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СНСД НАСТАВЉА РАЗВОЈ БИЛЕЋЕ

Савез независних социјалдемократа, 
као највећа политичка странка у 
БиХ са више од 130 000 чланова, 

током цијеле протекле 2009. године је 
спроводио бројне активности, од којих 
треба издвојити оне најзначајније:

Општински одбори су проводили 
организационе активности у изборима за 
општинске одборе и у обнављању и 
формирању нових мјесних одбора.

Циљ ових активности је био да се на 
опште изборе наредне 2010. године изађе 
са формираним и оспособљеним мјесним 
одбором за свако бирачко мјесто.

Друга битна активност која је спро
ведена током цијеле друге половине 
го дине су избори у Активу жена 
со цијалдемократа.

Изборни процес је завршен 12. 
децембра Републичком изборном 
конференцијом АЖС на којој је изабран 
нови Главни одбор, предсједништво и 
предсједница.

Нова предсједница АЖС је потпред
сједница СНСДа Нада Тешановић.

СНСД је 13. децембра на страначком 
савјетовању у Бањалуци за изабране и 

именоване функционере отпочео припреме 
за наредну изборну 2010. годину. 

www.snsd.org
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2 активности

СНСД је у Бањалуци одржао савјетовање 
којем су, уз руководствo странке, 
присуствовали чланови Главног и 

Извршног одбора странке, предсједници 
oпштинских одбора СНСДa, начелници 
општина, министри и народни посланици свих 
нивоа власти, директори јавних предузећа и 
остали именовани и изабрани представници 
СНСДa.

Предсједник СНСДa и премијер Републике 
Српске Милорад Додик, који је и предсједавао 
овом скупу, рекао је да је иза СНСДa успјешна 
година. 

„Иза нас су многи успјешни резултати које 
на још бољи начин треба дa презентујемо. Стал
но треба подсјећати на наш успјех код реформе 
полиције, на велике развојне и економ ске 
показатеље као и на чињеницу да у по сљедње 
три године, откако је СНСД на вла сти, није 
пренесена ни једна надлежност Репуб лике 
Српске на БиХ. Морамо афирмисати СНСД и то 
је обавеза сваког изабраног функционера 
СНСДа као и свакога члана“, казао је Додик.

Додик је истакао „да је циљ СНСДа на 
наредним општим изборима натполовична 

већина. Наши резултати су наша предност у 
односу на наше политичке противнике. Ми 
морамо на изборима да верификујемо наше 
успјехе“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
КОНТРОЛИШЕ ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ

Предсједник Извршног одбора Небојша 
Радмановић и руководилац тима за европске 
интеграције Жељка Цвијановић су говорили о 
евроатлантским интеграцијама БиХ у којима је 
Република Српска у посљедње три године 
заузела значајно мјесто. 

„До доласка СНСДа на власт Република 
Српска није контролисала ово питање. СНСД 
је обезбиједио контролу овога процеса“, рекла 
је Жељка Цвијановић.

Радмановић је рекао да Република Српска, 
када је прикључење НАТОу у питању, мора 
реаговати рационално, а не емотивно. Ово 
питање тренутно није на дневном реду, 
закључио је Радмановић.

Предсједник Додик је, апсолвирајући 
расправу о овој теми, рекао „да нема 
условљавања  на  европском путу  с а 
институцијама и надлежностима Републике 
Српске. Кроз европске интеграције се намећу 
неки услови од одређених структура које 
ниједна друга држава на путу ка Европској 
унији није имала и ми то нећемо дозволити“, 
казао је Додик.

АФИРМАЦИЈА УЧИЊЕНОГ, 
СНАГЕ И ОПТИМИЗМА

Говорећи о наредној изборној години, 
потпредсједник СНСДа Игор Радојичић је 
рекао да је циљ СНСДа убједљива побједа а 
кампања мора бити афирмација учињеног, а не 
теме које намеће опозиција. 

„Наша кампања мора да покаже оптимизам 
и снагу и треба бити афирмација позитивних 
вриједности. На овим принципима треба да се 
активира цијела мрежа СНСДа против, сада је 
то евидентно, уједињене опозиције“, рекао је 
Радојичић.

У Бањалуци 13.12.2009. одржано савјетовање ГО СНСД и свих изабраних и именованих                   функционера. Потврђено јединство странке и за наредне изборе најављена 

УБЈЕДЉИВА    ПОБЈЕДА



Говорећи о временским етапа
ма, Радојичић је рекао да је прва 
фаза побједа на ванредним 
изборима за начелника Билеће и 
„увезивање“ мјесних одбора 
СНСДа са бирачким мјестима. 
Током марта мјесеца треба да буду 
завршени избори у свим општин
ским одборима, а од фебруара до 
априла слиједи обилазак свих 
општинских одбора од стране 
руководства странке и њихова 
мобилизација за изборе.

Крајем јуна и почетком јула 
биће одржана страначка конвен
ција на којој ће бити промовисан 
изборни слоган и листе кандидата, 
а потом изборна кампања и сами 
избори, казао је Радојичић, 
на гласивши да тренутно СНСД 
има више од 130.000 чланова.

УЈЕДИЊЕЊЕ ПРОТИВ 
СТАБИЛНОСТИ

Потпредсједник СНСДа Нико
ла Шпирић говорио је о раду зајед
ничких органа БиХ и поручио „да 
немамо право да корачамо уназад“. 

Комент аришући у једињење 
опози ције, он је рекао да је то 
„уједи њење против стабилности 
Репуб лике Српске. СНСД и Додик 
су вратили понос Републици 
Српској. Јасноћа ставова СНСДа 
носи нас у нове побједе. Сва 
одговорност је на нама“.

РЕФЕРЕНДУМ

На захт јев  предсједника 
Додика потврђено је опредјељење 
да се мандати страним судијама и 
тужиоцима не продуже, а одговор 
у случају наметања закона о 
њиховом останку ће бити да се о 
томе изјасни Народна скупштина 
Републике Српске, која треба да 
сво ју  одлуку  пров јери  на 
референдуму. Представници 
Републике Српске у заједничким 
органима до референдума би 
обуставили свој рад у Сарајеву.

Додик је, закључујући скуп, 
рекао да је очигледна корист од 
овога скупа и сличан најавио за 
април. 

активности 3
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4 активности

Актив жена социјалдемократа одржао 
је у суботу 12. децембра у Бањалуци 
Републичку изборну конференцију на 

којој је усвојена Програмска платформа и 
изабран Главни одбор од 90 чланова. За 
предсједницу је изабрана Нада Тешановић.

Овим скупом је окончан полугодишњи 
изборни циклус у АЖС у којем је учес
твовало око 10.000 жена и гдје је у органе 
Актива жена социјалдемократа (свих нивоа) 
изабрано око 1.500 припадница љепшег 
пола, рекла је новоизабрана предсједница 
Нада Тешановић.

Изборној конференцији су присуствовали 
предсједник СНСДа Милорад Додик, 
потпредсједници Игор Радојичић и Велимир 
Кунић, представници Младих социјалдемо
крата и други. Као гости, скуп су поздравиле 
представнице Демократског народног савеза 
и Социјалистичке партије. 

Нада Тешановић 
– КРЕНИМО СНАЖНО 

Снага Актива жена Социјалдемократа је 
снага СНСДа, и зато кренимо снажно како 
бисмо на наредним изборима имали још 
бољи резултат.

Милорад Додик 
– УВИЈЕК СА ВАМА

Ово је данас најљепше мјесто на свијету, 
мјесто гдје су се окупиле жене СНСДа. 

Увјерен сам у нашу побједу, а ваш рад и 
данашње присуство то додатно потврђују. 
Жене су незаобилазан чинилац у раду 
СНСДа. Желим да се енергија са овога 
скупа „прелије“ у структуре власти.

Са вама ћу бити увијек јер треба да се 
о д р ж и м о  к а о  н а ј ко м п а т и б и л н и ј а 
организација у Републици Српској.

Игор Радојичић 
– СНСД НАЈУСПЈЕШНИЈИ

СНСД је био најбољи до сада а биће и од 
сада. Треба да будемо најуспјешнији, 
најквалитетнији и најљепши и у 2010. 
години. 

Душанка Мајкић 
– ОКУПЉАЊЕ ЗА НОВЕ ПОБЈЕДЕ

Ово је почетак окупљања за нове, још 
веће побједе СНСДа. Жене воле побједнике 
и зато су са нама. Будимо чврсти и јаки и 
побједа ће бити наша.

Јасна Бркић 
– ЖЕНЕ СНАГА

Жене све могу, знају и хоће. Пред нама 
нема препрека које не можемо савладати. 
Данашњи скуп је потврда за то. 

У Бањалуци одржана Републичка изборна конференција АЖС. 

ПРЕДСЈЕДНИЦА 
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Чланице 
предсједништва АЖС

Нада Тешановић – предсједница 1. 
АЖС, Бања Лука
Гордана Дукић – 2. 
потпредсједница АЖС за  
Изборну јединицу 1, ПРИЈЕДОР
Гордана Ђурић – 3. 
потпредсједница АЖС за  
Изборну јединицу 2, БАЊА 
ЛУКА
Новка Марковић – 4. 
потпредсједница АЖС за  
Изборну јединицу 3, МОДРИЧА
Милица Бугариновић – 5. 
потпредсједница АЖС за 
Изборну јединицу 4, 
БИЈЕЉИНА 
Сњежана Јокић – 6. 
потпредсједница АЖС за  
Изборну јединицу 5, ПАЛЕ
Радмила Чичковић – 7. 
потпредсједница АЖС за 
Изборну јединицу 6,  ТРЕБИЊЕ
Невенка Пушара – 8. 
потпредсједница АЖС за ФБИХ 
– регион Сарајева, ЦЕНТАР 
САРАЈЕВО
Јелка Данић – потпредсједница 9. 
АЖС за ФБиХ – регион Дрвар, 
Дрвар
 Данијела Ињац, предсједница 10. 
Комисије за међународне односе 
АЖС
Комисија за политичко 11. 
оснаживање жена – треба се 
изабрати
Комисија за заштиту права жена 12. 
– треба се изабрати
Комисија за економско 13. 
оснаживање жена  – треба се 
изабрати
Комисија за сарадњу са 14. 
невладиним организацијама – 
треба се изабрати

Чланице Главног 
одбора Актива жена 

социјалдемократа
Предсједнице општинских/

градских одбора АЖС

Љиљана Крагуљ – ПРИЈЕДОР1. 
Слободанк2. а Вујиновић – НОВИ 
ГРАД
Борка Мацура – КОЗАРСКА 3. 
ДУБИЦА
Марија Цвјетковић – 4. 
ГРАДИШКА /посланица/
Славица Каралић – ЛАКТАШИ5. 
Славица Дабић – СРБАЦ6. 
Јока Драгичевић – 7. 
КОСТАЈНИЦА
Милкица Мастикоса – ОШТРА 8. 
ЛУКА
Вукосава Хумањук – ПРЊАВОР9. 
Мирјана Лукач – БАЊА ЛУКА10. 

Миланка Тубаковић – 11. 
ЧЕЛИНАЦ
Миланка Тубаковић – Челинац12. 
Далиборка Кевац – РИБНИК13. 
Јасна Качар – МРКОЊИЋ ГРАД14. 
Слађана Шубара – КОТОР 15. 
ВАРОШ
Нада Митрић – ШИПОВО16. 
Орлеанка Никодиновић – 17. 
КНЕЖЕВО
Јасна Лукић – ДОБОЈ /18. 
посланица/
Весна Јунгић – ДЕРВЕНТА /19. 
посланица/
Зорица Ћурко – БРОД20. 
Бојана Благојевић – 21. 
ВУКОСАВЉЕ
Новка Марковић – МОДРИЧА /22. 
посланица/
Драгиња Јовић – ПЕТРОВО23. 
Гордана ЛазићЖивковић – 24. 
ТЕСЛИЋ
Нада Милошевић – БИЈЕЉИНА 25. 
Смиљана Стјепановић – ДОЊИ 26. 
ЖАБАР
Нада Шакотић – ЛОПАРЕ27. 
Слободанка Ђурчић – БРЧКО 28. 
ДИСТРИКТ
Госпава Јеремић – ЗВОРНИК29. 
Гордана Лазић – ОСМАЦИ30. 
Јулијана Савић  – ШЕКОВИЋИ31. 
Милкица Чучић – БРАТУНАЦ32. 
Славица Вујучић – МИЛИЋИ33. 
Весна Пајић – ВЛАСЕНИЦА34. 
Сања Мочевић – СРЕБРЕНИЦА35. 
Јелена Пророк – ИСТОЧНО Н. 36. 
САРАЈЕВО
Добрила Говедарица – 37. 
ИСТОЧНА ИЛИЏА
Дубравка Драгаш – ИСТОЧНИ 38. 
СТАРИ ГРАД

Сања Ковачевић – ПАЛЕ39. 
Ивана Николић – РОГАТИЦА40. 
Јелена Обућина – ТРНОВО41. 
Јованка Мићић – ХАН 42. 
ПИЈЕСАК
Верица Елез – КАЛИНОВИК43. 
Мирјана Топаловић – 44. 
ВИШЕГРАД
Јадранка Беговић – ЧАЈНИЧЕ45. 
Оливера Кастаровић – РУДО46. 
Мирјана Филиповић – ФОЧА47. 
Илка Бјелобрк – ЉУБИЊЕ48. 
Сандра Ковачевић – 49. 
НЕВЕСИЊЕ
Вера Булут – ТРЕБИЊЕ50. 
Јаворка Милошевић – БИЛЕЋА51. 
Гордана Антељ – ГАЦКО52. 
Бранка Кундачина – 53. 
БЕРКОВИЋИ
Јелка Данић – ДРВАР54. 
Госпа Куваља – ТУЗЛА55. 
Вишња Крсмановић – 56. 
ГОРАЖДЕ
Невенка Пушара – ЦЕНТАР 57. 
САРАЈЕВО
Озренка Глушац – НОВО 58. 
САРАЈЕВО
Радмила Панџа –  НОВИ ГРАД 59. 
САРАЈЕВО
Марина Ђурић – М60. АГЛАЈ

Изабране чланице 
СНСД-а у законодавне 
органе на ентитетским 

и БиХ нивоу

Нада Тешановић – БАЊА ЛУКА61. 
Зора Видов62. ић – СРБАЦ
Жељка Цвијановић – БАЊА 63. 
ЛУКА

Гордана Дукић – ПРИЈЕДОР64. 
Гордана Ђурић – БАЊА ЛУКА65. 
Сњежана Јокић – ПАЛЕ66. 
Сања Калајџић – ЗВОРНИК67. 
Ивка Ристић – ТЕСЛИЋ68. 
Вања Бајић– ШИПОВО69. 
Љубица Бањац – КОЗАРСКА 70. 
ДУБИЦА
Весна Сладојевић – МРКОЊИЋ 71. 
ГРАД
Милица Марковић – 72. 
БИЈЕЉИНА
Татјана Нишић – БАЊА ЛУКА73. 
Душанка Мајкић – БАЊА ЛУКА74. 
Вања Броћета – ДРВАР75. 
Весна Шаин – ДЕРВЕНТА76. 

Чланице Главног одбора СНСДа
изабране на Сабору:

Ана ТришићБабић – БАЊА 77. 
ЛУКА
Дивна Аничић – МРКОЊИЋ 78. 
ГРАД
Љиљана Бабић – ПРИЈЕДОР79. 
Славица Дабић – СРБАЦ80. 
Весна Јелача – ПРИЈЕДОР81. 
Марија Ковач – ШИПОВО82. 
Нада КомелДевић – БРОД83. 
Јасминка Кривокућа – БАЊА 84. 
ЛУКА
Васиљка Круљ – ЉУБИЊЕ85. 
Дрена Куриџа – ОШТРА ЛУКА86. 
Бранислава Милекић – 87. 
ЛАКТАШИ
Орлеанка Никодиновић – 88. 
КНЕЖЕВО
Сњежана Рајилић – НОВИ ГРАД89. 
Николина Рудић – ЛАКТАШИ90. 
Јована Симић – БРЧКО91. 
Радмила Чичковић – ТРЕБИЊЕ92. 

активности
Усвојена Програмска платформа, изабрано Предсједништво и Главни одбор. 

НАДА ТЕШАНОВИЋ



6 активности

Кандидат СНСДa на ван
р е д н и м  л о к а л н и м 
из борима за начелника 

Би леће биће Блажо Вујовић.
Вујовић је сигурно најструч

нији, најморал нији и најко

ректнији кандидат за начелника. 
Сигурни смо да ћемо 24. јануара 
2010. прогласити Блажу Вујовића 
новим начелником Билеће, рекао 
је  промовишући Вујовића 
предсједник Општинског одбора 

СНСД Билећа Радован Вуковић, 
4. децембра у Бањалуци.

Подршку кандидату СНСДa 
дале су и Социјалистичка партија 
РС, Демократски народни савез, 
Пензионерска странка РС и СРС 

„Др Војислав Шешељ“.
Кандидат СНСДа за начел

ника, Блажо Вујовић, рекао је да 
ће 24. јануара побиједити и да је 
спреман да ради на остварењу 
интереса грађана Билеће. 

БЛАЖО ВУЈОВИЋ - КАНДИДАТ 
СНСД-a ЗА НАЧЕЛНИКА БИЛЕЋЕ

Милорад Додик 

СНСД НАСТАВЉА 
РАДИТИ ЗА БИЛЕЋУ

Премијер РС и предсједник СНСДа Милорад Додик, истакао је 
да СНСД наставља радити на развоју Билеће и да је до сада за ове 
намјене одобрено 12 милиона КМ. Претходна власт није била 
урадила ни један пројекат и због тога је изгубљено вријеме. Влада 
Републике Српске ће наставити са подршком уколико побиједи 
Вујовић, у супротном она ће изостати. 

Додик је рекао да не зна колико пута још морамо да побиједимо 
да наши политички противници схвате да са нама нема шале. И на 
овим изборима ћемо „одвалити“ чвоку Михаљици и друштву. 

Не гласати за Вујовића значи изгубити шансу за Билећу. Наша 
побједа је сигурна, остаје да то само још прогласимо 24. јануара, 
поручио је Додик. 



7јубилеј

ПЕДЕСЕТИ ЈУБИЛАРНИ БРОЈ „ОДГОВОРА“

ШЕСТИ РОЂЕНДАН 
18.12. 2003. – 18.12. 2009.

Први број листа СНСДа „ОДГОВОР“ изашао је 18. 
децембра 2003. године, а шест година касније, 
1 8 . 1 2 . 2 0 0 9 ,  и з л а з и  п ед е с е т и  ј уб и л а р н и 

„ОДГОВОР“.
Појава „ОДГОВОРА“ повезана је, узрочнопосљедично, 

са вртоглавим успјесима СНСДа у посљедњих шест 
година.

Све страначке активности су „педантно“ заби љежене и 
служе као својеврсно свједо чанство и драгоцјена 
документација о посљед њих шест година СНСДа.

Коментарисати шести рођендан и 50. јубиларни број је 
сувишно, „ОДГОВОР“ се не коментарише већ чита.

„ОДГОВОР“ ЈЕ ДО САДА НА СВЕ ДАО, А ДАВАЋЕ И 
ДАЉЕ АДЕКВАТНЕ „ОДГО ВОРЕ“.

 Главни уредник „ОДГОВОРА“
 Милан Љепојевић



Дошао Босанац код пси
хијатра. Пита га психи јатар:
– Добро, откад сте почели 
вјеровати да сте коњ?
– Давно, још кад сам био 
ждријебе – одговара Босанац.

тајМ-аут

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА

Душанка Мајкић
члан Извршног и Главног одбора СНСД-а и 

копредсједавајући Дома народа БиХ   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

ПАМЕТ

Паметан и од будале нешто 
научи, док будала не може чак 
ни од паметног.

САРАЈЕВО – БАЊА ЛУКА

Ми ништа њихово нећемо, 
само своје не дамо.

ЧАРШИЈА

OHRом управља јалија са 
сарајевске чаршије.

ГРИПА

Откуд свињска грипа у 
Сарајеву?
Кинези једу криомице.

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”

ВИ
Ц

мјесеца

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

ТАЈКУНИ

Сви наши и њихови тајкуни: 
„Све сам украо, само сам 
шко лу и возачку купио.“

АФ
ОР
ИЗ
АМ мјесеца

1.

ПРИПАЈАЊЕ

„Предложићу издвајање 
С л а в о н с ко г  Б р о д а  и з 
Хрватске и тражити његово 
припајање Републици Српској 
и заједно са Бродом из овог 
ентитета направити један 
град Брод. Имаћемо рафи
нерију и предузеће `Ђуро 
Ђаковић`, што је велики 
профит за развој, а и зашто 
раздвајати људе.“

Градоначелник 
Славонског Брода 

Миро Дуспара

ИЗ
ЈАВ
А мјесеца

Хоће ли бити 
настављени 
бутмирски „БИХ НЕ 
БИХ“ разговори?

Хоће, у Маховљанима.

3.

А Златко?

Заплакаће: Отишô си 
једног дана...2.

Шта ће Рафи, кад оду стране судије и тужиоци?

Запјеваће: Пут путујем, пут ми је далек...

У Бањалуци је 12. октобра промовисана књига Милана 
Љепојевића "Реформа полиције у БиХ" као књига 5 у оквиру 
едиције СНСДа.

П Р О М О Ц И Ј А

ПРВИ РОМАН 
РАЈКА 

ВАСИЋА

"ПРСТИ ЛУДИХ ОЧИЈУ"


