
Република Српска је нешто што 
никада не смијемо изгубити!

- Нема ни једног интереса ве ћег од 
интереса Републике Српске. Ми 
поштујемо Дејтонски спо разум 
и БиХ, али волимо Ре публику 
Српску. Ко може да за брани да се 
нешто воли? 

- Република Српска мора бити 
јединствен простор. Нема 
истока и запада. Ако га има онда 

Републике Српске нема ни на 
истоку ни на западу. Важно је да 
радимо заједно.

- СНСД не прави разлику између 
истока и запада.

- Вјерујем да смо се овај пут 
разумјели. Немојте изгубити још 
четири године, немојте изгубити 
СНСД!

- Желимо да вас видимо разви-
јене.

- Хоћемо да врати-
мо живот у све не-
развијене општине. 
СНСД враћа наду!

- Највећи мотив за раз-
вој су МЛАДИ који 
треба да завршавају 
школе, факултете, 
да се жене и удају! 
И, наравно, ДЈЕЦА. 
Да се дјеце питало, 

СНСД би већ одавно побиједио у 
свакој општини! 

- СНСД је увијек ту да помогне. 
Желимо да радимо заједно. Наша 
побједа је наша обавеза.

- Спремни смо да подржимо ваш 
развој, јер развој без СНСД није 
могућ. Без нас се не може!

- Треба само погледати општине 
у којима је СНСД на власти и 
видјети њихову уређеност и 
развој. То је најбољи одговор на 
питање: зашто треба гласати за 
нас!?

- Ко год нам укаже повјерење и да 
прилику, враћамо му више него 
што се очекује! 

- Немојте гласати за СНСД због 
нас, већ због вас самих и вла-
ститог развоја!

- Нема Републике без сређеног 
стања, ред се мора знати и по-
штовати.

- Моја снага сте ви, грађани који 
гласате за мене јер, тако најбоље 
јачате нашу кућу Рапублику Срп-
ску.

- Кренули смо с промјенама што 
није лако. Увијерен сам да петог 
„добивамо“. 

Bawaluka,  Septembar  2008.   Godina VI     Br. 45     BESPLATAN PRIMJERAK www.snsd.org

ODGOVOR

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ НАШ ПРИМАРНИ ЦИЉ

Млади - највећа снага и подршка СНСД-а
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Завршен је шестомјесечни на-
порни рад чији је циљ био 
изборни дан 5. октобра.

Остало је пар задњих дана и дан 
избора као посљедња и најважнија 
фаза предизборног и изборног 
процеса.

Све што је Савез независних со-
цијалде мо кра та урадио на политич-
кој и друштвеној сцени од прошлих 
локалних избора, а нарочито од 
почетка 2006. и преузимања Владе 
Републике Српске, сада мора да 
се опредмети и укњижи на овим 
локалним изборима.

Стога се сваки дио велике орга-
низације која покреће нашу странку 
са 130.000 чланова, мо ра понашати 
у складу са том од говорношћу и 
функционисати као најпрецизнији  
механаизам.

Изборни дан треба схватити 
као отворен златни рудник или бе-
скрај ну плантажу зрелог рода који 
нас чека. Потребно је само убрати 
драгоцјене гласове и не допустити 
да ни један не остане изван еви-
денције или оде у вјетар.

Анализу досадашњег рада ће-
мо презентирати након избора. 
Сада нам не помаже. Све снаге и 
активности морамо организовати 
тако да се пониште и анулирају и 
евентуалне слабости организације 
или пропусти у раду.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЦИ
ПРОВЈЕРА

Максимално активирати одбор-
нич ке кандидате. Сваки кандидат 
за одборника мора у посљедњој 
седмици до избора, укључујући и 
дан предиз борне шутње и сам дан 

избора, провјерити своје бираче, 
подсјетити их на договор, излазак 
на изборе и провјерити колико су 
још обезбиједили гласова. То је 
нај боље урадити лично, али може 
и неко из најужег круга изборних 
сарадника. 

ИЗБОРНИ ШТАБОВИ

Изборни штаб треба да евиден-
тира поједначну количину гласова 
које је обезбиједио сваки кандидат 
за одборника и да активира недово-
љно ефикасне кандидате. У ових 
се дам дана могуће је значајно 
по правити резултат. За то су од-
го ворни не само појединачни 
кан ди дати него и изборни штаб. 
Не успјех је сваки резултат гдје 
начелничка побједа не буде праћена 
одборничком већином. За такав 
неуспјех искључиву одговорност 
сноси изборни штаб.

ПОСМАТРАЧИ

Провјерити листе, групе и 
координаторе посматрача на дан 
избора. То укључује појединачну 
провјеру о спремности и евенту-
алној спријечености сваког по-
сматрача, о његовим личним 
про блемима који могу утицати 
на његов рад и разговор са оним 
који су га предложили (мјесни 
одбор, кандидати). Посебну паж-
њу посветити онима који су пр ви 
пут посматрачи. Обавезно орга-
низовати присуство обуци коју ће 
организовати Главни изборни штаб 
и подијелити штампано упутство 
за  дан избора.

АКТИВИСТИ

Провјерити и извршити по-
сљед ње организационе припреме 
активиста који ће довозити бираче 
на гласачко мјесто. То укључује 
ажурирање спискова бирача који 
имају потребу да буду превезени, 
прецизан распоред и задужење 
сваког активисте као и избјегавање 
случајног превоза оних за које 
нисмо сигурни да су наши гла-
сачи.

БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Припремити бирачке спискове 
за замјену током изборног дана 
како би се из штаба позвали гласачи 
који дотад нису изашли на гласање. 
То је стандардна технологија из-
борног дана и не може се десити 
да неки одбор то не обави.

ДАН ИЗБОРА

Повјерити сва предизборна 
упу  т ства и држати се прецизних 
обавеза које се односе на вријеме 
до јутра 6. октобра. 

ЈАВЉАЊЕ

Организовати квалитетно и 
ефи касно јављање резултата у 
општински изборни штаб и у главни 
изборни штаб. То подразумијева 
пре цизну сатницу јављања на 
обје релације, без ускакања оних 
који нису задужени за јављање ре-
зултата и без селективног приступа 
у коме се јављају само добри 
резултати. У том сегменту мора 
по стојати савршена дисциплина 
како би руководство странке у 
сваком тренутку имало прецизне 
резултате.

ИЗБОРНА ШУТЊА

Обратити пажњу на правила 
изборне шутње. Не смије се до-
годити никакав прекршај који би 
могао довести до санкција према 
странци.

Рајко Васић, извршни секретар СНСД о раду Општинских одбора у последњој седмици кампање и на сам дан избора

ПЕТИ ОКТОБАР, ПРЕСУДАН КОРАК

ФОчА, 23.09. - Кандидат за начелника Фоче Новак Паприца и кандидаткиње са одборничке листе
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Митинг СНСД-а у Братунцу

ВРИЈЕМЕ ЗА ПРОМЈЕНЕ
СНСД је 12. септембра у спортској дворани у Братунцу,  пред више од 3000 грађана, одржао предизборни 

митинг на којем је представио кандидата за начелника, одборничку листу и предизборни програм.

Миленко Станојевић, кандидат за начелника

Гласајте за 
будућност

Сазрело је вријеме да и у Братунцу “скинемо” СДС и 
побиједимо! Не треба вам причати шта је СНСД, јер 
довољно је отићи у сусједне општине, попут Милића и 
Зворника гдје је СНСД на власти, па видјети како се 
живи. Зато, петог октобра изађите на изборе, гласајте за 
нашу одборничку листу и мене, ради будућности наше 
дјеце!

Игор Радојичић

Промијените 
локалну власт

Надам се да је за протеклих 18 година било доста 
овакве лоше власти. Запитајте се: зашто не личите на 
остала развијена мјеста Републике Српске? Можете и 
ви кренути на пут развоја, ако промијените локалну 
власт. Братунцу треба промјена! ПОБЈЕДА 

СНСД У 
СРЕБРЕНИЦИ

СНСД је 12.  септембра у 
Сребреници, пред препуном салом 
Дома културе, одржао предизборни 
митинг.

Радомир Павловић, 
носилац одборничке листе

Побједа  
живота

Ваше присуство  потврђује да 
вјерујете у снагу и енергију 
СНСД-а и будуће побједе! Наш 
циљ је  да Сребреница буде 
развијена општина у Републици 
Српској. Желимо да у Сребреници 
побиједи живот, а не смрт! СНСД 
Сребренице има програм развоја 
до 2010. године. 

Милош Вукосављевић, кандидат 
за начелника општине

Улазак у ред 
развијених
Дошло је вријеме за промјену 

власти као и за промјене еко-
номско-социјалног стања. Среб-
реницу, осим изградње инфра-
струк туре, очекује и велики ин -
вестициони развој, те отварање 
нових радних мјеста и за пош-
љавање. 

Игор Радојичић 

СНСД је са 
Сребреницом

СНСД је са Сребреницом, Додик 
је са Сребреницом и Влада РС је са 
Сребреницом. С вама дијелимо исте 
ц и љ е в е !  Та к ва  п ол и т и ка  у 
Сребреници је политика свих нас!

Бранислав Спасојевић

Желимо, хоћемо, 
можемо!

Прича СНСД-а у Милићима је наше и ваше 
заједничко дјело. У току протеких година  урадили 
смо много: више десетина километара путева, 
водовода, расвјету… и слободно можемо рећи да су 
Милићи мјесто сретних и задовољних људи,  
повезаних са свијетом. 

У Милићима, никада, за краће вријеме није 
урађено више посла! Милићи су оформили нови 
квалитет живота И, због тога, петог октобра нас 
подржите! Тог дана не смијете да погријешите!

Живојин Јурошевић

Незадрживо 
напријед

Све што је урађено у Милићима захтијева много 
времена да би се избројало. 

Предизборни митинг СНСД у Милићима 

ПОДРЖИТЕ НОВИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА!
 СНСД је у  Дому рудара у Милићима 12. септембра пред више стотина грађана, одржао предизборни скуп 

на којем је представио изборни програм за предстојеће локалане изборе, одборничку листу, коју предводи 
Бранислав Спасојевић, и кандидата за начелника, Живојина Јурошевића.
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СНСД је у суботу, 13. сеп тембра, у препуној 
дворани Брчко Дистрикта представио  изборни 
програм, листу за Скупштину Брчко Дистрикта 
и кандидата за  начелника.

Милорад Додик

Хоћемо да 
учествујемо у 

развоју
Хоћемо да учествујемо у раз воју Брчко 

Дистрикта, а првен ствено хоћемо да помогнемо 
про грам запошљавања. Треба нам договор с вама: 
да градимо нашу Кућу - Брчко Дистрикт, 
Републику Српску. Хоћемо да радимо за наш 
народ и зато тражимо од сваког Србина у Брчко 
Дистрикту да гласа за нас! 

Статус Брчко Дистрикта се мора ријешити 
законом, а не како то неки желе: промјеном 

Устава БиХ.  Као легалиста, прихватам БиХ, а 
Републику Српску волим.

Драган Пајић, кандидат за 
градоначелника

Гласајте за 
промјене

Наша листа је најбоља од свих и зато вас 
позивам да изађете и гласате за СНСД! То 
значи да гласате за промјене и људе који ће 
да раде, а то значи нова радна мјеста. СНСД 
има снагу и потенцијал да ријеши све 
п р о бл е м е  у  зд р а вс т ву,  п р о с в ј е т и , 
инфраструктури, запошљавању… Послије 
петог октобра очекујемо почетак новог 
поглавља у Брчко Дистрикту.

Митинг подршке СНСД-у и на киши
У Доњим Жабарима,13. септембра, на мјесном игралишту, пред око 2000 грађана који су, упркос киши, 

дошли на предизборни митинг, СНСД је представио изборни програм, одборничку листу и кандидата за 
начелника.

Стево Мијатовић, 
носилац одборничке 

листе

Глас за 
препород
Дајте нам глас да, 

након петог октобра, 
препородимо  Доњи 
Жабар!

Дајте  
прилику 

Пелагићеву 
СНСД је у суботу, 13. септембра 

у Пелагићеву, у препуној дворани 
Дома културе одржао предизборни 
скуп.

Душко Каштеровић, 
носилац одборничке листе

Нова скупштинска 
већина

Пелагићеву је неопходна нова 
локална власт и скупштинска 
већина СНСД! 

Александар Џомбић, министар 
финансија у Влади Републике 

Српске

Подржите нас да 
бисмо вам помогли

Да бисмо унаприједили сарадњу 
Владе  Републике  Српске  и 
Пелагићева, неопходни су нам нови 
људи. Садашње руководство за то 
није способно. Позивам вас да петог 
октобра изађете на изборе и судбину 
Пелагићева узмете у своје руке! 
Дајте нам прилику - помогните нама 
да ми помогнемо вама!

Рајко Васић, извршни 
секретар СНСД

Прикључите се 
возу развоја

Н а м а  т р е б а  в л а с т  у 
Пелагићеву, а вама из Пелагићева 
треба СНСД! Позивамо вас да 
петог октобра не испаднете из 
воза развоја, који се зове СНСД!

Горан Митровић, кандидат за начелника

Испунићемо обећано
Нудим вам програм развоја за наредне четири године. Извест ћемо Жабар 

из неразвијености и увести га у ред развијених општина. Изградићемо 
пословно-индустријску зону у којој ћемо отворити 20 нових фирми, тако да 
ће Доњи Жабар бити прва општина која неће имати незапослених. 

Средства за пољопривреду ћемо удвостручити, можда и утростручити, 
тако што ћемо пољопривреду и њен развој подићи на виши ниво. 
Извршићемо реконструкцију и изградњу инфраструктуре, а као начелник ћу 
се одрећи плате у корист развоја Доњих Жабара. Очекујем петог октобра ваш 
глас! Дајем обећање да ћу све оно, што сам обећао пред вама, и испунити! 
Доњи Жабар нема више времена да губи.

Драган Пајић, кандидат Брчког за градоначел
ника

ПОЧЕТАК НОВОГ ПОГЛАВЉА  БРЧКОГ 
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СНСД  је у недјељу, 14. септембра,  у 
Градској дворани у Угљевику пред више 
од хиљаду грађана, одржао предизборни 

митниг на којем је представио изборни 
програм, одборничку листу и кандидата за 
начелника.

Рацо Марковић, носилац одборничке листе

Подржите нас
Подржите  СНСД - да заједно почнемо 

градити Нашу Кућу – Угљевик!

Перо Митровић, кандидат за начелника

Препородићемо Угљевик
Желимо да препородимо Угљевик. Радићемо 

наредне четири године, а не само мјесец дана 
пред изборе!

Игор Радојичић 

Угљевик - високо на 
листи циљева СНСД
Угљевик је високо на листи циљева СНСД, 

јер је то једно од посљедњих упоришта СДС-а. 
Након побједе  СНСД-а и Пере Митровића, 
очекује вас свијетла будућност.

СНСД је у недјељу, 14.  септембра, на 
Град ском тргу у Лопарама,  пред  више од 
1000 грађана представио изборни програм, 
одборничку листу и кандидата за начелника 
општине.

Угљеша Савић, 
носилац одборничке листе

Подржите СНСД
Хоћемо промјене! Имамо снаге, жеље 

и знања за то. Изађите петог октобра и 
подржите нас!

Мирко Симикић, кандидат за начелника

Рјешење  - СНСД
Лопаре су данас на крају свијета. Ово 

је једина општина у којој се ништа не ради.  
СНСД има рјешење! 

Крупа на Врбасу за СНСД
СНСД је у суботу, 13. септембра, у Крупи на Врбасу, пред више од три 

хиљаде грађана, представио изборни програм, кандидате за одборнике и 
кандидата за градоначелника  Бањалуке.

На скупу су говорили:  но си лац одборничке листе СНСД Слободан 
Гаврановић, кандидат за градоначелника Бањалуке Драгољуб Да ви-
довић, потпредсједници СНСД Игор Ра дојичић и Никола Шпирић и 
предсједник СНСД Милорад Додик.

ПОБЈЕДА СНСД У УГЉЕВИКУ

ЛОПАРЕ - ПОДРШКА УПРКОС КИШИ

Никола Шпирић, предсједавајући Савјета министара БиХ

Изаберите одговорне
Позивам вас да заједно промијенимо ово тешко стање. Изаберите 

одговорну власт, која ће заступати ваше интересе. 
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Милорад Додик

Петог учините први корак
За све у животу треба први ко рак. Дајте нам шансу да радимо 

заједно! Наша побједа ће бити наша  обавеза!  Шековићи ће сва   ке 
го дине бити све бољи и бо љи. СНСД не прави разлику између ис тока 
и запада. Зато, пе тог октобра гласајте за СНСД, вратићемо више него 
што сте могли и  очекивати!

Милорад Додик и Никола 
Крагуљ, отворили су 21. септембра  
у Градишци реконструисани Кул-
турни центар Градишке, ранији 
дом културе који је изгорио у 
пожару.

Никола Крагуљ
Објекат за 
будућност

Вјерујем да ће овај објекат 
слу жити за добробит свих грађа-

на Градишке и развити се у 
регионални центар културе. 

Милорад Додик
Центар за 

младе
Вјерујем да ће млади културни 

центар препознати као своју кућу 
и све неопходне културне садржаје 
манифестовати и доживљавати 
овдје. Очекујем да ће Културни 
центар бити доживљен као нова 
будућност Градишке.

КРАГУЉ И ДОДИК ОТВОРИЛИ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГРАДИШКА

СНСД је 15. септембра у 
Осмацима, у препуном Дому 
културе, одржао пред изборни 
скуп на којем је представио 
изборни програм, кандидата за 
начелника и одборничку листу.

Бранислав Бошковић, 
кандидат за начелника

Више од 
обећаног

За протеклих годину и по 
дана урадили смо више од 
обећаног: асфалтирали смо 
20 километара путева, увели 
уличну расвјету, реновирали 
Дом културе, почели изградњу 
спортске дворане и започели 
многе друге пројекте, чија 
реализација ће бити завршена 
у наредном четверогодишњем 
периоду. Обећавам даљи развој 
Осмака, њихов економски 
напредак и нова радна мјеста, а 
за то је гаранција СНСД, Влада 
РС и Милорад Додик!  

СНСД је у Шековићима, 15. септембра, на градском игралишту пред 
око 3000 грађана, одржао предизборни скуп на којем су представљени 
кандидати за начел ника, одборничку листу и страначки изборни програм.

СНСД ЗА ШЕКОВИЋЕ
Миодраг Милошевић, кандидат за начелника

Шековићи су заслужили промјене
Шековићи немају право да шуте јер, због постојеће локалне власти, 

помоћ Владе РС  не може да дође до његових грађана. Као будући начелник, 
обећавам усклађивање развоја Шековића са развојем Републике Српске. 

СНСД  У ОСМАЦИМА НАСТАВЉА ЗАПОЧЕТО
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СНСД је у сриједу, 17. септем-
бра, у Сали скупштине општине 
Петро вац одржао предизборни ск-
уп пред више стотина грађана. На 
скупу су представљени кандидати 
за општинско вијеће, кандидат за 
начелника и изборни програм.

Миле Атлагић

СНСД, једина 
странка

Морамо бити заједно, јер ви 
немате друге странке осим СНСД!

Позивам вас да овај пут не пог-
ријешите. За напредак и развој Пе-
тровца гаранција су: СНСД, Влада 
Републике Српске и Милорад Додик. 
Морамо бити  заједно! Диг ните главу 
горе! Хоћемо да будемо равноправан 
народ у Петровцу, хоћемо да има-
мо само оно што имају други наро-
ди! Треба нам начелник и девет 
одборника, јер ово је наше сунце, 
наше небо, наша земља коју волимо! 
Ово је Наша Кућа - Петровац. 

СНСД ЋЕ ИЗГРАДИТИ НАШУ КУЋУ ПЕТРОВАЦ 

СНСД 
наставља 

даље у 
Оштрој Луци
СНСД је у сриједу 17. сеп-

тембра, пред више од 1000 гра-
ђана, у просторијама Задружног 
дома у Оштрој Луци, одржао 
предизборни ми тинг на којем 
је представио кандидаткињу 
за начелницу, Дрену Куриџу, 
од борничку листу и изборни 
програм. На скупу су говорили: 
Љубомир Вулета, Љубомир 
Трку ља, Александар Џомбић, 
Рајко Васић, Нада Тешановић и 
Дрена Куриџа.

Дрена Куриџа, кандидат за 
начелницу општине

Препознали сте 
Додикову визију

Још 2000.  препознали сте 
ви зију Милорада Додика.  За 
ових осам година показали смо 
да се овдје може живјети бо-
ље.  Учинили смо много, а пла-
нирамо у наредном периоду 
ура дити још више. Гаранција за 
то је Влада Републике Српске и 
Милорад Додик. 

СНСД је у уторак, 16. септембра, на Централном 
градском тргу пред више од 3000 грађана, представио 

кандидата за начелника општине Саву Касаповића, 
одборничку листу и изборни програм. 

Саво Касаповић

Ући у ред успјешних
Донијећемо у Теслић нешто ново и бићемо 

успјешна општина, као што су све општине које 
води СНСД! Наша основна брига биће усавршавање 
младих људи. Као будући начелник обећавам да ћу 
учинити све да Теслић буде моја, а и ваша, уређена, 
богата и сретна кућа.

Милорад Додик

Нема развоја
Теслићу недостаје способна локална власт која 

ће имати ини цијативу. Хоћу да вас упозорим да 
кућа без домаћина није кућа, тако да без доброг 
начелника нема ни развоја! 

Бошко Тубић, кандидат за начелника Петровца

ПОБЈЕДА ЈЕ НАША
Највећи проблем у Петровцу је незапосленост. У наредном четво-

рогодишњем периоду приоритет ће нам бити: отварање нових радних 
мјеста и рјешавање незапослености, равноправни развој општине, из-
градња инфраструктуре... 

Александар Џомбић, министар финансија у Влади РС

Влада РС ће подржати ваш развој
По налогу предсједника Владе РС у току је оснивање Фонда за подршку 

развоја западнокрајишких општина: Петровца, Дрвара, Гра хова и Гламоча. 
Ви ћете одредити шта је приоритет, а ми ћемо то финансирати.

Република Српска није одустала од вас и одлучна је да побољша ваше 
услове живљења!

ПОКРЕНУТИ  ТЕСЛИЋ
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ШАНСА 
ТРНОВА, 

СНСД
СНСД је у Трнову, 18. 

септембра, пред препуном салом 
локалног дома културе, одржао 
предизборни скуп. 

Горан Вујичић

Искористићемо 
шансу  

Предстојећи избори су прили-
ка да Трново крене у развој који 
ће му нова власт СНСД-а, уз 
са радњу с Владом Републике 
Српске, омо гућити. 

Милорад Додик

Трново има шансу
Трново с нама има шансу! За-

то: петог октобра не смијете је 
пропустити!

Небојша Радмановић

ИЗАБЕРИТЕ СНСД
СНСД вас никада до сада није изневјерио, за разлику од “ових” 

који владају 18 година и цијело вријеме вас лажу. Ви требате власт 
СНСД-а, требате нашег кандидата  за начелника.

Милорад Додик

Подржите начелника
Није тешко пасти, тешко се подићи! Зато желим гласно да ка-

жем: стојим иза одборничке листе СНСД и нашег кандидата Љубише 
Лаловића. Ови “досадашњи” 18 го дина за све неправилности које чине 
не полажу рачуне, а траже да то учини један млади човјек! Позивам 
вас да  наставимо даље  заједно. Немојте поново бити на погрешној 
страни!

Раде Ристовић- Лала 

Вјерујем  у 
побједу

Прошло је мрачно вријеме СДС-а 
и чврсто вјерујем у нашу побједу! 
Послије петог октобра, у наредне 
четири године, ства раћемо љепшу 
Источну Илиџу - Нашу Кућу.

Средоје Новић

Гласајте за успјех и 
просперитет

Више од 30 година дијелим с 
вама судбину у овом лијепом граду. 
Позивам вас да петог октобра 
гласате за СНСД, за властити развој, 
сретан живот и просперитет!

Небојша Радмановић

СНСД обећано 
извршава

Ова атмосфера и ваше присус-
тво вечерас најављују сигурну 
побједу, а ви то заслужујете. 
Ви заслужујете СНСД, који све 
обећано и извршава!

Милорад Додик

Мој избор
Дошао сам да дам подршку 

на шим кандидатима, а и вама, 
да коначно добијете ефиксану и 
агилну општинску власт, која ће вам 
омогућити просперитет и развој!

СНСД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ 
НОВОГ САРАЈЕВА

СНСД је четвртак, 18. септембра, у Спортској дворани “Славија” 
пред око 5000 грађана, одржао предизборни митинг и представио 
кандидата за начелника Источног новог Сарајева, одборничку листу 
и изборни програм.

ГЛАСАЈТЕ ЗА СВОЈУ КУЋУ
СНСД је 18. септембра у Источном Старом Граду одржао предизборни 

скуп на којем је представљена изборна листа за одборнике, кандидат за 
начелника и изборни програм.

Славко Васић, носилац одборничке листе
Ући ћемо у ред развијених

 Наш циљ је да  Источни Стари Град из неразвијених уведемо у ред  
општина, а од вас тражимо да нам  будете партнери.

Љубиша Ћосић, кандидат за начелника
Морамо се отворити

Источни Стари Град отворићу  према Влади Републике Српске која 
мора да нас препозна као озбиљног партнера! Морамо се отворити и 
према другим општинама и међународним институцијама! 

ЗА ЉЕПШУ ИСТОЧНУ ИЛИЏУ
СНСД је у четвртак, 18. септембра, у спортској дворани у Источној 

Илиџи, пред око 3000 грађана, одржао  митинг на којем је представио 
изборни програм, кандидата за начелника и одборничку листу. 

Игор Радојичић, потпредсједник СНСД-а
СНСД ЈЕ НАЈБОЉЕ РЈЕШЕЊЕ

Очекујем да ће петог октобра, одавде  - па све до Пала, побиједити Лала.
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ПАЛЕ ТРЕБАЈУ СНСД
СНСД је 20. септембра на Палама, у спортској сали Олимп, пред око 3000 

грађана одржао предизборни митинг на којем је представио кандидата за 
начелника, Зорана Глуховића, одборничку листу и изборни програм.

СОКОЛАЦ ЋЕ КРЕНУТИ 
ПУТЕМ СНСД

СНСД је 20. септембра у сали „Лименка“ на Сокоцу пред око 3000 грађана 
одржао предизборни митинг на којем је представио предизборни програм, 
кандидата за начелника и одборничку листу.

Душан Ковачевић, кандидат за начелника
Вријеме је да се опаметимо

Соколац је некада имао све, а данас ништа. Ја хоћу да водим Соколац 
путем СНСД-а и Милорада Додика. Врата Владе Републике Српске су за 
Соколац отворена и не треба их отварати. Вријеме је да се опаметите, и петог 
октобра гласате за промјене, за СНСД. Уљепшаћемо Соколац који ће постати 
град зеленила и ружа.

СНСД је  у препуној кино сали у 
Хан Пијеску 20. септембра одржао 
предизборни скуп.

Владо Остојић, носилац 
одборничке листе

Покренимо 
Хан Пијесак

Хан Пијесак је град перспективе 
и  изгубљених задњих 20 година. 
Мо рамо промијенити ово стање 
бирајући начелника из редова 
СНСД-а и већину одборника. Ми 
смо мост до сваког поштеног гра-
ђанина Хан Пијеска.

Горан Ашоња, кандидат за 
начелника

Промјене могуће са 
СНСД-ом

СДС је уништио све што се могло 
уништити у Хан Пијеску. Они који 
су вас све ове године водили назад, 
не могу вас повести напријед. Дошао 
је задњи час да се крене напријед са 

СНСД-ом. Зауставићемо суноврат 
Хан Пијеска.

Милорад Додик

СНСД се бори за 
опште добро

Ви који живите овдје сте највећи 
губитници. СНСД се бори за опште 
добро и обећавам  десет милиона 
ма рака за развојне пројекте у Хан 
Пи јеску, ако на власт дође СНСД. 

ЗАУСТАВИЋЕМО 
СУНОВРАТ ХАН ПИЈЕСКА

Зоран Глуховић, кандидат за 
начелника

Зауставићемо 
пропадање Пала

Влада Републике Српске је на Пала-
ма до сада урадила много, а у наредном 
периоду урадиће још и више. Вјерујем да 
знате за кога ћете петог октобра гласати, 
избор никада није био лакши. СНСД има 
снагу,  знање и зна шта хоће. Вратит ћу 
осмјех и наду Палама. Градићемо Пале 
онако како  то ви желите.

Нада Тешановић, 
потпредсједница СНСД-а

Гласајте за боље сутра
Гласајте за социјалдемократију, гла  сај-

те за бољи живот, гласајте за бо ље сутра. 
Дошло је вријеме да Пале прогледа.

Милорад Додик
СНСД нуди наду

Овдје сам на Палама често и осјећам 
се као код своје куће. Пале имају наду 
као и цијела Република Српска и ми смо 
све сређеније друштво. 

Годишњица смрти предсједника РС Милана Јелића

Младен Крекић
Модрича и РС 
још богатије

Окупили смо се да ти кажемо ко
лико нам недостајеш.  Желим ти рећи 
да су Република Српска и Модрича 
све јаче и богатије, и да настављају 
путем који си ти почео и за који си 
се  залагао.

Никола Шпирић
Настављамо гдје си стао

Они који кратко живе, дуго трају. 
Ти си један од тих који ћеш трајати 
дуго, ти који си био понос и снага 
Републике Српске. Настављамо гдје 
си стао и радимо на ономе што си 
највише желио, а то је да Република 
Српска буде бољи дио БиХ.

Милорад Додик
Чува те полиција 

Републике Српске
Дошао сам да ти положим рапорт 

тешка срца, након годину дана ко лико 
те нема. Република Српска  је још бо
ља, чвршћа и стабилнија. СНСД, твоја 

и моја странка, је још јача и моћнија, 
а обећање дато на твом гробу да ће те 
чувати полиција Републике Српске сам 
испунио. Сли је дићемо твој пут, а твоја 
енергија која је плијенила све нас.

На Градском гробљу у Модричи 
20. септембра је обиљежена го
дишњица смрти покојног пред
сједника Републике Српске, Ми
лана Јелића,  уз парас тос који је 
предводио владика зворничко туз
лански, Василије.

СЛИЈЕДИЋЕМО ТВОЈ ПУТ

Рајко Кузмановић
Био си једнако успјешан у свему што си радио

Био си једнако успјешан у све му што си радио, од професора уни вер зитета до 
играња фудбала. Твој живот је био више испуњен дјелима, него данима.
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СНСД  је 21. септембра у 
Приједо ру на Централном град-
ском тргу, пр ед више од 5000 
грађана, одржао предизборни 
митинг на киши, на којем је 
пред ставио изборни програм, 
одборничку листу и кандидата 
за начелника општине. 

Александар Кесић, 
кандидат за начелника

СНСД ће 
развити 

Приједор 
СНСД и Влада РС ће подржати 

програм развоја Приједора. 
Развиће мо Приједор уз нашу власт 
у Прије дору, Владу Републике 
Српске и предсјед ника Милорада 
Додика. Наш Приједор је наша кућа, 
сачувајмо је.

Небојша Радмановић

Хоћемо вашу 
потпуну 

подршку
Приједор се већ одавно опре-

дијелио за СНСД али од вас 
очекујемо да нам петог октобра 
пружите потпуну подршку због 
бржег развоја и напретка Приједора.

Милорад Додик
Вратићемо сјај 

Приједору
Влада је дала подстицај да 

Прије дор крене напријед. Приједор 
је стратешко мјесто за СНСД . При-
једору треба СНСД у пуном облику 
и капацитету. Желимо да будемо 
дио рјешења, а не дио проблема и да 
Приједору вратимо стари сјај.

ПРИЈЕДОР ЈЕ НАША КУЋА

Митинг СНСД-а 23.09. у Чајничу
Рогатица - СНСД у Рогатици пред око 2000 грађана 

представио изборни програм и кандидате

РУДО - СНСД, 23. септембра у Рудом одржао пред више 
од 2000 грађана предизборни митинг
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Кампања СНСД-а у сликама

Пјесма прије побједе - кандидат за начелника 
Приједора Александар Кесић

Пољубац

Моја кућа, Пелагићево

Изворна група за СНСД

СНСД љепота

Традиција, младост, љепота...

Драгана Лазић

СНСД ликови 2008.



КАНДИДАТ СНСД 
ЗА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БАЊАЛУКЕ   

МОЈА КУЋА
Желим да вам, на властитом 

примјеру, објасним зашто избор-
ни слоган СНСД: „Моја кућа 
Српска“:

Прије двије године, био сам 
на важним преговорима у САД 
о будућности БиХ, заједно са 
Силајџићем. Пети дан тих мучних 
преговора су ми доставили папир 
на којем је писало да треба да 
прихватим да се промијени име 
Републике Српске, да се укине 
полиција РС и да се, већински, бира 
један предсједник Предсједништва 
БиХ. То значи да би предсједник 
увијек био Бошњак. 

Када ми је то доставио високи 

функционер Стејт Департмента, 
Николас Бернс, рекао сам му: то 
не могу прихватити ни потписати! 
Силајџић је тражио „мало“ вре-
мена да дода још „неке“ ствари, 
које би биле још неповољније за 
РС, а Бернс је инсистирао да се 
то мора потписати, јер „то је став 
САД“.  

Тада сам Бернсу рекао да њему, 
очигледно, није добро преведено 
шта сам ја рекао. И поновио  му: то 
нећу да потпишем!  Он ме, потом,  
питао: „А, шта хоћеш?“ На то сам 
одговорио:  хоћу да идем кући! 

Тада сам схватио шта значи 
кућа! Нигдје није љепше, него 
код своје куће! И зато овај слоган 
„МОЈА КУЋА СРПСКА“. 

Маринко Роквић

БОЉИ ОД 
ЕСТРАДЕ 

Милорад Додик није само 
успјешан политичар, већ пјева 
боље него 70 одсто пјевача на 
естради.

ДОДИК

МАРИНКО ПРОПАО
Када сам удавао ћерку, на њеној 

свадби је пјевао Маринко Роквић. 
Пјевали смо пар пјесама заједно, 
а онда ја сам. Пријатељи који нису 
видјели да ја пјевам, па мислили да 
пјева Маринко! Прокоментарисали 
су: „Како је Маринко пропао!“
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Александар Џомбић
НЕ ДИРАЈТЕ ЖЕНЕ, САТРАЋЕМО ВАС!

Свједоци смо ових дана да „распаднути“ СДС критикује, вријеђа и 
напада припаднице љепшег пола. Због тога им поручујемо „ згазићемо 
вас петог октобра!“

ЦИЈЕЛА НОЋ
Памтите политичаре као и 

све људе само по ономе што су 

оставили иза себе, а не по ономе 
што причају! Када бих хтио да 
испричам све што сам урадио, 
требала би ми цијела ноћ!

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”

Познати с СНСД-ом и Додиком

Кад порастем бићу Додик

Милан Шаренац - Рогатица

Спортисткиња РС 2007. 
на листи СНСД

Успјешни са успјешнима

ДИЈАНА ВАСИЋ, спортисткиња 
године Републике Српске за 2007. 
кандидат је СНСД за посланицу у 
Скупштини Дистрикта Брчко. Ка пи-
тен ЖОК Јединство из Брчког.

Рајко Васић
НАЧЕЛНИК СЕ 

ЗАОБАДО
Ваше присуство на данашњем 

митингу СНСД, на који сте дошли 
са женама и дјецом, потврда је 
да вјерујете СНСД-у и Милораду 
Додику. Нажалост, стварност је 
таква да се ваш начелник општине, 
за протекле четири године, отео 
контроли. Ето, десило се да се  
„заобадао“.

Милорад Додик

ГЛУПОСТ
Не улазите у четири године 

„глупости“. Ако немате СНСД у 
скупштини и нашег начелника, онда 
немате ништа, немате развоја!

Драженко Нинић, свјетски 
првак у Кик боксу

Горан ДеЛИЋ, 
професионални првак свијета у 

боксу, кандидат СНСД-а 
за од борника Лакташа

МЕШЕТАРИ
Прошло је вријеме мешетара 

– оних, који су због властитог ин-
тереса, спремни да вас преваре 
дајући вам пред изборе 20 - 30 
ма  рака или обећавајући „куле и 
градове“.


