
Извршни одбор ГО СНСД је на сједници  
у Бањалуци 20. фебруара анализирао 
ситуацију изазвану по следњих 

дешавањима у SIPA и Тужилаштву БиХ које 
су претходиле пријави против предјседника 
СНСД Милорада Додика и донио следеће 
закључке:

1.    СНСД већ дуже вријеме указује на 
блокирање и узурпирање заједничких 

институција  БиХ,  на  практиковање 
паралелизма  и  на  антиде јтонско  и 
антиевропско дјеловање, које се проводи од 
стране сарајевских политчких кругова и 
одређених дијелова међународне заједнице.

2. Нелегалне, незаконите и непроцедуралне 
активности дијелова SIPA и Тужилаш тва 

БиХ које су претходиле пријави против 
предсједника СНСД Милорада Додика и 
других лица, отворен је напад на уставни 
по ре дак БиХ са крајњим циљем да се поли
тички и уставно укине Република Српска.

3. Овај нелегални чин као и све што се у 
посљедња два мјесеца дешава у сара

јевском политичком кругу, уз помоћ дијела 
представника међународне заједнице, има и 
за циљ да се заустави прудски процес, 

заоштри унутрашња ситуација и продужи 
мандат ОХР што је отворен антиевропски 
приступ и антиевропско дјеловање.

4. Циљ и овог напада који долази из Сара
јева јесте рушење Републике Српске. 

СНСД неће дозволити ни дестабилизацију ни 
рушење Републике Српске те, као најодго
ворнији политички субјект, позива све 
грађане, невладин сектор, политичке странке 
и субјекте, да подрже нашу битку против 
дестабилизације и рушења Републике Српске 
у којој ћемо користити сва дозвољена 
демократска средства.

5. СНСД сматра да је поред националне 
равноправности и ентитеског гласања, 

владавина права један од темеља уставно
правног поретка те, у складу са тим, захтијева 
да иностране судије и тужиоци напусте своја 
мјеста и оду из БиХ како би цијели право
судни систем могао да дјелује самостално у 
складу са уставним пози цијама.

(Наставак на 3. страни)
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Избори који ће се, према 
о д л у ц и  И з в р ш н о г 
одбора, а претходно и 

Главног одбора СНСД, одржати 
у општинским организацијама 
које нису забиљежиле побједу 
на локалним изборима прошле 
године, имају неколико битних 
значења.

Замијениће се старе •	
стру   к туре чији се изборни 
креди билитет одавно изгубио 
јер су прошле неколико из бор
них циклуса а без страначких 
избора. Дијелом и због тога што 
су у многим случајевима ко 

оптирања појела  о сновни 
изабрани костур општинских 
одбора.

Замијениће се структуре •	
ко   је не доносе резултате што је, 
на кон резултата 2006. и након 
12 година постојања странке, 
довољан разлог за промјену.

Обновиће се и промије•	
ни   ти крајња локална структура 
странке – мјесни одбори.

Отклониће се фетиши зи•	
ра   ње општинских одбора који 
су на многим мјестима постали 
сами себи сврха па и полигон 
сукобљавања група и струја. 

Неки одбори су за двије године 
имали и близу 50 сједница, а 
више од 60 сједница извршног 
одбора, без икаквог изборног 
успјеха, што је значило да се 
сав рад своди на састанке а да 
је одвојеност од мјесних одбора, 
чланова, симпатизера и бирача, 
потпуна.

ЗНАЧАЈ МЈЕСНИХ 
ОДБОРА

Пресудно је за Савез независ
них социјалдемократа да се 

процес избора у општинским 
организацијама посматра у пот
пуности, са једнаком озбиљнош
ћу и важношћу на општинском 
и на мјесном нивоу. Не смије се 
дозволити да избори за општин
ски одбор буду главни и цен
трал ни догађај а да се избори за 
мјес не одборе тек „отраче“.

Само квалитетни избори у 
мјесним одборима могу до 
нијети и квалитетне одборе на 
општин ском нивоу. Мјесни од 
бори Савеза независних со 
цијал де мократа сада добијају 

Рајко Васић, извршни секретар СНСД о унутар страначким изборима у појединим 
општинским организацијама

ИЗБОРИ ЗА 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈУ

Припрема за изборе 2010. 
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додатну важност јер се власт 
СНСД на локалном нивоу 
проширила великим подручјем 
па су мјесни одбори један од 
првих сензора о томе шта мисле 
бирачи и како оцјењују поли
тику начелника који је изабран 
на основу наше кандидатуре.

КАНДИДОВАЊЕ

У 24 мјесеца имали смо три 
изборна процеса и то је један од 
најбољих критерија за изборе у 
чланство мјесних и општинских 
одбора. Тешко је унапријед 
постављати бране и запреке 
кандидовању, али организације 
на терену требају реално 
сагледати ситуацију и у процесу 
кандидовања избјећи оне који 
су чланство у мјесним и оп 
штинским одборима по  трошили 
у пасивности или оне који су 
били вође и чланови кланова и 
подјела. Потребно је изабрати 
оне који имају везу са бирачима 
и са организацијом странке, 
односно са изборним процесима 
које смо водили у те двије 
године.

Квалитетан општински одбор 
биће онај који ће се састојати од 
чланова кандидованих у мјес
ним одборима и конференцијама 
који живе и раде на том мјесном 
подручју. Никад добар резултат 
неће постићи онај одбор који се 
састоји од људи познатих у 
„чаршији“ и граду, оних који се 

стално баве политиком али нико 
од њих нема никакву везу са 
мјесном заједницом и нашом 
мјесном организацијом.

ИЗАБРАТИ АКТИВИСТЕ 
И МЛАДЕ

Било би  функционално 
из бјећи да одборници, по 
сланици и делегати буду чла
нови општинског одбора. Тиме 
се неће умањити њихова важ
ност јер ће ионако увијек при
суствовати сједницама и учес
твовати у раду. Али се на тај 
начин отвара могућност да 
ви ше активиста буде укључено 
у сруктуру а да се не гомилају 
функ ције, дужности и чланства. 
Има и један практичан разлог: 
спектар оних који одлучују тре
ба проширити што је истински 
вид демократизације. Нема 
потребе да одборници, ако би 
били чланови општинског 
од бора, сами одлучују о полити
ци коју ће проводити у скуп
штини општине. На тај начин, 
општински одбор по стаје 
по мало сувишан.

Још је функционалније из 
бјећи директоре и друге функ
цио нере који су на та мјеста 
именовани или су дошли као 
кандидати странке. Ако су у 
одбору, постоји могућност да 
сами себе заштите од од говор
ности према странци и актив

ностима које омогућују прово
ђење политике коју креира 
општински одбор.

Наш избор активиста је сада 
ве лики, нисмо више у опозицио
ној ситуацији када је тај избор 
био суженији, улазак младих у 
посљедње три године такође је 
значајан и све нам то омогућује 
да проширимо фронт а да не 
кумулирамо функције.

ХИЉАДУ НОВИХ 
МЈЕСНИХ ОДБОРА

У овом сегменту треба 
по сматрати и акцију „1000 
нових мјесних одбора“ који ће 
се формирати на цијелом под
ручју Републике Српске. То ће 
Савезу независних социјал
демократа дати нови замах у 
приближавању бирачима и 
створити нову базу која ће 
потпуно кореспондирати са 
бирачким мјестима.

Квалитет избора у ново
и з а б р а н и м  о п ш т и н с к и м 
од борима директно ће  се 
од разити на изборни резултат 
оп штих избора 2010. године као 
и на припрему локалних избора 
2012.

Избори 2010. су најзначјнији 
избори од постанка Савеза 
не завинсих социјалдемократа и 
према том реперу треба да се 
одвијају све наше активности 
па и ова. 

(Наставак са 1. стране)

ЗАКЉУЧЦИ 
ИЗВРШНОГ 

ОДБОРА
6. СНСД сматра да кан

целарија ОХР у БиХ треба 
да се затвори и трансформише 
у кан целарију представника 
Европске уније.

7. Извршни одбор не при
хвата никакво наметање 

закона и прописа у БиХ од 
стране ОХР па тако ни у 
посљедњем случају измјене 
регулативе о притвору.

8. Извршни одбор сматра да 
се заједничке институције 

БиХ могу темељити само на 
кадро вима и функционерима 
који су легитимни пред став
ници народа и ентитета.

9. Извршни одбор задужује 
чланове СНСД да у раз

говору са најодговорнијим 
функ ционерима заједничких 
ин  ституција БиХ покушају 
от кло нити паралелизам, неле
гално и непроцедурално дјело
вање у коме се заобилазе челни 
људи, без обзира ком народу 
припадају.

10. Уколико активности 
на отклањању нега

тивног дјеловања не донесу 
резултат у краћем року, СНСД 
ће оба вијестити јавност и 
покренути актив ности за 
успостављање владавине права 
другим демо кратским мјерама.

11. И з в р ш н и  о д б о р 
н а  ш и м  п р ед с т а в 

ницима у Пар ла ментарној 
с ку п ш т и н и  Б и Х  н а л а же 
активирање свих тијела и 
комисија које су надлежне да 
расправе овакав удар на правни 
и уставни систем БиХ и 
ентитета.

12. Извршни одбор пред
лаже одржавање сјед

нице Главног одбора СНСД и 
разматрање могућности да се у 
краћем року припреми изјаш
њавање грађана Републике 
Срп ске о питању да ли су за 
опстанак Републике Српске у 
дејтонским територијално
политичким окви рима. 
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Тренинг центар  СНСД (који 
је основан крајем 2008. 
године), је за  први циљ 

поставио прошири вање базе 
тренера, како би се једна велика 
политичка странка, као што је 
СНСД са преко 130.000 чланова 
могла но сити са иза  зовима 
с а м о од р ж и в е  п е рм а н е н т н е 
едукације.

 Потребно је створити такав 
систем који ће омогућавати да у 
сваком тренутку сви чланови, од 
предсједника мјесних одбора до 
кандидата на изборима, могу да 
добију одговарајућу обуку за 
активности које се од њих очекују.

РЕАЛИЗАЦИЈА

Реализујући овај план, Тренинг 
центар СНСД је крајем 2008. 
године организовао три основна 
тренинга за тренере СНСД. Кроз 
ова три тренинга прошло је око 90 
полазника, а након тога  извршена 
је  селекција и они који су 
показали већу мотивисаност и 
ниво знања су позвани да дођу на 
Напредни тренинг. Овим по лаз
ницима су се прикључили неки од 
искуснијих чланова, који су се 

доказали  досадашњим радом у 
СНСДу.

Напредни тренинг за тренере 
је одржан у хотелу Монумент, на 
Мраковици (Козара). Да би рад 
био ефикаснији, Напредни тре
нинг је подијељен у двије групе, 
па је прва група свој шестодневни 
тренинг имала у периоду од 16. до 
22. фебруара, а друга група од 9. 
до 15. марта 2009. године. 

ТРЕНЕРИ

Тренинг су водили тренери 
Тренинг центра СНСД – а: Милан 
Тукић и Вања Малиџан, те  пред
сједник удружења ЦЕФЕ тренера 
БиХ, Саша Додик. У првој групи 
је био 21, а у другој групи  19 
по лазника. Водећи рачуна и о 
полној равноправности, Напредни 
тренинг је прошло 20 мушкараца 
и 20 жена.

ЦИЉ

Главни циљ Напредних тренин
га је обучавање полазника вјешти
нама преношења знања на друге. 
Сваки од полазника се самостално 
окушао у двије вјежбе. Све теме 

које су обрађене, спадају у теме 
које су значајне за рад политичке 
странке, као што су: организација 
дана избора, план кампање, 
односи са медијима, грађење 
тимског духа, па све до Програма 
СНСДа, принципа социјалде
мократије и многих других. 
По некад до касно у ноћ, или чак 
до раних јутарњих часова , 
по лазници су припремали своје 
презентације уз помоћ ментора  

старијих колега тренера. Сви 
полазници су показали изузетну 
жељу и мотивисаност да се што 
боље спреме, да презентације 
буду успјешне и да се избјегну 
проблеми који могу настати у 
раду са групом.

ОЦЈЕНА

Сваку вјежбу су тренери оцје
њивали према читавом низу кри

НАПРЕДНИ ТРЕНИНГ     ЗА ТРЕНЕРЕ СНСД
Tренинг центар  СНСД  у фебруару и марту
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теријума да би добили просјечну 
оцјену за полазника. Али и сами 
полазници су оцјењивали своје 
колеге, тако да је коначна оцјена 
за сваког полазника изведена из 
оцјене тренера и полазника. Свако 
је  појединачно  обавијештен о 
својој оцјени, као и сугестије на 
чему посебно треба радити да би 
постао успјешан тренер.

Прије него самостално почну 
да обучавају чланство, нови тре
нери СНСДа ће морати да прођу 
кроз период практичног рада уз 
пратњу искуснијих тренера.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Циљ ове обуке јесте унапре
ђивање унутрашње организације 
СНСДа кроз подизање нивоа 
знања и вјештина чланства, 
посебно у областима мотивације, 
организације и комуникације. 
Предуслов за то је и стандар
дизација садржаја и техника 
тренинга за сваку од тема што и 
представља наредни задатак на 
коме ће Тренинг центар врло брзо 
почети да ради. 

Стварањем широке базе тре
нера, отвара се могућност обуке 
већег броја чланова СНСД по 
усвојеним стандардима, што ће 
довести до ефикасније кампање 
на  општим изборима 2010. 
го дине и самим тим бољих ре зул
тата.

ПЛАНОВИ

Тренинг центар у својим пла
новима је зацртао да стварање 
но вих тренера не стане на овоме, 
већ да у скорој будућности 
започне и нови циклус тренинга 
тренера. 

НАПРЕДНИ ТРЕНИНГ     ЗА ТРЕНЕРЕ СНСД
на Мраковици (Козара) организовао 

Полазници Напредних тренинга:
Синиша Берјан (Источно Сарајево), Милош Благојевић (Бања 
Лука), Ивана Бубић (Теслић), Зоран Бурсаћ (Бања Лука), Марко 
Видаковић (Источно Ново Сарајево), Ђуро Вртунић (Рибник), 
Јагода Вуковић (Челинац), Игор Голијанин (Источно Сарајево), 
Данијел Драгичевић (Зворник), Маја Дубов (Босански Брод), 
Тамара Дувњак (Брчко), Никола Ђукић (Дервента), Мирко 
Кесић (Градишка), Мила Кнежевић (Зворник), Саша Ковачевић 
(Источно Сарајево), Сташа Кошарац (Источно Сарајево), 
Свјетлана Кусић (Србац), Тајана Мајсторовић (Бања Лука), 
Милан Маринчић (Нови Град), Биљана Марић (Бања Лука), 
Младен Милић (Бијељина), Наташа Николић (Фоча), Јелена 
Пајић (Угљевик), Ранка Перић (Градишка), Душан Петровић 
(Зворник), Наташа Савић (Градишка), Јована Симић (Брчко), 
Слађана Сокић (Зворник), Синиша Стјепановић (Петрово), 
Неда Столица (Билећа), Дубравко Сувара (Бања Лука), Горица 
Табаковић (Билећа), Биљана Тодић (Брчко), Драгослав Топић 
(Бања Лука), Теа Тривић (Бања Лука), Горан Трифковић 
(Мостар), Бојан Чабрило (Бијељина), Саша Џомбић (Челинац), 
Јелена Шврака (Бања Лука), Војислав Шербула (Нови Град).

Горан Трифковић

ЈАЧАТИ СНСД У ФЕДЕРАЦИЈИ 
Напредни тренинг Тренинг центра СНСДа је показао да смо и 

даље најозбиљнија политичка партија у БиХ и да радимо на 
изградњи социјалдемократског друштва у правом смислу ријечи. 
Поред тренерских вјештина  научили смо много тога што нам може 
помоћи у даљем развоју на ших каријера, а и у свако днев ном животу 
и комуникацији са другим људима. 

Стекли смо и нова познанства и изградили тим који ће, надам се, у 
будућности бити најјачи кадар СНСДа. Једина замјерка је та  што сам 
ја једини учесник из Федерације БиХ и надам се да ће се у будуће то 
исправити, јер треба радити на јачању СНСДа и у овом ентитету.“  
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Програм стратешке чланарине 
је почео са реализацијом у 
марту 2007. године и траје  

двије године.
Прве уплате су извршене 

19.03.2007. 
Реализација овог Програма 

на ставља се континурано слањем 
уплатница, квартално на личне 
адресе.

Након формиране базе пода така, 
Програм стратешке члана рине 
“заживљава” првенствено за хва
љујући одговорности обвезника – 
чланова. 

ОДЛУКА ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА

На основу члана 36 Статута 
Савеза независних социјалде
мократ а  Извршни одбор  је 
12.01.2007 донијео ОДЛУКУ о при
купљању стратешке чла нарине. 

Члан 1

Сви изабрани, именовани и 
постављени одборници, посланици 
и функционери СНСДа, на локал
ном, републичком и босанско
херцеговачком нивоу плаћају 
страначку чланарину у висини од 
пет одсто мјесечних примања.

Члан 2

Чланарина се уплаћује на посе
бан рачун путем  штампаних и 
достављених уплатница, најкасније 
до 10.у мјесецу.

Члан 3

Фонд чланарине служи пре
васходно као финансијска резерва 
за стратешке страначке потребе као 
и за страначке акције општинских 
одбора, а користи се на основу 
планова и захтјева према Секре
таријату.

Члан 4

Фонд чланарине има свој пра
вилник о расподјели и кориштењу 
који ће донијети Извршни одбор.

Члан 5

Фондом располаже секретар 
Се кре таријата на основу Пра вил
ника и одлука и сагласности 

Изврш ног одбора и предсједника 
СНСДа.

Члан 6

Општински одбори су дужни 
одмах доставити спискове изаб ра
них, именованих и постављених 
чла нова са свог подручја, а Секре
таријат ће комплетирати коначан 
списак и Извршном одбору предо
чи ти базу обвезника плаћања члана
рине те подносити полугодишње 
извјештаје реализације обавеза и 
утрошка средстава.

Члан 7

Нови чланови ће приликом пот
писивања приступнице плаћати 12 
КМ годишње чланарине, ако су 
запослени, односно шест КМ ако су 
незапослени. Општински одбори ће 
на крају мјесеца Секретаријату 
до став љати копију уплатнице укуп
ног износа тако прикупљене члана
рине коју ће уплатити на назначени 
жиро рачун одређен за жиро рачун 
чланарине.

СТАТУТАРНА ОБАВЕЗА

На Трећем Сабору СНСД,  одржа
ном у Бањалуци 29.09.2007. године 
обавеза плаћања стратешке члана
рине дефинише се и у Статуту, члан 
17. и постаје статутарна обавеза.

БАЗА

База Програма стратешке 
члана рине тренутно обухвата 
нешто више од хиљаду чланова /
обвезника/.  На кон локалних 
избора 2008. год. број обвезника 
овог  Програма  с е  повећао 
захваљујући првенствено броју 
освојених одборничких ман дата 
СНСД. 

Извршена  је реевиденција /
ажу ри рања/ обвезника стратешке 
чла нарине по основу измјене 
одбор ничких мандата, уједно 
обухватајући и реевиденцију 
обвезника по другим функцијама.

Број нових обвезника износи 
270 (који обухвата чланове и по 

основу других функција СНСД) од 
којих се, до сада, њих 114 одазвало 
на измирење обавезе стратешке 
члана рине за један или више 
мјесеци од мјесеца њиховог 
именовања, од када и наступа 
обавеза ове чла нарине.

Број обвезника којима је 
престао мандат или су разрјешени 
са одређене функције је 126 (укуп
но од марта 2007)

Б р о ј  о б ве з н и ка  ко ј и  су 
ослобођени 40 (укупно од марта 
2007)

Сви обвезници којима је 
престао мандат или су разрјешени, 
остају у бази података, да би се 
сачувала евиденција о њиховим 
уплатама. Такође, у бази остају и 
основни подаци обвезника који су 
ослобођени ове обавезе. 

Даља обрада података иде у 
смјеру провјере обвезника који се 
не сматрају редовним платишама 
или су њихове уплате престале да 
би се утврдио њихов статус према 
овом Програму. 

"Заживљава" Програм 
Стратешке чланарине

НАКОН ДВИЈЕ ГОДИНЕ ОД ПОЧЕТКА 
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Едиција СНСД,  издала је 
четврту књигу  под називом  
„МОЈА КУЋА СРПСКА  

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2008“. Књига 
у слици и ријечи говори о 
импозантној изборној кампањи 
СНСД за прошлогодишње локалне 
октобарске изборе, од промоције 
изборног слогана, лијепљења 
првог изборног плаката, главних 
митинга до маестралне изборне 
побједе.

Побједа СНСД је потврда 
масовне подршке грађана који су у 
великом броју  по сјећивали 
предизборне митинге. Само на 
главним скуповима на којима је 
присуствовао предсједник СНСД 
и премијер Републике Српске, 
Милорад Додик присуствовало је 
више од 200 000 грађана.

Основна карактеристика ове 
као и свих претходних кампања, 
осим масовности је присуство 
младих и дјеце. Дјеца су најис
кренија и најневинија створења 
која иду за истином и правдом коју 
су препознали у СНСД и Мило
раду Додику, што су и током ове 
кампање потврдили. Карак терис

тична је због тога реченица пред
сједника Додика који гледајући 
дјецу и младе на митинзима 
стално понавља „да је било до 
дјеце и младих ја бих као и СНСД 
стално побјеђивао, не би смо 
чекали да дође 2006. да то ови 
старији схвате“.

На књигу када изађе као што је 
и ова не треба трошити ријечи, 
она сама за себе све говори, као и 
дијете када се роди, самостално 
почиње да живи и свједочи о 
СНСД и његовој октобарској 
побједи. Књигу треба погледати и 
прочитати.   

„Моја кућа Српска - 
локални избори 2008“

Едиција СНСД издала четврту књигу

Љубиње

Шековићи

Насеље Дубиште, Горажде

Требиње



На столу јабука, а за столом: 
глуп Босанац, паметан Босанац 

и Пинокио.
 Ко ће од њих узети јабуку? 
Глуп Босанац 
 А, зашто ? 
 Паметан Босанац и Пинокио су 
личности из бајке.

ТАЈМ АУТ

ТРИ ПИТАЊА ТРИ ОДГОВОРА

Горан Митровић, 
начелник Доњег Жабара

   Како од мултиетничке  направити моноетничку 
БиХ?

Пописом без националног изјашњавања, сви ћемо 
постати „грађани, босанци и херцеговци“.

Одговори ако знаш, ако смијеш ...

ДИПЛОМАТИЈА

Неки мисле да је дипломатија 
„слажи чим зинеш“.

РАЗВАЉИВАЊЕ

Ако Рафи не развали БиХ, хоће 
ли отићи разваљивати Афга
нистан?

ЦИЉ

Да је „Сарајлијама“ срушити До 
дика и зграду Владе РС, па се 
доче пати нашег буџета.

МУЛТИЕТНИЧНОСТ 

У Сарајеву су чак од Моме и 
Узеира успјели направити Хусу и 
Хасу.

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

САРАЈЕВО НЕКАД И САД

Некад се Сарајево дијелило на  
српско и муслиманско.
Сад се дијели на источно и  
блискоисточно.

АФОРИЗАМ мјесеца

1.

АПСУРД

Док год буде високи представник у БиХ, европска идеја 
ће бити на споредном колосјеку, а та земља неће моћи 
да ефикасно напредује ка Европској унији.

Мирослав Лајчак

ПРАЗНИ СТОМАЦИ

Валентин Инцко добро зна шта 
значе теорија и пракса демо
кратије, људска и национална 
права и оно што, чини ми се, 
ниједан међународни званичник 
досад није тако јасно истакао, а 
то је да се у Босни и Херце
говини на празним стомацима 
не може градити демократија.

Тадеј Лаберник

ИЗЈАВА

мјесеца

Игра - СНСД балона

Млади "СНСД лав"

Ко је против 
Прудског 
споразума?

Само они 
који више воле 
средњи вијек, 
него Европску 
унију.

3.

Ко најбоље руши Дејтонски споразум и разваљује 
БиХ?

Они који су 
„сакрили“ милијарде 
долара донација, 

да им се не уђе у траг.

2.


