и горе, и сваке године из лошијег у још горе, и готово 

сва деценија претходна је тако изгледала. Ми нисмо од тих који овдје 

обећавамо куле и градове, ми се нудимо да заједно са вашом енергијом 

и подршком покушамо промијенити ствар. Она се може промијенити, 

апсолутно, треба хтјети и знати, треба пронаћи и почети радити за 

народ и за његов интерес, а не само за партијске и групне. Једино 

питање које се поставља је: како вама вратити повјерење које дајете 

СТРАНЦИ коју ја водим, овим људима, како вам вратити то очекивање 

које имате од странке која нуди програм промјене, која жели да то све 

изгледа другачије? И увијек нађем одговор у томе да. тамо гдје смо 

радили до сад и имали прилике да то показујемо, људи нам више 

вјерују и више и масовније гласају за нас. У свим општинама у којима 

смо добли власт, на сваким следећим изборима имамо већу подршку. 

Данас у Бањалуци за СНСД гласа 63 %, Лакташима 83%, многе 

општине преко 50%. Данас су то најразвијеније општине. Рогатица је, 

за Лакташе из којих ја долазим, прије рата била појам. Лакташи су 

имали 2 800 запослених, данас имају 7 000 и сваки дан се отварају нова 

радна мјеста. Рогатица се налази на добром положају, што се тиче 

могућности за развој, добре комуникације, велики градови нису далеко, 

има стручну радну снагу, али нико неће да дође да се „петља“ са 

странцима, кажу: "Рогатица је на црној листи општина међународне 

заједнице!" И нико вам неће доћи да помогне; не знају ни шта да 

помогну ни што могу да помогну. Џаба ми говоримо да ово треба 

ревитализовати, да има овдје нормалног свијета! Ја никога не мрзим, ја 

само кажем оно што мислим, а мислим да, уколико хоћете да имате 

напредак, морате да промијените слику о себи самима, а слику 

мијењате тако што мијењате политичку власт коју ви, у међувремену, 

нећете. 

 На глобалном плану има много питања. Ми смо дошли прије 

шест мјесеци у Владу. Република Српска је била у потпуном безнађу, 

само се чекало да се прогласи крај. Многи од вас овдје који сједе су 

мислили "шта ми уопште можемо урадити за шест мјесеци уз 
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међународну заједницу каква јесте, уз немогућност да имате апсолутну 

подршку у парламенту?" Стално морате некога да молите, кад дођете 

да се гласа за ревизију приватизације сви ови из претходних влада 

само себи рачунају и гледају, ако се њих то не дотиче, неће да гласају. 

Али смо ми рекли: "Немамо права да не пробамо!" Једино СНСД је имао 

концепт да направи Владу и ми смо је направили и донијели 69 закона 

за шест мјесеци. Већина од њих су оно што треба овом друштву, од 

закона о специјалном тужиоцу и судовима, ревизији приватизације...  

 Имамо проблем, наравно, са међународном заједницом. 

Дејтонски мировни споразум има још неколико питања која треба да се 

ријеше, то је питање оптужених за ратне злочине и глобално , све 

остало је ствар нас. Не може међународна заједница да разговара са 

Европском унијом о питању БиХ и зато не можемо да прихватимо да 

нам траже, због неког европског пута: "Морате да дате полицију!" Е, 

нећемо дати полицију! То су наши проблеми... Тако ће и остати! 

Наравно, доста је тога урађено добро. Глобално, стабилан мир који 

имамо данас овдје је највећа вриједност коју имамо, и то је нешто што 

треба да очувамо. У Републици Српској никоме не пада на памет да то 

на неки начин доводи у питање!  

 Стабилан мир нам је потребан и у будућности као и помоћ 

међународне заједнице. Ако се двојица потуку у БиХ да НАТО 

интервенише, сем синоћ на Кошеву и Сокоцу. Знате шта је било на 

Сокоцу? Четири хиљаде људи је синоћ било на митингу. А онда се 

нашла једна група мангупа који мисле да је још вријеме Момчила 

Мандића, који вас је упропастио, и да могу да раде шта хоће! Неће 

више нико никог у Републици Српској понижавати, пљувати и свашта 

говорити, неће! Доста је више мангупа који се ошишају на ћелаво, 

ставе ланац око врата, возе „бијесна“ аута и мисле да су богови и да 

могу свашта да раде! Прошло је вријеме тих мангупа. Тамо имамо 

проблема са полицијом и тужилаштвом, каква је то порука? 

Имамо ми, наравно, проблем овдје и са односима у БиХ. Оно 

што радимо од почетка и упорно ћемо радити, то је да нећемо 
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дозволити да нико више уништава достојанство Републике Српске, ни 

Срба, ни било ког човјека без обзира на вјерску и националну 

припадност. Република Српска је дио уставног поретка БиХ, то је 

легално, легитимно стање, то стање има да буде поштовано, ко то не 

уважава имаће проблем са мном! И ви видите како смо ми њима 

одговорили, дошли смо до тога да су и озваничили причу о томе да су 

људи у Републици Српској одлучили о томе шта ће бити РС, да једино 

ми можемо одлучити о томе, нико више неће одлучити и то је нешто 

што свакоме мора да буде јасно! Јел' то одлука на изборима, јел' то 

одлука на референдуму, овако или онако, али гдје се год тражи питање 

Републике Српске ви морате да рачунате да је то одлука овог народа и 

да ће овај народ то одлучити! 

Неће ни Шварц Шилинг, неће ни Сулејман Тихић, ни Силајџић, 

немојте да се бојите, ви њих пустите мени. Неће нам ушуткати наше 

право да се боримо за наше достојанство. Доста је више приче о томе 

"сви су Срби злочинци, сви су Срби ово, сви су Срби геноцидни, треба 

их укинути, треба их иселити!" Онај Церић хода по Босни и каже: "Ово 

је земља Бошњака, коме се не свиђа нека иде." Нек' иде он, што ћемо 

ми ићи! Доста је више тога, мора неко почети да одговора, не може се 

стално шутјети. Чујете ли шта нам каже "велики свијет"? Америка каже: 

"Ми смо пет година у рату, немој да се Американци опуштају." Каквом 

рату, против кога ратујете? „Против терориста“. Каквих терориста? 

„Исламских фундаменталиста“. Па, шта то нама причате, ми то имамо 

сваки дан гледати?! 

 А онда хоће полицију, какву полицију, а шта ћемо ми онда? То 

су ствари које су чињенице. Зар ми да не причамо овако? Знамо да је 

прије мјесец дана у Цазину била група од 350 вехабија који су 

разговарали о томе како да се направи исламска Босна. И шта сад, ја 

треба да шутим, као није се десило јел'? А ми шта год кажемо одмах 

скачу, хоће не знам шта све да ураде. Рекао сам званично: ми смо 

равноправна федерална јединица, а они кажу: "То је пројекат Додика, 

ако буде Република Српска проглашена федералном јединицом, онда ће 
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се за 10 година отцијепити!" Можда хоћемо, можда нећемо... 

Видјећемо! 

Не могу они мене натјерати да ја више волим БиХ него Србију, 

више волим Србију и Републику Српску! Али, ја нисам оптерећан 

мржњом и не мрзим Босну. Према томе, дајте да радимо заједно, неће 

нас ваљда натјерати и шта ћемо да сањамо! Није забрањено сањати, 

није забрањено ни вољети, али видимо да је мржња код многих у 

Сарајеву, према Републици Српској. Понекад се ухватим да сам сретан 

што пуцају од зависти што имамо Републику Српску. А, опет, 

рационално гледајући, само од нас зависи како ће нас гледати. У њој 

више нема проблема за Бошњаке, 150 хиљада Бошњака је вратило 

имовину у Републици Српској, нико нема безбједносних проблема, не 

можете да чујете да је неко нападнут, да је неко угрожен... Ја сам био у 

Федерацији, јуче сам био у Сарајеву, људи који су тамо, Срби који су 

преживјели рат у Сарајеву, кажу: "Дошло је вријеме да се иселимо, 

овдје се више издржати не може!" И шта, сад ја опет да шутим, јел'? Е, 

нећу да шутим, говорим у име људи, јер сам ја у политици!  

Видим у многим мјестима гдје су се вратили Срби, био сам у 

једном мјесту код Тузле, иде асфалт кроз бошњачко село, а тамо гдје су 

српске куће престаје и поново наставља гдје су бошњачке куће. А ово 

су прескочили! Ја против тога треба да се борим, ја мислим да ми овдје, 

наш задатак у Републици Српској, већинског народа Срба је да 

обезбједимо нормалне услове за живот Бошњака, ја то тако мислим. 

Можда се некоме не свиђа, али ја тако мислим! Ми се морамо борити за 

сваког човјека овдје, ко год воли и не угрожава Републику Српску је 

добродошао, а ко је угрожава... имамо ми полицију, имамо ми своје 

снаге без обзира ко он био. Ја могу да вам кажем да су последњих 

година више српски представници угрожавали Републику Српску него 

било ко! 

Ових дана ми приговарају зашто често одлазим у Србију, а ја 

сам и раније ишао у Србију, само није било камера да ме сниме. Кажу: 

"Ви се само састајете, састајете..." Зашто се не би састајали? Састајем 
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се и кад одем у Сарајево, десет дана са Сулејманом Тихићем сам тамо 

сједио, није ми било згодно ни потребно, али тако је. Шта радим у 

Србији? Дошао сам тамо и рекао: "Слушајте, наш народ је у таквом и 

таквом стању, знамо да и Србија има проблема, али Србија је моћна 

држава и теба да помогне и има право, по свим међународним и 

људским правима, да помогне људе, Србе, и овдје. Престаните да 

званично причате како нас волите, како ово или оно, имате ли ви 

каквих пара да нам помогнете, то је једино што мене интересује." И ми 

смо се договорили: 100 милиона евра у идућој години, велики дио тог 

новца ће ићи у сјевероисточни дио Републике Српске. Дио тог новца 

мора доћи и доћи ће овдје у Рогатицу, јер ћу ја то распоређивати за 

Републику Српску. 

Ми желимо Републику Српску стабилну и мирну у којој ће се 

сваки човјек осјећати сигуран и безбједан и имати солидан живот. Ми 

хоћемо да Република Српска буде интересантна за свакога, да има 

гаранцију да живи овдје, а не да одлази одавде. Зар то није логично, 

зар то није фер, зар то није коректно, по чему је то лоше, шта ми то 

желимо лоше другима? То што неко мисли да, ево, Босна треба бити 

унитарна држава, са становишта њих вјероватно је то легална ствар, 

као што је наша да кажем оно што кажемо. Морамо да будемо у 

средини, а не да гледамо. 

Ми смо покренули низ економских мјера, оне ће дати ефекте у 

наредној години дана. Република Српска у наредној години ће 

располагати са новцем од продаје Телекома, од продаје неких других 

предузећа, од овог што ћемо добити од Србије и неких кредита које већ 

имамо обезбијеђене, располагаће са милијарду и по марака нових 

средстава. Не смије то допасти мешетарима који су продавали банке за 

један евро, који су продавали предузећа за мале паре, који су урадили 

то што су урадили... да поново проћердају ту милијарду и по која је 

једина и последња шанса овом народу овдје.  

Зато одговорност желим да буде на вама, немојте да насједнете 

на приче о томе, обично ови који губе кажу: "Све је то исто, сви су 
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политичари исти, они само гледају на себе". Није тачно, не можете 

мене упоређивати ни по стасу ни по ономе шта сам урадио са Чавићем 

и другима, није исто! Свим људима желим све најбоље, као што желим 

својој породици, као што желим своме унуку који има већ мјесец дана, 

пуно здравља, гласајте за кога год хоћете, али изађите на изборе. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ВЛАСЕНИЦА 
20. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ВЛАСЕНИЦИ ТРЕБА ПОВЈЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ 
 
 Поздрављам све, хвала вам. Хвала вам што сте ове кишне 

вечери овдје с нама. Храбри ме мисао да ни овако јака киша која пада 

није била довољан разог да вас спријечи да останете кући, и што сте 

овдје са мном. То ми даје снагу и то ми чини обавезу. 

 Ја нисам дошао овдје да вас молим за гласове за СНСД. Ја сам 

овдје дошао да се надахнем снагом и да поставим једну нову 

одговорност, моју и ових људи, према вама. Та одговопрност се односи 

на оно што су ваша очекивања, а очекивања су да нам коначно крене. 

Да нисмо више понижени, да можемо да кажемо да се не бојимо! Неће 

више нико овдје на овим просторима говорити лоше о Републици 

Српској! Увијек ћемо им одговорити јасно и гласно да Републику Српску 

волимо и да ту љубав нам нико не може ускратити. Желимо, разумни 

смо, да градимо друштво равноправних људи, равноправне Републике 

Српске у БиХ. Она ће бити и прихватити БиХ онолико колико други у 

Босни прихватају Републику Српску, ни мање ни више! А ако неко не 

прихвата Републику Српску, онда наравно доводи у питање Босну. Само 

равноправна Република Српска може да да снагу БиХ. Ми желимо то да 

кажемо јасно и гласно. И ових дана, када са разних страна нам пријете 

да, уколико наставимо причати на овај начин, да ће нас смијенити, да 

ће нешто учинити... Прошло је и то вријеме! Нема више смјена! Имамо 

право да се боримо за своје достојанство и нико неће више понижавати 

Републику Српску ни српски народ, ни било ког човјека. Сви су овдје 

добродошли који хоће да ово друштво буде нормално и добро. Имамо 

ми посла с онима који су нам годинама радили и правили друштво у 

којем су сви били разочарани. Знате ви добро ко су они! Долазили су на 
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разне функције овдје у Власеници, накупили се пара, а онда нестајали 

тамо далеко преко Дрине.  

 Јуче сам на Соколцу чуо једну страшну причу , кажу да је скоро 

неки шумар, локални тамо, пријавио крађу код себе кући и кажу да су 

му из каsе украли 300.000 КМ. Откуд шумару 300.000 КМ? А знам да и 

ови ваши овдје срећковићи пет година уназад нису фактурисали ни 

један камион обловине прве класе, све је треће и четврте класе. Па гдје 

има прва класа, ако нема овдје у Власеници? Ми коначно морамо све то 

да доведемо у ред како би вама вратили повјерење у институције 

државе. Жао ми је као човјеку што нисмо успјели са овим начелником, 

нисмо много од њега тражили. Тражили смо да само уради оно што смо 

вам обећавали, а то је да разчисти са криминалцима у општинској 

згради. Он је задржао и оног свог шофера и оне све људе који су 

годинама вама овдје били пред очима. Оне који су учинили све да 

буџет општине Власеница буде блокиран годину дана! Организовали 

смо акцију у Крајини да помогнемо Власеници, тамо су општине гдје је 

СНСД имао власт давале свој новац да помогнемо, а од њега смо само 

тражили да покрене процедуру против људи који су довели до тога да 

продају ондје оно земљиште, да „ови“ јефтино направе важне, себи, 

зграде, да завију општину у црно и да једноставно за то одговарају. Он 

није хтио! Нема кумова и пријатеља када је народ у питању! Нема ни 

школских другова... и зато нисмо могли да идемо даље! Сад смо на 

различитим странама, преварио нас је. Залагао сам се за њега, помагао 

што сам могао. Уложио је МИћо Краљевић свој ауторитет, уложили сте 

сви ви из СНСД-а свој ауторитет, а он није хтио да проведе страначки 

програм. Ми смо имали снаге да кажемо не треба нам власт по сваку 

цјену, носи је са собом, иди куд хоћеш! Вратићемо ми повјерење људи 

овдје.! Са нестрпљењем сам очекивао како ћемо доћи овдје и како ћете 

нас дочекати и да ли ћете нас подржати? Сад вам хвала за то! 

Рачунајте да је то био само један мали застој у рашчишћавању онога 

што морамо у Власеници урадити. Али, нашли смо начина. Ако смо 

обећали да овдје направимо пут, да смо га направили! Настављамо да 
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радимо тамо гдје смо год то рекли. Уредићемо ову главну улицу , пошто 

они не знају ништа више да ураде.  

 Власеници треба повјерење у институције. Били смо спремни да 

све учинимо, сада нећемо док је овај начелник овдје. Нећемо зато што 

је изневјерио наше наде и наша очекивања. Ми смо се борили у тешкој 

политичкој борби да дође на мјесто начелника, а он је окренуо леђа 

својим друговима и свом народу! Данас се дружи не знам ни ја с ким! 

Чујем да је на некој другој листи. Сретно му, не мрзим га, али нисмо 

више сарадници! То је довољна казна.  

 Траже од нас овдје да говоримо о томе како ријешити проблеме. 

Проблеми се прије свега рјешавају када се ријеши политичка подршка и 

политичко стање у друштву.  

 Ми смо увјерени да СНСД, са кандидатима какав је Милан Јелић 

за предсједника РС, Небојша Радмановић за члана Предсједништва БиХ, 

моја маленкост за, како је Милан заборавио рећи да ћу бити његов 

кандидат за предсједника Владе РС, и ови бројни посланици које овдје 

видите, и од којих не желим да одвајам никога , јер сам их ја већ 

изабрао. Ја сам потписао за њих да су најбољи, ја стојим иза њих! Ово 

је мој тим, за њих гласајте! Ако хоћемо да играмо утакмицу, за 

утакмицу је увијек потребан тим.  

 Како радити и вратити повјерење људима који су остали без 

својих радних мјеста у једној сумњивој приватизацији и у једној пљачки 

која је била таква каква јесте. Није лако. Нема брзине! Морамо да 

радимо двије ствари: једна је да рашчишћавамо неправилности из 

прошлости, а друга да искористимо сваку могућност да нешто урадимо. 

 Република Српска, увјерен сам, има шансу ка свом економском 

опоравку и развоју. Чека нас година, у којој ћемо сигурно по разним 

основама, обезбиједити око 1.5 милијарди КМ за различите пројекте и 

наћи ћемо начина да дође овдје у Власеницу. Ви то заслужујете 

вечерас, није више ни важно како ћете гласати, важно је да вас видим 

овдје, важно је да сте ту! Од продаје Телекома и неких других извора, 

Република Српска са 1.5 милијарди КМ, може да покрене нови циклус у 
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свом развоју. И нећемо секташити, имаћете исти третман као моји 

Лакташи! И никакве разлике у томе неће бити.  

 Данас и ових дана, често чујем примједбе како се ја као нешто 

често срећем са руководством Србије. Ја сам и раније био у Србији и 

тамо се сретао с разним људима, само ме нису сликали. Сад ме сликају. 

Па им смета. Али, желим да кажем, Милорад Додик је човјек који воли 

Србију и неће ми то нико избити из мојих осјећаја. Ваљда није 

забрањено вољети? Али, ја сам исто тако практичан човјек. Доста ми је 

више и приче оних из Србије како смо ми браћа, како нас воле! Ја сам 

отишао и питао конкретно: " Имате ли каквих пара да нам помогнете? 

Пустите ви ту љубав!" Они су ми рекли да желе да направе и 

финансирају мост на Рачи. Урадићемо тај мост на Рачи! Даће 100.000 

миолона евра за различите пројекте, највећи дио тог новца доћи ће 

овдје у источни дио. Наћи ћемо пројекте које ћемо овдје реализовати. 

Био сам ја овдје и у једној школи. Морамо да је модернизујемо, морамо 

да поправимо стандард и људи који раде у школи. Морамо да покушамо 

и да још више обезбиједимо повећање пензија. Тешко иде. Данас 

имамо на једног радника - једног пензионера, што је тешко. Али 

обезбједили смо, уз разне уштеде у задњих шест мјесеци да се 

пензионерима исплати плус једна пензија у задњих мјесец дана. Неки 

кажу да је то пред изборе. Па шта има везе и ако јест пред изборе? 

Пензионери су добили пензију! Ваљда то није лаж. Обезбједили смо 

једну инвалиднину плус. Опет исти приговор, исти одговор!  

 Наравно, желимо да свима вама на неки начин вратимо 

повјерење. Најважније моје питање у животу је: како сад вама вратити 

повјерење? Како сад испунити ваша очекивања? Ја нисам човјек коме 

је свеједно ако се неко сутра разочара. Могу да поднесем пар људи да 

се разочара, можда имају неке амбиције и тако даље, али да се 

разочара већина, то не могу да поднесем! Зато ћу предано радити са 

овом екипом људи да сутра ваше задовољство буде искључиво наш 

циљ.  
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 Морамо ићи полако, имајте повјерења у нас. Ми смо људи који 

волимо, ми нисмо људи који мрзимо. Ми смо сви они који своје вријеме 

желе да употребе да би овај народ коначно кренуо. Ми вама желимо 

све најбоље, свима вашим пријатељима, свима оним вама драгим 

људима желим све најбоље у животу. То је оно с чиме ми идемо у 

политику , с чиме идемо у живот! Вријеме је наравно за музику и пјесму 

, а онај ко нешто није разумио или није чуо шта ја говорим, нек чита 

новине и гледа ТВ. 

 Хвала вам лијепо! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а БРАТУНАЦ 
21. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ОД БРАТУНЦА ЋЕМО НАПРАВИТИ БОЉЕ И СРЕТНИЈЕ 
МЈЕСТО 

 
 Хвала свима, хвала Братунцу. Овдје изгледа нико није остао код 

куће, сви сте дошли. УвИјек се радујем доласку у овај град и увјек имам 

добра дружења с вама, али ово је најбоље. Волио биХ да је овдје, 

вечерас, и мој пријатељ Драган Јовановић. Било је тешко кренути, 

једна мала група људи овдје је то учинила. Ишли смо и покушали да од 

Братунца направимо једно сретније и боље мјесто. Када сам отишао из 

Владе овдје су радила готово сва предузећа, данас чујем да не ради 

ништа. Наравно да ме то не радује и тужан сам што «Вихор» више не 

ради, чујем да вам хоће да продају Аутобуску станицу, све живо би 

распродали само да намире своје џепове! 

 Обилазим Републику Српску, гледам, видим да имамо не само 

људе, и то добре људе, него имамо и богатство, али да би се тиме 

правилно управљало морају да раде прави људи. Прије неколико 

вечери био сам на Сокоцу, рекоше ми тамо да је један шумар пријавио 

крађу 300 хиљада марака из неке каце, гдје је то крио, па можете 

мислити колико су директори и ови други лопови покрали када један 

шумар има 300 хиљада марака. И још га није срамота да пријави такву 

крађу! Мора све да буде другачије, све да буде у корист општег добра и 

добра за све људе, а не само за појединце! Ми нисмо странка која је 

дошла овдје да вас моли за ваше гласове, не мора нико да гласа, ми 

смо дошли овдје да кажемо да имамо одговорност, да смо поносни за 

оно што смо до сада урадили, да смо поносни на ове људе који нам 

увијек изнова дају повјерење, да сам поносан овдје на вас из Братунца 
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који сте годинама уназад подржавали нас, гласали за нас и надам се да 

је дошао тренутак да СНСД почне да враћа људима овдје у Братунцу. 

  Наш циљ је искључиво добро за све, добро за све људе. Ми смо 

странка која не мрзи, ми смо људи који не мрзимо, ми смо људи који 

желимо свима добро. Ја вама свима желим све најбоље као и својој 

породици. То је нешто што носим у себи и то се не може промијенити! 

Онима који не воле Милорада Додика и СНСД ја желим добро, желим да 

свим људима буде добро и то је наш мотив, то је наш циљ, онда сам 

сретан. Сада наравно не могу да будем усхићен зато што вас је толико, 

јер је обавеза. Ја вас не видим као гласаче, ја вас видим као своју 

обавезу, моје једино питање је како да вратим то повјерење? Наравно, 

ја мислим да смо ми овдје побиједили, то ће показати први октобар! 

Увјерен сам, ево довољно је да ви гласате и не треба нам нико више, и 

ми смо побједили! Ваљда нас нећете преварити, што сте долазили 

вечерас? 

  Ми желимо да вратимо достојанство људима, рекли смо да више 

нико неће нападати Републику Српску ни српски народ! И доста је више 

приче. Био сам малоприје у Сребреници и видим тамо тугу. Није 

коректан однос међународног фактора у погледу подршке 

реконструкцији села и пројеката. Тамо се само фаворизују села 

Бошњака, а Срби као да живе у неком другом свијету! Ми то видимо.  

 Наравно, свим људима треба помоћи, али оно што треба овим 

људима овдје је правда, треба једнак третман! Неће више нико да нас 

потцјењује, неће више нико да каже да је овај народ злочиначки, неће 

више нико да каже да Република Српска нема шансе да уђе у Унију. Ми 

не мрзимо Босну, али неће нам нико забранити да волимо Републику 

Српску и Србију, нико! А Босну ћемо само прихватити онолико, ни мање 

ни више, колико Босна прихвата Републику Српску! Ако Босна не 

прихвата, Република Српска нема разлога да прихвати Босну, и то је 

дефинитивно! Нека скидају кога хоће са листе, кажу: "скинућемо 

Додика што то говори". Ево, да поново поновим: ако не поштујете 

Републику Српску ни ми не поштујемо БиХ! Па да могу фино да нас 
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скину, да имају разлог, али једно неће – неће ми забранити да говорим! 

Јел' мислите да није коректно? Није корактан овај однос од многих 

странаца који овдје долазе и мисле да само они требају да нам држе 

предавања. Доста више те приче! 

 Свако ко жели да нам помогне - добро дошао, желимо да 

разговарамо, желимо у Европску унију, желимо све пројекте, желимо 

добро и другим људима и другим нацијама и желимо да овдје буде 

трајан мир, али доста више приче... па нисмо ми малоумни да нам 

стално говоре шта треба! Биће оно што ми прихватимо, а ми смо им 

јасно рекли, пријете нам, као нема пута у Европу ако нема реформе 

полиције. Е, неће добити полицију па таман и не ишли у Европу! Ми 

сми им фино понудили концепт по коме се може направити реформа, 

али не може да то буде подцјењивање, не може, јер је то смислио 

Ешдаун који је овдје оставио неке приципе и рекао: "То је то, најбоља 

демонтажа за ове политичаре у Републици Српској, узмите им 

полицију!" Е, неће, не морам бити никакав политичар ни предсједник 

Владе, ја то нећу прихватити!  

 Ми имамо обавезе да наш народ растеретимо свих оних 

негативних терета из прошлости, али не може да се то ради само тако, 

да кривица стоји само на једној страни. Није тачно. Није кривица само 

на једној страни и то хоћемо увијек да кажемо и то ћемо увијек 

поновити. Чујем ових дана, а и ви који слушате, како амерички 

предсједник каже: "Америка је у рату." И онда ви се запитате откуд 

Америка у рату? Америка је у рату против тероризма... Каквог 

тероризма ?... радикалног ислама. Па, то ми имамо овдје у комшилуку, 

шта нама објашњавају? Па нам кажу, чујем оног Церића који хода по 

Босни, каже: "Босна је земља Босанаца", а Босанци зна се ко су, каже: 

"Коме се не свиђа, нека иде!" Нек' иде он, што би ми морали ићи 

одавде!? Чујем ових дана да се тамо негдје у Цазину скупило 350 

вехабија који разговарају о томе како да направе исламску БиХ. Зар то 

све да ми немамо у виду и да кажемо: ево вам још и полиција, па да 
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сутра кажу: "Ево имате ви тамо Србију, идите у Србију." Ово је овдје 

наше, одавде не идемо!  

 Добро дошао је свако ко поштује Републику Српску и они који 

хоће да живе у РС, нема Република Српска ништа против било ког 

човјека, само има онда ако ради против Републике Српске и то нека 

буде јасно! Зашто то није нормално, зар није нормално, зар је ово 

говор мржње, по чему је ово говор мржње? Ми хоћемо мир, хоћемо 

стабилност, хоћемо Републику, сматрамо да имамо на њу право и 

престаните више размишљати о томе! Не бој'те се ви Сулејмана Тихића, 

Силајџића, Лагумџије, пустите њих мени, ја ћу њих да средим! Неће 

тамо у Сарајевуда долазе на сједнице... Само кад нема Николе 

Шпирића, чим је Шпирић тамо они неће више да буду на сједници. 

Нећу сада да издвајам никог, ја сам њих већ једном изабрао, ово је 

најбоља екипа која постоји, добићемо ми своју битку!  

 Критикују ме што идем у Србију, ја сам ишао и раније у Србију 

само они нису сликали, сада ме сликају, шта да радим? Кажу: "Јел' то, 

господине Додик, поново концепт Велика Србија?" Није, нисте у праву, 

уопште немате појма о чему се ради! Хоћемо да направимо велику 

Републику Српску! Немамо ми никакву намјеру да водимо рат, немамо 

ни снаге за то, једини рат који ја хоћу да водим то је рат за бољи 

живот, само тај рат! И хоћу свакога да поразим ко само гледа себе и не 

жели да види друге, не жели да подржи доброг ђака, доброг студента, 

доброг комшију, старог човјека да помогне, стару мајку, не жели да 

види патњу људи, против тих се ја борим! 

 Морамо вратити достојанство овој полицији. Неки дан сам слушао како 

на Сокоцу полицији нема шта не раде, пљују, псују, ко ради то? Неки 

кретени, па се питам: како то може себи полиција да дозволи? Може, 

зато што су имали власт која је подржавала те кретене, и онда смо им 

фино рекли: поред оних 4000 да се постави тамо... драго ми је што су 

изударали оних 20... Полиција мора да ради свој посао, мора да се 

поштује људски живот, то је светиња!  
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 Најтеже ми је што овдје видим много мале дјеце, понекад 

закључим да је до њих било, давно бих ја побједио! Али, ви стари сте 

увијек проблем! И због те меле дјеце која вјерују неће нико да прави 

неред овдје, неће, и зато ћу јасно рећи – прошло је вријеме клошара 

који се ошишају на ћелаво, ставе ланац око врата и тероришу добре 

људе и полицију и читаво друштво! Прошло је то вријеме, неће то 

моћи, или ми или они, нема друге! Враћамо се у школу, враћамо се у 

предузећа, сваки дан покушавамо да нађемо оне који растурају дрогу. 

Чујем да и овдје има таквих, знате ви ко су они, доћи ћемо ми и до 

њих, само једно јутро кад устанете чућете... неће се нико сакрити! 

Овдје вриједе само они који хоће да дају овој Републици, овом народу, 

а они који хоће да губе вријеме, неће бити поштовани.  

 Дакле, да наставим ону причу о Србији, кажу и често говоре 

како нас воле, као: ови преко Дрине су наша браћа! Ја им 

кажем:добро,вјерујем, али имате ли ви каквих пара да нам помогнете! 

Данас смо почели да реализујемо нове пројекте. Они су се у Сарајеву 

успаничили око Споразума, само да знате да ћу потписати тај 

Споразум. Реализујемо нове пројекте. Србија, ево, 26. отвара прву 

банку из Србије у Републици Српској, Комерцијалну банку, имаће она и 

овдје своју пословницу, градимо мост преко Дрине... Србија је, српска 

Влада, одобрила помоћ Републици Српској од 100 милиона евра за 

идућу годину, највећи дио тог новца доћи ће овдје у вашу општину и 

општине уз Дрину. Ми хоћемо да прихватимо ту помоћ као што смо и 

других земаља. Србија сад долази у могућност да даје, да помогне, она 

има своје проблеме, али она може и да помогне. Хоћемо још нешто, 

слушајте ме добро, хоћемо да имамо право да гласамо у Србији, да 

бирамо предсједника Србије и Парламент Србије, и то хоћемо, можда се 

то некоме не свиђа, шта да радимо? Мени се свиђа!  

 Полако са референдумом, прво смо рекли: ако наставите да 

тражите укидање Републике Српске ми ћемо на референдум! Е, сада се 

ови тамо у Сарајеву нама правдају, чак и странци, а јуче каже 
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Силајџић:"Не тражимо ми укидање". Добро, полако, има времена. 

Нисмо ми радикали који хоће све одмах па добију по глави, полако. 

 Требају паметни људи, није политика ствар емоција, није 

политика ствар приче, људе који вам долазе овдје говорити цјените 

само по ономе шта оставе иза себе! Само по ономе што оставе иза себе. 

Запамтите шта сам рекао и видите за годину дана да ли ће бити пут до 

Скелана или неће бити пут до Скелана. Па онда кажите:"Е овај није 

исти!" Ја се трудим невјероватно много да нисам исти као многи други 

политичари, Иванић, Чавић... Видим неки дан, долазећи овдје, плакате 

оног Михајлице и оног Лазаревића, један је као анђео други ђаво, један 

црн један бијел. Чујем, кажу: онако како изгледају к'о да су сами себи 

дошли на 40 дана!То сам ја чуо, преносим само.  

 Хвала вам свима, мораћемо да идемо, вама желим да упутим 

највеће поштовање, највећу љубав, желим вам све најбоље као свом 

унуку који има већ мјесец дана.  

 Хвала вам, лијепо.  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а СРЕБРЕНИЦА 
21. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

УВЈЕРЕН САМ У БОЉИ ЖИВОТ СРЕБРЕНИЦЕ 
 
 Хвала, и наравно да ћемо на прољеће, кад снијег окопни, 

коначно направити онај пут за Скелане. Читао сам овдје да то још није 

завршено, а '99/2000-те је урађено 3.5 километра пута, а кажу да није 

ни метар. У овој години то не можемо да стигнемо, али ћемо прво 

планирати, па чим снијег оде са ових обронака, да почнемо да радимо 

овај пут у ширини од 5 метара и да дође до Скелана. Тада ћу опет доћи 

међу вас, па таман и не био тад главни! 

Долазим овдје увијек са жељом да с вама постигнем договор да 

једноставно урадимо оно што је овдје неопходно, имајући у виду оно 

што се десило у Сребреници, у непосредној прошлости. Она мора да 

има већу пажњу, већи значај. Морамо свима поручити да нема ништа 

од идеје да се Сребреница издвоји у неки дистрикт и да буде мимо 

Републике Српске, то неће моћи, наравно! Али, све позивамо да радимо 

у интересу Сребренице, и данас кад долазим овдје у Сребреницу, видим 

тачно и знам које су нове куће, а које нису. Не треба мени неко да 

објашњава чије су које, ја савршено добро видим. И зато и 

међународна заједница мораће овдје да покаже свој другачији, односно 

једнак, третман за све! 

 Морамо бити реални. Прво морамо овдје вратити живот, и то се 

може урадити. Оставио сам вам Сребреницу 2000-те године, када сте 

гласали за СДС, са предузећима која су, у правилу, сва радила. Данас 

вам не ради готово ништа. Не ради ништа, а када сад покушавам 

поново да уђем у то и да покушамо нешто да урадимо онда видим да су 

вам сва предузећа неки кретени покуповали, не можете им ни помоћи! 

Они само то продају, а раднике изгоне на улицу. Зар није тако? 
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Наравно да је тако. Нису сви, наравно, има ту и добрих људи, не 

мислим ја на све, али у правилу, оно што се десило Републици Српској 

је чињеница да је, рецимо, 11 људи учествовало на 870 лицитација и 

купило 100 предузећа у РС. Ја говорим о приватизацији која сад 

онемогућава да нешто радимо. Наш план ће бити да покушамо поново 

образ да вратимо, држави и друштву, и да вам вратимо потенцијал који 

можемо. Само, нажалост, то се мора разумјети, сада ћемо тим 

шпекулантима који су вам куповали морати да платимо велике паре да 

би могли поново то да уредимо, јер су они све своје уписали у судове, у 

грунт и сада имамо проблем шта даље. Али наћи ћемо ми неки начин, 

не брините.  

Ја сам дошао овдје да вам кажем да имам пуно повјерења у оно 

што се зове Сребреница и њена будућност. Ја хоћу да у томе 

учествујем, знам и могу да урадим неке ствари, заједно са овом екипом 

људи. Ја намјерно никога не издвајам јер су они мој избор, ја сам њих 

изабрао и ставио на листу на приједлог ваших општинских 

организација. Ово је екипа која мора да добије, ово је тим који ће 

убудуће да добија утакмице. Гдје год будемо играли та утакмица ће се 

играти за добро за све људе, за оне који желе да им се помогне. У 

неким срединама не можемо ни да помогнемо јер људи неће да им се 

помогне. Не можете ви помоћи некоме, ако он неће! 

Наравно, овдје се мора промијенити политичка клима, овдје се 

мора јасно рећи и изаћи из стања једне апатије. Нико овдје ко имало 

трезвено размишља не спори чињенице које су се десиле у прошлости, 

али не може се само од тога да живи. Овдје се мора почети враћати 

достојанство људима, прије свега српском народу који је, због тих 

ствари и догађаја из прошлости стално колективно осуђиван. Та врста 

приче, та врста понижења више неће моћи ићи. Ми поштујемо све 

жртве, али оне су подједнако тешке на свим странама, неће више моћи 

да сваки дневник јавног сервиса из Сарајева само прича о томе, читав 

дневник само о Србима! Е, не може више, нећемо га ни гледати! Бар је 

то лако, узмеш и пребациш. И то се већ уклапа, видим да неки чак 
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немају ни сигнала. Али ево, ми смо већ дали налог да се направи читав 

један пројекат да у сваку кућу уђе сигнал Радио Телевизије Републике 

Српске, и то ће бити и дио овог рјешења. 

 Наравно, многи овдје, поготово ови међународни пријатељи, па 

и неки непријатељи, покушавају да нам објасне како ми треба да 

причамо о радним мјестима. Хоћемо да причамо о радним мјестима, 

наравно да хоћемо. Како то урадити, како до тога доћи, како ријешити 

проблеме о којима сам говорио, везано за приватизацију, како би се 

отворила нова радна мјеста, али оно што је сигурно извјесно је да ће у 

идућој години Република Српска имати на рачуну милијарду марака 

средстава за свој развој. Од кључне важности у сљедећој години је 

имати одговорну власт која тај новац неће потрошити, неће гурнути у 

потрошњу него ће га усмјерити у развој, и то неће добити шпекуланти 

и мешетари, будите сигурни, који су измешетарили све што се могло од 

овог народа и овог друштва! Гледам, сад сам био у Милићима и гледам 

како то може да буде успјешно. Многи од вас одмах помисле "имају они 

боксита." Имате и ви! Па што вам је овако? Имате, има општина. Није 

било адекватног управљања у прошлости, зато је овако како јесте. 

 У свему овоме, дакле, како доћи до радних мјеста је питање 

које вама се и не да објаснити, наравно, ви вјерујете само када то 

видите или када се деси. Политичарима немојте вјеровати по причи, 

зато и ја нећу о томе да причам, него вјерујте по ономе шта су они 

оставили иза себе! Нема од тих великих прича ништа, постоји само 

прича - јесте ли урадили, нисте ли урадили. Ја долазим из општине која 

је прије рата имала 2800 запослених, данас има 7300! У овој години до 

данас запослено је 600 нових радника. Ја сам на власти већ 10 година у 

Лакташима, и није тачно да оде све у Лакташе. Као што знате, ја сам 

пет година био изван Владе Републике Српске, и у тим свим годинама 

имао сам стални раст, гдје смо имали локалну власт која се зова власт 

СНСД-а. Од 25 одборника у општини наша странка има 20 одборника, и 

свих ових година смо имали по 500 запослених у свакој новој години, а 

имали смо Владу против себе. А вама ови овдје дођу и кажу: 
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"Запостављен је источни дио." Ко вам то говори, СДС? Па ко је био 

задњих пет година на власти, ко је био задњих 10 година на власти, да 

није мој отац можда био? Што вам нису помогли да се развијете, зашто 

вам нису направили пут за Скелане? Задња инвестиција коју смо овдје 

радили био је водовод, колико ја знам, из Владе РС. Ономе коме сам ја 

радио има воду и данас. 

 Дакле, ствар је у томе да се ми разумијемо по неколико 

питања. Прво, наша политика иде за тим да не дозволи урушавање 

достојанства људи и достојанства Републике Српске. Ми им јасно 

поручујемо и кажемо: ми прихватамо БиХ онолико колико БиХ прихвата 

Републику Српску! Ако прихвата, прихватамо и ми, ако не прихвата не 

прихватамо ни ми њу! У задње вријеме имам доста проблема, видите да 

ми нешто као пријете, скинуће ме, неће ми дати ово, оно. Могу ме 

скинути с листе, али ми не могу забранити да говорим, ја ћу говорити! 

То урушено достојанство морамо да вратимо и да народ изведемо из 

позиције колективне одговорности! Није колективно крив, постоје 

индивидуалне одговорности и није проблем да сви који су одговорни за 

ратне злочине за то одговарају. Ова странка никога од тих људи неће 

заштитити! Ми прво морамо да ријешимо питање оптужених за ратне 

злочине, јер је наш проблем управо то што сваки напредак који се 

осјети, увијек нас враћа на те које носимо на леђима. 

То је одговорност, мене нападају да се често виђам са овима из 

Србије. Сад је забрањено да се и са њима видим? Па кажу "Јел' ви то 

опет правите Велику Србију?" Не правимо Велику Србију, нисте у праву, 

правимо Велику Републику Српску. Био сам у Србији и бићемо ових 

дана, потписаћемо тај споразум без обзира колико ови скакали да то не 

урадимо, ова десна рука ће то потписати! И рекао сам им фино: дај 

пустите ви нас са том великом причом како смо ми браћа, како ви нас 

волите, имате ли ви каквих пара да нама помогнете? И оно што радимо, 

то је да смо већ кренули у пројектовање моста на Рачи и многих других 

пројеката. Влада Србије у идућој години ће одвојити за помоћ за 

пројекте у Републици Српској 100 милиона евра, то је 200 милиона 
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марака, 90% тих средстава ићи ће према источном дијелу РС. То је моја 

прича са Србијом! Добро дошли су и Нијемци и Французи и Словенци и 

Хрвати да нешто раде, а само је проблем када неко из Србије овдје 

нешто треба да уради! То морамо да скинемо као табу, не може више 

то да егзистира тако!  

На крају крајева, имамо и јасно говоримо, рећи ћу и овдје, ми 

смо странка љубави, нисмо странка мржње, ми не мрзимо БиХ али нам 

не могу забранити да волимо Републику Српску и Србију, то је тако. 

Желимо да градимо БиХ на принципима за које мислимо да никога не 

угрожавају, али доста више приче Церића који каже: "Коме се не свиђа 

нек' иде." Нек' иде он, што би ми ишли! Ми никога не тјерамо, ми не 

тражимо да он оде, али нећемо ни да слушамо његове поруке.  

Имамо ми овдје доста проблема, наравно, свјесни смо ми 

постојања разних врста проблема. Они који слушају чули су америчког 

предсједника како прича како је Америка у рату. Чуј Америка у рату? А 

кад их питате у каквом рату, онда кажу „против терориста“. Па, којих 

терориста? „Исламских терориста.“ Па ми то имамо овдје у комшилуку. 

Морамо и ми о томе да размишљамо! Наравно да и код Бошњака има 

добрих људи, несумњиво, оних којима треба помоћи и које треба 

уважити, али је чињеница да у овој земљи, БиХ, имате сада 140 – 156 

лица који су за вријеме рата дошли овдје као муџахедини, остали ту и 

добили држављанства у Сарајеву, и нема ниједног акта који се деси у 

свијету да неко не погледа у БиХ , јер мисли да одавде све иде. Ја нећу 

у таквој држави да живим, ја нећу такву државу! Дакле, зашто ми не 

можемо о томе да говоримо? Прије два мјесеца се у Цазину састало 350 

вехабија и разговарали су о томе како да направе БиХ исламском 

замљом, и знају то сви, само нећете то наћи у медијима! А нађу некога 

ко стави шубару и кокарду и одмах сви медији то усликају и објаве! Ми 

само тражимо једнак третман, ништа друго не тражимо, и добро дошао 

сваки добар Бошњак, Хрват да живи заједно с нама! 

Знам ја да је тешко вас сада увјеравати у то да може нешто да 

се уради, многи су долазили, свашта причали па ништа није било, али 
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оно што можете урадити то је да они који су до сада гласали за неке 

друге политичке партије да једном гласају против себе и гласају за нас, 

помоћи ће и себи и другима. Ми никога не мрзимо, ја сам човјек који је 

пун љубави за све, за све људе па чак и оне који ме не воле и мрзе, то 

је њихов проблем, њима настаје проблем када се супротставе мени, а 

овако можете да будете поред мене и мрзите ме, немојте само да 

дирате никога. Ја и таквима желим добро. Желим свима вама, вама 

драгим људима пуно среће и здравља, желим да коначно сване, да 

коначно крене: Желим само једно, када дођем у Сребреницу и не будем 

политичар, да овдје сретнем некога од вас који ће ми рећи: "Хвала за 

оно што си урадио оно, за тај пут за Скелане, за сигнал, за воду, за 

радна мјеста" итд. Е, то само хоћу, мене само то интересује, ништа 

друго, све друго имам. Не треба ми ништа од ствари које би могле да 

буду лична корист. 

 Ја доживљавам на многим скуповима, неку вече смо на Сокоцу 

имали 4 хиљаде људи, они који гледају телевизију то знају, синоћ у 

Власеници 3 хиљаде људи, у Бјељини смо имали 7 хиљада људи на 

митингу, у Фочи је било 6-7 хиљада људи, и када све то видим, кад 

видим вас, ја то не гледам као људе који само треба да гласају, ја то 

гледам као моју обавезу према вама, како вратити вама повјерење које 

дајете? Сваки пут са свима њима разговарам шта учинити сваки дан да 

се осјети наше присуство и наша добра воља у том погледу. Нисмо ми 

свемогући људи, али оно што има ресурса желимо да усмјеримо на 

прави пут. Ја сам увјерен у боље дане Републике Српске и бољи живот 

овдје, помоћи ћемо све што можемо. Свима желим пуно здравља, 

сретно и видимо се неки сљедећи пут!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ЗВОРНИК 
21. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК: 
 

УВЈЕРЕН САМ У ДОБРЕ ГОДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
  
 Добро вече, свима. Добро вече и хвала Зворнику, хвала свим 

добрим људима који сте вечерас с нама. Цијеним и дуго сам чекао ово 

овдје у Зворнику! Били смо и раније заједно, разговарали, поруку сте 

разумијели, али није било довољно. Сада сам увјерен да само ово 

гласова, када буде евидентирано као гласови СНСД на свим листама, да 

смо се дефинитивно сложили и да смо дефинитивно заједно. Ја вас 

нећу преварити, немојте ни ви! Знам да има и мали број оних који су 

дошли да ово гледају, сигурно ће причати да се овдје ништа не дешава, 

јер је њихова завист апсолутно огромна и њихова мржња према ономе 

што СНСД данас значи је велика да би могли да побједе своје сујете. 

СНСД с овом екипом коју сам изабра: ова екипа која мора да добије, 

ова екипа која је једина ваша репрезентација... сигурно је најбоље што 

се нуди на политичком тржишту у Републици Српској! СНСД, ја, Милан, 

Небојша, Шпирић, сви остали годинама радимо предано да сваком 

овдје у Републици Српској учинимо добро. Ми смо добри људи, ми смо 

они који не пролазе поред људи у невољи, који желе да се врате и 

помогну сваком коме је помоћ потребна. Наравно, много је таквих у 

Републици Српској и жао ми је што свакоме не могу да стигнем и 

сваком да дам оно што желим, а то је своју душу, своју енергију, своје 

настојање и жељу да вам буде боље. Схватио сам као политичар да то 

само може ићи онда ако читаво друштво крене напријед, онда се свима 

помаже. 

 Дуго година Зворник покушава да нађе себе и никако да 

побједи некакве Васиће, Митровиће и остале, који годинама овдје пред 

изборе ураде неколико акција, добију нешто гласова, а онда четири 
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године несметано само гледају себе и људе око себе! Ви то савршено 

добро знате! Није лијепо да ја говорим о кандидатима СДС, али чујем 

да је овај Васић поставио свог некаквог брата на листу СДС за 

посланика: сачувај боже да прође! То ће бити ваш одраз, ваш 

представник, неће бити мој. Ја Зворник волим, али могу без Зворника, 

али нешто морам искрено да вам каже: ви нећете моћи без Милорада 

Додика!  

 Морате да подржите велике политичке странке и велике 

политичаре! Мале политичке партије само покушавају пред изборе да 

окупе нешто родбине, пријатеља, нешто оних што су дали, па онда 

четири године само гледају себе. Велике политичке странке воде 

велике пројекте, велике политичке партије се баве политиком, велике 

политичке странке се баве стратегијом... и велике политичке партије 

само имају проблем с малим политичким партијама! Зато је вријеме и 

ово што данас имамо је - ствар одлуке. Можда сваки пут кажемо да су 

најважнији избори, али оно што нас чека морате да дате довољно снаге 

представницима Републике Српске да могу да носе стратешке битке. Не 

може више из Републике Српске да оде пет партија и увијек се нађе 

једна којој се сломи кичма, којој међународна заједница или неко други 

наметне реформе, које увијек по правилу иду по достојанству и ономе 

што се зове Република Српска.  

 Ми смо прије шест мјесеци могли лагано да сједимо, да чекамо 

ово вријеме и да кажемо: погледајте шта вам урадише кретени! Али смо 

рекли да немамо права да пустимо да све оде до ђавола, па тек онда да 

долазимо на нешто што можда ни ми не би могли да спасимо и да 

покренемо напријед. И узели смо то прије шест мјесеци. Дакле, да смо 

размишљали политички, сигурно не би, али ми смо размишљали за 

Републику Српску и то смо и урадили. И прво што смо рекли: више нико 

неће омаловажавати Републику Српску и више нико неће генерално 

српски народ прозивати злочиначким, геноцидним и на разне друге 

начине. Јасно, поручили смо да ћемо свакоме, ко год он био, рећи попу 

 229 

- поп, бобу - боб и то и радимо, као што видите! Немамо ми намјеру да 

прешутимо више ишта! 

 Прије два, три дана високи члан ОХР је рекао: „Република 

Српска је етнички чиста“. Ја сам одговорио да није тачно. Република 

Српска је данас стабилна, окренута развоју, у њој слободно и безбједно 

живе сви, без обзира на вјерску и националну припадност, а ти нама 

нећеш приписати да смо ми они негдје на крају историје, који се 

наводно данас баве етничким чишћењем! То није тачно и јасно им 

поручујем и с овог скупа, без обзира на многе пријетње које чујем ових 

дана. Као: ако Додик и даље настави причати...! Чуј, па није забрањено 

причати! Кажу: „Скинућемо га с листе!“ А ја, сада да кажем још једном 

да би они имали довољно разлога за то: ми прихватамо и признамо БиХ 

онолико колико други у БиХ прихватају Републику Српску, ни мање ни 

више! Зашто ја да не смијем да тако говорим? Шта је у томе мржња? 

Шта је у томе омаловажавање? Шта је у томе говор мржње? По чему ја 

дестабилизујем мир, ако кажем: прихватите ви нас и ми ћемо вас! Ако 

ви нас не прихватате, нећемо ни ми вас! Наравно, једноставна порука, 

народна, до бола! Важна ствар, дакле, и научили су ту лекцију. Данас 

чујем кажу и важни представници међународне заједнице да нема 

укидања Републике Српске. Видите и онај Сулејман Тихић је чак 

повукао своју тужбу за промјену назива Републикке Српске, зна да не 

може!  

 Хоћу још једну ствар да вам кажем: дај престаните се плашити 

Сулејмана Тихића, Хариса Силајџића, Златка Лагумџије... дајете ми 

довољно снаге и њих препустите мени. Ја знам како с њима треба! Ја 

сам човјек окренут миру. Залажем се да трајно овдје остану 

међународне снаге да би обезбиједиле мир, то није спорно за мене. 

Овдје ми немамо ни жеље, ни потребе за било какав суког и рат, али 

демократију, процедуре, говоре ...не могу нам забранити! Осјећај, 

љубав, зашто нам то забрањују? Зашто ја не смијем да кажем: не мрзим 

Босну, али знате шта волим? Волим Републику Српску и волим Србију! 

Па по чему је то лоше? Овдје са обале ове ријеке, то је симбол свих 
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наших и страдања и надања, желим јасно поручити да ћу сав свој 

политички ангажман употријебити за развој и стабилност! Није ово што 

радимо окренуто да се прави нека фамозна велика Србија, ја хоћу да 

направим велику Републику Српску! Велику по животима које живите, 

велику по привреди коју има, велику по добру које људи овдје 

осјећају... Ту велику Републику Српску хоћу да направим! Зато не 

прихватам приговоре који кажу: не можете потписати споразуме. 

Потписаћу га ја 26.! Не секирајте се за то, јер мислим да је он добра 

прилика да коначно овдје нормализујемо односе. Зашто ми не смијемо 

да имамо добре односе са Србијом? Зашто овдје смију да дођу сви, а не 

смију људи из Србије? По ком принципу, зашто? Ишао сам ја тамо и 

увијек нас лијепо дочекају тамо, а и ми њих! Рекао сам им: пустите ви 

ту вашу љубав, стално нам говорите ми смо браћа преко Дрине, наша 

историја, наша љубав... Него, имате ли ви каквих пара да нам 

помогнете, ми смо у несташици огромној? Данас са задовољством могу 

да кажем да је актуелна Влада у Србији окренута низу пројеката у 

Републици Српској: мост на Рачи, отварање Комерцијалне банке, Дунав 

осигурања, Тањугов центар... Сто милиона евра које ће Влада Србије из 

националног програма за опоравак уложити у Републику Српску и 

највећи дио тог новца доћи ће на Дрину и уз Дрину. У чему је то 

проблем? Зашто да се не поносимо тиме? Хоћу да се поносим! Хоћете 

ли да ме скинете, па скините ме! С листе, наравно. Мислите ли да ћете 

ми тако забранити да говорим? Нећете, говорићу, не пријетим никоме, 

али нико ме неће ни понижавати! Зашто, чим крене Републици Српској, 

она се мора зауставити? Не може се она више заустављати! И неће!  

 Чека нас година озбиљних пројеката, година у којој ће 

Република Српска имати за инвестиције преко милијарду марака из 

различитих извора обезбијеђених средстава. Одговорна власт треба да 

обезбиједи да тај новац не потрошимо, да тај новац уложимо у развој. 

Увјерен сам у добре године Републике Српске, увјерен сам да ћу имати 

вашу подршку да овдје с вама заједно рјешимо неколико важних 

привредних пројеката. Ја подржавам потпуну рехабилитацију Бирача, 
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то је био добар пословни потез, тамо има 500 људи више запослених, 

него што је купац преузео да то уради. То значи да у овом Зворнику 

сваке године остане 12 милиона марака за редовне плате. Наравно, не 

тече мед и милијеко, али инвеститор је преузео обавезу да уложи неких 

6,5 милиона евра, а уложио је у ову фабрику 32 милиона. Чека нас 

изградња електролизе и тиме ћемо сигурно овдје имати добро. Ја 

желим да подржим све и један добар пројекат. Оно што хоћу да кажем: 

дајте ми снагу да вам обезбиједим гријање. Видите да ћете се ове зиме 

смрзнути, ако ови буду рјешавали гријање. Само се препуцавају! Чујем 

да често овдје неки причају као се не вод рачуна о источном дијелу. Ко 

је био на власти у задњих пет година? Ко? СДС! Они исти који то 

причају! Хоћемо да изградимо школу у Каракају, мислимо да дјеца тамо 

заслужују да имају тај објекат, то је дио наше обавезе коју ћемо 

урадити.  

 Данас сам требао да будем у Брањеву и да отворимо водовод, 

Влада је тамо уложила око 500 хиљада марака, а онда су се неки 

успротивили, као смета им мој долазак. Ја нећу да правим никакав 

циркус. Важно је да људи имају воду, али оно што градимо и радимо у 

Брањеву је пут који ће бити завршен експресно брзо. Морамо да вам 

помогнемо да ријешите, а будите сигурни да ћете веома брзо имати 

овдје дијализу и дијагностички центар, да ће брзо да се изгради. Да 

ћемо се брзо упустити у рјешавање проблема везаних за депонију која 

представља огроман проблем не само овдје у Зворнику, него и читавј 

Републици Српској. Дакле, низ пројеката, рехабилитација свих 

магистралних путева, наставак изградње водовода и система 

водоснабдјевања, све су то наши задаци. Али, оно што ћемо прво и 

највише да радимо: морамо наше школе обновити да нам дјеца иду у 

нормалне установе. Да не буду најчешће у објектима у којима су 

њихови родитељи сједили, у истим клупама и на истим столицама. 

Морамо у свакој школи обезбједити да имају компјуторе, информатичке 

кабинете, ово је вријеме информатичког друштва. Ово није више 

вријеме људи који изуче некакав специјални занат, морате да будете 
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образовани за сав свијет! Све је то огромна прича. И оргомни задаци. 

То могу да ураде само велике странке! Ја се иначе осјећам великим, а 

странка која има овакву позитивну подршку мора да буде задовољна 

сама собом.  

 Желим вам све најбоље, желим вам пуно здравља, свима вама, 

вашим породицама, свима вама добрим људима, желим вам све 

најбоље као и свом унуку који има тек мјесец дана. Живјели, живјела 

Република Српска! Милан Јелић за предсједника, Небојша Радмановић 

за члана Предсједништва БиХ, а ја ћу се с њима снаћи! Све, да вама 

буде боље! Живјела Република Српска, живјела Србија! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ДРВАР 
23. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

ДРВАР ЈЕ ВЕЛИКА ОБАВЕЗА И БИЋЕ ПРИМЈЕР 
ПОЛИТИКЕ СНСД 

  
 Добар дан, драго ми је да вас видим овдје. Сјећам се кад сам 

први пут дошао овдје у Дрвар 1998.-'99. ово је заиста овдје изгледало 

депресивно. Данас, и поред тога што има још много послова, морамо 

бити задвољони чињеницом да смо овдје промијенили стање и да има 

мјеста задовољству. Сјећам се да у полицији готово никога од наших 

људи није било, а сад су ми рекли да је и начелник и командир из 

нашег народа, из овог града. Неке се ствари не требају заборављати, 

али је у природи људског бића да је увијек окренут проблемима 

напријед. Ипак, морамо понекад да се сјетимо и тога шта смо оставили 

иза себе.  

 Имамо много тих проблема и Дрвар има пажњу СНСД-а, Владе 

РС и СНСД. Док смо ми у Влади, увијек ћете је имати, као и наших 

активиста. Захваљујући управо вашим представницима, локалним, који 

су агилни, који на прави начин покушавају и на прави начин 

артикулишу интересе Дрвара. Увјерен сам да ћемо једног дана, не тако 

задуго, стати и рећи: "Е, сад смо све учинили овдје!"  

 Дрвар припада Дрварчанима, Дрвар је наш, а ја као 

предсједник странке и владе , само ћу вам једно рећи: пописаћемо све 

проблеме које овдје имамо и све што може да уради, Влада РС ће 

урадити. Почев од ТВ сигнала РТРС, као што смо вам прије једно два-

три мјесеца ријешили проблем здравственог осигурања пензионера, 

који се годинама вукао овдје и нико није хтио да помогне. Данас то 

изгледа другачије. 
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 Радимо на томе да здравство, односно лијечење, може да се 

бира. Да то буде ствар вашег избора, гдје хоћете да се лијечите, а не 

тамо гдје морате. Мислим да ћемо ових дана, ако већ нисмо, завршити 

са Кантоном 10 тај уговор, мада су већ то дефинисали с некима у 

Федерацији. Листа тих проблема је велика и нема стајања. Зато смо и 

рекли: нема стајања, ако се стане... знате како је успорити, охладите се 

и онда је тешко кренути. Дакле, нема стајања, морамо ићи даље и 

рјешавати све те проблеме. Они јесу конкретнији од ових о којима сам 

причао, али има много глобалних, тешких проблема... 

равноправности... Ова странка само једну ствар јури и тражи: да више 

нико не понижава Србе и не понижава Републику Српску. И свагдје 

тамо, гдје се појави било ко, и без обзира који ауторитет, који говори о 

томе да су Срби лоши, биће му узвраћено далеко више него што он 

мисли да може да прими!  

 Јасно смо рекли овима у Федерацији: гаранција опстанка овдје у 

Дрвару и наших људи уопште је Република Српска! Нама требају овдје 

они који вјерују у Републику Српску. Свјесни смо ми да нема никаквог 

рата, једини рат који можемо да водимо овдје је - за бољи живот. А тај 

рат се само води гласањем и политиком. Некима од вас се то смучило. 

Знам ја како су вас на свашта наговарали, годинама уназад. Шта су вам 

говорили. Сјећате ли се оних што су вам говорили: идемо на Беч, на 

Берлин, на Рим... Све нешто причали, а на крају смо страдали! Сад је 

дошло друго вријеме. Босна нема капацитета и не треба да буде у 

сукобу, али једини прави сукоб је сукоб за бољи живот и за 

равноправност. Ако нема равноправности онда морамо да видимо куда 

ћемо и шта ћемо. Ја сам јасно говорио ових дана па ми пријете: као 

скунуће ме са листе и тако даље. Могу то да ураде, али не могу да ми 

забране да говорим. 

 Наравно, а и овдје у Дрвару хоћу то да кажем. Република 

Српска и српски народ прихвата БиХ, ни мање ни више, него колико 

други прихватају Републику Српску и српски народ! Нек' они бирају 

колико ће то бити! Мало, нимало или мало више. Али више нико неће 
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из Сарајева упорно лајати по Републици Српској и по Србима! То мора 

да престане и то не може више да прође! Схватамо ми гдје живимо и 

шта радимо. Знамо ми да је глобалан свијет у сукобу, управо оном који 

је овдје манифестован прије неколико година. Оном сукобу који је 

између западне хришћанске цивилизације и исламске цивилизације. Не 

треба нама нико да говори да тај сукоб не постоји. Па довољно је да 

слушате америчког предсједника Буша који каже: "Американци су у 

рату, већ пет година". И ви се наравно брецнете: у каквом су 

Американци рату, знате да ратују у Ираку и Ирану, али откуд рат у 

Америци? У Америци су срушени тамо они торњеви, убијено је 3000-

4000 људи у једном дану и они кажу да су у рату са исламским 

тероризмом. Па ми то имамо овдје до себе, ми то видимо, знамо ми шта 

то значи! 

 Ми хоћемо да будемо равноправни и сигурни! Ту равноправост 

и ту сигурност можемо обезбиједити само ако имамо политичке 

представнике, институције власти које могу да се тако боре. Готово је 

била илузија овдје прије шест година доћи у Дрвар, гдје се можда 

1998.године било вралито 500-600 људи. А они који су, исто у невољи, 

дошли у Дрвар раније, било је 6000-7000 хиљада. Данас је обрнута 

ситуација. Нико нама не смета! Сад сам видио овдје једнога дјечака 

који јури у дресу хрватске репрезентације. Не смета му нико, не смета 

нама! Није проблем, не иритира нас! Али неће нико више да нас 

понижава на ономе што припада нама и ми исто тако треба јасно да 

кажемо и јасно да проговоримо на томе шта је наше и шта нама 

припада. То није уперено против никога другог. 

 Ових дана често сам у Србији. Нападају то: "Шта Додик ради 

стално у Србији?" Па, ето, идем да би њима била завист већа! Сада је 

могуће у читавој Босни и хрватски бизнис, и словеначки бизнис и 

аустријски бизнис, и нема одакле нема људи... и добродошли сви! Само, 

ако се појави неко из Београда, одмах пошаст , одмах кажу: „Ено Додик 

прави Велику Србију!“ Није тачно, не правим ја Велику Србију, ја 

правим велику Републику Срппску! Велику по томе што ће се у њој 
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добро живјети, велику по томе што ће бити слободна, напредна, што ће 

бити за примјер другима! По томе велика. Не треба нама територија. 

Нама треба само да уредимо оно што већ имамо. То је оно што ми 

морамо да урадимо!  

 Нисмо ми ни ратнички народ нити имамо терористички 

капацитет, нисмо. Али нас боли, као људе који живе у Босни, што се 

било који акт тероризма, који се деси у свијету, увијек се погледи 

окрећу у БиХ. А ми ту живимо. Јел' ви мислите кад дођете на аеродроме 

широм свјета и покажете пасош БиХ да они знају ко је овај, ко је онај? 

Немају појма! Него кажу: сачекај мало! Е то „сачекај мало“ ја већ 

доживљавам по аеродромима. А ја нећу да чекам!  

  Заједно, дакле, са руководством Србије које ће за два дана 

бити у Бањалуци, гдје ћемо потписати споразум који покушавају упорно 

да нам онемогуће. Дакле биће потписан. Желимо и овдје у Дрвару. 

Влада Србије је за идућу годину одобрила помоћ и за пројекте у 

Републици Српској, у износу од 100 милиона евра. Један дио тог новца 

је плод ангажовања Николе Шпирића и Веље Кунића, свих нас из 

странке и Владе, Игора... биће усмјерено овдје да коначно поправимо 

овај Раднички дом. Јесте , видиш да знам. Да понешто још уредимо што 

треба да уредимо, да овдје направимо одржив живот. Влада РС у идућој 

години редуковаће издавајња за ситмулисање повратка у Републику 

Српску, јер мислимо да смо превише дали, и усмјериће сав новац за 

подршку повратка у ФБиХ. Јер видимо да пажња органа ФБиХ није 

онаква као органа Републике Српске... Због овог или оног разлога дају 

према повратницима у РС. Ми имамо право и обавезу да се о томе 

бринемо. Хоћемо у Дрвару да ријешимо оно што још увијек чека да 

буде ријешено. Немамо, дакле, намјеру одустати. 

 Ви нисте само наши гласачи, ви сте наша обавеза. Ако то не 

показује Анка, Вељо и ови људи који овдје раде, годинама не би ви 

овдје били да су они толико лоши. Да нису радили. Радили су, вјерујте 

да су незадовољни што нису више, али ја знам да више нису могли. Има 

нешто што је објективно и што мора да буде усмјерено у заједничкој 
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акцији. Увијек је побједа народа тамо гдје је заједно власт и народ! 

Никакве утакмице се не добијају, ако је власт на једној страни, а народ 

на другој. Зато је потребно и нама, који представљамо овај народ, 

осјећај подршке који дајете, годинама уназад. Дрвар је велика обавеза 

СНСД-а и Дрвар ће бити примјер политике СНСД-а! Не могу нас 

зауставити разни други који покушавају , под плаштом, као што је СДП 

, под плаштом неке глобалне приче. Имали су прилику, што се нису 

показали? Ево, имају власт у Грахову. Шта су урадили? Ништа. Они 

овдје покупе гласове само зато да се ништа не би урадило! А они имају 

легитимитет да о томе одлучују. То је због вас, ја можда и могу без вас, 

али ви сигурно не можете без мене! 

  Зато ћемо заједно планирати и радити, и зато ћемо се заједно 

дружити, и ја нећу престајати долазити овдје док год , што кажу "ноге 

носе". А једино што од вас тражим је то да, кад више не будем 

политичар, кад дођем овдје да ми кажете, сретнете ли ме на овим 

улицама, "Хвала, Додик, за све што си урадио!" Мени ништа не треба. 

 Желим вам све најбоље, као својој породици. Желим вама и 

вашим породицама, вама драгим људима, пријатељима... све најбоље 

као и свом унуку који већ има мјесец дана.  

 Хвала вам лијепо. Држите се! Видимо се. Будите добри! Гласајте 

за СНСД, за Вељу, за све људе које нађете, без обзира ко су, само за 

СНСД!  

 Живио, живио! Лако је теби, ти си се дочепао те флаше! 

  

 Живјели!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-а ПЕТРОВАЦ 
23. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК:  
 

РАЧУНАЈТЕ НА ПОМОЋ СНСД-а 
 

 Добар дан. Како сте? Јесте ли добро? И кад је добро, људи 

кажу: биће боље! Био сам овдје, наравно, са некима и раније, као што 

је Миле, начелник Булајић... који су ових година били компактна екипа. 

Разговарали смо о томе како би дефинисали и обезбиједили овдје да се 

чујемо, да будемо фактор, да будемо оно што јесмо, а то је већина и 

власт. У том погледу, ево, и мој апел свима онима који нису с нама: да 

нам се придруже, да будемо заједно и да само број у овој игри 

политике значи и помаже! Нема више, видите и сами колика је рат била 

глупост, нема више никакве могућности ни другог начина осим 

политичким средствима, осим политичког рјешавања проблема... Само 

се на тај начин могу ријешити проблеми. Знам ја да многи од вас 

мисле: "Доста ми је политике, доста ми је политичара, све то личи 

једно на друго!" Није тачно! Два брата па не личе један на другог, а 

политика великих политичких странака, као што је СНСД, је права 

политика, а малих политичких партија је "шићар"! То је оно што ви 

морате да знате! Стратешке одлуке које се буду доносиле у наредном 

времену у Републици Српској и у БиХ, значајном дијелу Федерације, 

неће моћи без СНСД-а. СНСД ће погледати након избора како су се 

људи опредјељивали за нас и, наравно, тамо прво помоћи, а они који су 

гласали за друге, нек' сачекају те своје који - ко зна када ће доћи? Нема 

разлога да ми не би помагали онима који су гласали за нас! Али, у 

сваком случају овдје очекујем, као и у Републици Српској, значајно 

побољшање у идућој години. Хоћу одмах да вам кажем да ћемо из 

буџета Републике Српске за помоћ овој општини и селима, зна се 

којима, упутити 500 хиљада марака из буџета за идућу годину. 
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Додатних 500 хиљада марака биће сигурно из средстава које Влада 

Србије упућује за помоћ Републици Српској и Србима у Босни, то је 

милион, и на исти начин ћемо третирати све пројекте који буду 

аплицирани на средства која ћемо добити од продаје Телекома РС, а у 

овом тренутку то је око милијарду марака које ће РС имати идуће 

године на располагању.  

 Потребно је да завршимо важну ствар овдје, и добро је што 

имамо људе који ће то дефинисати и знати како треба да се окренемо 

даље оном примарном послу који политика мора да ради, а то је да 

обезбједи нова радна мјеста.  

 Можда је могло овако како је досад ишло и у овом кантону, 

можда је могло ићи овако и у Федерацији, можда је могло до сад то и 

да иде на нивоу БиХ а ја морам да кажем, ми смо партија која 

промовише равноправност и једнакост, партија која не жели да види 

никога подцјењеног и нећемо дозволити да ни РС ни српски народ, гдје 

год он био, буде подцјењен и стално шиканиран. А видимо да исти 

однос федералних власти није према Србима, овдје повратницима, као 

што смо ми обезбједили у Републици Српској према Бошњацима, и да 

би се та равноправност исправила идуће године ћемо битно смањити 

средства за подршку повратницима у Републику Српску и све ћемо 

усмјерити овамо за повратак у Федерацију, а то ће бити сигурно око 5 

милиона марака. Нећемо више да трпимо стално омаловажавање, како 

се може за људе одавде који су морали да напусте своје домове, да се 

прича како је то злочиначки народ, како је то геноцидан народ, како 

треба да буде кажњен, по чему, није довољно што сте једном морали 

да одете па су вам опљачкали куће, покрали све што се могло 

покрасти, сад се вратили и још сте криви јел? Наравно да то више не 

може да иде и неће се моћи толерисати и битно је да то кажем овдје у 

Петровцу, и свагдје!  

 Желимо равноправност, ако нема равноправности онда ћемо ми 

видјети на који начин ћемо ићи даље. Република Српска мора да буде 

дио БиХ, можете мислити како би да, рецимо, успије пројекат Сулејмана 
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Тихића и осталих, Силајџића, кажу: "Босна једна држава, 

централизована". Па, било би исто као овдје у Петровцу, све би 

испразнило што се тиче Републике Српске и све би пренијели на неке 

друге позиције. Ево, видимо то, не треба да говорим!  

 Из петних жила се борим да овде обезбједим нешто и упорно, 

ево, ових шест мјесеци, и Влада заједно са Милом Атлагићем који често 

борави тамо у кабинету, покушавамо да нађемо било шта што овде 

може да буде манифестација. Наша је жеља да то урадимо! Нисмо 

могли као странка да урадимо, јер су прије шест мјесеци тамо били 

други владари. Али, ових задњих шест мјесеци, наравно, то ће се 

осјетити! Знам да овдје иде, из неких пројеката, комплетна 

реконструкција ове зграде општине и да ће то изгледати веома 

пристојно и веома брзо у наредном времену. Чули сте већ шта је 

начелник рекао... и наравно да је могло више. Ко каже да није могло 

више, али ја сам свједок да није могло из објективних разлога и да 

начелник и остали људи који овдје раде нису могли, јер је такав сплет 

околности. Ту смо да вас мотивишемо! 

 Вјерујте, питају ме неки дан: како се осјећеш? Уморан! 

Кампања, дневно пет оваквих митинга, састанака, обавезе Владе... Јуче 

сам радио до три сата, послије сам ишао на још пет митинга: синоћ у 

Добоју, гдје је било шест хиљада људи, били смо на Сокоцу гдје је било 

четири хиљаде људи, Зворнику, тамо у општинама гдје сам ја био први 

пут као предсједник Владе. Рецимо: општина Соколац... Онај кретен, 

предсједик општине, закључао зграду и не да ми ући! Мисли да је мени 

нашкодио, наштетио је себи, наштетио општини...! А сада одједном 4 

000 људи, нико није ни остао код куће, сви дошли на митинг! То говори 

да у СНСД препознају једну велику странку која има политичаре! То сам 

прошли пут говорио у овој сали: немојте цијенити политичаре по томе 

шта причају, него по ономе шта остане иза њих, шта су урадили, а 

нечелник овдје има шта да покаже. У немогућим условима, потпуно 

немогућим! 
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 Ви знате каква је власт овдје прије била, прије него што је 

СНСД овдје преузео, и ко је чинио ту власт и како је чинио, и како је 

завршио. То се све зна! Дакле, само по ономе што остане иза 

политичара је вјеродостојно, а да ја не бих причао о себи: отиђите у 

Лакташе који су били селендра за Петровац прије 15 година, отиђите у 

многа мјеста гдје сам реализовао многе програме Владе. У свом селу је 

најтеже успјети, код Срба, то ви знате, ја тамо имам 90%, ја њих не 

могу преварити, они савршено добро знају ко је какав, чији је, шта је 

радио кад је био мален, је ли картао, је ли крао, све знају... и 90%! 

Наравно, има оних 10%, али добро, на њих се не ослањам, не би ни 

ваљало! 

 Ја волим ове старије људе који кажу, рецимо: "Ма, бистар је ко 

планински поток!" Сваки планински поток, ако нису велике кише, јесте 

бистар, а онда дода: "Али је и мало плитак!" А онда још једна добра: 

коју ја волим често да употријебим - "Није тежак живот, тешке су 

будале у животу!" То је оно што су неки оквири у којима ми, наравно, 

морамо да размишљамо. Мале политичке партије, само да би постојале, 

узимају енергију, добиће пар стотина гласова овдје, ондје, огроман је 

то број људи, 100 гласова је овдје ресурс, зато је овдје потребно се 

објединити. Оног тренутка кад буду неке друге политичке партије веће 

и у моћи да нешто ураде, ми ћемо доћи овдје и понудити им мјесто, али 

је то сада СНСД. Процјене говоре да ће СНСД у Републици Српској 

имати преко 50% гласова, и ми желимо да се окренемо овдје, желимо 

да се овдје види беспријекоран сигнал РТРС, да се овдје успоставе 

многе друге ствари... И можемо, рачунајте на СНСД! Гласали - не 

гласали, ми ћемо овдје помоћи, јер је то наша људска обавеза. Нисмо 

ми дошли овдје да вас молимо за ваше гласове, нека не да нико ако 

мисли да нешто даје, али добро је рекао неко овдје: ми можемо без вас, 

али је питање можете ли ви без нас! О томе је ријеч. Наравно, друга 

ствар, и они који гледају телевизију мораће да се навикну да нас 

гледају четири године, хтјели – не хтјели, гласали – не гласали. Биће 
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вам тако! Према томе, боље је бити заједно, лако је оспоравати и 

увијек се нешто бунити, али је потребно да се нешто ради. 

  Ових дана чујете често да ме нападју како ја идем у Србију, па 

се састанем с Коштуницом, са Борисом Тадићем. Ја сам и раније ишао, 

само ме нису сликали ни снимале камере, а онда кажу: "Јел' то опет 

нека прича српска, Велика Србија?" Шта људи имају против да и овдје 

дођу људи из Србије да раде. Ја хоћу да натјерам Владу Србије да из 

својих средстава овдје нешто уради. Ево сад, разговарали смо скоро, да 

се Раднички дом поправи у Дрвару, и даће паре за то. Хоћу и овдје да 

натјерам Владу Србије да каже "Ево за школу"... не знам ни ја за шта. 

Зашто је то ненормално, зашто је нормално да овдје раде Хрвати, 

Словенци, Aустријанци, Нијемци, сви живи могу да раде, само не фирме 

из Србије! У чему је проблем? И неће нас нико више подцјењивати, 

доста је више тога! Ми ћемо ту мржњу игнорисати, ми нисмо људи 

мржње. Ја једноставно кажем слиједеће: ја не мрзим БиХ, али ми нико 

неће забранити да волим Републику Српску и Србију! Зашто је то 

проблем, не може то нико жив забранити?! Ја нисам ни једном 

коментарисао што је Сулејман Тихић о народним парама, отишао у 

Катаре и тамо хода по џамијама, то је његово право. Шта ја ту могу? 

Али не дам да ни он мени говори ако ја идем у Београд! Ићи ћу сваки 

дан, кад год будем могао...  

  Сада су скочили на овај Споразум о специјалним односима. 

Споразум о специјалним односима није против БиХ, али они хоће да 

нам одузму права да на споразум. На крају се јуче ОХР морао јавно 

изјаснити и рећи: " У реду је!" Па наравно да је у реду! У свему томе 

нама су јасне поруке које долазе. Немам ја ништа против да раде шта 

хоће. Али да ли је могуће да у једном Петровцу, који је већином српски, 

када идете из Дрвара само видите једну цркву и четири џамије? Шта је, 

зар се то не смије говорити? Смије, наравно да смије! Мени то не смета, 

али зар не би било боље да су направили рецимо једну фабрику да се 

запосле људи, па нека те фабрике праве џамије? То све говори о 

нечему другом. 
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 Јутрос сам био с једном групом људи из Врбање који кажу 

направили су џамију и онда у пет ујутро одврну разглас до краја и све 

пробуде, више нико не може ни да спава. Људи то више не могу 

издржати. А зашто би то било уреду, извините? То су ствари о којима 

ми морамо да говоримо. То није мржња, него обавеза и потреба да се 

каже: па, чекајте, живе овдје и други људи! Па направите ви сто 

комада! Ја сам обишао читав свијет, био сам и у многим исламским 

земљама, мање има џамија него што их је овдје. Ја вам то гарантујем. 

Био сам у Мароку, али овдје је једна друга експанзионистичка прича. 

Па онда чујете када реис-у-улема каже: "Босна припада Босанцима"! А 

Босанци неће да буду Срби, ми хоћемо да будемо Срби, неће ни Хрвати 

да буду Босанци, него хоће да буду Хрвати. И онда испада да само 

Бошњаци хоће да буду Босанци! И каже:"Коме се не свиђа у Босни нека 

иде". Чуј, нека иде, као да је ово сада његово, па нека иду? Мисле ли 

они да ми то не разумијемо? То је говорио у задњих мјесец дана, у 

неколико наврата, гдје год има прилику. То као није говор мржње, није 

говор ничега, а ми ако поменемо нешто - одмах је проблем. У овом рату 

који је био, сви су страдали подједнако.  

 Не може Дудаковић да шета овдје слободно без икаквих 

проблема , а јасно имају подаци да је овдје негдје, више Петровца, 

рекао: "Пали све да се више никада не врате"! Та правда мора да 

изађе, напокон! Ја покушавам да вас мало засмијем, али не иде ми, 

видим колико сте оптерећени. Живите у некој стисци у којој морате да 

живите. Не морате ви овдје причати да не би имали проблема, али ја ћу 

причати.  

 Не може мене Шварц Шилинг скинути са листе, може скинути, 

али ми не може забранити да говорим, ја ћу говорити! Нема стида ни 

понижења, мора се вратити достојанство и морају Бошњаци у овој 

земљи показати да хоће да заједно живимо. Они то морају показати, а 

не да имају експанзионистичку политику која овдје увијек доводи до 

понижења. Има и код Бошњака добрих људи и ја их знам, као што код 

Срба има лоших. И то није спорно и то је за мене савршено јасна ствар. 
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Сјећате се оних радикала који су овуда ходали и говорили :"Идемо, 

јуришамо на Рим, Беч. Бомбардоват ћемо ове и оне"... "Србија до 

Токија"! Чуј, Србија до Токија, све будала до будале! Људе су доводили 

до заблуде. Сада када сам долазио овамо гледам оне плакате гдје су 

радикали, мени изгледају као да су сами себи дошли на четрдесет дана! 

Промашена једна политика, али отишла већ на 15 година, али нећемо 

још 15 година да испаштамо због политике Хариса Силајџића или неких 

других. Ми одмах сада хоћемо да успоставимо нормалан живот. Хоћемо 

да нам и овдје припада дио новца који Федерација издваја за 

инвестиције. Рећи ћемо ми то Влади, зато и нису дозволили да се 

формира и конституише Дом народа у овом времену и ушли смо тамо 

редуковани, па онда нађу пар оних „својих“ Срба, поставе их и не 

можете да направите ништа. А ви се овдје разбацате по неколико 

партија или када је гласање ви кажете: шта ћу ја гласати за Додика ко 

ми је он. Не морате, уопште не морате, то је ваш проблем! Ви овдје 

имате обичне људе на листама, које познајете, које знате. Они су дио 

политике и дио одговорности.  

 Желим вам све најбоље. Видјећемо се на неким другим 

мјестима. У Влади коју ја водим, Петровац не издвајамо у приступу који 

водимо, а који подразумијева неки облик помоћи и изградње који 

имамо у плану. Јесте ви организационо у Федерацији, али сте ви 

општина коју ћемо ми исто посматрати као и све општине у Републици 

Српској и којој ћемо покушати да помогнемо онолико колико заиста 

можемо и ставићемо вас у редовно финансирање из Буџета РС.  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а МРКОЊИЋ ГРАД 
24. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

НАПРАВИЋЕМО ЗАЈЕДНО БОЉИ МРКОЊИЋ 
 
 Хвала Мркоњић! Ја имам веома једноставан задатак вечерас 

овдје: не морам да вам говорим о овима другима, јер сам вам говорио 

то свих ових претходних година. Видим да сте све схватили и нема 

потребе да вам ја сада говорим о СДС-у, ПДП-у, Костићу и осталим који 

су вас годинама варали. Ја вама говорио, ви се смијали! Ево видите! 

Дошли смо до тога да Зоран и Дивна и остали наши важни преузму ову 

вашу општину и морам рећи, ово данас, на моје велико задовољство, 

често срећем и у међународним, а и у домаћим круговима: доста хвале 

за оно што се овдје ради. Наравно, требна још много шта да се уради! 

Али, Мркоњић је кренуо ка бољем. СНСД има велку амбицију. Ми смо за 

апсолутну побједу, ми смо апсолутни фаворити на овим изборима. 

 СНСД не посматра вас како обичне гласаче, као људе који ће 

дати само глас нама. Ми вас гледамо као нашу обавезу, а да нису Дивна 

и Зоран добро радили претходне двије године, ђавола би ви били 

овдје! Наравно да не би. То је доказ како се ради и како се враћа! Ваша 

моћ првог октобра даће нама снагу да вам вратимо. Ово је моћна 

политичка партија, она се бори и бави великом политичком 

стратегијом. Мале политичке партије само круже око великих и баве се 

шпекулацијама, како би намјестили неки мали ситни посао. Ми имамо 

одговорност према друштву и зато изађите на изборе, дајте да имамо 

51 одсто да направимо да свима буде боље! Дајте да овдје дођемо у 

Мркоњић и рјешавамо питања која су Зоран и Дивна покренули, а ми 

морамо завршити!  

 За почетак, рекао вам је Зоран: кад ме год види, а сад је он 

шеф Изборног штаба, сад је и он мало мени шеф, умјесто да говори 
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идемо на митинг овдје, ондје, он мене стално вуче за рукав и виче: 

види шта је с оним за Мркоњић Град. Човјек који се сигурно дневно 

бори за то! Направићемо заједно бољи Мркоњић, зато што је то наша 

обавеза и зато што је то моја људска обавеза! А са тим се слажу ови: 

Шпирић и Милан Јелић. Зато они мени требају, јер ако неко други буде, 

биће „сметало“! Шта ће ми они? Требамо компакнту екипу, а ово је та 

екипа. Ја сам њих изабрао и они су мене изабрали за предсједника. 

Сада ме полако слушају , али слушам и ја њих. Ово је екипа. Овдје сви 

имају право да кажу шта хоће, како мисле. И нико овдје није 

шиканиран. Ово је партија демократских профила и ми само на тај 

начин знамо даље.  

 Драго ми је што видим овдје много младих, видим овдје много 

дјеце. Кад видим ову дјецу, онда схватим: да је било до дјеце, ја бих 

давно побиједио! Али, ево, надам се да смо и то дочекали! 

 Мени је довољно ово овдје што има да гласа, можда има неких 

овдје из ПДП или СДС и гледају шта се дешава? Али, огромна већина 

ако изађе, нама је доста! Не треба ништа више. Ја нећу преварити , 

немојте ни ви преварити првог! 

 Прије седам мјесеци Република је била у потпуном суноврату, 

без Владе, без икакве концепције како ићи даље. Јел' ви мислите да се 

олако даје власт и да је СДС одлучио да каже: "Ево Додику влада, ево 

СНСД-у да састави владу"? Зато што им је текао мед и млијеко, зато 

што им је било добро? Још су рачунали: дај да и њих увалимо да 

пропадну за ових шест мјесеци! Ево, нисмо пропали, није пропала ни 

Република и неће пропасти! Ја сам спреман да се бавим овом 

политиком и одговарамо свакоме и спремни смо да кажемо попу - поп, 

бобу-боб. 

 Република Српска је за нас светиња за коју ћемо се борити и до 

краја остати на њеном бранику. Нико више неће дирати Републику 

Српску, ни Србе у њој! Онај ко хоће да живи овдје - добродошао, али 

не може да нас подцјењује и не може да уништава наше 

достаојанство...! Сачекај, формирај себи партију, па ти говори!  
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 Јасно смо рекли овима у Сарајеву: Република Српска прихвата 

Босну само онолико колико Босна прихвата Републику Српску! Ништа 

више од тога! Нико више од нас неће добити ништа на уштрб нашег 

добра! Знамо како треба да се понашамо и шта да кажемо. Немојте се 

ви бојати Сулејмана Тихића, Силајџића, Лагумџије... Њих дајте нама, 

видјећете шта ће бити. Највјероватније ће одустати од политике. Па 

сам тај исти Сулејман Тихић који каже: „Ја рушим Републику Српску!" 

прије мјесец и по дана је морао да повуче свој захтјев да се промијени 

назив Републике Српске. Мало ће сутра промијенити назив! То зависи 

од нас! 

 Видимо ми шта они нама желе. Каже онај реис-у-улема Церић: 

"Босна припада Босанцима" , а пошто неће ни Срби ни Хрвати да буду 

Босанци, него Срби и Хрвати, то испада да Босна припада само 

Бошњацима. И он каже "Ко неће, нек' иде!" Нек' иде он, што би ми 

ишли? Наравно, неће више ни он моћи да говори оно што је говорио.  

 Знамо ми да је у Цазину било 350 муџахедина, вехабија који су 

разговарали како да направе испламску Босну. Нек праве шта хоће, али 

у Републици Српској неће проћи! Неће, наравно да неће!  

 Кажу ми ових дана да хоће да ме скину са неких листа тамо. 

Скинуће ме високи представник. Па, може да ме скине, али не може да 

ми забрани да говорим. Ако хоће да му се деси оно због чега ме казнио, 

нек проба с тим! Па ће видјети ко је ко.  

 Нападају ме што идем у Србију, што се стално виђам са онима 

из Србије. А ја одем и кажем им: ја знам да ви нама сваки пут кажете 

"ми вас волимо, ви сте наши, ми желимо да вама буде добро"... Кажем 

ја: пустите ви љубав, имате ли ви каквих пара за нас? Долазе за два 

дана овдје да потпишу споразум. Идуће године ћемо из буџета Србије 

дибити 100 милиона евра. Дио тог новца ћемо уложити и овдје, јер 

ћемо ми одлучивати о томе.  

 Не могу се стално крити ти односи. Ко год направи добар однос 

са Србијом , они кажу: "А, то су четници, то је Велика Србија!" Ја им 

кажем: нисте у праву. Ја не правим Велику Србију, ја правим велику 
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Републику Српску!" Не треба мени та прича! Хоћу да велика буде по 

томе што ће овдје бити задовољни људи, што ће овдје бити посла, што 

ће се овдје развијати привреда. Што ће се овдје младост осјећати да је 

своја на своме! То је наш циљ. 

  У сваком случају желим да вас поздравим и да вам се захвалим. 

Ово ми је данас пети митинг. Био сам од Требиња па довде. Имамо у 

петак задњи митинг у Бањалуци, очекујемо велики број наших људи. 

Хоћу да вам кажем да носим огромну енергију, коју ми дају окупљања 

као што је ово овдје. Ово је наша обавеза! Ја вас цијеним, ја желим 

вама све најбоље, као што желим и својој породици. 

 Будите живи и здрави, поштујте се! Вјерујте у добре људе и 

уполитичаре који народу желе да направе добро, а не оне који су само 

спремни да вам овдје испричају пар лијепих ствари, да нестану и да, 

након четири године дођу и кажу: "Па нисмо могли, због странаца!" А 

ми хоћемо да се боримо и против странаца и нестранца, сваких ала, и 

да направимо добро! Свагдје гдје имамо локалну власт то се показује 

као такво.  

 Чека нас година у којој ћемо имати око 1,5 милијарди марака за 

инвестиције. Знам ја да је то вама невјероватно, али ћу вам само једну 

ствар рећи: у овом тренутку очекујемо од продаје Телекома око 500 

милиона , то је око милијарду марака. Та милијарда мора доћи до вас! 

Не може да оде ни на какву другу страну! Овдје се мора стимулисати и 

отварање нових радних мјеста, овдје се мора ријешити неколико 

инфраструктурних проблема. Мркоњић ће бити у приоритету свих 

наших размишљања и свих наших програма. 

 Живјели! Желим вам све најбоље. Будите добри! Чувајте се! 

 

 

 

 

 

 

 251 

ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а БРЧКО 
25. 09. 2006. 

 
Мilorad ДОДИК: 
 

ГОДИНЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ ОБИЉЕЖИТ ЋЕ СНСД 
 

 Добар дан, добро дошли. Хвала свима што сте овдје. И поред 

тога што сам мало прехлађен и болестан, нисам хтио да не дођем и да 

вас изневјерим. Драго ми је што видим да сте дошли да се чујемо, да 

подијелимо вриједности и да се договримо за први. Нема више ни 

пушака ни бајонета, само једино средсво борбе, до данас па до вијек 

вијекова, биће глас! Онај ко остане, он се не бори, он је пасиван. Не 

зна шта хоће, он мисли да је важан, а у суштини препустио је судбину 

другима. Зато првог треба изаћи на изборе! Да би Илићка коначно 

могла да се асфлатира, бар оних пар улица, да не изгледа онако 

напуштено. Морамо овдје на овим изборима да се покажемо и да се 

попишемо! Не дозвољавају нам да имамо попис, кажу да још није 

вријеме. Из године у годину пролонгирају. Ово је попис, ово је 

референдум! Ово је наша борба и наше схватање да на овај начин и у 

овој борби можемо само да подбиједимо. Да смо то схватили прије 

двије године имали би овдје градоначелника који би помогао Илићки и 

многим другим насељима, а не би само пролазио као да је нема. Зато се 

мора изаћи на изборе и гласати!  

 Идемо читавом Републиком Српском и ФБиХ, ево нас и овдје. У 

ФБиХ видим веома тежак положај људи који се тамо враћају: потпуно 

запуштена насеља, без струје , без пута... Чак сам видио и да 

асфалтирају код Бошњака, а чим настану српске куће - престану са 

асфлатирањем, па наставе поново гдје су Бошњаци! Ваљда да Србима 

довољно праши да би могли да оду одатле! Та пракса мора да буде 

промијењена. У Републици Српској то није тако . У РС смо показали да 
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и повратници у Републику Српску имају право на она средства из 

буџета, али идуће године средства Министарства за избјеглице ће се 

усмјерити у ФБиХ и биће знатно смањена за повратак Бошњака у РС. 

Биће усмјерена у ФБиХ и овдје у пар ових насеља, које заобилази 

актуелна власт.  

 Мој основни порив за бављење политиком је да вратим 

достојанство, и ја то никад нисам губио, наравно, али сам видио и био 

присутан у многим приликама када се достојанство и Републике Српске 

и српског народа снажно урушавало. И рекли смо снажно: доста, доста 

је више тога! Нећемо више да вас слушамо! Не знам, да сте било ко, не 

можете више да нас омаловажавате, не можете да говорите да смо 

лоши момци, да је ово лош народ, да је ово злочиначки народ...! Није 

тачно , био је један рат у коме су сви ратовали и неки вршили злочине 

и у име Републике Српске, али и у име БиХ! У име Хрватске и многих 

других земаља. Нека суд утврђује кривицу, а обичан радан народ нек' 

препусте својим свакодневним проблемима и животу! Зато смо и рекли: 

само помените још једном укидање Републике Српске, одосмо ми на 

референдум па ћете ви видјети како ћете проћи! А они онда, видим да 

то има ефекта... Ипак је Суљо Тихић неки дан повукао своју тужбу 

против Републике, схватио човјек. Ми смо знали да не могу, али морају 

и они да разумију. Ево, видите да разумију! И не бојте се ви, нема 

потребе да се бојите овог Тихића, ни Силајџића, мало ушминканог, ни 

Лагумџије препотентног... Њих пустите мени, не секирајте се! Довољна 

је снажна ова екипа да може да изађе с њима на крај! Ми нисмо са 

хипотекама. Ми ћемо врло јасно рећи: хоћемо равноправност, ако нема 

равноправности - знамо ми како ћемо ми њу извући! Прича свијет, као 

не могу, из Републике Српске не могу нигдје ван. Шта прича сада? 

Свијет је свашта причао у прошлости. Ми и даље кажемо: не мрзимо 

Босну и хоћемо равноправност у њој, али не можете нам забранити 

љубав, а волимо Републику Српску и волимо Србију, и српски народ! 

Зашто да нам то неко брани? Па ваљда није забрањена љубав ? Немамо 

мржње, али морамо да о свему причамо. Не смије овдје на овим 
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просторима бити табу тема! Доста је било табу тема! Наше достојанство 

мора да буде враћено и оно ће бити враћено! 

 Нападају ме што, ових дана, као нешто ја идем у Србију. Одмах 

нека сумња. Као да је Милошевић и данас тамо на власти и као да се 

ништа није промијенило! Кажу мени: "Јел' то нека прича о Великој 

Србији?" Кажем ја: није нисте у праву, ово је прича о великој 

Републици Српској, оној која треба да буде развијена, оној која треба 

да буде моћна, оној која ће имати довољно послова, оној у којој ће 

људи да живе! Прије неки дан на неком митингу, један - како себе зове 

турбо – Србин, виче: "Србија до Токија!" Чуј, он „Србија до Токија“! Не 

треба нама ништа више од овога што имамо, али то да уредимо на 

прави начин и да ту буду сретнији људи! Немамо ми никаквих 

претензија, али нећемо дати да нас неко гази. Добродошли сви, без 

обзира на етничку, националну и вјерску припадност.  

 У Републици Српској има мјеста за све добре људе, али нећемо 

дозволити да нам газе достојанство. Нико, разумијем ја шта значи кад 

реис-у-улема Церић прича како Босна припада босанцима. Ја нећу, а 

знам и 190% Срба да неће, да се осјећа Босанцем, него хоће да буде 

Србин. Хрвати хоће да буду Хрвати. Према томе изгледа да само 

Босанци хоће да буду Бошњаци! И каже даље реис Сулејман: „Коме се 

не свиђа, нек иде!“ Нек' иде он, што би ми ишли!? Ми никога не 

изгонимо и нећемо да слушанмо више ни ту његову причу. Увијек ћемо 

реаговати на прави начин. Рећи попу - поп, бобу - боб. То је политика 

којом ћемо се бавити! 

 Републику Српску чека једна важна година и низ важних, 

наравно, година. Тешко је људима у лошем економском и социјалном 

стању причати како ће се нешто ријешити, али оно што вам ја могу са 

сигурношћу рећи је да ће се из продаје Телекома, из продаје неких 

других предузећа, добити 100 милиона евра које ће Влада РС дати за 

помоћ Републици Српској, тако да ће РС у идућој години имати додатни 

фонд за развој од 1,5 милијарди марака. Тих 1,5 милијарди марака 

желимо да дође до сваког човјека у Републици Српској и овдје у 
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дистрикту, зна се до кога! Наши развојни програми ће се развијати под 

истим условима и овдје у дистрикту. Не може више власт дистрикта и 

градоначелник да заобилази интересе људи! Његово је шта хоће да 

мисли , али ево поново помињем Илићку. Тужио је људе и они хоће да 

буду дио ове заједнице, и њима треба помоћи и њима треба направити 

улицу, расвјету... и све оно, и треба им наћи послове. Ту вољу треба 

поштовати и ако то неће, онда ћемо им одговорити на следећим 

изборима!  

 Нисам ја тај који желим да било шта изазовем. Ја сам човјек 

мира , можда вам дјелује да сам понекад на ТВ арогантан, агресиван, 

али то је само зато што не дам на себе. Али ћу вам нешто рећи , укупно 

гласачко тјело овдје у дистрикту Брчко је 40.000, од тога 25.000 Срба, а 

дозволили сте себи да имате градоначелника из другог народа! И онда 

сад јаучете овдје - као нешто не иде! НИје проблем што је он из другог 

народа, него је рпоблем што он нас подцјењује и неће да нам помогне 

овдје! То је проблем. Зато нам треба да се окупимо око политичких 

опција које могу да промијене ситуацију, а једна од њих је ова странка.  

 Пошто сам рекао оно што сам имао да вам кажем, ево да вам кажем 

још нешто: 

  желим вам све најбоље у животу, као и својој породици. Желим 

да сви ви драги људи осјетите у будућим годинама много тога доброга! 

Да нас заобиђе свако зло! Да нам сваки дан буде бољи и да сваки дан 

има смисла! 

 Желим да се захвалим Активу жена овдје, омладинској 

организацији. Свима који предано раде на овој идеји.  

 Моја основна брига је како да вратим то повјерење и ту љубав 

коју сте дали овој странци. Наћи ћемо начина, имамо довољно снаге! 

Првога идемо да побиједимо, а онда сједамо да се договримо како 

ћемо! 

 Године које долазе биће обиљежене нама! 

 Видим да горе неки, на крају, не аплаудирају. Вјероватно им 

нисмо од неке користи, или нас не подржавају. Али, ево порука за њих: 

 255 

гласали - не гласали за нас, гледаћете нас на телевизији наредне 

четири године! 

 Хвала лијепо. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-а МОДРИЧА 
25. 09. 2006. 

Мilorad ДОДИК: 
 

НАМА ПРИПАДА БУДУЋНОСТ 
 
 Добро вече, хвала вам. Изгледа да нико није остао код куће, сви 

сте овдје. Морамо припазити, јер се не види тамо позади, јер можда 

има неких радикала или есдеесоваца, да не би шта „мазнули“ овдје! 

Иако сам мало болестан, нисам желио да пропустим да дођем овдје, да 

заједно са свим овим нашим пријатељима и вашим, мојим избором, 

подржимо прије свега Милана у његовом родном мјесту у овој причи за 

предсједника Републике... Ми смо У СНСД-у већ изабрали, сви они су 

већ наш избор! Само је потребно да и ви то кажете! Ја сам увјерен да 

више него икад имамо подршку људи, да имамо подршку Модриче, 

мојих Лакташа, Бањалуке, Требиња, Фоче, Источног Сарајева, 

Бијељине... у којој је био импозантан митинг. Идемо сада из Брчкога. 

Свих општина около. Ово је резултат вриједних мушкараца и жена 

СНСД-а, свих оних који се нису штедјели, омладинаца који нису 

штедјели своје слободне сате да потроше за СНСД. Једини дуг који 

имам у животу је да се њима одужим у животу за ово што имамо! Дуго 

је трајала наша борба до пуне афирмације. На почетку нас нису 

разумјели, сматрали нас издајницима, проданим душама и много чим 

другим... 

 Данас се јасно види ко је продана душа, ко је продао све што је 

могао, а ко су праве патриоте. Ко зна рећи: доста; ко зна рећи: ево, 

овако је сада - не може другачије! То су ови људи, то је Милан, то је 

Небојша, то је Шпирић, то су сви који су на својим мјестима радили да 

би општина Модрича и Република Српска биле успјешне. Увијек ћемо 

рећи - доста - када нас неко понижава и жели да нам уништи 

достојанство!  
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 Прије осам мјесеци то достојанство се ваљало улицама, било је 

на најнижем нивоу. Ко је год хтио могао је Републици Српској да каже 

да је злочиначка, да је геноцидна, да су Срби лош народ... А онда смо 

дошли ми, и рекли: престаните немојте да вам ми кажемо нешто... да 

сте геноцидан народ! Ја сам им рекао: само проговорите још једном да 

нема Републике Српске, идемо на референдум, идемо па ћете видјети 

свог бога! Данас су ућутали, данас су и они, који никада нису смјели 

рећи да се Република Српска не може укинути, то не говоре. А ја им 

кажем: само сам ставио зарез, ако вас каква неман поново нанесе да то 

причате, одосмо ми на референдум, а ви причајте шта хоћете!  

 Ови из међународне зајендице причају да, ако Додик настави са 

овом причом о референдуму, скинућемо га с листе. А ја им поручујем: 

нек ме скину, али ми неће забранити да говорим и да се борим! Али, 

нема од тога ништа, то је пука прича, жеља оних тамо из Федерације - 

Хариса, ћелавог Тихића, оног Лагумџије, препотентног. Ја вам само 

могу да кажем сљедеће: немате разлога да се плашите, само их нама 

препустите, они су наш циљ, наша мета и сигурно наша побједа! 

 Хвала вам, хвала вам! 

 Чека нас добра музика, а знам да има овдје припремљено нешто 

за попити, па пустите ме да што прије завршим!  

 Поручју нам ових дана широм свијета, како је свијет у неком 

рату. Амерички предсједник прича о томе већ дуже вријеме: " Америка 

је у рату!" А, онда кад га питају у каквом је рату, а он објасни: "Са 

терористима" . Пет година су они већ у рату са терористима . А ко су 

терористи? Кажу: "Радикални исламисти!" Па ми то имамо овдје уз кућу, 

у комшилику. Па, зато не можемо да пристанемо на то да немамо 

полицију! Остаће полиција, то је већ готово! Кажу: "Прекинућемо пут 

до Европе!" Ма, прекините шта хоћете, али нећете добити полицију! Ми 

не можемо да одлучујемо о томе хоће ли они нас примити у Европу или 

неће, али можемо да одлучујемо о томе шта овдје хоћемо! А хоћемо и 

остаће овдје Полиција РС, то је и Миланов и мој овдје завјет, то је 

завјет Николе Шпирића, то је завјет свих, Игора Радојичића, то је 
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завјет свих ових посланика - и Уроша Гостића, који је већ у 

парламентарној борби то и показао.  

 Не можемо ми више да трпимо да нас ико понижава! 

 Мене нападају што сутра потписујем Споразум о специјелним 

односима са Србијом, ја им поручујем следеће: ми нисмо људи мржње, 

ми не мрзимо. Не мрзимо чак ни Босну и поручујемо им БиХ: 

признајемо и прихватамо онолико, колико они други у БиХ прихватају 

Републикуу Српску! Ни мање, ни више! Али нећу више ни да ћутим и не 

требате више ни ви да ћутите и да не изразите своју љубав! Јасно им 

кажемо: волимо Републику Српску и волимо Србију! И то је нешто што 

је наше, и то је нешто што ће овдје остати, и то је нешто што се неће 

промијенити! 

 Био сам у Србији у задње вријеме више пута, наравно да сам и 

раније ишао, али ме нису сликали. Сад ме сликају сваки пут. Кажу:" Ево 

га, Додик прави Велику Србију."  

 Ја кажем: нисте у праву, правим велику Републику Српску. Она 

која ће имати више посла и по томе бити велика, она у којој ће људи 

добро живјети и по томе бити велика, она која ће имати добре путеве, 

која ће имати развијену инфраструктуру... Та Република Српска мене 

интересује! Мене не интересује она прича: "Србија до Токија!" То 

причају оне будалетине које нису макле даље од свог кућног прага! Нас 

инетерсује само ово овдје. Ово је довољно, само да уредимо ово и да 

буде добро!  

 У свим овим настојањима важно је доћи до обичног човјека. 

Овдје је локална власт већ показала шта зна. Начелник је човјек с 

којим се ми поносимо у СНСД-у, господин Крекић је дио општинских 

структура од Лакташа, Градишке, Српца, Бањалуке, Дервенте, па ево 

овдје до Модриче, па даље тамо на истоку. Општине гдје СНСД има 

своју локалну власт и гдје на најбољи могући начин показује како се та 

власт врши и како се то дешава.  
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 Ево вам само један примјер: када би Милан Јелић, да није 

општинска власт добро радила у задњих некoлико година, вас довео 

овдје? Ово је подршка том послу, том раду и тим напорима! 

 Милан се већ уфурао у функцију предсједника Републике 

Српске . Мало,мало па ме нешто пита: предјседниче, чим завршимо ове 

изборе, треба то и то... у Модричи. Десет задатака ми је већ рекао! 

Али, оно прво што је тражио од мене било је: "Слушај , ја живим у 

општини гдје су претходници продали Водовод". Ја сам први пут чуо да 

је негдје у свијету продат водовод, а код вас је тако. Е, да знате, да 

ћемо то брзо да вратимо општини Модрича и да наравно нико не може 

овдје више да уцјењује. Ову обилазницу ћемо наставити да градимо, 

чим се заврше пројекти. Желимо овдје да видимо низ других пројеката, 

гаранција за то је Милан Јелић, Крекић, Новка и сви који су овдје из 

ваше општине, који желе и који раде за опште добро. 

 Нас интересује добро за све! Добро за добре људе! 

 Ја вама свима желим најбоље, као што и желим својој породици, као 

што желим свом унуку који има мјесец и по дана. И онима који нас 

воле, и онима који нас не воле, који нас мрзе... ми желимо добро. Само 

им једно поручујемо: склоните нам се са пута, доста сте нас зезали 

петнаест година! Пустите! Нама припада сада будућност! Овим људима!  

 Ја вас не видим као гласаче, ја вас видим као своју обавезу, а 

та обавеза ће бити да за двије године дођем овдје и да се поново 

сретнемо. Да ми кажете: « Хвала вам за то што сте урадили." 

 Хвала вам свима! Будите добри! Живјели!  

 Гласајте за Милана, предсједника РС, Небојшу, за члана 

Предсједништва БиХ, посланике у НСРС ! 

 Хвала!  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ЛАУШ 
26. 09. 2006.  

 
Мilorad ДОДИК: 
 

У ЛАУШУ СТРАНКА ПАДА ИЛИ ПРОЛАЗИ У 
БУДУЋНОСТ 

 

 Хвала вам, хвала вам, и лијево и десно. Ако сам промукао. не 

значи да сам изгубио добар глас. Можда је овима прије мене било лако 

да говоре, али ја имам посебну емоцију кад је Лауш у питању. Ово је 

постало најважније мјесто ове странке и овдје ова партија пада или 

пролази у будућности.  

 Зато ћемо посебно на Лаушу да се задржимо у свим овим 

пројектима које још нисмо реализовали. Рекли смо прошли пут: 

имаћете школу, и школа се прави, на прољеће и спортска дворана и 

све оно што овоме насељу треба, биће урађено!  

 Биће урађемо због дјеце, оне дјеце која ми највише значе у 

животу. Биће урађено због нас, зато што нама треба да овај град 

Бањалука, којег волим изнад свега, буде достојанствено мјесто за 

живот свих, да буде мјесто у којем ће се људи који дођу први пут, 

поносити и рећи: "Па, зар је могуће да то има ?"  

 Данас сам то доживио. Један број људи из Србије по први пут је 

био у Бањалуци и каже: "Па, ово је дивно!". Наравно да је дивно, знамо 

ми то. 

Идемо на ове изборе потпуно увјерени у велику побједу, али ја вас не 

посматрам као гласаче који требају да изађу првога и гласају, ја вас 

посматрам као своју одговорност, као своју обавезу, као људе којима 

морам да вратим повјерење дато на овим скуповима и на самом 

гласању! 
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 Гдје год дођем говорим о Бањалуци и Лаушу. Говорим о добрим 

људима, говорим о нашим намјерама да овдје буде боље, сређеније. 

Учинили смо много за Бањалуку. Ова партија је промијенила лик града, 

урадила Источни и Западни транзит, урадила много путева у околини 

Бањалуке... Данас Бањалука има далеко највише асфлатираних 

локалних путева. Желимо да и људима који живе 10-15 километара 

одавде, од центра града, учинимо живот лакшим. Данас асфлат иде у 

готово све и једно село бањалучке општине. Остало нам је да се 

посветимо граду. Завршили смо, дакле, Источни и Западни транзит, 

завршавамо "Аква парк", завршавамо школу овдје, почињемо дворану, 

која ће бити завршена на прољеће... Почињемо реконструкцију 

Клиничког центра који ће бити на понос свима нама који живимо овдје. 

За Клинички центар, за његову адаптацију, биће потрошено 42 милиона 

евра и то је посао који већ почиње да се одвија. 

 Жеља нам је да завршимо ауто-пут до Окучана, али да ту не 

станемо , него да идемо даље преко Мањаче и горе према Мркоњићу. 

Ми посматрамо пут од Бањалуке до Градишке само дионицом пута 

Градишка-Мркоњић-Купрес и то је нешто што нам треба! Убрзо ћете на 

располаљању имати авионске линије према неколико дестинација, 

уредили смо аеродром... У идућем мјесецу и до краја ове године, имаће 

ова Република и два своја путничка авиона, да више не чекамо 

милостињу са стране и да можемо да одемо, као сав нормалан свијет, у 

разне дестинације свијета.  

 Можда би најбоље било сада да вас препустим овим 

музичарима. Жао ми је што не могу вечерас да пјевам , не могу! Видите 

да не могу.  

 Желим вам све најбоље у животу! Свим добрим људима који су 

вечерас овдје, желим све најбоље! Као што желим својој породици, као 

што желим свом унуку који има мјесец и по дана.  

 Желим да вам се остваре све жеље и рачунајте на то да ћемо 

све урадити што је потребно на Лаушу и читавој Републици Српској, да 

бих само једно имао у животу, а то је: ваше хвала за то! 
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  Хвала вам лијепо!  

 У петак ћу бити бољи са гласом. Видимо се у петак навече на Тргу 

Крајине 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а АЛЕКСАНДРОВАЦ 
27. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК: 
 

ВАША ПОДРШКА МИ ЈЕ НАЈВАЖНИЈА 
 
 Добар дан, хвала вам за ову величанствену атмосферу данас 

овдје. Хвала свима који су дошли! Много ми ово значи, видим много 

познатих људи овдје и због вас и због ове дјеце којих овдје има много, 

радим ово што радим и желим да ово изгледа још боље и још 

сређеније.! Да наша заједница Лакташи и све њене мјесне заједнице 

изгледају далеко боље, сретније и уређеније да они који одлуче да 

остану овдје на селу могу да живе од пољопривреде. Ових дана смо у 

Лакташима подијелили 500 кредита, већ трећи пут у континуитету, како 

бисмо стимулисали наше људе на селу да могу посијати земљу и да од 

тога могу да имају користи. Чека нас увијек исто: колико год људи 

урадили, увијек је потребно више! Када гледате около, а прошли смо 

цијелу Босну, а поготово Републику Српску, ово дјелује као 

имагинација, као нестварно... Ова села, ове мјесне заједнице овдје, 

изгледају сређено, али наравно знам да ту има проблема и знам шта 

треба да се уради. О неким стварима је Мишо говорио.  

 Оно што ћемо урадити већ идуће године, а наш генерални план 

који водимо овдје, ову политику у општини Лакташа, јесте да завршимо 

питање водовода за читаво Лијевче Поље и канализацију, како би 

сачували природни ресурс који је један од најбогатијих на овој регији, а 

то су: подземне воде које су значајне, импознантне и које ће у 

наредним годинама, и послије нас годинама, бити стратешки материјал. 

Водовод је већ кренуо да се ради и то је нешто што ће бити интензивно 

рађено у наредним годинама. Посебно је важно рећи да од 

Александровца па до Друговића, Слатине, овамо према Трну и самих 
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Лакташа идуће године чека низ важних пројеката, које морамо 

ријешити.  

 Један од основих који морамо рјешити када завршимо овај тзв. 

канал је проширење локалних путева на најмању ширину од пет 

метара. Очигледно је да због модернизације и развоја наша села траже 

добре саобраћајнице да, не дај боже, неко не би страдао, а има много 

оних који тако неодговорно возе да је питање и срећа што до сада нико 

није страдао. У сваком случају, то је један озбиљан пројекат који не 

може да буде завршен за мјесец - два дана. Али, тамо у селима гдје се 

буду људи окупили и ријешили да тамо неко не прави проблем: хоће ли 

се срушити ограда да се прошири пут, да ли је то у Мрчајевцима или 

Друговићима, исто је, нема значаја. Тако да активисти, од којих зависи 

много, а захвалан сам многим нашим активистима који раде предано 

већ годинама и који уживају повјерење у овој странци, то им је један од 

важних задатака и потреба које треба да ураде.  

 Огроман инвестициони пројекат који се гради на нашој општини 

је аутопут до Градишке, то је пројекат који вриједи 250 милиона 

марака. Новац за то је обезбијеђен, а оно што смо чинили је то да смо 

долазећи у Владу рекли слиједеће: неће се земљиште откупљивати по 

неким багателним цијенама. Има да се плате тржишне цијене 

земљишта којим пролази аутопут! Раније је било закључено да куће 

које немају грађавинску дозволу да се руше без накнаде. Рекли смо: 

немојте платити канализацију и водовод чије куће немају то, али 

платите куће. Значи, ко буде на траси биће му плаћено да се може 

макнути километар, или два, пет или десет и направити поново објекат 

да може наставити да живи. Нико неће због тога бити осиромашен, а 

читава заједница ће боље живјети и имаће веће користи.  

 Слиједећи важан пројекат је аеродром. То су неке погодности 

које ми сами овдје имамо. Аеродром је завршен што се тиче писте, али 

треба да се заврши аеродромска зграда, а ове године Влада ће да купи 

два авиона за путнички превоз тако да ћемо створити навику да 

путујемо по свијету авионима.  
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 Посебан пројекат у овој општини, а наравно и широм Републике 

Српске ће бити пројекат реконструкције свих школа. Срамота је у 

каквим објектима нам дјеца похађају школу. Потребно је сваких 

неколико година, имајући у виду број дјеце, вратити се школским 

објектима, уредити, обновити, поправити, учинити их бољим и љепшим. 

То ћемо у урадити већ од ове године! Све су то послови које ће радити 

власт. Али један од најважнијих је: како наћи довољно посла за младе 

људе? Нажалост, пет година стојимо овдје на овој крсташкој зони у 

Александровцу, јер ни једна влада није хтјела дати сагласност да се 

тзв. пољопривредно земљиште претвори у грађавинско. То смо урадили 

сада и створили услове да можемо да уђемо у одабир оних пројеката и 

производњи које ће запослити људе и који ће бити трајни. А не оно: 

дајте куму, пријатељу, дај на лијепе очи, и тако се заледи 10 година, 

нико ништа не ради! Онај ко узме плац мора гарантовати да ће га 

завршити и почети производњу у року од годину дана! Ко то не 

испоштује, неће ни бити ту! То ће бити услов. Знате ви о чему ја 

причам, то је овамо на овој пољоприведној табли, а има интереса. 

Требају производње које могу да буду одрживе, које могу да имају 

извозни карактер, које могу да запосле много људи... Ми рачунамо да у 

тој индустријској зони овдје у Александровцу, а онда даље и у Слатини, 

и у Друговићима, и свагдје гдје будемо то реализовали, треба да се 

запосли најмање 1000 до 1500 људи. То је за овај крај рјешење, да не 

кажем трајно, али у сваком случају рјешење да се овдје живот одржи у 

сваком погледу.  

 Видјели сте да смо јуче потписали Споразум о специјалним 

односима са Србијом. То није само формалног карактера. Од Србије у 

наредној години и свим годинама које долазе требало би да добијамо 

као Република по 100 милиона евра и да то улажемо у наш развој.  

 Увјерен сам да долазе бољи дани овој Републици и овом 

народу! Концентрација новца од милијарду и по марака у идућој години 

сигурно ће значајно ријешити ове проблеме. Пола тог новца ићи ће у 
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стимулацију за запошљавање. Приоритетан циљ Владе, свих нас који 

радимо, је запошљавање.  

 Мало сам болестан, али нисам могао да не дођем, како бих вама 

објаснио што нисам дошао? 

 Радимо на санацији здравственог сектора. Бањалука ће у идућој 

години добити један од најсавременијих клиничких центара, јер ће се 

овај који сада постоји потпуно реконструисати. Данас Лакташи треба да 

буду поносни што имају један од најбољих домова здравља, не само у 

БиХ. Знам да је јуче с министром Шкрбићем био министар здравља 

Србије и питао нас: да ли може да пошаље неколико директора домова 

здравља из Србије да виде као изгледа Дом здравља у Лакташима. 

Можда то вама и не изгледа нешто посебно, јер га сваки дан видите, 

али да видите на другим мјестима како изгледају!? Онда је наш Дом 

здравља сасвим уредан. 

 Лакташи ће добити у идућој години и центар за хемодијализу, 

тако да болесници којима је потребна та врста терапије неће морати да 

путују до Бањалуке или на неке друге дестинације, да би се лијечили. 

Требали би то да ријешимо у ових неколико наредних седмица, ја се 

надам када пронађемо земљиште да се крене с изградњом објекта за 

хемодијализу у Лакташима. 

  Овдје у Александровцу, поред обнављања Амбуланте, желимо 

да имате већи степен задовољавања здравствене заштите.  

 Све ове задатке локалне власти морају да ураде у наредном 

времену. Наша судбина,бар по мени, дјелује као сасвим извјесна.   

 Рекли смо: не желимо да нам ико урушава достојанство. Ви 

знате да смо прије пет мјесеци рекли: ако помену да треба укинути 

Републику Српску, ми ћемо отићи на референдум па ћемо тамо 

изгласати статус какав ми хоћемо! Нећемо ми вас трпјети више с вашом 

причом - како нас треба укинути! То је нешто што је промијенило 

комплетне политичке односе, не само у БиХ, него и у региону. То је 

нешто што стално стоји као могућност, уколико се поново неко појави с 

причом да треба казнити Србе, треба казнити ове или оне... Добро је 
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дошао сваки човјек, без обзира на вјеру и нацију, који хоће овдје да 

мирно живи и да се с нама нормално развија, али они који желе да 

праве проблем – наравно, да нису добро дошли! И ова Република и овај 

народ ће наћи своје механизме да се заштити, да довољно обезбједи 

своју сигурност.  

 У свему овоме Савез независних социјалдемократа, странка која 

је била прво подржана овдје, која је прво повјерење добила овдје, што 

је мени посебно било важно, вјерујте..! Када одем на Соколац или горе 

у источни крај, кажем: шта ви хоћете, мене подржавају моји људи тамо 

гдје ја живим и то ми је најважнија ствар! Рекао сам и то ћу и урадити 

оног момента када изгубим изборе овдје: када ме побиједе они који 

ходају горе, како се оно зову Смиљанићи, онда се ја бавити политиком 

више нећу! Нека се они боре за све!  

 У сваком случају желим вам пуно среће и здравља, виђали смо 

се на многим митинзима, причали много о многим питањима, сретаћемо 

се и желим да вам свима помогнем колико ја то заиста могу. Знам да 

многима од вас требам помоћи, али највећа помоћ је ако ово друштво 

развијемо и дигнемо да људи не морају сваки дан да нешто траже, 

моле ме како би неком нешто учинио и помогао. Томе друштву тежимо 

и то друштво хоћемо да развијемо! Ја сам увјерен да то можемо. Чека 

вас овдје закуска, а мене чекају митинзи и у Српцу и у Градишци, 

видјећемо се слиједећи пут и наравно на изборима сада првога 

октобра! Треба да ми дате нову снагу, вјерујте да највећу снагу сада 

црпим из ове МЗ, из ове општине, из ове регије! То је нешто што ми 

треба прије свега као доказ вриједности и доказа да можемо да идемо 

даље и да се развијамо. 

 Пуно среће свима, пуно здравља. Видимо се. 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–a ГРАДИШКА 
27. 09. 2006. 

Милорад ДОДИК: 
 

ГРАДИШКА ЋЕ БИТИ РАЗВИЈЕНА И РАЗВИЈАЋЕ СЕ! 
 
 Добро вече, свима. Хвала што сте овдје. Добро вече и овима 

лијево и десно на балконима. Свима који су хтјели, а нису могли да 

дођу вечерас. Градишка нас пуни новом снагом. Овај скуп је 

феноменалан, мада сте и синоћ били одлични. 

 Ево нас поново у Градишци да се потврдимо! Да смо дошли... не 

би били у оволиком броју. Градишка је мој завичај, мјесто гдје живим и 

имам много познаника, школских другова, пријатеља, све вас које 

срећем. Имам само једну жељу: да с вама заједно направим једно 

друштво у коме ћемо сви бити задовољни, сретни у којем ћемо 

ријешити много проблема које имамо. Једног дана рећи ћемо: хвала 

СНСД-у и Милораду Додику!  

 Данас Градишка сигурно има проблема, али изгледа другачије 

него прије неколико година. Мјесто у којем су се, сјећате се, аутобуси 

окретали, нигдје нису ишли даље: дођу до Градишке и враћају се. 

Данас то није тако. Данас смо ријешили проблем водовода у Тополи, 

према Подградцима. Знате да је прије двије седмице Влада одобрила 6 

милиона марака за Градишку да рјеши свој проблем водовода и 

канализације. То свака урбана средина мора да ријеши! Данас вам могу 

сигурно рећи: за три и по до четири године од Градишке, горе неколико 

километара узводно уз Саву, биће гранични прелаз и овај град ће се 

растеретити што се тиче овог граничног прелаза, јер ћемо тамо 

направити аутопут који ће бити завршен за три до три и по године. 

Наравно, све су то ствари које морамо веома озбиљно да радимо. Није 

мала инвестиција и посао аутопут, то ви знате. Мањи послови 

представљају проблем. Одлучност да то урадимо сигурно ће довести до 
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реализације. Знам ја да Градишка има проблем с привредом, с 

пословима, али сам увјерен да са реализацијом и изградњом 

ифраструктуре са зонама индустријским, Градишка може и мора да буде 

развијена! И она ће се развијати! 

 Нажалост, прошло је вријеме великих комбината, ти велики 

комбинати држали су овај град и ову општину, али је дошло неко друго 

вријеме и ми морамо да се прилагодимо. Нажалост, тешко је очекивати 

рехабилитацију тих великих комбината, али свакако мислимо да има 

простора и могућности да Градишка развије свој сопствени начин 

изграђивања. Мјесто које се налази на граници, коју нисмо хтјели - али 

се десила! Морамо да искористимо и да је направимо мјестом које може 

да обезбиједи добро за све, добро за људе који живе овдје!  

 Мој задатак је да вратимо људима достојанство! Ја не видим вас 

као гласаче, као људе који требају сутра да изађу на гласање и гласају 

за Милорада Додика, а онда ја вама окренем леђа! Ви сте моја обавеза, 

овај скуп је обавеза! Овај скуп је нешто с чиме ћу сваки дан да лијежем 

и устајем у размишљању: да ли сам довољно урадио, са својим 

сарадницима, да вратимо повјерење које имате у нас? То је оно о чему 

ја размишљам!  

 Политика је дјелатност која се не може заобићи. Морам да вам 

кажем да ми желимо добро за сваког, и онога ко нас не воли. Ја нисам 

човјек мржње и нема човјека којег ја мрзим! Знам да има и оних који 

носе мржњу у себи. Добро дошао сваки човјек овдје који жели добро, 

било које нације и вјере, добро нам дошао ако је добар! А ако жели да 

нам угрози Републику Српску, наш живот и нашу сигурност, наћи ћемо 

начина да се са сваким обрачунамо! Хоћемо да вратимо достојанство и 

кажемо: Република Српска је избор људи на овом простору и неће то 

више нико да дира! Не може више Република Српска да буде предмет 

сталне приче Сулејмана Тихића, Лагумџије или Силајџића, наравно да 

не може! Немате ви потребе да се плашите њих, довољно је да их 

пустите нама! Не секирајте се, Шпирић овакав какав је и сви ми који 

ћемо радити на овим питањима: ја, Небојша, Милан као предсједник 
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Републике, Игор Радојичић кога знате и видите како он то ради, сви ови 

посланици... Ја сам их номиновао, али су били приједлог с ваше 

општине, иза њихове номинације је мој потпис. Ја сам их већ изабрао, 

само требам још вашу потврду да заједно урадимо добро за Градишку и 

читаву РС. 

 Ми нисмо људи рата, овдје више нико не рачуна на сукобе, 

једино оружје - нема више пушака, осим оних који су нешто закопали - 

једино оружје које имамо је: глас! Тога мора бити свјестан свако од вас 

који има глас, тај глас није тако јефтин какав је био у прошлости! Биће 

све важнији, све скупљи и све битнији! Зато је важно да се изађе на 

изборе. Да се побиједи примитивизам, да се побједи приступ политици 

који доводи до тога да је само важно да дођете до неке позиције да 

направите себи неко предузеће, да се закачите на фондове, а народу 

баш вас брига како је! То није политика.  

 Ми смо огромна политичка странка, а велике политичке странке 

баве се политичком стратегијом и политичком борбом, а мале - ситним 

малим шићаром само за себе и пар људи око себе. Одговорност малих 

политичких партија је за пар њих, а моја одговорност је одговорност 

свих њих. Ја ту одговорност знам и на који начин могу да је носим.  

 Дакле, нисмо ми људи мржње, али не желим више да нас 

спречавају да кажемо шта волимо. Ево, кажемо: не мрзимо Босну, али 

волимо Републику Српску и Србију и не можете нам то забранити! Ми 

волимо свој народ такав какав је, а добар је и бољи од других. Само су 

неки у незгодно вријеме промовисали га у негативном контексту, шта 

да радимо! А овдје живи добар, поштен, вриједан народ! Народ који 

хоће да живи од рада, од посла, а не од помоћи и од социјале.  

 Према томе, задатак политике и мене, Николе Крагуља и свих 

других и свих људи, који раде овдје је: да направимо и да интегришемо 

друштво. Добро дошли сви који хоће овдје да добро живе: и они који су 

морали да оду са својих огњишта да нађу свој нови завичај овдје, у 

многим насељима која су направили око Градишке. Сви смо ми један 

народ! Тај један народ мора да нађе свој заједнички интерес и да иде 
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даље. Нема стајања! Стати, значи изгубити дане, изгубити енергију, 

мора се ићи напријед! Напријед само значи: радна мјеста по сваку 

цијену и ништа друго! Морамо повести рачуна и о старим људима. Као 

друштво избацили смо неке вриједности: доброг човјека, доброг 

ученика, доброг радника... Све је било другачије и важније ранијих 

година уназад, него управо те вриједности. 

 Стари људи морају да имају бригу друштва. Можда и висина 

пензије коју сада ово друштво може и одваја није довољна, али ако 

томе додате пажњу, онда ће сигурно бити лакше. И то је нешто о чему 

морамо водити рачуна! Нема повећања, то мора свако да зна, ако не 

успијемо запослити, ако не успијемо запослити младе - ни за старе 

нема фондова! То је јасно. 

 Нема лажних обећања, морамо реално да живимо. Данас смо у 

години када ћемо успјети обезбиједити сигурно милијарду и по марака 

нових средстава за свој додатни развој. То не смије бити изгубљено, то 

мора да уђе у продукцију и нова запошљавања! Не могу да то узму 

мешетари! Ми смо показали да знамо да газдујемо фондовима и онда 

када су били празни, ми смо их правили и онда када их није било ми 

смо ишли напријед и правили те фондове...!  

 Продаја Телекома, није оно што покушавају ови с плаката, 

Радикали: „Продају нам Телеком, нашу светињу!" Нико неће изгубити 

Телеком! Телеком ћемо добити, једну велику свјетску компанију. У 

политичком смислу то значи порука, да овдје могу да раде свјетске 

компаније. Друга ствар: имаћете јефтиније услуге, и трећа ствар: 

добићемо милијарду марака за нас. То је нешто што нама треба. А када 

ми причају о Радикалима, прије неки дан сам био у једном мјесту... 

Питам их ја, шта се дешава? Ево, видиш, они тамо на оној великој 

слици, на билборду, погледај их како изгледају: као да су сами себи 

дошли на четрдесет дана! А и оно што је синоћ било изгледа ми да је 

било тако, овдје, наравно.  

 Демократија и живот подразумјевају слободу. У Градишци смо 

ушли енергично да разбијемо оне групе мафијаша и крадљивце 
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аутомобила. „Сатраћемо“ их у свету земљу! Нико више се неће насилно 

понашати у овој Градишци! Овдје мора да газдује и да живи нормалан 

човјек, а не кретен! Сваке седмице видите да полиција открије у 

Републици Српској неку групу која продаје дрогу. А они су нам посебна 

сласт да их зауставимо, похапсимо и да то спријечимо! Доста је 

уништавања младости! А онда се појаве неки и кажу: људска права. 

Шта је с људским правима дјеце и родитеља који су увучени у проблем 

око дроге? Нема људских права. Што се мене тиче знам ја шта бих с 

њима, али ето, мора да поштујемо закон. Нажалост, један број 

тужилаца и један број судија још увијек не суди у интересу народа, 

него суди у интересу лопова и то је нешто што ћемо у наредном 

времену...знамо на који начин то да разбијемо. Не може се овдје наћи 

група лопова која краде аутомобиле, наћи се резервни дијелови и 

аутомобили, а дође тужилац и каже: иду они на слободу. Каква 

слобода, човјече? Нема слободе за лопове, али доћи ће и то на ред! 

Нећемо ми одустати, ова енергија људи овдје обавезује Милорада 

Додика! 

 Ја сам обавезан вама. Сваки дан. Педесет хиљада људи и 

стотинуседамдесет хиљада људи који су до сада били на нашим 

митинзима! Јединствен је захтјев: дајте нам слободу, ослободите нас 

ћелаваца, оних који имају ланце око врата, који мисле да су богом 

дани! Дајте за нормалног човјека живот и даћемо тај живот! Неће ни 

кафићи радити како су радили до сада. Мора да се уведе ред. Ово 

друшто мора да има реда и имаће ово друштво реда! То је мој циљ. 

 Да вам кажем да вам желим све најбоље, као својој породици, 

као свом унуку који има мјесец и по дана. Свима желим пуно здравља. 

Чувајте се! Волим менталитет који има Градишка, волим начин на који 

се дружите овдје, волим начин на који се окупљате да прославите или 

да ожалујете некога. Волим начин и солидарност који ви имате и то ме 

идентификује с вама! Волим овај град и у њега често долазим.  

 Првога изађите и гласајте. Гдје год видите Милорада Додика, 

заокружите, не чекајте ништа, Милана Јелића, заокружите и њега. 
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Милан Јелић је мој добар пријатељ, човјек који и није морао да буде у 

политици. Могао је и он као многи директори неких великих предузећа 

да остене у Рафинерији уља и да добро живи, али није то урадио. 

Остао је с нама у борби, били смо у Модричи, исти овакав скуп. Шта да 

вам причам о Небојши? Хоћете да вам кажем, шта искрено очекум од 

њега? Ако нас буду подцјењивали, ако нас буду омаловажавали, ако 

буду говорили како Срби нису добри, ја ћу тражити од Небојше да 

уради оно што је Месић урадио у Београду 1991. године. 

 И ми имамо наравно, како каже народ, „коња за трку“! То је 

политика Савеза независних социјалдемократа! Можемо да будемо и 

бржи смо од њих! Нема ауторитета у свијету! Причао сам с неким 

великим људима из свијета, кажу: „ Што ви не би били Босанци?“ Какви 

Босанци, човјече, ми смо Срби! А не смета нам да други буду Хрвати, не 

сметамо другима да буду ово или оно, нека свако буде оно шта хоће, 

али немојте од мене правити неког трећег човјека! Од тога нема ништа! 

Чујемо ми ових дана и реис - у – улему Церића који хода и прича: 

"Босна припада Босанцима!" "Коме се не свиђа, може да иде!" Ма, нек 

иде он у ... Срби морају да кажу јасно: нећемо да будемо Босанци. 

Какви Босанци, причамо својим језиком, припрадамо народу којег 

волимо... и Хрвати то исто кажу, ни они неће да буду Босанци, џаба 

неће! Босанско-херцеговачка телевизија из Сарајева, стално говори 

Босанци и Херцеговци, чуј, Босанци и Херцеговци?! Они нас гурају у 

нешто што ми нећемо!  

 Мене нападају стално, кажу: "Што се ти стално виђаш с овим из 

Србије?" Ја кажем да сарађујемо, онда питају: "Да ли је то концепт 

Велика Србија?" Они ништа друго и не знају! Није концепт Велика 

Србија, него велика Република Српска је на сцени! Она, која ће имати 

велика посла и она која ће добро да живи - по томе ће бити велика! 

Довољно нам је ово што имамо, само да уредимо и ту да добро живимо! 

Само нам то треба. А зато треба да се сви ујединимо, да се сви 

заложимо, да будемо сви један покрет, једана странка, сви један човјек 

 277 

у реализацији тог циља! Не може нам нико више сметати од оних који 

су потрошили најбоље године живота! 

  Гдје су вам сада они што су вам причали, прије десет – 

петнаест година, као треба јуришати на Беч, Рим, бомбардовати, а 

отишли су наши животи?! Колико је људи морало да погине? Наравно, 

рат је био неизбјежан, али је велико питање да ли је српски народ 

морао да буде вођен овако како је вођен и да ли је морао да буде 

жртва, оваква каква јесте? Морам да вам кажем да жалим за 

Југославијом, да знате, онај ко за њом не жали не мора ни гласати за 

мене! Али, када се то већ десило, онда ми морамо да будемо своји на 

своме! Ако није могла Југославија велика, онда не могу да направе ни 

унитарну БиХ! БиХ може да буде прихваћена од нас само онолико, ни 

мање ни више, колико они прихватају Републику Српску! Нека они 

бирају: ако нас не прихватају, не прихватамо ни ми њих, и готово! А 

ако нас прихватају, прихватамо и ми њих, али само онолико колико они 

нас! Нећу више да ходам по Сарајеву и да закрећем главу, јер свашта 

показују...то је већ њихов проблем. Знам ја одговорити, не секирајте се 

ви! Али, ако се хоће градити Босна, онда она мора бити равноправна 

или никаква! Нећемо ми више да трпимо никога! Ова странка нема 

хипотеку. Ова странка није СДС да би због неколико својих столица ми 

рекли: можете урадите шта хоћете! Владајући СДС, прије шест мјесеци 

је био: „Ми смо направили Републику Српску, ми ћемо је и уништити!“ 

Нема уништења, нема пропадања, идемо даље! 

 Волим вас све и оне који нису спремни да с нама буду заједно. 

Хоћу само још једном да вам кажем: желим само, када дођем у 

Градишку за неколико година када не будем политичар, да ми неко од 

вас каже – „Хвала Милораде!“ То је мој циљ, само ми то треба! 

 Хвала вам, лијепо, будите сретни! 

 Нисам хтио рећи, да не бих увриједио вас старије, али да су дјеца 

могла гласати раније, ја бих давно побиједио! Не бих чекао да се ви 

пробудите! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД–а ПРИЈЕДОР 
28. 09. 2006.  

Милорад ДОДИК: 
 

УРЕДИЋЕМО ПРИЈЕДОР НА МОЈ И ВАШ ПОНОС! 
 
 Добро вече, свима. Хвала вам и лијево и десно и овим на 

балконима и онима који се крију по ћошковима – а који су дошли да 

виде свој јад. Хвала вам, што нас подржавате, јер ви нисте наши 

гласови, ви сте наша обавеза и то је тако било увијек. Зато се налазимо 

овдје, у овом граду, у оволиком броју. Приједор може да буде поносан 

на један од највећих митинга који је имао у скоријој прошлости! Хвала 

вам.  

 Ово је мој крај, ово је мој завичај, ово је наш заједнички 

простор, заједно ово дијелимо и заједно желимо да ово буде боље, 

љепше, да буде наше, да буде само наше и да га развијамо онако како 

ми мислимо, како знамо и како умијемо... Волио бих да ова градска 

улица у Приједору има расвјету... не могу да се начудим што је до сада 

нема? Прије пет или шест година, тамо негдје на улазу, на магистрали, 

направили су вам нешто расвјете, па није могуће да послије тога нико 

ништа није радио? Знам ја шта треба Приједору: треба ући у села, али 

не смијемо занемарити град. Град се мора средити и уредити, 

изградити... Мора се наћи у Приједору, а то је могуће, доста радних 

мјеста за све! Мора овдје бити добро за све! Приједор има потенцијал и 

он то заслужује.  

 Видим овдје много мале дјеце, морам вам рећи да је и на свим 

другим мјестима тако било. Ја само једно закључујем: да је било до 

дјеце, давно бисмо ми побиједили! Чекајући вас старије, изгубили смо 

без потребе све ове године. Али, ево, ту смо и не треба нам више 

гласова него ово што је овдје вечерас у Приједору, 10 000 људи! Када 

одузмете 2-3 СДС-овца негдје у ћошку, или можда од оних радикала, 
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чији плакати изгледају као да су сами себи дошли на четрдесет дана... 

Сасвим нам је довољно ово! Хвала и онима који нису ту, а наши су 

гласачи. Позивам све добре људе у Приједору да буду уз СНСД, да 

подрже ову листу, да подрже овај мој избор, ја сам ставио потпис испод 

њих и ја гарантујем за њих! 

 Милан Јелић је мој пријатељ и треба да буде предсједник 

Републике, не зато што ја хоћу, него зато што ћете ви то урадити, а 

онда ће бити наш заједнички предсједник! Ја ћу бити предсједник 

Владе, не секирајте се, ја ћу рјешавати водоводе, путеве, школе, као 

што сам ријешио и гријање у овом граду. Замало нисам заглавио у 

затвор, зато што су овдје неки хтјели да од тога направе случај, а ја 

сам само потписао одлуку Владе да се овдје издвоји милион марака и 

коначно направи Топлана. Сада то имамо, урадио бих поново то исто, 

да знате!  

 Ја сам ту да заједно с Небојшом, Шпирићем, Игором и свим 

овим људима овдје, држим до нашег достојанства. Највише сам поносан 

на то што никада нисам дао на себе. И онда када је овдје било сасвим 

мало људи, био сам достојанствен, поносан, јер сам знао да ћу једног 

дана доживјети ово! Хвала вам! А то достојанство ћу враћати 

Републици Српској, која је потонула прије годину дана и нигдје је 

готово није било. Само се чекало да неки гробар наиђе и покопа све, 

као што је био онај Ешдаун, далеко му кућа од нас! А онда прије шест 

мјесеци смо рекли: доста, не може више! Нико не смије на Републику 

Српску! Нико више неће да нас подцјењује и нико више неће да каже 

да је овај народ злочиначки...! Ово је поносан народ и само такав може 

да буде. А ове комшије које су нам се вратиле, добро нам дошли, али 

ако буду радили против Републике Српске имаће посла с нашом 

Владом. Нећемо да шутимо, ако они могу да мирно живе овдје и да 

уживају благодети безбједности и говоре против Републике Српске, 

морамо ми да им кажемо: господо, само прихватамо Босну онолико 

колико Босна прихвата Републику Српску, ни мање ни више од тога! То 

је нешто што поручујем свима, немам ништа против никога, не мрзим 
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никога, само не дам на људе себи драге, на себе и на Републику 

Српску! Не мрзим никога, без обзира које је нације и вјере, али ми неће 

забранити да волим Републику Српску, Србе и Србију, наравно! То је 

нешто што нико не смије да ми забрањује! Знамо ми ко смо. 

 Хоће нам полицију, неће добити полицију! Може да буде 

безбједна и Босна, али да Република Српска има полицију. Зашто је то 

проблем, зашто господо? Да ли ви мислите да ми не знамо да је прије 

мјесец дана у Цазину било 350 вехабија који су говорили: „хоћемо 

исламску Босну!“ Мало сутра ћете је добити! Мисле ли они да ми не 

чујемо реис-у-улему Церића, који слободно хода и говори по овим 

крајевима и каже:"Босна припада Босанцима." А ми Срби нећемо да 

будемо Босанци, хоћемо да будемо Срби, неће ни Хрвати да буду 

Босанци, него Хрвати...! 

 Церић каже: "Коме се не свиђа, нека иде!" Нек иде он у...! Неће 

више нико да нас понижава, да нам говори шта ми треба да урадимо. 

Ово је достојанствен народ, честит и поштен... Козара и Поткозарје и 

читава Република Српска и сви Срби. Народ који нема у себи ни мало 

тероризма, који не жели сукобе. Овај народ се бранио, овај народ није 

злочиначки народ!  

 Чујемо ми и америчког предсједника, који каже: "Америка је у 

рату." Онда се ево, и ја питам, у каквом су рату? Знам да су у 

Авганистану, али тамо су у мисији мира, колико ја разумијем, тако бар 

кажу. Кажу: "Рат се води у Америци". Каквој Америци, па против кога? 

Кажу: "Рат се води против радикалних исламских терориста". Па ми 

њих имамо у комшилуку, шта они нама то причају!? И код Бошњака има 

добрих људи, као и што код Срба има лоших. Сви добри људи добро 

нам дошли и сви лоши, далеко им кућа од нас!  

 Хоћемо да уредимо Приједор на понос и мене и вас и ми 

можемо то урадити. Мало се Марко шали, мисли да може без нас, али 

не може то дуго да траје. СНСД овдје путем Владе РС провешће многе 

друге пројекте које треба. Хоћемо да обновимо болнице, ево овдје 
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министра здравља. Хоћемо да Приједор има праву болницу, а не нешто 

што нема достојанства. Нема оно што нам треба! 

 Хоћемо да опремимо све школе, дјеца нам иду у запуштене 

објекте, у старе клупе, тамо гдје су им и родитељи сједили. Морамо то 

све обновити, морамо дјецу припремити за будуће вријеме, за Европу! 

Нећу да нам дјеца сутра, кад буду ишла у Европу, само носе малтер и 

слажу цигле... Има да буду образовани и да буду моћни! 

 Причају вам свашта ових дана. Чујете и овог високог 

представника, опет нешто као „скинуће Додика с листе“. Ма, гдје ће он 

мене скинути? То је мало већи проблем! Али, неће ме зауставити да 

говорим оно што мислим, шта ме брига како се тамо осјећају! Као што 

Шпирић каже: „Ја не идем на тенку, идем на вашим гласовима и вашој 

подршци!“ Али, овакав какав сам, овако како идем, очигледно је да 

некима сметам, али ја вас представљам. И уживам у томе да нервирам 

оне у Сарајеву! 

 Нападају ме што сам ових дана био у Београду, што сам тамо 

разговарао с нашим људима. Ишао сам ја и раније у Београд, само ме 

нису камере снимале, а сада виде. Кажу ми :"Шта ти то тамо радиш?" 

Ништа, разговарамо како ћемо радити неке послове да људима буде 

добро, да имамо посла... Питају: "Да то није Велика Србија на сцени?" 

Кажем ја њима: није Велика Србија, на сцени је велика Република 

Српска!" Рекао сам ја и Тадићу и Коштуници... Они мени кажу: "Гдје си, 

брате?" Ево ме,кажем, али ми је доста тог вашег братства! Имате ли ви 

пара да нам помогнете? И то смо договорили ових дана, 100 милиона 

евра, доћи ће и овдје и у Приједор, и у многа друга мјеста. Ова 

избјегличка насеља, гдје су наши људи који су муком отишли из 

Федерације, морамо да уредимо. Био сам у Федерацији и видио далеко 

горе, а насеља у Републици Српској, гдје су се вратили Бошњаци, 

изгледају добро, изграђено, солидно... А у Федерацији је чемер и јад! 

Смањићемо средства у Републици Српској за повратак и повећати 

средстава за подршку људима који су овдје дошли и избјеглицама које 

се враћају у Федерацију.  
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 Чека нас важна година у којој Република Српска ће имати 

милијарду и по марака за свој развој. Знам да је то вама тешко сада 

схватити, али то су реални ресурси од Телекома. Кажу: хоће да нам 

продају наш Телеком... Добићемо јефтинију услугу и добићемо петсто 

милиона евра. Имат ћемо и даље мобилну, а добићемо паре! Па, када је 

тако лоше, зашто они у Сарајеву мало - мало па скачу: „Преварио нас 

Додик!“ И хоћу да их преварим, наравно! Као, они мене не би 

преварили када би могли? Наравно, само чекају... али зато морамо да 

мислимо. Зато имамо екипу ових људи који ми стално говоре: "Пази, 

предсједниче, одавде, пази оданде, пази иза леђа, пази с приједа..." Ја 

имам екипу људи и не могу без њих! 

 Обилазимо читаву Републику Српску, сада сам израчунао: с 

овим скупом овдје - 200 хиљада људи на разним скуповима. Једино ми 

смијемо изаћи на тргове! Сви ови остали бјеже по неким шупама, 

учионицама и... свашта сам се тамо наслушао. Приђу ми на Сокоцу, 

тамо гдје су раније закључавали када сам као предсједник Владе дошао 

у посјету Сокоцу, да им помогнемо. А они закључају општину, као, мене 

ће преварити! Ма, преварили су себе! Имали смо 4 000 људи! Тамо им 

је главни онај Тупајић, знате колико је паметан - презиме му говори! И 

нашло се неких десет људи и хоће да развале скуп. Наравно да су 

добили батине! Једино ми је било жао што и ја нисам стигао тамо. Али, 

тамо сам сазнао једну „добру“ ствар која мора да престане: опљачкали 

неког локалног шумара, ја сам мислио да су опљачкали шуму, па да је 

он то пријавио, јер је кажу дошао да пријави крађу. Дошао је он у МУП 

и пријавио крађу и, замислите, каже да му је код куће украло, из каце 

за купус, најлонску кесу гдје је било 300 хиљада марака! Одакле 

шумару 300 хиљада марака? Зар су се толико накрали? Колико су онда 

директори крали, кад је један шумар украо 300 хиљада марака? Али и 

то рјешавамо. У Шумама РС биће другачије! Све мора да буде 

другачије: и Козара, наравно! Мора да буде!  

 Нико неће имати моје повјерење... Једини мој однос ће бити 

према овом скупу. Ово ће бити увијек пред мојим очима, као и сви 
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скупови широм Републике Српске. Сви они морају исто тако да 

размишњају: прво народ, прво њима добро, јер само СНСД сваки пут 

скупи све више људи. То значи да нам вјерују и немојте вјеровати 

Милораду Додику по оном што прича, него по ономе што је оставио иза 

себе, доста је више приче! Дајте људе који остављају иза себе! Видим, 

има и оних који не аплаудирају, али добро, то је њихов проблем! 

 Желим вам све најбоље, желим вам пуно среће, желим вам пуно 

здравља, весеља, желим вам СНСД у животу! Желим вам сву срећу као 

и својој породици, као и свом унуку који има мјесец и по дана.  

 Хвала вам! Живио Приједор, Република, живјели ви, живио 

сваки добар човјек ове Републике! 
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД-а 
БАЊА ЛУКА, 

29. 09. 2006, 
 
Мilan ЈЕЛИЋ: 
 

БИЋЕМО ЛИДЕРИ НАДЕ И ОПТИМИЗМА 
 
 Хвала вам. Хвала Бањалуко, хвала Крајино, хвала на овом 

величанственом дочеку! Онај ко има Бањалуку, тај има у животу све! 

Зато СНСД има све и зато ја имам све! 

 Била је довољна само једна изговорена ријеч, у одређеном 

тренутку, на правом мјесту и од правог човјека. Ви знате која је то 

ријеч. То је она ријеч која се зове – референдум - и настојање да се 

спаси Република Српска од суноврата. Ту ријеч је изговорио Милорад 

Додик. Спасили смо Републику Српску, она је трајна категорија. Данас 

поручују из Сарајева, и из Брисела, и из Вашингтона, и из Москве: 

"Нема укидања Републике Српске!" За то нам је требало само шест 

мјесеци, да бисмо извршили истински препород Републике Српске, који 

је био потребан већ четири године. То објашњавамо ових дана широм 

Републике Српске: то ћемо направити кроз приватизацију Нафтне 

индустрије, која је на самом крају, приватизацијом Телекома, новцем од 

концесија, уз помоћ из Србије и Европске уније. Све то ћемо уложити у 

отварање нових радних мјеста и запошљавањем нових младих људи, 

које желимо да задржимо на овим просторима и који морају у своје 

руке, заједно са СНСД, да преузму судбину у своје руке.  

 Желимо да сарађујемо у региону, не само са ФБиХ и 

Дистриктом, желимо да сарађујемо са Хрватском и Србијом. Ми се 

надамо да ће нам Србија још више помоћи него до сада, уколико за 

узврат не буде ништа тражила имаће, као и до сада, љубав и 
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поштовање. То се показало прије три дана овдје у Бањалуци, кад су сви 

Срби били баш на овом мјесту.  

 Желимо да постанемо истински лидери. Лидери у 

запошљавању, лидери у радним мјестима, у пензијама, у рјешавању 

социјалних случајева, у изградњи нових стамбених јединица. Хоћемо 
да будемо лидери наде и оптимизма. То су наши грађани већ 

одавно заслужили, а посебно ови млади људи који увијек желе више, и 

треба да желе више. Зато ћу као будући предсједник РС формирати 

фонд за стипендирање најбољих студената у најбољим школама широм 

свијета. Хоћу да стечено знање донесете у Републику Српску и да јој 

вратите све оно што је за вас урадила. Само тако можемо у Европу и у 

европске интеграционе процесе.  

 Хоћу, као будући предсједник РС, да вратим Бањалуци, да јој 

вратим јер она то заслужује , име главног града Републике Српске! 

Мене што се тиче, она је увијек то и била. 

 Република Српска , као што сам и рекао, је трајна категорија. 

Нико више не може да се игра са Републиком Српском. Онима у 

Сарајеву поручујем: "Драга господо, уколико вам је стало до БиХ, 

Република Српска је дио БиХ. Уколико радите против РС, радите против 

БиХ, радите против свог народа! Република Српска мора бити 

равноправна! Уколико није равноправна, Република Српска ће бити 

самостална!"  

 Нама су ОХР и међународна заједница мало помогли и ми смо 

им захвални. Али, одавно смо схватили да смо ми пунољетни и зрели и 

да можемо рјешавати сами своје проблеме. 

 Очекујемо да послије ових избора добијемо зреле партнере из 

ФБиХ с којима ћемо разговарати о свим питањима, али оне партнере 

који ће у сваком тренутку кад се нађу у неком инферирионом положају, 

звати тату из иностранства да им помогне.  

 Разговараћемо ми и о реформи полиције, али не мимо Устава 

БиХ, не мимо Дејтонског мировног споразума и не мимо Устава РС. И 
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нема преласка ентитеске линије, то неће дозволити СНСД, то је 

програм СНСД и то је и мој програм.  

 Можемо да причамо и о промјенама Устава, али уз напомену да 

СНСД није крив за то што су пропали преговори и што су пропале 

уставне промјене, које су се дешавале прошле зиме. Уколико будемо 

разговарали, нема никаквих промјена, или ћемо све из почетка.  

 Пренос овлашћења са Републике Српске на БиХ не видим као 

једносмјерну, него као двосмјерну улицу у којој, ако не буде 

равноправности, тражићу да се све оне пренесене надлежности са 

Републике Српске на заједничке органе, врате на исти онај начин како 

су и пренесене у БиХ.  

 За ове послове, даме и господо, потребно је да првог октобра, 

искористите колосалну прилику, колосалну шансу! Овакву шансу Србија 

је имала 05. октобра 2000.године. Ово више није реферндум, ово је 

плебисцит српскога народа да програм СНСД буде и програм Републике 

Српске. Послије тога ништа више неће бити исто у БиХ као што је било!  

 Зато нам, даме и господо, треба члан Предсједништва БиХ из 

наше странке, а то је господин Небојша Радмановић, треба нам осам 

посланика у Парламентарној Скупштини БиХ на челу са Николом 

Шпирићем! Они су овдје, поздравите и њих! 

 СНСД је већ одавно преузео одговорност за Републику Српску, 

зато му и треба апсолутна власт. Не због владања, него једноставно 

због одговорности. Зато Игору Радојичићу морамо придодати још 45 

посланика у Народној скупштини РС. Треба нам предсједник РС, ви ћете 

одлучити ко је тај!  

 Као будући предсједник РС обећавам да са овом гарнитуром, 

Милорад Додик као будући предсједник Владе РС, може да заврши све 

оне послове који се ставе испред њега! А ја обећавам да ћу му штити 

бокове, штити леђа и крчити пут у реализацији свега овога! 

 Сви ви који изађете 01. октобра и дате свој глас СНСД-у улазите 

у историју, а сви они који улазе у историју имаће шта да причају својој 

дјеци и својим унуцима!  
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И зато није случајно. 

 Напријед младост Републике Српске ! Напријед Крајина! 

Напријед Бањалука! Напријед СНСД! 

 

 Хвала вам лијепо. 
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Нeboj{a РАДМАНОВИЋ  
 

ИДЕМО ЗАЈЕДНО У БОЉИ ЖИВОТ И СРЕТНИЈУ 
БУДУЋНОСТ 

 
 Драге бањалучанке, поштовани бањалучани, цијењени гости 

Републике, дивно је вечерас у Бањалуци. Дивно је вечерас у 

најљепшем граду у окружењу. СНСД је почео кампању у Бањалуци и 

завршава је у Бањалуци. То није случајно. Овај Град познат је по 

Врбасу, по алејама, по парковима, по златним олимпијцима, по 

умјетницима, по љепотицама, познат је још по нечему , по СНСД-у.  

 Овај Град препознао је прије више година да је ово опција која 

води напријед, која води у Европу, и то је тачно. Бањалука је данас 

једина у БиХ прави европски град. Наш циљ је да она буде европски 

велеград и биће.  

 Рекли смо много тога у току кампање, схватили су нас грађани 

Републике Српске, схватили сте нас и ви овдје. Хвала вам.  

 Вријеме је да из европске Бањалуке пошаљемо неке поруке које 

смо можда заборавили. Данас поручујемо Европи : "Ми смо европски 

народ, били смо и бити ћемо то".  

 Неки су нас вратили назад и убједили Европу да каже да смо 

"црна рупа" , са замахом СНСД-а, Бањалука која је већ европска, 

обезбиједит ће да и други буду европски. Од Европе тражимо да нас 

разумије, да чује оно што говоримо, да помогне онима који овдје живе, 

да отворе границе. 

 Поручујемо Сарајеву: " Ми овдје од БиХ тражимо равноправност 

и толеранцију и ништа више. Поручујемо ако ови у Сарајеву мисле да је 

Сарајево БиХ, онда нема ништа од заједничког живота овдје , и то се 

мора схватити".  
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 Поручујемо грађанима Републике Српске, СНСД има намјеру да 

поред Бањалуке, направи правим градовима Приједор, Добој, 

Бијељину, Зворник, Источно Сарајево, Требиње, тако ће Република 

Српска бити велика и европска. То можемо и то хоћемо. 

 На крају, можда би требало на почетку, јер је по значају 

најважније. СНСД препознали су млади у Републици Српској. Пробудли 

су се млади у СНСД-у. Они су сад носиоци активности и то оних које 

воде напријед читаво друштво, тако и треба.  

 Ми радимо све ово да би ви имали просперитетну Републику 

Српску, просперитетан простор на коме можете живјети, живот 

достојан човјека 21 вијека.  

 Због тога је потребно, још, 01. октобра, прекостура , гласати за 

најбоље, а најбољи јесу овдје.  

 У понедјељак ћемо славити, зато што идемо у бољи живот у 

срећнију будућност сви заједно.  

 Живјела Бањалука, живјела РС !  
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ПРЕДИЗБОРНИ СКУП СНСД - ЗАВРШНА ТРИБИНА У 
БАЊАЛУЦИ 
ТРГ КРАЈИНЕ, 

29. 09. 2006.  
Милорад ДОДИК: 
 

ХОЋЕМО ДОГОВОР, ХОЋЕМО ЕВРОПУ.. 
 
 Добро вече, свима, хвала. Они који процјењују кажу да нас је 

вечерес овдје преко 50.000. Што се мене тиче, нас је овдје милион! 

Знам да ће они који нам не вјерују сутра мислити да је мање, али ова у 

низу емоција које имам, а само једна преовлађује, то је: како да свима 

вама приђем, појединачно стиснем руку и захвалим се што смо овдје 

дио једне велике екипе, великог тима! Људе које посматрам и гледам 

не као гласаче, него као своје пријатеље, као људе према којима морам 

и хоћу да будем обавезан! Хоћу да ови људи овдје, које сам ја изабрао, 

које је изабрао СНСД и кандидовао на листама, да вам вратимо 

повјерење, да вам вратимо љубав, да вам вратимо очекивања које 

имате од нас! 

  Данас, када завршавамо ову кампању, овдје величанствено у 

Бањалуци, морам да кажем да сам сретан што сам имао прилику да од 

Требиња, Билеће, Гацка, Фоче, Сокоца, Зворника, Бијељине, Модриче, 

Градишке, Прњавора, Приједора, мојих Лакташа, дођем овдје и кажем: 

било нас је преко 200.000 заједно! 

 Ово је град у којем сам рођен. Ово је град који волим! Ово је 

Република коју волим! Ми смо људи који не мрзимо, ми смо људи који 

желимо да дамо топлину, да политику претворимо у људскост, да 

политику претворимо у оно што обичан човјек очекује од ње, а не 

намргођене и само себи посвећене људе. Моја одговорност је већа и 

огромна након овога! Са мном ће моћи само да иду они који ће устајати 

и лијегати и размишљати о томе: како да народу врате повјерење? 
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Нико ко се другачије буде понашао неће моћи ићи даље с нама! Народ 

и Република су наш циљ и наша мета, ми смо они који не дамо 

достојанство! Знам да овдје имама много камера и очекују да нешто 

паметно кажем, сада ћу покушати.  

 Овима из међународне заједнице: немојте олако да мисилите да 

оно што смо говорили да је то само због изборне кампање, није! Ово 

што смо вам говорили само је једно: господо, престаните више с 

притиском, ни један вам притисак више неће проћи! Пишите својим 

владама нека промијене стратегију, не може више притисак на овај 

народ и на ову Републику! Дођите да се договоримо, само то може да 

иде и ништа друго! Баш ме брига за све ауторитете свијета! Ја нећу да 

ходам по овом граду сутра да изневјерим ваша очекивања. Како ће се 

који амбасадор понашати то је његов проблем.  

 Хоћемо договор, хоћемо Европу, хоћемо много шта доброга! 

Овај народ нема наум да ратује, једино оружје које имамо је глас и зато 

мора да се употријеби! Не слушајте оне који данима ходају и говоре: 

„То се мене не тиче!“ Тиче се, и те како! Треба нам глас, јер нас чека 

велика политичка борба на нивоу БиХ. Хоћемо да правилно 

представимо ваше интересе, тамо неће ни један притисак проћи, не 

бојте се ви ових других политичара, њих пустите мени. Ја ћу с њима да 

носим енергију овог скупа, енергију многих са скупова на којима смо 

били, енергију оних који нису вечерас овдје, а с нама су у души...!  

 Немам намјеру да прокоцкам ни једно ваше очекивање. Хоћу да 

на слиједећим изборима овај трг буде мали да нас све прими, а то знам 

како могу: само ако не изневјерим вас, само на тај начин! Овом граду 

смо показали како се води општина, у многим мјестима гдје СНСД има 

власт, показали смо како то изгледа. Показали шта значи водити 

рачуна о обичном човјеку, шта значи препознати муку, шта значи 

препознати страдање.  

 Поносан сам на своје људе, поносан сам на наше активисте, на 

ове младе, на актив жена који имамо, на све оне који су дане и сате 

потрошили свог живота да би били дио једне огромне екипе, која се 
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зове - Савез независних социјалдемократа. То Милорад Додик никада 

неће прокоцкати и проневјерити! Борићу се и хоћу да будем увијек оно 

што ви знате о мени, човјек који ће увијек рећи оно што мисли о свему! 

Наша политика је потпуно једноставна ствар, једноставна зато што 

нема калкулација, ми не чекамо, ми увијек кажемо!  

 Кажемо: не мрзимо Босну, али немојте нам бранити да волимо 

Републику Српску и Србију! То је нешто што је наше. Поручујемо свима 

да знају, још пар оваквих ствари: нисмо ми против Босне, али морају да 

знају, да прихватамо БиХ само онолико, ни мање нити више, колико 

Босна прихвата Републику Срппску! На тај начин можемо ићи даље. 

Доста ми је више приче о неким великим и глобалним друштвеним 

интересима, гдје је мали обични човјек? Гдје су породице, вратимо се 

томе!? 

 Урадила је међународна заједница доста добрих ствари овдје, 

нико не каже, али у задњих шест мјесеци су досадили... и зато не могу 

више да врше притисак, нема притиска, дођите на договор! Хоћемо ми 

да се договоримо, нисмо ми они који не разумијемо. Нисмо ми они који 

не знамо, али нећете нам направити моделе негдје далеко у свијету и 

доћи овдје и рећи: „Ево, ово морате да урадите!“ Е, нећемо! То је 

нешто што морају да знају. Не могу да нам бране љубав, ми имамо 

право на оно што волимо, да не мрзимо.  

 Поносан сам на многе људе, поносан сам на све и из других 

политичких партија, који су учествовали у овој изборној кампањи: ни 

један екцес, ни један проблематичан случај, ово је зрео политички 

народ, ово је демократија коју мора да поздраве сви! Нећете нам још 

говорити шта да говоримо! Ово је доказ да Република Српска има 

потенцијал, ово је доказ да РС може и треба да буде политички фактор 

и регионални и у сваком другом погледу.  

 Чекају нас важне године које долазе, ово је огромна и велика 

политичка странка. Велике политичке партије могу да носе политичке 

стратегије и политичку борбу. Мале политичке партије се само баве 

шпекулацијама око велике политике. То треба коначно да се заустави и 
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да се подржи и да подршка СНСД с Миланом Јелићем као 

предсједником Републике, с Небојшом Радмановићем, као чланом 

Предсједништва, могао да носи политичку борбу са свим у Босни и у 

међународној заједници! Зато није ни мало случајно што покушавамо 

да вас окупимо! Ми мора да водимо политичку борбу и стратешку борбу 

политичку на овим просторима, ми немамо времена да се бавимо 

собом. Ја хоћу да овај народ одведем од оне старе народне клетве "да 

богда се сам са собом забавио". Морамо се бавити неким другим 

стварима, великим стратешким питањима. Морамо Републику развити 

да буде сретна, поносна на нас што нас има! Генерацијама које долазе 

да оставимо и да знамо шта смо оставили.  

 Република у идућој години ће имати потенцијал преко 

милилијару и по марака за свој развој. Одговорност нам треба да се то 

не проћерда. Проћердали су многе добре прилике, али ова не смије да 

буде! Одговорност СНСД јесте да то осјети сваки човјек Републике 

Српске на боље... наравно, на добробит свих, добро за све!  

 Многи су нас оспоравали. Чујем и ових дана и сада стално онај 

високи представних хоће нешто да ме скида. Ја му кажем: нема разлога 

и не може забранити да говорим, не може забранити да мислим! Јасно 

смо им рекли и поново ћемо им рећи: не може нико да укине 

Републику. Они кажу, слушам странце шта кажу: „То зависи од народа у 

Републици Српској.“ А ја на то кажем слиједеће: ако то зависи од 

народа онда, то народ једино може одлучити на референдуму, не може 

никако другачије! Престаните говорити о укидању Републике Српске и 

овај народ ће се концентрисати на друга питања. Ако упорно хоћете да 

нас укинете, добићете оно што заслужујете!  

 Морамо у идућој години отпочети завршетак аутопута до Саве, 

овај град мора да избјегне саобраћајни колапс који има. У прошлим 

годинама смо завршили Источни и Западни транзит. Чека нас уређење 

Клиничко болничког центра у Бањалуци, чека нас уређење свих 

болница у Републици Српској, хоћемо да то буду мјеста за људе који 

улазе у болнице и требају медицинску помоћ, да им је одмах лакше, а 
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не да би најрадије да не улазе. Хоћемо да изградимо довољно путева 

да би могли да брзо путујемо. Хоћемо да обновимо све школе. 

Милијарда и по марака је довољна да све то урадимо. Уредићемо и 

аеродром, купићемо два авиона за авио компанију која се зове "AIR 

Srpska", како би могли да се повежемо с свијетом. Нећемо више да 

чамимо овдје.  

 Желим вам све најбоље. Желим вам свима појединачно пуно 

среће, вама и вашим породицама, вама драгим људима... Желим да вам 

се деси све добро што ви себи желите, желим вам добро као што желим 

својој прородици...! Желим да срећем људе који ће ми бити захвалини 

што се бавим политиком, а не људе који ће ме гледати попријеко што 

то радим! Мој једини политички мотив је да овдје по овом тргу прођем 

за десет година, да сретнем некога од вас ко ће ми рећи: "Хвала, Миле, 

за оно што си урадио!“ Сретно живјели! Живјела Република Српска, сви 

добри људи су добро дошли! Сви они без обзира на вјеру и нацију, 

овјде су добро дошли, ако желе да живе с нама у миру и добру! Нико 

није вишак, сви су добро дошли! Живјели! 




