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ODGOVOR

СНСД је најбоља понуда за 
Републику Српску и 

на ша по бје да на предстојећим 
локалним из борима није упит
на, рекао је предсједник СНСД 
и премијер РС Милорад До
дик, након што је, заједно с пот
предсједником СНСД, Игором 
Ра дојичићем, кандидатом СНСД 
за градоначелника Бања луке, Дра
гом Давидовићем и но сиоцем 
од борничке листе СНСД за 
скуп  штину града Бањалуке, Сло
бо даном Гаврановићем, залије пио 
први предизборни плакат.

Додик је рекао да је Бањалука 
пре дивна када се окупе људи с 
идејом СНСДа. Он је најавио да 
ће предстојећи избори потврдити 
нашу снагу и моћ. Ово су важни 
из бори на којима ће СНСД, на

кон осам година власти у граду 
Бањалуци и двије ипо године у 
Републици Српској, провјерити да 
ли је добро радио.

Бањалука, прије осам година, 
ни приближно није изгледала као 
што је данас: није било Источног 
ни Западног транзита, није било 
гријања, буџет је био вишеструко 
мањи. Град је вишеструко проми
јенио свој лик и то је резултат 
успје шне политике СНСД, рекао 
је Додик, говорећи о резултатима 
рада СНСД у граду Бањалуци. 

Додик је позвао све чланове 
СНСД и активисте на терену да 
промовишу резултате рада СНСД 
током предизборне кампање и 
најавио ново окупљање и прославу 
побједе на истом мјесту, петог 
октобра. 

Извршни одбор СНСД на сједници у Бањалуци закључио: 

ПОБЈЕДА СНСД - НАЈБОЉИ ОДГОВОР 
НА СВЕ ПРИЈЕТЊЕ И ИЗАЗОВЕ 

Извршни одбор је 29. августа на 
сједници у Бањалуци закључио 
да се ситуација у Босни и Херце

говини, умјесто напретка, компликује. 
Превазилажење постојеће ситуације 
је једино могуће кроз институције 
система, а не кроз састанке лидера 
политичких странака што је до 
сада био случај. Чланови СНСД у 
заједничким институцијама БиХ 
ће радити у складу са Дејтонским 
споразумом и неће дозволити било 
какве одлуке које иду на штету 
ентитета.

Извршни одбор је закључио да 
попис становништва у БиХ тре ба бити 
спроведен потпуно тј. укључујући 
националну, вјер ску и језичку ком
поненту.  По твр ђена је неопходност 
пошто ва ња равноправности језика 
кон сти тутивних народа, не само у 
БиХ, већ и ван ње. Питање статуса 
Брч  кога треба ријешти законом, а 

не промјеном устава, закључак је 
Извршног одбора СНСД.

Буџет заједничких институција 
БиХ може расти само у складу с 
европским стандардима, односно 
у складу с повећањем друштвеног 
бру то производа, уз два  три про
цента   толеранције. Питања држава
не имовине треба рјешавати у 
скла ду са Дејтонским мировним 
споразумом и по постигнутом Спо
разуму ентитетских премијера и 
пред сједника Савјета министара, 
закључак је Извршног одбора.

Најбољи одговор СНСД на све 
изазове који се пред њега постављају 
јесте: побједа на предстојећим ло
кал ним изборима, тачније у свакој 
општини  50 начелника и 780 одбор
ника у Републици Српској и четири 
начелничка мјеста у Федерацији те 
улазак у осам општинских вијећа. 

Милорад Додик, лијепљењем првог плаката у Бањалуци, 
симболично означио почетак предизборне кампање СНСД

СНСД НАЈБОЉА ПОНУДА 
ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
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У циљу припрема за почетак изборне кампање, у Бањалуци одржан састанак руководства СНСД с 
активистима општинских одбора СНСД

НАШ ЦИЉ ЈЕ ПОБЈЕДА
Кључ побједе је акција свих. 

Ови избори су битни јер се 
кроз њих мјери снага и 

позиција СНСД
Предсједник СНСД и премијер 

Републике Српске Милорад Додик 
разговарао је с предсједницима 
свих општинских одбора СНСД и 
општинских изборних штабова, 
кандидатима за начелнике и свим 
носиоцима одборничких листа 
пред почетак изборне кампање за 
предстојеће локалне изборе. Додик 
је, обраћајући се присутнима, 
рекао да изборну кампању треба 
добро да одрадимо, јер имамо 
повољну атмосферу за то. Треба 
да побиједимо, јер ово је вријеме 
када политичке противнике треба 
да дотучемо. Важно је да сви 
ураде свој посао! Ако се тако и 
уради биће довољно за побједу, 
рекао је Додик. 

Наш циљ је побједа у свим 
општинама, а кључ ове кампање и 
избора уопште биће ваша акција. 
Већ од данас почните да бројите 
гласове, јер сваки глас је битан! 
Кључ успјеха смо сви ми који смо 
данас овдје, али и наши активисти 
на терену који ће да одраде 
кампању. Додик је поручио 
присутнима да сви морају да 
учине све што им стоји на рас
полагању како би добили ове 
локалне изборе, истичући да су до 
5. октобра сви против СНСД, 
СНСД је сам. Ови избори су јако 
битни, јер се кроз њих мјери снага 
и позиција СНСД. Јавно повјерење 
се и губи и добија на изборима, 
прецизирао је Додик.

Го во р е ћ и  о  п ол и т и ч к и м 
противницима, Додик је рекао да 

се кампања СДС претворила на 
терену у индивидуалну борбу те 
да је, због тога, стратешки битно 
побиједити у Бијељини и Добоју, 
те поновити изборну побједу у 
Требињу. Жестоко ћемо ићи у 
свим опшинама, јер нам је побједа 
битна у свакој од њих.

ПДП рачуна на одржавање по 
стојећег резултата, а Соција лис
тичка партија је наш противник у 

Теслићу и Фочи. Не вјерујем да се 
радикали могу рехабилитовати, а 
чињеница је да се странке из 
Фе дерације БиХ покушавају 
хо могенизовати. Али, ни то не 
може довести до битног пре
окрета, казао је Додик.

Оптимиста сам и имам много 
разлога, као и сви ви, за опти
мизам и вјеру у побједу. У побједу 
сам апсолутно сигуран! Нећемо 

водити прљаву кампању, нама не 
треба реторика, јер смо ми кроз 
наш рад све рекли. СНСД није 
странка која промовише говор 
мржње. 

Желим вам рећи да у кампањи 
посебно водите рачуна о томе да 
источни дио Републике Српске 
није запостављен, јер то показују 
сви егзактни подаци о улагањима. 
Стварни проблем је СДС који је на 
власти у тим општинама, казао је 
Додик. 

Говорећи о изборима у Фе де
рацији БиХ, Додик је рекао да 
руководство СНСД чврсто стоји 
иза свих општинских одбора  у 
овом ентитету и да  очекује, након 
ових избора, четири начелничка 
мјеста и улазак у 12 општинских 
вијећа.

Потпредсједница СНСД, Нада 
Тешановић, рекла је да жели да 
охрабри све да петог октобра 
остваре побједу,  јер за то постоје 
сви потребни услови.

Извршни секретар СНСД Рајко 
Васић, нагласио је да је Главни 
одбор урадио све што је могао, 
али да то представља један одсто 
од потребног. Све остало, 99 
одсто, треба да ураде кандидати и 
активисти СНСД у сваком оп 
штинском одбору. Не треба гло ри
фиковати противника. Не по стоји 
јак противник, постоји са мо наша 
снага, казао је Васић. 
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Важност локалних избора 5. 
октобра  2008.  године  је , 
превасходно, у потреби да се 

комплетира републичка и локална 
власт у сврху конекције двају нивоа 
власти и оптималног искориштења 
политичких и програмских ресурса за 
општи развој и напредак.

Локалним изборима 2008. Године 
завршава се један изборни циклус, 
којег је СНСД почео побједничким 
општим изборима 2006. Исто времено, 
овогодишњим општинским изборима 
почиње утемељење резултата на 
предстојећим општим изборима 2010, 
а онда и локалним 2012. године. 
Дакле,  резултати предстојећих 
локалних избора одредиће и главне 
координате за два наредна изборна 
корака. Стога су ово избори који се 
етаблирају као „граничник“ – између 
побједничке фазе Савеза независних 
социјал демократа и фазе реализације 
глав них програмских циљева.

ДЕЈТОНСКИ ОКВИР, 
ЕВРОПСКИ ПУТ

Два кључна орјентира наше 
странке и Републике Српске, која 
треба да буду потврђена на овим 
локалним изборима, јесу дејтонско 

уређење БиХ и интегрисање у 
Европску унију.

Дејтонско уређење БиХ наша је 
трајна опредијељеност, а оно се 
темељи на постојању два ентитета, 
Републике Српске и Федерације БиХ, 
и на потпуној равноправности 
конститутивних народа Срба, Хрвата и 
Бошњака.

Интегрисање БиХ у Европску унију 
треба схватити као процес, ко ји ће 
отворити могућност: кон курисања 
малих и средњих преду зећа за 
фи нансијска средства пред приступних 
фон  дова, за свеопшту стандардизацију, 
ли бе рализацију кључних развојних сег
мената и успостављање систематске 
бриге за сиромашне слојеве станов
ништва.

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ – ТЕМЕЉ 
СВЕОПШТЕГ НАПРЕТКА

„Напријед Српска“, политички 
програм који је СНСД промовисао 

током општих избора 2006.године, 
подразумијева економски, социјални, 
културни, политички, али и локални 
напредак и преображај. При том је, 
наравно, локална власт обавезна да 
иницира окупљање пословних актера 
и створи потребне услове и амбијент 
за развој, а не да чека да то учини неко 
други (комора, влада, ино компаније).

СНСД ће промовисати иниција тиву 
и одговорност општина за властити 
стандард живљења, запошљавања, 
културе и екологије.

Локалне заједнице морају преузети 
одговорност за равномјеран распоред 
инвестиција:

• у системе колективне ин фра
структуре – нисконапонска електро
дистрибутивна мрежа, водовод, кана
лизација, путеви и саобраћајнице;

• у развојну инфраструктуру и 
припремање развојне структуре за 
мала и средња предузећа, с јасним 
планом за наредна два мандата;

• зауставити претварање пољо

привредног земљишта у грађевинско, 
што ће бити дугорочна инвестиција у 
пољопривреду;

• регулисати трговину и продају 
стоке, уз перманентну сарадњу с 
органима власти Републике Српске, 
како би се смањио ризик од уништења 
сточног фонда;

• ревитализовати задругарство, као 
о бл и к  п о в е з и в а њ а  и  ј ач а њ а 
микротржишног положаја малих 
индивидуалних пољопривредних 
произвођача. Ако постоје предусло ви, 
основати откупне или производне 
задруге које би биле ослобођене 
великих трошкова;

• стимулисати мале виноградаре, 
како би се у функцију ставиле зем
љишне површине непогодне за друге 
пољопривредне културе;

• ослободити мала и средња 
предузећа прекомјерних инспек
цијских тортура, али и растеретити их 
непотребних такси и давања, попут 
комуналне и таксе за истицање фирми;

• утврђивати олакшице за мала и 
средња предузећа и потицати ново 
запошљавање;

• свака локална заједница мора 
д онијети програм потицаја и реали
зације производних инвестиција „од 
почетка“, уз минималне услове за 
инвеститоре;

• покренути процес утврђивања 
пословних зона за мала и средња 
предузећа, уз бројне олакшице у 
процедурама и улагањима;

• формирати ареал инвестиционог 
земљишта у општинском власништву 
или планском откупу, како би се 
створиле инфраструктурне прет
поставке за инвестиције;

• истражити могућности и преду
зети мјере (понудити) за инвестиције у 
вјетроелектране и мини – хид
роелектране.

Темељ политичког програма СНСД 

на предстојећим изборима у октобру 
је сте  потпуно усклађивање и 
синхронизација развоја на нивоу 
Републике Српске и локалних 
заједница.

Главни задатак наше странке је да 
преузме одговорност, на основу 
изборних резултата, за локални развој 
који неће ометати републичку власт, 
често и на сопствену штету, него 
користити све њене капацитете за 
напредак властите општине.

СИНХРОНИЗОВАН РАЗВОЈ НА 
СВИМ НИВОИМА

У наредном мандатном периоду 
мора доћи до уједначеног развоја 
сваког  с егмент а  за ј еднице  и 
компатибилан развој свих сегмената 
заједно. То подразумијева:

• да локалне заједнице, општине, 
морају потпуно уравнотежити и 
синхронизовати развој  цијеле 
територије.  Једнако третирати 
приградско и сеоско подручје, брдско 
и пољско, аграрно и воћарско, насе
љено и мање насељено, избјегличко, 
домицилно, повратничко...

• једнако понашање мора бити на 
регионалном и републичком нивоу, 
што је практично демонстрирано у 
досадашњој политици Владе Репуб
лике Српске коју предводи СНСД.

Равномјеран и синхронизован 
развој локалне заједнице, па тако и 
цијелог подручја Републике Српске, 
омогућава најбољу политичку 
децентрализацију у смислу регија које 
егзистирају у Европској унији. Једино 
таква, равномјерно развијена, а у 
односу на друге у параметрима 
изједначена локална заједница, може 
да искористи стварна и развојна права 
децентрализације. 

ВЕЛИКИ ПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ 
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СНСД  је у Котор Варошу, у препуној спортској дворани, пред више 
од двије хиљаде грађана, одржао предизборни митинг на 

коме су  представљени  кандидати за одборнике и кандидат за 
начелника општине, Недељко Кнежевић. 

Наша побједа на предстојећим изборима је сигурна и од петог 
октобра Котор Варош креће стопама општина у којима је на власти 
СНСД и у којима се на сваком кораку гради и ради. Ја очекујем сигурну 
побједу, као и апсолутну побједу наше одборничке листе, тако да ћемо 
након избора моћи сами формирати власт, рекао је Недељко Кнежевић. 

За развој је јако битно да је иста власт на ентитетском и локалном 
нивоу. Котор Варош ће сигурно, уз помоћ нове СНСД општинске 
власти и Владе РС, кренути крупним корацима развоја. Котор Варошу 
је неопходан СНСД како би грађанима био враћен живот достојан 
човјека, казао је Кнежевић.

Предсједник СНСД Милорад Додик рекао је да се СНСД залаже за 
мир, развој и поштовање права човјека и да жели Котор Варош да 
приближи развијеним општинама Републике Српске, у којима је СНСД 
на власти. 

Предизборни скуп СНСД у Котор Варошу

ПОБЈЕДА СНСД ГАРАНЦИЈА РАЗВОЈА

СНСД ј е  у  Челинцу,  на  Стадиону 
спортских игара, пред више од три 

хиљаде грађана, одржао предизборни скуп на 
коме је представио предизборни програм и 
кандидате за одборнике и начелника општине 
Челинац.

Сва обећања дата грађанима прошле 
године, на пријевременим изборима за 
начелника, испуњена су. Асфалтирано је око 
40 километара путева, а до краја године биће 
асфалтирано још десет километара. Изграђено 
је пет мостова,  санирана два велика клизишта, 
з а в р ш е н а  т р и  л о ка л н а  в од о в од а  и 
реконструисана зграда општинске управе, 
рекао је кандидат СНСД за начелника Челинца 
и актуелни начелник, Момчило Зељковић.

Зељковић је рекао да је у наредном периоду 
планирана изградња регулације корита ријеке 
Врбање у градском подручју, заобилазница око 
Челинца и изградња нове зграде основне 
школе. Гаранција за реализацију ових 
пројеката развоја Челинца и бољег живота 
њених грађана је СНСД и наш предсједник 
Милорад Додик.

Предсједник СНСД и премијер РС 
Милорад Додик рекао је да је Челинац тек од 
прошле године почео да прераста у модеран 
град када је, на пријевременим изборима за 

начелника општине, повјерење грађана добио 
кандидат СНСД. Нема ни једног разлога да 

Челинац не буде у друштву развијених 
општина Српске. Тако ће бити и даље, ако 
дате повјерење кандидатима СНСД за 
одборнике и кандидату за начелника општине 
Момчилу Зељковићу. 

Предизборни митинг СНСД у Челинцу

Челинац наставља развој
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ДОДИК: 
ДОБОЈ ЋЕ БИТИ НАЈВЕЋЕ 

ГРАДИЛИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

СНСД жели да помогне да свим грађанима на подручју општине 
Добој буде боље. Добој је један од најважнијих градова 

у Републици Српској и, уколико нам петог октобра дате повјерење, 
направићемо од њега једно велико градилиште! Добој ће  бити 
уређена и развијена општина, исто као Бањалука! Добој ће бити град 
сретних и задовољних људи, рекао је Додик.

Политика СНСД се састоји, у првом реду, од помоћи људима. 
Да бисмо вам помогли, морамо уз вашу подршку побиједити петог 
октобра! Гледајући вас вечерас на овом импозантном скупу, не 
сумњам у нашу побједу коју ћемо, сигуран сам, остварити, казао је 
Додик обраћајући се присутнима. 

Здравко Миличевић, кандидат СНСД за начелника општине 
Добој

Већ смо 
побиједили

Када се види овакав скуп, слободно се може рећи 
да смо већ побиједили. Пуних 18 година Добој је под 
влашћу СДСа, у мраку, и сада је прави тренутак  за 
промјене. Доста је било СДСа, било  га је и превише, 
нама требају нова радна мјеста и фабрике. Власт СДСа, 
за цијело вријеме своје владавине, није отворила готово 
ниједну фабрику, ниједно радно мјесто, нису запослили 
ниједног младог човјека… И, стога,  треба да оду!

СНСД има рјешење и зна излаз из ове кризе и агоније 
у којој се налази Добој. Ми хоћемо развој Добоја, а уз 
општинску власт коју ћемо, уз ваше повјерење петог 
октобра освојити, те  уз  подршку Владе Републике 
Српске и Милорада Додика лично, тај развој је 
загарантован.

У Добоју, пред око 7000 грађана, одржан предизборни митинг СНСД

Промовисан кандидат за начелника општине Добој, 
Здравко Миличевић и одборничка листа СНСД 

СНСД  је у Добоју, пред око 7000 грађана, одржао 
предизборни скуп на којем је промовисао кандидата 

за начелника и одборничку листу. На скупу су говорили 
кандидат за начелника, Здравко Миличевић, потпредсједник 
СНСД и предсједавајући Савјета министара, Никола Шпирић, 
предсједник СНСД  и предсједник Владе Републике Српске, 
Милорад Додик и други. 

 



ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ - 2008.6

 

Милорад Додик

ОВО ЈЕ 
ВАЖНО МЈЕСТО 

ЗА ПОБЈЕДУ
Нови Град је важно мјесто 

за  СНСД, у којем петог октобра 
очекујемо сигурну побједу. Желим 
да изаберете наше одборничке 
кандидтате и Сње жану Рајилић за 
начелницу, како бисмо могли да 
реализујемо 10 милиона марака, 
обећаних још прошле године за 
изградњу инфраструктурних проје
ката. Очекујем да нам дате шансу, 
јер СДС је потрошио све пружене 
при лике. Нови Град са СНСДом 
има добру и сигурну перспективу, 
пого тово ако имате добру начелницу 
која има подршку предсједника 
Владе!

СНСД је у понедјељак, 8. 
септембра, на Централ

ном градском тргу у Новом Граду, 
одржао предизборни митинг за 
локалне изборе пред више од 
три хиљаде грађана. На скупу је 
представљен предизборни програм 
и кандидати СНСДа за одборнике 
и начелника. 

На скупу су говорили: носилац 
одборничке листе, Слободан Ста
нић, кандидат за начелницу Сње
жана Рајилић, потпредсједници 
СНСД Нада Тешановић и Игор 
Радојичић, шеф посланичког клуба 
СНСД у Парламентарној скупштини 
БиХ Драго Калабић  и предсједник 
СНСД Милорад Додик.

Сигурна побједа СНСД

Предизборни митинг СНСД у Новом Граду

Сњежана Рајилић
ВОЛИМ СВОЈ ГРАД

Волим свој град, јер сам Новљан ка и тешко ми је да гледам како свакодневно 
пропада. Ово је мјесто гдје се аутобус окреће и одакле одлазе млади људи. У 
Новом Граду сви инфраструктурни пројекти пропадају, а средства Владе 
Републике Српске се злоупотребљавају и расипају. У Новом Граду недостају 
радна мјеста, недостаје нам градско гријање и много тога још.

Као будућа начелница Новог Гра да обновићу зграду вијећнице и изградити 
кулутурнопросвјетни центар. Такође ћемо урадити мрежу локалних 
водовода и изградити 100 километара локалних путева, као и више локалних 
канализационих мрежа.

Да бисмо ове пројекте реализо вали, неопходно је да петог октобра иза ђете на 
изборе и изаберете од борничке кандидате СНСД и мене за начелницу. Све ово 
ћемо реализовати уз подршку Владе Републике Српске и Милорада Додика.

Слободан Станић, носилац 
одборничке листе

ИЗАБЕРИТЕ СЊЕЖАНУ 
ЗА БУДУЋНОСТ НОВОГ 

ГРАДА
Нови Град је као пацијент у коми, 

који показује знакове живота, али је 
сваки дан све лошији и лошији. То 
је резултат локалне власти СДСа! 
Због тога вас молим да петог октобра 
изађете на изборе и прекинете ову 
агонију, бирајући Сњежану Рајилић 
за начелницу и кандидате СНСД за 
одборнике. 

Изаберите Сњежану за начелни цу, 
да Нови Град буде моја кућа Срп ска.

Игор Радојичић

НОВИ ЋЕ ПЕТОГ 
ОКТОБРА БИТИ НОВ

СНСД стоји иза Сњежане Раји
лић, која заслужује и вашу подршку, 
а мјесто начелнице је специјани 
задатак који је добила од СНСДа. 
Вјерујемо да ћете, из више разлога, 
изабрати СНСД и Сњежану петог 
октобра, јер смо млађи, љепши и 
способнији од свих осталих.

Нада Тешановић, 
потпредсједница СНСД
СЊЕЖАНА ЗА 
БУДУЋНОСТ

Овдје сам да подржим своју 
колегиницу и пријатељицу Сњежану 
Рајилић, жену која ће Нови Град да 
одведе у сретнију будућност.
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ПРВИ ДАН КАМПАЊЕ У ГРАДИШЦИ - ПРВИ ПЛАКАТ

КНЕЖИЦА УЗ СНСД

СНСД је на мјесном 
тргу у Кнежици одржао 

предизборни скуп на 
којем је представио 

одборничку листу 
СНСД и кандидата за 
начелника општине 
Дубица, Нину Јауза.

Владимир Везмар

ВЈЕРУЈЕМ У 
НАШУ ТРЕЋУ 

ПОБЈЕДУ
Вјерујем у нашу трећу 

узастопну побједу, а за то 
је гаранција ваша данашња 
посјета.

Наш циљ је друштвени 
и привредни развој Дубице, 
а то може СНСД који је 
у сваком граду, у којем је 
на власти, велики и прави 
домаћин. Одборници и на
чел ник Јауз су тим који ће 
рјешавати проблеме Дубице.

Нино Јауз
ДУБИЦА ЋЕ 

ПЕТОГ ОКТОБРА 
ДОБИТИ 

ДОМАЋИНСКУ 
ВЛАСТ

Срце ми је велико кад вас 
све данас видим,  као што је 
велики и СНСД. Вјерујем 
да ће, након петог октобра, 
Дубица кренути путем 
раз воја као што су и све 
сусједне општине у којима 
је на власти СНСД. Крајње 
је вријеме да Дубица буде 
у реду развијених! Морамо 
у сваком насељу отворити 
фабрику и запошљавати 
љу де! То ће бити мој глав
ни приоритет на мјесту 
начелника општине. Ра ди
ћу на унапређењу пољо
привреде да би људи могли 
да живе од рада на својој 
земљи.

Отворићемо индус триј
ску зону која ће бити основа 
инвестиционог развоја оп
штине.

Имамо све неопходне 
усло ве за развој: двије рије
ке, двије планине, земљу, 
људе, имамо СНСД који 
ће радити и развијати ову 
општину дуго година. 

Петог октобра ћемо до
бити 15 одборника и на
челника, јер имамо најмлађу 
и најљепшу листу.

ДОДИК-СНСД ЋЕ 
ВРАТИТИ 

КНЕЖИЦИ ЗА 
УКАЗАНО 

ПОВЈЕРЕЊЕ
СНСД је понуда коју не 

смијете да одбијете! Вама 
треба успјешна, одговорна 
и домаћинска власт, јер 
 познато је  без доброг 
руководиоца нема успјешне 
заједнице.

 У којем ћете се вагону 
возити, након петог октобра, 
зависи од вас! Ја овдје жи
вим, волим Кнежицу, волим 
Дубицу и будите сигурни 
да ћу вам вратити ваше 
указано повјерење. Увјерен 
сам у нашу побједу петог 
октобра!

КККККККК КККК КК ККККККККК КККККК КККККК К ККККККК КККККККККК ККККК КККК КККККККК
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Мирослав Жунић
НАСТАВЉАМО ГДЈЕ 

СМО СТАЛИ
За протекле четири године у 

Дервенти смо радили и градили, 
свјесни да за ову запуштену 
општину то није довољно.  Пред 
нама су још четири године и, то 
што нисмо завршили, остварићемо  
у наредном периоду!

За наш успјех гаранција су 
кандидати за одборнике, кандидат 

за начелника Милорад Симић, 
СНСД и Влада Републике Српске, 
која подржава наш програм 
развоја.

Игор Радојичић
НАСТАВИЋЕМО 

УБРЗАНИ РАЗВОЈ 
ДЕРВЕНТЕ

Показали сте шта се све мо
же урадити за четири године. 

Дер вен та може и много ви
ше, али уз начелника и 
скупштинску већину СНСД. 
Знамо да ће послије петог 

октобра начелник Дервенте би
ти Милорад Симић који ће, уз 
подршку Владе РС, наставити  
њен убрзани развој. 

Предизборни скуп СНСД у Дервенти

У препуној градској дворани у Дервенти СНСД је представио 
одборничке кандидате, кандидата за начелника и изборни програм 
за предстојеће локалне изборе.

На скупу су говорили: носилац одборничке листе Мирослав 
Жунић, кандидат за начелника Милорад Симић и потпредсједник 
СНСД Игор Радојичић.

СНСД је у Броду, пред више стотина 
грађана, одржао предизборни скуп на којем 
је представио  одборничку листу, изборни 
програм и заједничког кандидата СНСД и СП 
за начелника општине, Милована Черека.

На скупу су говорили: носилац одборничке 
листе Ненад Шукурма, заједнички кандидат 
СНСД и СП за начелника Милован Черек, 
извршни секретар СНСД Рајко Васић и 
потпредсједник СНСД и предсједник Народне 
скупштине РС Игор Радојичић.

Милован Черек, 
кандидат за начелника

Створићемо боље услове након петог 
октобра за живот грађана Брода.

Рајко Васић, извршни секретар СНСД

ПРОМИЈЕНИТЕ ВЛАСТ
Имате задатак да петог октобра промијените 

општинску власт, јер Влада Републике Српске 
вам је ријешила проблем Рафинерије, а на 
вама Брођанима је да промијените општинску 
власт. Ако то урадите, чека вас развој и убрзан 
привредни раст који ће донијети бољи живот 
за све.

Предизборни скуп СНСД у Броду

БИТКА ЗА НАШУ КУЋУ, БРОД

Милорад Симић, кандидат за начелника
ЗНАМО, МОЖЕМО И ХОЋЕМО

Ми морамо радити и градити, а не онако како су, прије нас, једино 
“србовали”! То вријеме је неповратно прошло! СНСД није савршен, 
али је тренутно најбоља понуда у Републици Српској. Ми смо у 
Дервенти показали да знамо, можемо и хоћемо. За протекле четири 
године смо изградили 67 km путева, а буџет  од наслијеђених шест 
милиона, повећали на 11милиона марака. Дервента је град у којем се 
ради!

Ми нећемо говорити о нашим политичким противницима, већ ћемо 
говорити о ономе шта смо ми урадили, а грађани ће процијенити да ли 
је то добро. Дервента је, према многим процјенама, најперспективнији 
град у РС. У њој је најнижа стопа незапослености, а 7000 наших 
становника има запослење.

 Дервента је данас развијенија него што је била прије рата. Од 
укупног извоза добојске регије, 53%  остварује се у Дервенти. 

Ми стипендирамо све наше студенте, а планови су нам да буџет 
2012. године буде 21 милион КМ.

Игор Радојичић, потпредсједник 
СНСД и предсједник НС РС

ТРЕБА ВАМ ПРОМЈЕНА
Моја кућа Брод, моја кућа Српска! 

То је наша порука и ви то, овдје у Броду, 
морате знати! Да би то постало стварност, 
петог октобра морате промијенити 
општинску власт! Наш циљ је апсолутна 
побједа одборничке листе СНСД и нашег 
заједничког кандидата Милована Черека. 
За Брод у овом тренутку треба договор и 
коалиција.

Ненад ШУКУРМА
НАЈВЕЋА БИТКА ЗА БРОД

Пред нама је највећа  од свих до сада 
вођених битака за нашу кућу, Брод. Циљ 
нам је апсолутна побједа како бисмо могли 
унаприједити квалитет живота у Броду за 
све његове грађане и цијелу општину.

Очекујемо повјерење грађана како 
бисмо обезбиједили перспективан развој. 
Вјерујем да ћемо петог октобра откључати 
врата општине и кључ бацити у Саву!
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Предраг Маринковић

ПОВЈЕРЕЊЕ ЗА 
ПОВЈЕРЕЊЕ

За Шамац је пети октобар пос
љедња шанса. Гаранција за то је наша 
листа, која је за 100 година млађа од 
свих осталих, као  и наш кандидат за 
начелника. Вратићемо вам  указано 
повјерење, а гласајући за СНСД, 
гласате за властити бољи живот.

Милорад Додик 

ВЈЕРУЈЕМ ДА ЋЕМО 
СЕ РАЗУМЈЕТИ

Шамац је за Владу Републике 
Српске важно мјесто. Битно  је да у 
Шамцу имамо квалитетне људе, а то 
су ови које вам нуди СНСД, људи с 
којима можемо да радимо. 

Долазим овамо много година и 
вјерујем да ћемо се овај пут 
разумјети! За СНСД је приоритет 
добар живот грађана, а ви овдје, у 
Шамцу,  петог  октобра  сами 
одлучујете о својим животима. 

Видим вечерас доста дјеце,  доста 
младих. Они су моја велика нада и 
чврсто вјерујем у то: да су они 
одлучивали, СНСД би овдје већ 
одавно побиједио! Изађите петог 
октобра, изаберите СНСД, јер уз 
помоћ Владе Републике Српске 
будућност Шамца је сигурна!

СНСД је 10. септембра у Вукосављу, пред 
не колико стотина грађана, одржао предизборни 
скуп на којем је представио одборничке канди дате, 
кандидата за начелника општине и  изборни 
програм.

Далиборка Станковић, 
кандидат СНСД за одборника

ВЈЕРА У БОЉЕ СУТРА
Вјерујем у боље сутра Вукосавља, 

очекујући да ће реализација програма 

СНСДа у Вукосављу привући младе и бити 
гаранција за боље свих нас.

ПОСЉЕДЊА ШАНСА ЗА ШАМАЦ

СНСД, ЗА МОЋНО И ЈАКО ВУКОСАВЉЕ
Милорад Додик  

ТРЕБА ВАМ ПРОМЈЕНА  
Желим да Вукосавље буде моћно и јако и да 

се сви, а посебно млади и дјеца, опредијеле да 
остану овдје трајно да живе. Познато је да без 
домаћина нема куће, као што без начелника 
нема ни општине. Кућу је тешко изградити и о 
њој се бринути!  Зато смо се опредијелили да 
сваки град и свако мјесто Републике Српске 
буде наша кућа!

Ја стојим иза ове листе коју вам нуди СНСД 
и имам обавезу да заједно с вама, након петог 
октобра, наставим да градим Вукосавље.

Вама треба промјена и ја обећавам да ћемо, 
након урађене канализације, асфалтирати пет 
километара путева. Зато вас позивам да изађете 
петог октобра на изборе и да ваш избор буду 
кандидати СНСДа.

Рајко Божић, кандидат СНСД за начелника 

ЗА ВУКОСАВЉЕ ПО МЈЕРИ ГРАЂАНА
Наш циљ је да Вукосавље извучемо из биједе и да уредимо општину по мјери свих  грађана. Не 

сумњајући да ћу добити ваше повјерење, обећавам да ћу изградити административнопривредни 
центар,  инфраструктуру и направити туристички центар, који недостаје овом подручју. Вјерујем да 
ћете, гласајући по својој савјести, изабрати СНСД, а мене за начелника општине.

СНСД је 10. септембра у Шамцу, на Централном градском тргу, пред више од 3000 грађана представио 
изборни програм, кандидате за одборнике и за начелника општине. На скупу су говорили: предсједник СНСД 
Милорад Додик, кандидат за начелника Саво Минић, носилац одборниче листе и предсједник ОО СНСД Шамац 
Предраг Маринковић, предсједник ОО СП Симо Зарић и предсједник ОО ДНС и Демократске странке.

Саво Минић 

НЕЋУ ВАС ИЗНЕВЈЕРИТИ
Ваше вечерашње масовно присуство је потврда да је 

наша побједа на видику и показатељ колико смо за њу 
спремни. Иза мене и одборничке листе СНСД стоји 
најмоћнија странка у БиХ, СНСД, Влада Републике 
Српске и политички горостас  Милорад Додик. Оно 
што вам обећам, сигурно ће бити урађено.

Подсјећам вас да је СДС све институције, које је 
Шамац имао, изгубио и стога вам обећавам да ћемо 
послије петог октобра у Шамцу поново добити суд, 

Радио Шамац, отворити нова радна мјеста и радити на  
развоју малих и средњих предузећа. Дошло је вријеме 
да и ми у Шамцу коначно почнемо да живимо. Обећавам 
изградњу инфраструктуре на подручју цијеле општине, 
а приоритет ће  бити да освијетлимо и асфалтирамо све 
улице у Шамцу, и изградимо обилазницу око града.

Хоћу да будем начелник на кога ћете сви бити 
поносни, а обећавам руралном подручју убрзан развој 
пољопривреде! Ја вјерујем у вас и вјерујем да ме нећете 
изневјерити као што ни ја никада нећу изневјерити вас!

Шамцу треба СНСД и желим да овај град, коначно, 
добије оно што треба да има сваки нормалан град. 

Саво Минић, кандидат СНСД за на
челника општине Шамац
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Милорад Додик 

ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ 
ПОМОГНЕМ

Дозволите да вам помогнем у 
изградњи инфраструктуре у висини 
10 милиона марака. Влада Републике 
Српске и ја желимо да радимо са 
вама, а да ли ће то бити, то зависи од 
вас. Крајње је вријеме да се вратите 

на пут развоја, што такође зависи 
само од вас.

До 2016. године Република 
Српска ће добити мрежу аутопутева 
тако да ће се Шипово приближити 
Бањалуци, то ће бити путеви који ће 
служити за долазак, а не за одлазак. 
Обећавам вам да ће сваки пројекат 
који долази из Шипова а има за циљ 
да се запосле људи, бити одобрен. 
Овај народ мора да иде даље и нема 
права да направи још једну грешку.

Игор Радојичић, 
потпредсједник СНСД

ПОНОСНИ  НА 
ТЕГЕЛТИЈУ

Поносни смо на Зорана Тегелтију 
јер ово што је као начелник 
Мркоњић Града учинио у протекле 
четири године је велики успјех 
СНСДа,  велике породице и свих 
вас. Имате “дивну листу” и доброг 
кандидата и зато петог октобра 
гласајте за њих.

Зоран Тегелтија 

БУДУЋНОСТ ОВОГА 
ГРАДА СУ МЛАДИ

За протекле четири године смо 
асфалтирали и освијетлили готово 
све градске улице, изградили 
спортску дворану, културни центар 
и трг. Главно опредјељење нашег 
протеклог четверогодишњег рада 
је афирмација младих људи и с 
поносом могу рећи да је у односу 
на 2004. годину више од 1000 
запослених. Мој основни пројекат 
је афирмација младих  и будућност 

овога града је управо на њима.
 Подржите СНСД, јер су пред 

нама велики пројекти од којих 
зависи будућност нашега града 
која је сада у вашим рукама.

Дивна Аничић, носилац изборне 
листе 

СНСД ЈЕ СА ВАМА
Сваке године нас је све више и 

све смо бројнији, и зато вам свима 
који сте вечерас овдје једно велико 
хвала. Ми смо стално заједно са 
вама јер градимо нашу кућу, 
Мркоњић.

Милорад Додик 

СНСД ЈЕ ОБИЉЕЖИО 
ОВАЈ ГРАД

Овај град је наш понос и ми 
желимо да вам помогнемо. 
Постојећи развој треба натавити. 
Мркоњић је примјер како се враћа 
повјерење. Ја желим да вам 
помогнем. СНСД је обиљежио овај 
град и тражи да нам вјерујете и 
петог октобра  поново укажете 
повјерење.

Предизборни митинг СНСД у Шипову

ПОСЉЕДЊА ШАНСА ШИПОВА 
Очекујем да ћемо наставити слијед побједа и да ћемо петог октобра 

остварити трећу узастопну побједу, како би смо  почели развијати Шипово. 
Очекујем ваш прави погодак. Морамо зауставити одлазак младих и ово је 
крајње вријеме да се прикључимо опцији СНСД, рекао је кандидат СНСД за 
начелника, Душан Малиновић у Шипову 11. септембра на предиз борном 
скупу на којем је представ љен програм СНСД,  кандидати за одборнике и 
кандидат за начелника.

Малиновић је рекао да присуство више од 4000 грађана говори да је 
побједа СНСДа извјесна, а самим тим и напредак и развој Шипова.

Милан Ковач, предсједник ОО СНСД Шипово и носилац одборничке листе

ГЛАСАЈТЕ ПЕТОГ ЗА СЛАВЉЕ ШЕСТОГ
У Шипову су сви против нас, све странке су се удружиле против 

СНСДа али на крају ћете сви бити са нама јер друге варијанте нема. 
Очекујем да сви петог октобра изађете на изборе да бисмо шестога могли 
да славимо. Нову општинску власт очекује реализација многих пројеката 
који ће омогућити достојан живот свих наших грађана

Игор Радојичић, потпредсједник СНСД и предсједник НСРС 

ВАША ШАНСА ЈЕ 5. ОКТОБАР
У Шипову су сви против СНСДа, а не за Шипово. Погледајте комшијске 

општине у којима је СНСД на власти како се развијају и шта је све урађено, 
а погледајте шта код вас није урађено. Ваша шанса је пети октоара и зато не 
сумњам да ћете је искористити.

СНСД одржао предизборни митинг у Мркоњић Граду

СНСД  је будућност 
Мркоњића

СНСД је у четвртак 11. септембра на градском тргу пред више од 5000 грађана одржао 
предизборни митинг на којем је представио кандидате за одборнике, кандидата за 
начелника и изборни програм.
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Кампања СНСД-а у сликама

Традиција уз СНСД

Ружа од предсједника  за Јелену Софиљ

СНСД слаткиши

Кандидат СНСД за начелника Мркоњић Града Зоран Тегелтија

Млади и стари за СНСД

Беба на митингу



Зашто у Босни нема 
сиде?
Зато што је то болест 
21.вијека.

ТАЈМ АУТ

ТРИ ПИТАЊА ТРИ ОДГОВОРА

Александар Кесић, 
кандидат СНСД за начелника Приједора

   Да ли се поштује Дејтонски споразум?

Ми га поштујемо, док га други дању поштују, а 
ноћу руше.

Одговори ако знаш, ако смијеш ...

НАЈВЕЋА ФЕДЕРАЛНА 
ЈЕДИНИЦА

Кад се донесе нови устав, са три 
 четири федералне јединице, Ре
публика Српска ће бити највећа.

ЗЕЛЕНА ТРАВА ЗАБОРАВА
Дошла јесен, трава почиње да 
жути и вене, па тако и сарајевски 

тротоари (љуште се).

ПОРУЧИТЕ ХАРИСУ: 
„100% Република Српска!“

КАФАНА О СДСу
Све су учинили да будућа поко
љења, још дуго, помињу  не само 
њих, него и њихову фамилију!

Шта мислите о СДСу?

Нема више СДСа! Остало је 
још само неколико малих сдс
ова.

Шта бисте 
поручили 
в а ш е м 
п р о т и в 

кан  дидату, Марку 
Па вићу? 

Најбољи потез ће 
учи нити, уколико 
буде гласао за мене. 
Приједор му то ни
кад неће за бора
вити!

НОВИ ГРАД, 8. септембар 2008. године

Издавач:
Главни одбор СНСД
78 000 Бања Лука

Ул. Петра Кочића 5
Тел: 051/318 492, 318 410

Факс: 051/319 413, 318 495
е-mail: odgovor@snsd.org

Главни уредник:
Милан Љепојевић

Штампа:
НИГД “ДНН”

ВИЦ
мјесеца

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

Наши сусједи живе 
на граници лудила. Предсједниче, када Ви 

долазите, паркинг је 
мали да прими све „ау
дије“ ко ји довозе ми
нистре и директоре јав
них пре дузећа... Али, 
ка да Вас нема, нема ни 
ових других, а баш би 
нам требали! Јер, Ви 
сами сте довољни!  Када 
сте Ви ту,  нико више 
није потребан!

Зоран Тегелтија, 
29.август 2008. год.

АФОРИЗАМ мјесеца

1.
2.

3.

Камп ОО МСД Градишка - Писарић 2008.

Млади кандидати општинског одбора СНСД Градишка за одборнике

ИЗЈАВА мјесеца

Пјесмом до побједе


