
Република Српска је институционално 
ефикасна, еко ном  ски стабилна и 
социјално уравноте жена, закључак 

је  4. сједнице Глав ног одбора СНСД-a. 
Предсједник СНСД-a Милорад Додик, 

рекао је да је видљиво да се одређени 
поли тички фактори под утицајем неких 
међународних центара стављају у функ-
цију рушења фундаменталних ставова 
везаних за Републику Српску.

Главни одбор је потврдио да СНСД 
наставља своју политичку активност на 
одбрани Дејтонског мировног споразума и 
Републике Српске у оквиру њега као и да 
даје безрезервну подршку представницима 

СНСД-а у заједничким органима БиХ и 
предсједавајућем Савјета министара БиХ 
Николи Шпирићу.

„Ми подржавамо приступ Шпирића у 
вези са избором и именовањем новога 
мини стра безбједности из реда СДА и 
директора (ЦРА), Управе за индиректно 
опорезивање и Дирекције за европске 
интеграције“, казао је Додик.

(Наставак на 2. страни)

www.snsd.org

ODGOVOR

Предсједник и потпредсједници СНСД-а

Потпредсједница СНСД-а Нада Тешановић

Избори у Активу жена СНСД-а теку по плану

У Бањалуци 7. 9. 2009. године одржана 4. Сједница Главног одбора СНСД-a на којој је констатовано да је 
Република Српска стабилна и институционално ефикасна, те да
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ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРЕ ПОЧИЊУ 
5. ОКТОБРА Нема разговора о уставним реформама у изборној години. 

Савјетовање са изабраним и именованим функционерима СНСД-а.
Јачање мјесних одбора.



2 ДОГАЂАЈИ

Изградња мјесних одбора 
СНСД-а приоритет

Главни одбор је констатовао 
да је питање имовине 
повратника ријешено у 

проценту од 99 одсто и да 
треба престати манипулисати са 
овим осјетљивим питањем. 
„Република Српска ће укинути 
Министарство за избјегла и 
расељена лица и једно одјељење 
ко је  ће  с е  бавити  овом 
проблематиком припојити неком 
од министарства, а намјесто 
њега формирати Министарство 
енергетике“, рекао је Додик.

Додик је прецизирао да је 
Главни одбор СНСД-а једногла-
сно закључио да од 5. октобра, 

када се улази у изборну годину, 
не треба отварати ниједно 
осјетљиво политичко па ни 
питање реформе Устава. Услов 
СНСД-а за било какве разговоре 
о овој теми је да је она ствар 
домаћих политичких инсти-
туција и да у њој не могу учес-
твовати странци.

„Треба формирати посебно 
парламентарно тијело у оквиру 
Парламента БиХ које ће се о 
свим питањима у вези са 

Уставом самостално бавити и 
одлуке доносити консензусом. 
Ми подржавамо  ст авове 
Небојше Радмановића да је 
полазна основа за промјене 

Устава БиХ дејтонски устав“, 
каже Додик и додаје  да 
ентитетско гласање не може 
бити на дневном реду разговора 
у вези са Уставом.

Главни одбор је својим 
закључком задужио Извршни 
одбор СНСД-а да почне са 
припремама странке за изборе 
наредне године те у том циљу 

да  5 .  октобра  органи зу-
је савјетовање за све чланове 
Глав ног одбора, представнике 
извршне и законодавне власти 
као и све предсједнике оп штин-
ских одбора и начелнике 
оп штина. Додик је истакао да је 
конституисање и организација 
мјесних одбора кључ успјеха за 
наредне изборе.

Ко н в е н ц и ј а  С Н СД - а , 
п о  с в е ћ е н а  о к т о б а р с к и м 
из борима, одржаће се у априлу 
на редне године, најавио је 
До дик.  

САВЈЕТОВАЊЕ ИЗАБРАНИХ 
И ИМЕНОВАНИХ 5. ОКТОБРА

Предсједник Извршног одбора СНСД-а и члан 
Предсједништва БиХ Небојша Радмановић

Потпредсједник СНСД-а и предсједавајући 
Савјета министара БиХ Никола Шпирић

Потпредсједник СНСД-а и предсједник Народне 
скупштине РС Игор Радојичић

Потпредсједник СНСД-а и министар у Влади 
Федерације БиХ Велимир Кунић

Члан Главног одбора СНСД-а и министар 
финансија у Влади РС Александар Џомбић

Члан Извршног и Главног одбора СНСД-а 
и предсједавајући Представничког вијећа 
Парламентарне скупштине БиХ Милорад 
Живковић



АКТУЕЛНОСТИ

Подизање нивоа важности и 
одговорности мјесних одбора и 
активиста

Савез независних социјал-
демократа је највећа и 
најорганизованија поли тич-

ка странка у Босни и Херцеговини. 
Када се узму у обзир само три 
параметра, онда ова чињеница 
постаје потпуно јасна: број 
чланова, 130.000 у односу на, на 
примјер, 34.000 чланова СДП 
Хрватске, број гласова у односу 
на изборну базу и број општин-
ских и мјесних одбора.

СНСД је на основу тога, али и 
других параметара, као што је 
стални раст на изборима и у 
политичком рејтингу, оспособљен 
да проводи перманентни изборни 
процес и према јавности и гра-
ђанима и према својој унутрашњој 
организацији. Прошлогодишњи 
избори, када је СНСД промовисао 
главни изборни слоган неколико 
мјесеци прије дана избора, знак 
су високе технолошке оспособ-
љености странке за сталне избор-
не активности.

МЈЕСНИ ОДБОРИ

Ове године наши општински 
одбори проводе организационе 
активности у изборима за општин-
ске одборе и у обнављању и 
формирању нових мјесних одбора. 
Изборе сљедеће године морамо 
опслужити са формираним и 
оспособљеним нашим мјесним 
одбором за свако бирачко мјесто у 
Републици Српској. На тај начин 
постижемо неколико битних 
страначких циљева:

Подижемо ниво важности •	
и одговорности мреже мјесних 
одбора и активиста

Одговорност општинских •	
одбора дијелимо не само према 
главним страначким органима 
него и према мјесним одборима

Чвршће и трајније се окре-•	
ћемо бази чланства, гласача и 
грађана

Ефектуирамо  мјерљивост •	
од го ворности за гласове на сваком 
бирачком мјесту.

Организационе ресурсе стран-
ке, јединствене процедуре стра-
начког рада и јединство хори-
зонталне и вертикалне орга-
низације странке у потпуно 
синхро низованом раду, морамо 
по дићи на ниво политичког 
значаја СНСД-а. Завршетак друге 
фазе инфраструктуре, кроз мрежу 
мјесних одбора, најважнији је 
корак у том правцу.

ОДРЕДНИЦЕ

Четврта сједница Главног 
одбора са одговарајућим за к ључ-
цима и Савјетовање иза браних,  
именованих и свих других 
страначких функционера на свим 
нивоима, знак су да улазимо у 
изборну годину не на манифес-
тациони него на суштински на чин.

Главне одреднице које поставе 
та два страначка скупа, разра-
дићемо у нашој организационој и 
идејној чврстини како бисмо у 
октобру 2010. извукли максимум 
гласова као продукт онога што је 
СНСД урадио у протекле четири 
године.

Без обзира на то што је тешко 
увијек мјерити изборне резултате 
у односу на изборне пропусте и 
што је тешко доказати нескладан 
однос угледа, расположења јавно-
сти и броја гласова, када је ријеч о 
Савезу независних социјал-
демократа, сигурно стоји тврдња 
да још нисмо потпуно иско ристи-
ли расположење јавности и нисмо 
нашли све путеве његовог претва-
рања у гласове на дан избора. 

То нас обавезује.
Али тако да се окренемо на -

шим мјесним одборима али и 
свим другим мјесним тијелима 
друштвене инфраструктуре, од 
савјета мјесних заједница до 
школских одбора.

То су превасходни задаци 

оп штин ских одбора и општинских 
орга низација СНСД-а. 

ОРГАНИЗАЦИОНО 
ЈЕДИНСТВО

Идејно јединство, политичко 
јединство руководства, не само на 
врху, него од врха до сваког члана, 
извршно јединство у изабраним и 
именованим нивоима власти, 
СНСД мора надоградити и орга-
низационим јединством у коме 
нема мјеста бављењу собом и 
својом организацијом.

Након више од деценије 
дјеловања, то се мора одстранити 
из страначког рада. СНСД се мора 
сваким својим даном посветити 
наредним изборима. Даном про-
глашења резултата 2010. на сема-
фору ће се појавити сљедећи 
из бори. 

Одговорност за побједу коју 
смо постигли 2006. није исцрп-
љена. Побједа се мора његовати и 
одржавати током неколико наред-
них мандата.  

3
Рајко Васић, извршни секретар СНСД-а, након сједнице Главног одбора  и предстојећег Савјетовања 

изабраних,  именованих и свих страначких функционера СНСД-а 5. октобра 2009. године

ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ИДЕЈНО ЈЕДИНСТВО
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Унутарстраначки избори у Активу 
ж е н а  С Н С Д - а  п р о т и ч у 
предвиђеном динамиком и 

највјероватније ће бити завршени у 
предвиђеном року.  Неки,  попут 
општинских одбора  из  изборне 
јединице 1, већ су готово завршили 
изборе.  Приједор као највећи град те 
изборне јединице је већ у потпуности 
обавио изборни процес, Козарска 
Дубица и сви други су при крају 
изборних активности, каже потпредсјед-
ница  СНСД-а  Нада  Тешановић, 
оцјењујући досадашњи ток избора у 
Активу жена СНСД-а.

Изборни проце с се  одвија  са 
закашњењем и мањим застојем једино у 
Бањалуци јер овај Општински одбор  је 
у протекле четири године врло мало 
радио. Проблем је недостатак евиден-
ције, што значи да се уопште не зна које 
су жене чланови, каже Нада Тешановић 
и додаје да је у том циљу одржан 
састанак са представницима мјесних 
одбора АЖ на којем је договорено да 
избори у мјесним одборима почну 25. 
септембра. Бањалука мора да након 

ових избора понесе „заставу“ и буде 
предводник и узор СНСД-у цијеле 
Републике Српске и БиХ, казала је 
Тешановићева.

Очекујем да ће  комплетан изборни 
процес на нивоу цијелог СНСД-а бити 
окончан до почетка новембра, јер нема 
никаквих проблема и све протиче како 
треба. Наше активности потврђују 
опредјељење жена да активно учествују 
у раду СНСД-а и политичком животу 
Републике Српске и БиХ, јер су све 
активности почеле прије одлуке Главног 
одбора СНСД-а да изборна кампања 
почне 5. октобра ове године и да траје 

пуну годину дана, све до избора 2010. 
године, каже Тешановић.

СНСД велику пажњу поклања 
женама, што  потврђује и број посланика 
у Народној скупштини РС и одборница 
у локалним парламентима. Евидентно је 
зала гање предсједника СНСД-а Милора-
да Додика за активан рад АЖ СНСД-а.

ТРЕМА

Предсједник Додик је на једном скупу 
жена СНСД-а рекао да сваки пут пред 
толиким бројем жена има трему.

Нада Тешановић, потпредсједница СНСД-а

Приједор завршио изборе, 
Бањалука касни

Жељка Цвијановић

ИЗБОРИ ПО ПЛАНУ – ИЗБОРИ ПО ПЛАНУ – 
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АПСУРД

Једине три општине у Републици 
Српској које немају ни једну жену 
одборницу у локалном парламенту из 
СНСД-а су херцеговачке општине: Билећа, 
Невесиње и Гацко. 

КОМИСИЈА 

Комисију за спровођење избора чине 
све посланице СНСД-а у Народној скуп-
штини РС, плус двије чланице:

1. Нада Тешановић
2. Гордана Дукић
3. Марија Цвјетковић
4. Вања Клисарић
5. Весна Јунгић
6. Јасна Лукић
7. Сњежана Јокић
8. Новка Марковић
9. Ивка Ристић
10. Тања Нишић

11. Гордана Ђурић
12. Зора Видовић
13. Сања Калајџић

14. Милица Бугариновић
15. Сњежана Бурсаћ 
16. Данијела Ињац  

ТЕмА

Жене посланице у Народној скупштини РС

ЗАВРШЕТАК У НОВЕМБРУЗАВРШЕТАК У НОВЕМБРУ
о  изборима у Активу жена СНСД-а
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ДВИЈЕ ГОДИНЕ БЕЗ 
МИЛАНА ЈЕЛИЋА

Руководство СНСД-а са породицом

Бол – сестра и мајка

3. Сабор СНСД-а, 29.09.2007. године Вјечна кућа

Предсједник РС Рајко Кузмановић Извршни секретар СНСД-а Рајко Васић



7мЛАДИ

Часопис за друштвена и политичка питања „Аргументи“ 
наставља редовно, стандардно, четворомјесечно излажење. 
Сваки наредни број је „зрелији“ за искуство претходних па 

тако и  августовски, седми по реду.
„Аргументи“ су реалност који као ријека имају свој ток, с тим 

што су  водостај и брзина протицања у сваком наредном броју 
већи и бржи.

Број  аутора који желе да објаве и објављују своје радове из 

броја у број је све већи, како  из Републике Српске, исто тако и из 
БиХ,  региона и Европске уније. Евидентно је да  се аутори који 
пишу за „Аргументе“ не задовољавају само чињеницом да  
анализирају  постојеће стање и прихватају свијет око себе онакав 
какав јесте него га желе и мијењати. 

Посебно задовољство  редакције „Аргумената“ је изазвало 
писмо  водитељице Књижнице Факултета политичких знаности из 
Загреба, Irene Frigo-Haltrich. Она обавијештава редакцију 
„Аргумената“  да је ФПЗ заинтересован да у свој књижни фонд 
прими  часопис, како би њихови корисници и професори могли 
њиме да се служе у научно-истраживачке сврхе, констатујући да 
професори овога факултета објављују своје радове у 
„Аргументима“.  

Тематика радова овог броја је широка и друштвено актуелна.
Helmut Kurth, тако подсјећа на „основна начела социјалне 

демократије“ док млади аутори из Републике Српске, Иван 
Видовић, Марко Тутњевић и Душица Јованић, пишу о можда 
највећој потреби РС, „директним страним инвестицијама“ и 
начинима њиховог привлачења.

Крсто Грујић и Срђан Рајчевић анализирају „развој 
информационог друштва“ и позицију Републике Српске, док Нада 
Тешановић истиче значај „женског организовања и женске 
политике“, а Нела Ињац говори о „значају дијалога и толеранције 
за демократску политичку културу“.

„Перманентни изборни процес“ је „вокабулар“ и интересовање 
Рајка Васића а ауторица из Загреба Мирјана Ферић „елаборира“ 
„утицај глобалне финансијске кризе на положај и позицију жена у 
Централној и Источној Европи“.  

Млади социјалдемократи 
и  Тренинг  це нт а р 
СНСД-а су од 14. до 16. 

августа организовали  другу 
овогодишњу љетну школу 
МСД-а на Тјентишту, на којој су  
учествовали  млади из изборних 
јединица 4 и 5, као и дијела 
Херцеговине, укупно  око 140 
учесника.

Љетна школа је била  прилика 
за упознавање, дружење и  
рафтинг. Млади тренери Тренинг 

центра су у два дана органи-
зовали предавања и радионице 
из тимског рада и комуникације, 
неке од кључних области за 
е фикасно  функционис ање 
странке. Милан Тукић је говорио 
о снази организације, јер ће 
организација бити кључна за 
добре изборне резултате идуће 
године.

Растанак је био уз ново сте-
чена знања, познанства и при-
јатељства.  

МСД и Тренинг центар СНСД-а на Тјентишту од 14. до 16. августа 

ЉЕТНА 
ШКОЛА

„АРГУМЕНТИ“ БРОЈ 7
Почетком августа изашао нови број часописа СНСД-а



БОШЊАЧКА ПОЛИТИКА
– Хусо, шта би ти најво-
лио?
– Да Хаси цркне крава.
– Што, бохлан, па даје нам 
млико за нашу дицу?
– Нек’ и његова дица 
не мају млика.

ТАЈм-АУТ

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА

Милорад Живковић
члан Извршног и Главног одбора СНСД-a и 

предсједавајући Представничког дома 
Парламентарне скупштине БиХ

   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

ДНО

За вријеме владавине СДС-а 
живот је био пјесма 
„Дотак’ô сам дно живота“.

ИНТЕРЕС

СДС и ПДП су такође корис-
тили ентитетско гласање, али 
против интереса РС.

ВЕХАБИЈЕ

Вехабије су плахо добри људи, 
само не воле другу виру.

БРЗИНА

БиХ је функционална земља, 
волан, I, II, III, IV и V брзина 
су у Бањалуци, а ножна и руч-
на кочница, те рикверц у Сара-
јеву.

Издавач:
Главни одбор СНСД-а

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

БОНСКА овлаштења = 
БОШЊАЧКА овлаштења???

АФОРИЗАМ мјесеца

1.

У Сарајеву стварну власт 
имају феудалне породице 
Церић, Тихић, Силајџић, 
Л а г у м џ и ј а .  П о л и т и ч ке 
странке су само маска за ЕУ.

НЕПОЗНАТИ

ИЗЈАВА мјесеца

Млади СНСД-а

Каква је то БиХ 
демократија по ЕУ 
стандардима?

Међународни 
протекторат, у виду 
диктатуре OHR-а.

3.

Како плачу дјеца у 
Сарајеву?

Високи представниче, 
казни оног малог, хоћу 
да буде све по моме.

2.
До када ће трајати мандат OHR-а?

Док сви не остваре просјек за пензију.

ПОДСЈЕЋАЊА

Посланици СНСД-а у НС РС – сазив 2002 – 2006. године

ВЈЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

КРАЂА

Тек на десету годишњицу потпи-
сивања Дејтона утврђено је да је 
нестала оригинална верзија 
Дејтонског мировног споразума 
коју су у америчкој бази Охajо 
потписали предсједници трију 

држава те представници трију 
зараћених страна из БиХ. Нешто 
више од годину дана од својега 
потписивања нестао је још један 
важни међународни документ – 
Споразум о слободној трговини 
између земаља средишње Европе 
(ЦЕФТА) који се налазио у Мини-
старству иностраних послова 
БиХ.

Љетна школа СНСД-а "Тјентиште 2009"


