
Поводом 8. марта, Mеђународног дана 
жена, Актив жена социјалдемократа 
Бањалука  на Тргу крајине подијелио је 

суграђанкама 1000 садница ружа.
„Поклањамо руже не за  један дан, већ ове 

СНСД-ове које ће се посадити и вјечно расти, 
пупати и цвјетати у нашој трајној кући 
Републици Српској“, рекла је предсједница 

АЖС Бањалука Мирјана Лукач. 
Свечаној  подјели се  прикључио и 

предсједник СНСД-а и премијер Републике 
Српске Милорад Додик, потпредсједница 
СНСД-а и предсједница АЖС Нада Тешановић, 
извршни секретар СНСД-а Рајко Васић,  
градоначелник Бањалуке Драгољуб Давидовић 
и други. 
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СНСД РУЖЕ ЗА 
ТРАЈНУ СРПСКУ

ИЗБОРИ ЗА 
РЕПУБЛИКУ 

СРПСКУ

Март мјесец, у који смо ушли, 
показује да је СНСД ушао дубоко 
у  изборну 2010.  годину и 

активности које прате припрему за изборе.
- Слободно се може рећи да ово нису 

само избори у којима ће грађани бирати 
политичку странку и појединца који ће 
заступати њихове интересе у наредне 
четири године.

- Октобарски избори ће бити избори за 
Републику Српску. Гласањем за СНСД 
гласа се за Републику Српску. Треба 
видјети каква је почетком 2006. била 
Република Српска када је СНСД преузео 
бригу и одговорност за њу, а каква је 
данас. 

- Наши политички противници су иза 
себе остављали пустош, дајући све 
надлежности Републике Српске које су од 
њих тражене.

- Република Српска је сачувана. Ниједна 
надлежност није пренесена са Републике 
Српске на БиХ, од реформе полиције којом 
је пријећено до посљедњих покушаја 
промјене Устава.

- Поред свјетске економске кризе која 
„ломи“ економије најмоћнијих држава 
свијета,  привреда Републике Српске је 
ста билна, а евидентан је раст индустријске 
производње од 11 одсто у јануару а при-
сутна је и буџетска стабилност.

-Зато је гласање за СНСД гласање за 
Ре публику Српску и  живот достојан 
човјека у њој. 

АплАуз
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Савез независних социјал-
демократа предузео је, и 
углавном завршио, најве-

ћу организациону акцију од 
оснивања. 

Циљ акције, која траје од 
за вршетка активности за локал-
не изборе у 2008. години, био 
је, генерално, потпуно прибли-
жавање организационих сегме-
ната Савеза независних со -
цијал демократа грађанима, 
би ра чима, нашим гласачима, 
симпатизерима и члановима 
странке.

Та акција је изведена у 
неколико праваца:

Избори на нивоу тери-•	
торијалног сегмента Младих 
социјалдемократа.

Избори на свим нивоима •	
Актива жена социјалдемо-
краткиња.

Избори у општинским •	
одборима који су након локал-
них избора подлијегали тре-
бињ ским одлукама Главног 
од бора (у свим организацијама 
успјешно завршени осим у 
фочанској).

Формирање нових мјес-•	
них одбора – акција која је 
названа „1000 нових мјесних 
одбора“ или „Мјесни одбор 
СНСД за свако бирачко мјесто 
у Републици Српској“. Акција 
је завршена а највеће резултате 
постигла је градска органи-
зација Бања Лука јер је фор-
мирала око 180 нових мјесних 
одбора уз веома темељне 
припреме и чврсте крите-
ријуме.

Све ове активности уро-•	
ди ле су и додатним резултатима 
– у многим општинским орга-
низацијама формирани су нови, 
или обновљени, мјесни одбори 
МСД и Актива жена, што је 
употпунило наш организациони 
мозаик.

Након свега овога, можемо 
бити поносни на чињеницу да 
имамо више од 3000 мјесних 
одбора у нашој основној 
структури општинских одбора, 
у Активу жена (660) и у Мла-
дим социјалдемократима.

У току марта и априла одр-
жаћемо и регионалне семинаре 
у обуци активисткиња у сфери 

класичне едукације како би 
цијели слој нових активис т-
киња што  брже  ушао  у 
ор ганизационе токове и при-
преме за изборе у октобру.

Општински одбори су већ 
добили задатке да формирају 
изборне штабове, чиме је 
предизборна активност за ову 
годину почела.

Уједно, у току марта и апри-
ла, лидери и функционери 
С Н СД - а  ћ е  о б и ћ и  с в е 
оп штинске одборе и одржати 
састанке са члановима одбора, 
предс једницима  м је сних 
од бора и извршити увид у 
орга низациону спремност а, 
исто времено, представити 
знача ј  општих избора  и 
конкретне задатаке.

Сваки општински одбор, 
нарочито у Републици Српској, 
добиће конкретне задатке у 
броју гласова које треба да 
освоје, за Народну скуп штину, 
прије свега. Ти бројчани 
задаци су пројектовани на 
основу прецизне анализе 
изборних резултата у про-
теклих неколико циклуса али 
ће одборима бити достављени 
након анализе и усвајања од 
стране Савјета кампање и 
Извршног одбора Главног 
одбора СНСД-а.

Збир заданог броја гласова 
по општинским одборима биће 
толики да омогућује побједу 
СНСД-а у броју посланика у 
Народној скупштини БиХ, као 
и на свим другим нивоима.

Политички мото свих ових 
активности био је условљен 
сљедећим елементима:

Широка подршка бирача •	
СНСД-у

Број чланова СНСД-а, •	
сада већ више од 130.000

Нагли прилив нових •	
чла нова у свакој години избора 

и то прије дана избора и самог 
мјесеца кампање.

Те чињенице, које су при-
сутне већ дуже вријеме, одре-
диле су и политички и органи-
зациони мото свих ових актив-
ности – стратешко приближа-
вање сваком бирачу, нашем 
гласачу и члану. И то не на 
нивоу декларативности и 
ма нифестативности него са 
организационим обликом које 
се може непосредно обратити 
сваком члану и гласачу и у 
који се они могу одмах укљу-
чити.

На тај начин постижемо 
ди сперзију наше везе са 
бирачима која је досад била 
огра ничена на општинске 
одборе. Сада постижемо то да 
се општински одбори ослањају 
на мјесне одборе и велики број 
активиста као што се Главни и 
Извршни одбор ослањају на 
општинске одборе.

Тај процес није завршен.

Пред нама су задаци да убу-
дуће, након избора у октобру, 
одговоримо многим иниција-
тивама да се формирају мјесни 
одбори у мањим сегментима од 
бирачког мјеста, у улици, у 
великим стамбеним зградама, у 
појединим приватним преду-
зећима... То ће захтијевати и 
организациону припрему 
оп штин ских одбора и њихову 
но ву технологију рада и актив-
ности. Затим, да повежемо 
мјесне структуре општинских 
одбора, МСД и АЖС, да дјелују 
синхронизовано и ефективно.

СНСД своју оријентацију 
према Републици Српској као 
ос новном политичком и про-
грамском циљу мора у наред-
ном периоду опредметити кроз 
промовисање бирача и његовог 
гласа као неприкосновеног 
мјерила и одређења политичког 
дјеловања.  

активности
Рајко Васић, извршни секретар СНСД-а, о припремама за октобарске изборе

ОРГАНИЗАЦИОНИ 
АКТИВИЗАМ
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Активност носилАц Активности Рок

ПР
иП

РЕ
М

А конституисање структуре кампање – оиШ и МиШ оо снсД, Го снсД 1. март 2010.
обука општинских изборних штабова тренинг центар снсД-а од 1. марта до 1. априла 2010.
израда општинских планова кампање оиШ од 1. априла до 15. априла 2010.
одређивање циља за свако бирачко мјесто у општини оиШ у консултацији са МиШ 15. април 2010.
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А 
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М
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Њ
Е

Први круг обиласка бирача – идентификација оиШ и МиШ од 1. априла до 3. октобра
Расписивање избора цик 6. мај 2010.
Пријава за овјеру политичке партије (1) ГиШ 21. мај 2010.
овјера политичке партије за учешће на изборима цик (1) + 15 дана
Пријава за овјеру коалиције (2) ГиШ 15. јуни 2010.
овјера коалиције за учешће на изборима цик (2) + 7 дана
Достављање података о кандидатима у главни изборни штаб 30. јуни 2010.
Формирање кандидатских листа оо у сарадњи са ГиШ и осталим релевантним органима странке рок ће одредити извршни одбор снсД-а
Подношење кандидатских листа (3) ГиШ 5. јули 2010.
овјера кандидатских листа (4) цик (3) + 25 дана
исправка евентуалних неправилности на кандидатским листама ГиШ (4) + 5 дана
Достављање компензационих листа ГиШ (4) + 5 дана
изјава о имовинском стању кандидата ГиШ у сарадњи са оиШ и кандидатима (4) + 15 дана
Жријебање за утврђивање редослиједа на гласачком листићу цик према одлуци цик-а
одређивање бирачких мјеста општинске изборне комисије 30. јули 2010.
Дизајнирање и продукција пропагандног материјала ГиШ 1. август 2010.
Жријебање за чланове бирачких одбора (5) општинске изборне комисије 4. август 2010.
Достављање приједлога кандидата за бирачке одборе оиШ (5) + 7 дана
објава коначних кандидатских листа у службеним гласилима цик 19. август 2010.
Завршетак продукције тв и радио спотова ГиШ 31. август 2010.

ДР
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Њ
Е

Почетак званичне кампање ГиШ, оиШ, МиШ 3. септембар 2010.
Почетак плаћеног оглашавања у електронским медијима ГиШ 3. септембар 2010.
Почетак обраћања у јавним електронским медијима ГиШ 3. септембар 2010.
именовање чланова бирачких одбора општинске изборне комисије 3. септембар 2010.
Други круг обиласка бирача – убјеђивање оиШ и МиШ од 3. септембра до 30. септембра
селекција посматрача МиШ уз консултацију са оиШ 10. септембар 2010.
Захтјев за акредитовање посматрача оиШ према роковима цик-а
Закључивање централног бирачког списка (6) цик 13. септембар 2010.
објављивање броја бирача за све изборне јединице цик (6) + 7 дана
објављивање локације бирачких мјеста општинске изборне комисије 18. септембар 2010.
обука посматрача оиШ у сарадњи са ГиШ и МиШ 20. септембар 2010.

тР
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ФА
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М
ПА

Њ
Е трећи круг обиласка бирача – извођење на бирачка мјеста оиШ и МиШ од 1. октобра до 3. октобра

Почетак забране објављивања резултата истраживања ГиШ и оиШ 1. октобар 2010., 07:00 чаова
Почетак предизборне ћутње ГиШ, оиШ, МиШ и кандидати 2. октобар 2010., 07:00 часова
ДАн иЗБоРА сви 3. октобар 2010. од 7 до 19 часова
Улагање жалбе ГиШ, оиШ, МиШ 48 часова од учињене повреде
објављивање прелиминарних резултата цик 4. октобар 2010., 00:00 часова
објављивање коначних резултата (7) цик
Подношење захтјева за поновно бројање ГиШ (7) + 3 дана

Легенда: Обавеза општинског изборног штаба

Пред вама се налази документ „Кораци у кампањи“ који је урађен 
у облику акционог плана. Сврха документа је да унифицира 
кампању СНСД-а на свим нивоима. Комплетна изборна структура 

се мора придржавати активности и рокова који су овдје изнесени.
Читав период до избора је подијељен у четири дијела: припрема и три 

фазе кампање. У фази припрема нагласак је на конституисању структуре 
и њеној обуци. Прва фаза кампање је посвећена идентификацији бирача, 

што је активност која не престаје до дана избора. Друга фаза кампање је 
убјеђивање бирача, и трећа фаза, извођење на бирачка мјеста.

Секретаријат СНСД-а и Тренинг центар СНСД-а ће вам благо-
времено доставити документе који детаљно разрађују технологију из-
вођења свих наведених активности. Овом приликом добијате струк туру 
ОИШ и МИШ коју треба испоштовати код конституисања структуре 
кампање. 

КОРАЦИ У КАМПАњИ

Формирање општинских изборних штабова

Минимална потребна структура општинског изборног штаба:
шеф изборног штаба• 
координатор за активности• 
координатор за медије• 
координатор за дан избора• 
координатор за МСД• 
координатор за АЖС• 
координатор за финансије.• 

Према потребама и могућно стима, ову структуру је могуће про ширити, 
али је битно да се не иде испод горенаведене структуре.

Формирање мјесних изборних штабова

Мјесни одбори у вријеме предиз борне кампање прелазе у мјесне 
изборне штабове. Структура је:

предсједник одбора – шеф мјесног изборног штаба• 
потпредсједник одбора – посма трач• 
координатор за МСД и АЖС• 
координатор за возаче; за плакате• 
координатор спискова• 
координатор обиласка бирача; обиласка чланова.• 

Састав мјесног одбора и мјесног изборног штаба је прилагодљив 
ситуацији на терену, и може бити бројнији или мање бројан од горенаведене 
структуре, али је битно да обави своје основне функције. 
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Предсједништво Актива 
жена СНСД-а на првој 
сједници одржаној у 

јануару закључило је да све 
активности жена СНСД-а у овој 
години морају бити подређене 
припреми странке за наредне 
опште октобарске изборе.

 Предсједница АЖС Нада 
Тешановић  каже  да  све  
активности треба да се одвијају 
од предсједништва до најмањег  
мјесног одбора. Током изборних 
активности  формирани су 
бројни мјесни и општински 
одбори. Сви су задужени да 
израде прецизне програме рада, 
јер сада постоје  органи који су 
адреса за све активности које 
пред женама СНСД-а стоје у 
наредном периоду.

Предсједништво је закљу-
чило да своје састанке треба да 
одржава једном мјесечно, а по 
потреби и више пута. 

Нада Тешановић,                             предсједница Актива жена СНСД-а

СВЕ ПОДРЕЂЕНО ОКТОБАРСКИМ ИЗБОРИМА

ПРИЈЕМ 
НОВИХ 

ЧЛАНИЦА
Активу жена СНСД-а при сту-

пила је 71 жена у бањо лучкој 
мјесној заједници Кру па на Врбасу. 
Свечаном пријему су присуствовали 
предсједник СНСД-а Милорад 
Додик, предсједник Извршног 
одбора СНСД-а Небојша Рад-
мановић, потпредсједник Ни кола 
Шпирић и други.
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Актив жена СНСД-а  изборне једи нице  
шест, коју чине општински од бори  
Вишеграда, Рудог, Кали новика, Фоче, 

Невесиња, Берковића, Билеће, Требиња и 
Гацка, потврдили  су на састанку у Гацку 26. 
фебруара јединство око Плана  рада за 2010. 
годину. 

Потпредсједница АЖ СНСД-а Радмила 
Чичковић рекла је да су у пријатној атмо-
сфери анализирани  планови рада за текућу 
годину, а  давани су приједлози и су гестије 
за бољу имплементацију плано ва, у циљу 
подизања политичких капаци тета и 
укључивања већег броја жена у стални 
политички рад. Планирано је низ активности 
(социјално-хуманитарних, едукативних) од 
којих су поједине биле заједничке за више 
општина. Чули су се и приједлози неких 
нових и врло инте ресантних хуманитарних 
активности које АЖС планирају извести у 
својим среди нама.  

У изборној години жене СНСД-а, као 
активисткиње на свим нивоима, морају бити 
на висини задатка и испуњавати обавезе које 
планирају, закључак је са одржаног састанка 
у Гацку, казала је Радмила Чичковић. 

активности

Нада Тешановић,                             предсједница Актива жена СНСД-а

СВЕ ПОДРЕЂЕНО ОКТОБАРСКИМ ИЗБОРИМА

Актив жена изборне јединице шест на састанку у Гацку 

ЈЕДИНСТВЕНО ДО ПОБЈЕДЕ 

ПОСЈЕТА 
ГЕРИЈАТРИЈСКОМ ЦЕНТРУ

Бањалучки Актив жена СНСД-а посјетио је Социјално- 
-ге ријатријски центар у Бањој Луци и том приликом старе особе 
обрадовао поклон пакетима хране. 
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Четврта конференција Општинског 
одбора СНСД-а Градишка у суботу 
27. фебруара изабрала је тајним 

гласањем  нови Општински одбор. 
Извјештај о досадашњем раду је поднио 

предсједник Општин ског одбора и начелник 
Градишке Никола Крагуљ, а скупу се 
обратио и предсједник СНСД-а и пре мијер 

Републике Српске, Ми лорад Додик.
Додик је рекао да је Гра дишка под 

вођством СНСД-а од „мјеста гдје се окретао 
ауто бус“ постало један од нај љеп ших 
градова и најразвијенија општина коју и 
поред свјетске економске кризе чека 
свијетла будућ ност. Влада Републике Срп-
ске је као подстицај у пољо привреду 

уложила више од 32 милиона марака а  око 
36 милиона за развој инфраструктуре. 
Завршетак аутопута Бања Лука – Градишка 
ће додатно унаприједити развој ове 
општине, као и остала средства из Раз-
војног про грама која треба да ублаже 
не запо сленост и побољшају стандард 
грађана казао је Милорад Додик. 

ОО СНСД-а Градишка за 
неколико мјесеци пуни 14 
година од формирања  и 

десет година откако смо постали 
водећа политичка странка у 
општини, рекао је предсједник ОО 
СНСД-а и начелник Градишке 
Никола Кра гуљ, и додао да  период 
који смо про шли није дуг, али је 
садржајан и успјешан. Уз одређене 
осцилације имали смо сталан 
узлазни тренд. Послије одређених 

падова, знали смо индентификовати 
узроке и изнаћи начин за пре-
вазилажење тешкоћа и обезбије-
дити учвршћи вање позиција међу 
гра ђанима наше општине, казао је 
Крагуљ.

ОО СНСД-а Градишка стартовао 
је са 20  а данас има више од 7 000 
чланова и 50 мјесних одбора. По -
себна вриједност је више од 1000 
младих чланова и Актив жена 
СНСД-а, истакао је Крагуљ. 

Говорећи о бројним пројектима 
које је под вођством СНСД-а 
урадила градска управа, Крагуљ је 
издвојио: реконструкцију постоје-
ћих улица и изградњу нових у 
дужини од 15 километара, асфалти-
рање преко 170 километара сеоских 
локалних и некатегорисаних 
путева, до  вршетак пројекта водо-

снаб дијевања поткозарских села и 
наставак развоја водоводних мрежа  
на подручју Лијевча, реализацију 
пројекта јавне расвјете, пресељење 
административног центра у нову 
зграду и обједињавање свих 
служби на једном мјесту с 
мо дерним центром за пружање 
услуга грађанима тзв. шалтер 
салом, те потпуну обнову Дома 
кул туре, сада Културног центра.

За ову годину предвиђени су 
бројни пројекти а посебно треба 
издвојити започету изградњу 
спортске дворане, агроиндус триј-
ске зоне и обнову хотела и уређење 
укупног простора језгра града, 
прецизирао је Никола Кра гуљ.

Крагуљ је рекао да је највећи 
проблем Градишке ангажовање 
младих образованих људи. Наш 

главни ресурс – памет, тренутно је 
ван функције, јер  образовани  нису 
укључени у рад и развој Општине.  
Они се морају укључити у животне 
токове, јер без тога нема развоја. 
Ми се већ сада суочавамо са 
недостатком обучених људи који 
могу одговорити постојећим 
п о т р е б а м а ,  п о г о т о в о  код 
укључивања у Европску унију.  Без 
спремности да искористимо 
кадровске ресурсе нећемо моћи 
створити шансу за материјални и 
укупни развој Општине.

Повјерење које смо стекли  у 
наредном периоду не смијемо 
изгубити. Морамо бити отворени 
према грађанима и максимално их 
разумјети, треба да им дамо до 
знања да све што радимо радимо у 
интересу свих, рекао је Крагуљ. 

ОО СНСД-а Градишка одржао 4. конференцију 

СНСД НАСТАВЉА РАЗВОЈ ГРАДИШКЕ

Никола Крагуљ

РАЗВОЈ И ПОВЈЕРЕњЕ
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Млади социјал демо крати 
Српца на ху манитарној 
забави прикупили су 

средства у износу од 2500 КМ за 
лије чење од леукемије 24-го-
дишњег Зорана Марића из  Бар-
даче.  У акцију се укљу чио и Бо -
го словски факултет из Бео града 
који је донирао хиљаду марака.

„Организовали смо акцију 
како бисмо помогли нашем другу 

који се већ више од мјесец дана 
лијечи од ле укемије у Београду. 
Веома сам срећан што су Српчани 
пре познали нашу племениту 
активност и одазвали се у 
великом броју, чиме су показали 
да се срцем и мислима налазе уз 
Зорана у овим тешким трену ци-
ма“, рекао је пред сједник Младих 
социјал де мократа из Српца Дејан 
Јо ви чић. 

млади социјалдемократи

Хуманитарна акција МСД Српца

Помогли младићуМСД у посјети Острогу
Млади социјалдемократи Пала организовали су једнодневну посјету 

својих чланова манастиру Острог, а као госте позвали су младе Сокоца, 
Источног Старог Града, Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева. 

Тренинг за Младе 
социјалдемократе 

у Угљевику
МСД ПУЛ, неформално удружење Младих социјал демократа 

општина Пелагићево, Угљевик и Лопаре, започело је пројекат 
анимирања и обуке младих из руралних подручја изборне 

јединице четири. У сарадњи са Секретаријатом и Тренинг центром 
СНСД-а, биће организована четири једнодневна тренинга за младе са 
темама које ће им помоћи да се боље припреме за кампању. Први 
тренинг је одржан 5. марта у Угљевику и присуствовало му је 36 
учесника.  

Обука за Актив 
жена СНСД-а

Актив жена социјалдемократа у сарадњи са Тренинг центром 
СНСД-а организује обуку за чланице АЖС у шест изборних 
јединица у РС. Теме које се обрађују су тимски рад, 

лидерство, организација, планирање и комуникација, а циљ је да се 
чланице АЖС почну припремати за октобарске изборе. До сада су 
одржани семинари у Бањој Луци, Добоју и Бијељини, којима је 
присуствовало преко 80 полазница. Ови семинари су само почетак 
рада на обуци чланица АЖС ће се интензивирати како се буду 
приближавали избори.  



тајм-аУт

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА

Велимир – Вељо Кунић
потпредсједник СНСД-а и 
министар у Влади ФБиХ   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

БициклОм пО ОсмОмартОвску ружу

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”

Шта ради Босанац кад завр ши 
економ ски факултет?

Пребаци скелу на фасаду грађе-
вин ског.

ВИ
Ц

мјесеца

Политичар мисли на сље деће 
изборе.

Државник мисли на сљедеће 
генера ције.

1.

АФ
ОР
ИЗ
АМ

мјесеца Употреба бонских овлашћења 
перманентно, још од прољећа 
прошле године, ствара напетост и 
продубљује кризу у БиХ. Да није 
било одлуке високог представника о 
страним судијама и тужиоцима, не 
би било ни ове приче о референдуму 
у РС. Зато ми разумијемо ставове из 
РС, која одбацује употребу бонских 
овлашћења око теме која је изван 
мандата, штити своје интересе и 
спорна питања жели да рјешава на 
други начин.

Амбасадор Руске Федерације у БиХ, 
Александар Боцан Хашченко, 

Сарајево 27. 01. 2010.  

ИЗ
ЈАВ
А мјесеца

А да питање гласи:
„Да ли сте за гашење 
OHR-а?“
То би већ било 
антидејтонско питање.
За то нема бонских 
овлаштења и не би 
било у складу са 
одлукама ПИК-а.

3.

Са питањем: 
„Да ли сте за укидање 
Републике Српске?“
То би могло бити 
референдумско 
питање.

2.

Да ли OHR може расписати референдум?

Може да ради све чега се сјети. ДОДИК У ПЕТРОВУ
Предсједник СНСД-а и премијер РС Милорад Додик посјетио 

је општину Петрово и разговарао са начелником Општине и 
предсједником ОО СНСД Петрово Зораном Благојевићем. 

Додик је рекао да Петрово са СНСД-ом иде крупним развојним 
корацима што је видљиво на сваком кораку. Влада РС ће и даље 
подржавати развојне пројекте који долазе из ове општине. 

КУПОПРОДАЈА

Боље да Додик купује авионе,
него да Млађе и Драгани 
продају Републику Српску.

ЛИКВИДАТУРА

СДС све своје бивше предсјед-
нике ликвидира демократским 

методама, а нижерангиране 
функционере ликвидира неде-
мократским методама.
 

ОРИГИНАЛ

Зашто Босанци у вице вима 
увијек испадну глупи?
Зато што се не морају правити 
будале.

ЈУТАРњИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ


