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Радојичић предложен за 
предсједника Народне 
скупштине Републике Српске

Извршни одбор СНСД-а је 
14.11.2010. године на сједници у 
Бањој Луци констатовао да ова 
странка наставља успјешан по ли-
тички поход и да је с окто барским 
изборима завршен још један 
успјешан период СНСД-а.

Предсједник ИО СНСД-а 
Небојша Радмановић, саопштио 
је да је Извршни одбор усвојио 
Платформу о усаглашеном поли-

тичком дјеловању СНСД-а и 
СДС-а у заједничким органима 
БиХ и да  је за предсједника 
Народне скупштине Републике 
Српске  предложио  Игора 
Радојичића, а за потпредсједницу 
из реда хрват ског народа Наду 
Тешано вић. За шефа посланичког 
клуба СНСД у НСРС-у изабран је 
Жељко Мирја нић, а за замјеника 
Никола Баштинац.

Радмановић је казао да је за 
шефа клуба СНСД-а у Представ-
ничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ изабран Драго 
Калабић. 

Извршни одбор СНСД-а

СНСД НАСТАВЉА 
ПОБЈЕДНИЧКИ НИЗ

Извршни одбор СНСД-а је 22.11.2010. 
године на сједници у Бањој Луци предложио 
пред сједнику Републике Српске, Милораду 
Додику Александра Џомбића за мандатара 
за састав Владе Републике Српске. 

“Одлука је једногласна”, рекао је након 
тросатне сједнице предсједник Извршног 
одбора СНСД-а Небојша Радмановић и 
додао да је Извршни одбор овластио 
предсједника СНСД-а Милорада Додика и 

потпредсједника Игора Радојичића да на 
основу приспјелих приједлога утврде имена 
кандидата СНСД-а за делегате у Вијеће 
народа Републике Српске и Дом народа 
БиХ. 

Извршни одбор СНСД-а одлучио

АЛЕКСАНДАР ЏОМБИЋ, МАНДАТАР

ПЛАТФОРМА О УСАГЛАШЕНОМ 
ПОЛИТИЧКОМ ДЈЕЛОВАЊУ 

СНСД-а И СДС-а У 
ЗАЈЕДНИЧКИМ ОРГАНИМА БиХ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник СДС-а Младен 
Босић, потписали су 22.11. 2010. године у Бањој Луци,  Платформу о 
усаглашеном дјеловању СНСД-а и СДС-а у заједничким органима БиХ.

Милорад Додик, је рекао да су у платформи јасно прецизирани 
односи двије странке, а да су органи СНСД и СДС подржали овај 
документ. Циљ је да Република Српска једним гласом буде 
представљена у Сарајеву. „Оно што буде договорено у Бањој Луци 
биће реализовано у Сарајеву. Дејтонски споразум је основа ове 
платформе, а Република Српска је недодирљива“, нагласио је Додик.

Младен Босић је казао да ће заједничким радом СНСД-а и СДС-а у 
Сарајеву позиција Републике Српске бити јача и стабилнија. Овај 
договор има противнике у Бањој Луци, који су идентични онима у 
Сарајеву. 
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Предсједник Републике 
Српске, Милорад Додик, 
ре као је након инаугура-
ције у Народној скупштини 
Републике Српске (15.11. 
2007) да је његов циљ јака, 
стабилна, демократска и 
просперитетна Српска, са 
надлежностима које су  
верификоване у Дејтону и 
Паризу и суверенитетом 
који је унијела у државну 
заједницу БиХ.

“Повјерење које су ми 
грађани Републике Српске 
ука зали на изборима, оба-
ве зује. Тим прије што су 
пред нама године великих 
изазова, који ће тражити 
исте такве одговоре. Желим 
да сви заједно будемо 

гаранција сигурности, 
трајности, неуништивости 
и безбједности Републике 
Српске”, рекао је Додик. 

Он је истакао да је 
Ре публика Српска суштина 
његовог политичког и 
жи вотног ангажмана.

 “За те задатке треба 
нам заједништво свих одго-
вор них снага  Републике 
Српске – Народне скупшти-
не, Владе, свих других 
инсти туција и организација, 
као и појединаца, који желе 
развој демократске, модер-
не и успјешне Републике 
Српске. Сви који Републику 
Српску виде на такав 
на чин, дио су истог тима”, 
истакао је Додик. 

Новоизабрани предсједник Народне 
скупштине Републике Српске Игор 
Радојичић рекао је да ће се у свом 
будућем раду залагати да у Парламенту 
Републике Српске влада демократска 
атмосфера.

“Ово је без дилема мјесто сучељавања 
мишљења и директне борбе позиције и 
опозиције, која треба да буде фер и на 
нивоу највишег уставотворног, законо-
давног и репрезентативног тијела Репуб-
лике Српске”, рекао је Радојичић у свом 
обраћању посланицима на консти-
тутивној сједници Народне скупштине 
Републике Српске.

Радојичић је  оцијенио да  су 
Парламенту Републике Српске потребне 
нове процедуре и нови пословник, који 
ће омогућити ефикаснији рад и јачање 
радних тијела, те да обавезан садржај 
рада треба да буде праћење усклађености 
законодавних аката са европским зако-
нодавством и искустава других парла-
мената на европском путу.

 “Сигуран сам да су пред нама четири 
године пуне изазова и искушења. Много 
је отворених крупних питања, укљу-
чујући ту и Устав. Парламент Републике 

Српске је показао да може бити врло 
флексибилан у тражењу рјешења у 
корист свих у БиХ, али и беском про-
мисан и тврдокоран у одбрани интереса 
и заштити положаја Републике Српске”, 
истакао је Радојичић.

Радојичић је рекао да Парламент 
Републике Српске треба да ради на 
комплетирању услова за трансформацију 
међународног присуства у БиХ, истичући 
да РС међународну заједницу види као 
партнера.

Он је нагласио да ће се трудити да 
Народна скупштина  Републике Српске 
оствари равноправан однос са Парла-
ментом Федерације БиХ и неопходан 
контакт са Парламентарном скупштином 
БиХ и најавио тјешњу сарадњу са 
Скупштином Србије и Парламентом 
Црне Горе, као и подстицање односа и 
кому никацију са хрватским парла-
ментом.

 “Републици Српској треба дограђен 
и уређен систем, правна држава, јаке 
институције, борба против корупције и 
криминала и сарадња са окружењем”, 
закључио је Радојичић у свом обраћању 
у Парламенту Републике Српске.

Игор Радојичић,  предсједник Народне скупштине РС

ГОДИНЕ ИЗАЗОВА 
И ИСКУШЕЊА

Милорад Додик, 
предсједник Републике Српске

ЦИЉ СТАБИЛНА, 
ДЕМОКРАТСКА И 
ПРОСПЕРИТЕТНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
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Још живимо и радимо у прелом-
ним временима, који су резултат 
распада бивше заједничке 

државе, али и промјена у свијету, које 
су започете крајем прошлог вијека. 
Као мали дио свјетске заједнице 
народа, имамо обавезу да проникнемо 
у смјерове и токове кретања, који 
одређују будућност. На том путу 
немамо право на грешку. Од нашег 
дјеловања зависи будућност .

Не заборављамо да су мали 
народи и њихове земље „једна сламка 
међу вихорове“, како каже велики 
пјесник, умни владика Његош. Али 
исто тако смо свјесни да је српски 
на род стари европски народ, са 
идентитетом и интегритетом. Народ  
који жели да дијели тековине 
напредног и демократског свијета.  
Идући у сусрет догађајима, као 
изабрани представници народа,  
можемо испунити своје обавезе. Не 
препуштајући да нас догађаји носе. 
Не дозвољавајући  да нама управљају 
други. Не чекајући рјешења која нуде 
они који овдје не живе своје животе, 
као што их ми живимо.

Повјерење које су ми грађани 
Републике Српске указали на избо-
рима, обавезује. Тим прије што су 
пред нама године великих изазова, 
ко ји ће тражити исте такве одговоре. 
Желим да сви заједно будемо гаран-
ција сигурности, трајности, неуниш-
тивости и безбједности Републике 
Српске. Спреман  сам да учиним  све  
да на те изазове одговорим најбоље 
што знам и могу. За мене је Република 
Српска суштина мог политичког и 
животног ангажмана.

За те задатке треба нам заједни -
штво свих одговорних снага у Репуб-
ли ци Српској – Народне скупштине, 
Владе, свих других институција и 
организација, као и појединаца,  који 
желе развој демократске, модерне и 
успјешне Републике Српске. Сви који 
Републику Српску виде на такав 
начин,   дио су  истог тима.

Република Српска припада свим 
њеним становницима, без обзира на 
националну, вјерску или било коју 
другу  припадност. Она је сигурно 
мјесто и кућа свих који желе да је 
унапређују, уљепшавају, обогаћују. И 
ја ћу бити предсједник свим грађа-
нима, без обзира којој нацији или 
вјери припадају и без обзира да ли су 
гласали за мене. 

СТАВ

Избори су завршени. Данас 
по чиње нова кампања, са истим 
ци љем за све. То је јака, стабилна, 
де мократска и просперитетна Репуб-
лика Српска, са надлежностима које 
су јој верификоване у Дејтону и 

Паризу, и суверенитетом који је уни-
јела у државну заједницу Босну и 
Херцеговину.

Дуго је  Босна и Херцеговина  тек 
пуки објекат међународних односа. 
То је свакако резултат положаја 
државне заједнице настале након 
грађанског рата. Међународна за -
једница је својим петнаесто годиш-
њим дјеловањем одлучујуће допри-
нијела  успостављању мира, рекон-
струкцији и стабилизацији друштва и 
свакако заслужује наше уважавање и 
захвалност. Владе земаља читавог 
свијета унијеле су у мировни процес 
своја очекивања и добре намјере и 
вријеме је да кажемо да су у томе 
успјеле. Али добре намјере не могу 
бити изговор за оно што је лоше 
урађено. Наше непристајање на 
не легално дјеловање високих пред-
ставника и OHR-а, имало је за циљ 
заштиту легитимних интереса,  и 
остваривање уставне позиције 
Републике Српске, као субјекта међу-
народног уговора познатог као Деј-
тонски споразум. Својим потписом 
на 11 анекса Дејтонског споразума, 
који су по међународном праву његов 
саставни дио, Република Српска је 
стекла статус стране по међународном 
праву. Нашим активностима у 
протеклом мандату, остварили смо 
највећи капитал за Републику Српску, 
а то је ПРАВО НА СТАВ.

Ми смо за ону БиХ која уважава 
Републику Српску.  Али не за  БиХ из 
исламских декларација и неких 
усијаних политичких глава из Са ра-
јева. Можемо бити у оној  БиХ која је 
договорена и састављена у Дејтону. 
Које нема без Републике Српске.   
Оне Републике Српске која  има своје 
надлежно сти.  Данас  потпуно 
отворено поручујем да ми нисмо 
за до вољни учинком институција које 
су на силу креиране на нивоу БиХ, 
неке и мимо Устава БиХ, попут Суда 
и Тужилаштва, чија се улога мора 
довести у уставне оквире. Ја сам 
против свега онога што нема лега-
литет и легитимитет. Ја сам  против 
тога да Република Српска  и Феде-
рација БиХ плаћају неефикасну и 
непотребну администрацију у инсти-
туцијама које су креиране на нивоу 
БиХ.  Против тога сам да порески 
обвезници из Републике Српске 
плаћају 22.000 запослених у зајед-
ничким институцијама БиХ, од којих 
најчешће трпимо и политичку и сваку 
другу штету.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА

Дакле, ја сам за могућу БиХ, а она 
је могућа само са Републиком Срп-
ском и надлежностима које су јој 
потврђене Дејтонским споразумом. 

Они који сањају унитарну БиХ, или 
који се надају да ће под плаштом 
европских интеграција развластити 
Републику Српску,  треба да знају да 
ми никада,  и ни под којим условима, 
нећемо одустати од своје аутономије, 
ни по цијену неуласка у Европску 
унију. Бар је Европска унија примјер 
функционисања децентрализованих 
држава, те стога не видимо због чега 
и БиХ не би могла приступити Европ-
ској унији као децентрализована  
сложена федерално-конфедерална 
државна заједница. 

Ми се у потпуности залажемо за 
по штовање Дејтонског споразума, не 
духа Споразума, већ онако како је он 
напи сан, и свих анекса тог спора-
зума,  које је и Република Српска 
потписала. То је наше неотуђиво 
право и тиме и обавеза према 
будућности Републике Срп ске, али и 
стабилности БиХ. Успо стављањем 
политичке воље која поштује 
Дејтонску структуру БиХ, рије шили 
бисмо се заблуда о туђој мо ћи и 
властитој неодговорности. Што 
прије буде дошло до тога у БиХ, 
брже ћемо кренути напријед. У 
заблу ди су сви који вјерују да би 
широм про  мјеном Устава БиХ поста-
ла функ цио налнија државна заједни-
ца. Нема тог устава који ће државу 
учи нити  функ ционалнијом уколико 
не по стоји политичка воља да се он 
про веде.

Наше опредјељење за европски 
пут значи да смо спремни да у 
Европску унију уђемо као партнери. 
Са идентитетом и интегритетом 
стицаним вијековима. Желимо да у 
једну такву мултикултуралну зајед-
ницу узидамо свој камен, са свим 
посебностима и специфичностима. 
Ми смо увјерени да Европа без нас 
није, и не може бити потпуна. Од 
Европ ске уније нас дијеле можда и 
деценије придруживања, али за 
Европу нас веже дуга историја зајед-
ничких подухвата, у којима смо, раме 
уз раме, са великим европским наро-
ди ма и државама  градили праведније, 
слободније и демократскије друштво.

ОБРАЗАЦ

За представнике Републике Срп ске 
у заједничким органима Босне и 
Херцеговине, Устав Републике Срп-
ске, Дејтонски споразум и његови 
анекси су образац и упутство за 
дјеловање.  Не одустајемо од разгово-
ра и договора са институцијама  Фе де-
рације БиХ, са представницима кон-
ститутивних народа. Зато позивам све 
релевантне политичке представ нике 
два ентитета и три народа да отпочне-
мо истински дијалог чија је мјера 
уважавање свих, а прије свега другог.

И поред супротстављених полити-
ч ких, националних и страначких 
пројеката, морамо наћи базични ми -
ни малан консензус о нашој бу -
дућности. Једино мир нема алтерна-
тиву. Одбацујем свако насиље, и 
промотори  тога ма гдје били, и на 
којој страни се налазили, морају бити 
кажњени ригорозно. До истински 
демократске БиХ можемо доћи 
одговорним разумијевањем недавног 
грађанског рата, или како то прецизно 
формулише Дејтонски споразум – 
трагичног сукоба у региону. Ускла-
ђивање посебних интереса можемо 
постићи координацијом и хармо-
низацијом, уводећи тиме стандарде и 
праксу Европске уније,  као нашег 
кра јњег  циља.  Што се  тиче 
ев роатлант  ских интеграција, као 
пред сјед ник Републике Српске  
по што ваћу право грађана да се о том 
питању изјасне на референдуму,  када 
то  дође на дневни ред.

Имајући у виду да Устав Репуб-
лике Српске чланом 69 утврђује да 
„Републику представља и њено 
др жавно јединство изражава пред-
сједник Републике“, након објављи-
вања изборних резултата, предузео 
сам активности на постизању 
политичког договора за дјеловање у 
органима БиХ. У том циљу су двије 
најјаче политичке странке у Репуб-
лици Српској  закључиле Споразум о 
усаглашеном дјеловању, што је, 
надам се, прихватљиво и за друге 
политичке странке које имају 
посланике у Представничком вијећу 
Парла мен тарне скупштине БиХ.    

ПАРТНЕРИ

Желим да истакнем да ми у 
свијету немамо непријатеље, нити 
желимо да их правимо. Ни са једном 
државом, која је на нивоу амбасадора 
представљена у БиХ, немамо лоше 
билатералне односе. Наша неслагања 
с а  по јединим међународним 
службеницима углавном се своде на 
унутрашња питања у БиХ. Вријеме ја 
да се схвати да су то питања за нас, 
демократски изабране народне 
представнике, а не никако међу-
народне посреднике, ма ко  они били. 
Желимо да наставимо да унапређу-
јемо пријатељске односе које имамо 
са Руском Федерацијом, да  унапре-
ђујемо пријатељске односе које 
имамо и са Сједињеним Америчким 
Државама, земљама чланицама 
Европске уније, са  Кином, Израелом, 
са свима који уважавају наше право 
на политичко постојање и слободу за 
политичке ставове. Желимо да будемо 
партнери и Сједињеним Америчким 
Државама, и Руској  Федерацији   и 
Европској унији. Желимо да будемо 

Инаугурациони говор предсједника Републике Српске, Милорада Додика

Од нашег дјеловања 
зависи будућност
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партнери и са земљама Далеког исто-
ка. Свима који Републику Српску 
уважавају као партнера.

Ниједна од поменутих држава 
никада није оспорила ни Дејтонски 
споразум,  ни Републику Српску као 
једну од федералних  јединица у БиХ. 
Наши неспоразуми са тзв. међу-
народном заједницом могу се свести 
на бесправно дјеловање високог 
представника. Тешко је пристати на 
то да било који ауторитет изван БиХ 
може да доноси законе у име легално 
изабраних институција у БиХ. Наме-
тање закона и одлука од стране висо-
ког представника у Републици Срској 
више не прихватамо. И даље остајемо 
на становишту да је OHR главни коч-
ничар свих реформских процеса у 
БиХ,  и главна препрека на европском 
путу БиХ. О томе су говорили и 
најодговорнији људи из Европске 
комисије.

Што се тиче наших односа са 
Ср бијом, као матицом српског наро-
да, још активније ћемо проводити 
Споразум о специјалним и пара-
лелним везама, да бисмо нашу сарад-
њу довели на што виши ниво. 

Недавна посјета Иве Јосиповића, 
предсједника Републике Хрватске,  
отворила је једну нову, садржајнију и 
оптимистичнију страницу у историји 
наших односа. Ми у Републици 
Српској можемо само да дамо пуну 
подршку предсједницима и Србије и 
Хрватске, који су на ове просторе,  
након готово двије деценије,  
донијели један нови оптимизам, који 
ће свакако додатно стабилизовати 
цијели регион. Мир и стабилност у 
цијелом региону од прворазредног су 
интереса и за Републику Српску, и ми 
ћемо томе и убудуће давати свој пуни 
допринос.

ОДГОВОРНОСТ

Ова земља на којој  живимо, од 
Требиња до Новог Града, наша је 
земља. И ми резервну земљу немамо. 
И ми одавде нигдје немамо намјеру 
да идемо. Када су деведесетих поку-
шали да нам је отму, показали смо да 
знамо бранити своју кућу. Нажалост, 
било је и оних који су, кријући се иза 
народа, и његове праведне борбе за 
опстанак на својим имањима, почи-
нили злочине над несрпским станов-
ништвом. Такви не могу, не смију, и 

неће уживати нашу заштиту. Они 
треба да одговарају за недјела која су 
починили.

Међутим, нико од нас  нема право 
да ћути пред селективном правдом 
која се проводи пред правосудним 
органима, како у БиХ, тако и у ино-
странству. Желим да и у овом дану, са 
овог мјеста поручим, да као пред-
сједник Републике Српске никада 
нећу престати да инсистирам на томе 
да  правда стигне и злочинце који су  
починили злочине над српским 
народом. Петнаест година које су 
прошле од завршетка рата нису ме 
увјериле да постоји добра воља на 
свим странама да правда буде правда 
за све. Ратни злочиници из других 
народа слободно и несметано се 
крећу по БиХ. То мора да престане. 
Истина о грађанском рату у БиХ, не 
по мјери политике или нације, биће 
један од важних задатака у мом буду-
ћем раду. Овом задатку се мора дати 
непристрасан и стручан приступ.

Ако је за помирење потребна 
правда, за правду је потребна истина. 
А не постоје три истине. Постоји јед-
на. Да бисмо до ње дошли, морамо је 
истргнути из чељусти политике и 
оставити је објективном суду вре-
мена. Пут помирења води и кроз 
разу ми јевање патње и страдања 
других. Република Српска се раније 
извинила за невино страдале. Ја  и 
овога пута, а то сам чинио и раније, 
изражавам најискреније жаљење због 
сваке невино страдале жртве, посебно 
оних жртава које су страдале од руку 
појединаца из народа коме и сам 
припадам. Свака жртва заслужује 
поштовање. И сваки злочин осуду.

ЈАЧАЊЕ

Пунољетство Републике Српске и 
њених институција оставља све мање 
простора за изговоре због чега нешто 
није урађено,  или је лоше урађено. 
Протекле године су биле вријеме 
консолидације статуса Републике 
Српске у политичком и економском 
погледу. У тешком времену политич-
ких притисака и свјетске економске 
кризе, учинили смо много тога, али 
још недовољно. Вријеме које је пред 
нама је вријеме додатног јачања 
институција, и наставка демократских 
процеса, који у првом реду претпос-
тављају владавину права. Само 

правно уређена Република Српска, са 
законодавством које одговара најви-
шим европским стандардима, са 
институцијама које ефикасно функ-
цио нишу, може штитити појединачно 
право сваког свог држављанина. 
Таква Република Српска има смисла,  
и може  да траје. Република Српска 
као праведно друштво, вриједних и 
одговорних људи, стабилна заједница 
задовољних радника и  пензионера. 
Република Српска као заједница људи 
који нису заборавили шта значи 
солидарност. Република Српска за 
ко ју нећу штедјети ни снагу ни 
вријеме. Уосталом, цијениће нас само 
по томе шта остављамо иза себе.

Ако је мјера патриотизма у про-
шлости била борба за успостављање 
и одбрану Републике Српске, данас, 
19 година касније,  мјера патриотизма 
је рад, знање и креативност, коју 
сваки појединац, без обзира на ком 
мје сту ради, може да покаже и иска-
же, а све у општем интересу. Зато ће 
борба за сваког  образованог човјека, 
за сваког стручњака, без обзира из 
које области долази, који ће овдје 
остати у служби јачања Републике 
Српске, бити један од најважнијих 
приоритета у мом будућем раду.

ПРОМЈЕНЕ

Волио бих да у наредне четири 
године развијемо и један сасвим нови 
однос према Републици Српској. Да 
се у потпуности ослободимо насље ђа 
прошлих времена, у којима је врије-
дило неписано правило: ако превариш 
државу, ниси преварио никога. Да 
кривимо државу за све сво је неуспје-
хе, а успјехе приписујемо само себи. 
Да од државе тражимо и оно што она 
нити може, нити је дуж на да нам да. 
Желим да као народ  сви уложимо 
напор и схватимо да су држа ва и 
њене институције у служби народа. 
Да би држава била успјешан сервис 
свакоме од нас, не бисмо смјели забо-
равити да свако од нас има и обавезе 
према тој истој држави. Да имамо 
љубави за Републику Српску  и 
непрекидно је показујемо већ 19 
година. Дошло је вријеме да осим 
љубави покажемо и одговорност и 
солидар ност,  и жељу да свако од нас 
својим од го ворним и поштеним 
радом Републику Српску учини јачом 
и стабилнијом. Сигуран сам да ћемо 
то сви заједно и учинити.

ПОТЕНЦИЈАЛ

Много пута сам обишао Републи-
ку Српску, и стално и изнова сам  
оста јао задивљен природним љепо-
тама и потенцијалом који има наша 
Република. На тој љепоти и на тим 
потенцијалима потребно је наставити 
радити, како би Република Српска у 
годинама које слиједе учврстила своју 
самоодрживост,  коју је недвосмилено 
показала у претходне четири године. 
У економском погледу имамо потен-
цијале за производњу хране и енер-
гије, располажемо резервама питке и 
сваке друге воде, искористиве за 
водопривреду и пољопривреду. То је 
капитал будућности који ће недоста-
јати многим државама, а ми треба да 
га развијемо и мудро користимо. 

На темељима резултата који су 
постигнути у протекле четири године 

ми сви заједно треба да наставимо 
радити на још снажнијем економском 
развоју Републике Српске, који ће 
бити предуслов за свеукупан развој и 
реформске процесе које од нас 
захтијева 21. вијек.

Нову Владу Републике Српске 
видим као компетентну и одговорну, 
која ће предано наставити  рад на 
унапређењу животног стандарда свих 
грађана Републике Српске. Очекујем 
да се  приведу крају већ започети 
пројекти и покрену нови. Циљ је да 
се  кроз реиндустријализацију пове ћа 
б ру то  д ру ш т в е н и  п р о и з вод , 
на стављајући стварање што бољег 
пословног амбијента за нове ин вести-
ције, које значе и нова радна мјеста. 

И данас са овог мјеста још једном 
апелујем на све институције Репуб-
лике Српске, посебно на правосудне 
органе, да борбу против криминала и 
корупције схвате као борбу за 
опстанак сваког грађанина Републике 
Српске. Влада Републике Српске и 
Народна скупштина Републике Срп-
ске су ту да правосудним органима 
створе услове за  рад и усвоје закон-
ске акте по којима треба да раде. У 
протекле четири године Влада и 
Народна скупштина Републике Срп-
ске су урадиле добар дио свог посла. 
Међутим, реформа правосуђа,  која је 
проведена под патронатом OHR-а,  
очигледно није дала жељене резул-
тате. Та реформа   мора бити задатак 
и  одговорност стручњака и институ-
ција ове земље. Ми имамо и мандат и 
капацитет да то урадимо. Само на 
такав начин можемо створити систем 
који ће моћи одговорити девијацијама 
у друштву. Да бисмо то успјели, прво 
мо рамо да се ријешимо девијација у 
правосуђу.

Наредне четири године видим и 
као године у којима ћемо сви морати 
показати додатну одговорност за 
најугроженије чланове друштва. 
Желим да на крају мандата сви зајед-
но можемо рећи да смо најстаријим 
грађанима Републике Српске знатно 
поправили стандард, да смо појачали 
бригу за статус борачке популације,  
да смо младим и образованим пружи-
ли једнаке могућности за рад и 
напредовање у раду. Да смо нашим 
грађанима омогућили добру здрав-
ствену заштиту и образовање . Желим 
да сви заједно учинимо све да очу-
вамо оно највредније на чему почи ва 
свако друштво и држава. Да очува мо 
породицу. Свако рођење дјетета је 
нови успјех и радост  Републике Срп-
ске, зато у наредном периоду треба 
да уложимо додатне напоре да таквих 
успјеха буде више. Биолошка суп-
станца народа је основ за све друго.

Данас, када преузимам дужност 
предсједника Републике Српске,  
изражавајући још једном захвалност 
за повјерење које ми је дато, желим 
да истакнем  да нисам видио разлику 
у резултатима мог избора ни на 
једном дијелу Републике Српске, што 
ме чинило, и чини, и срећним и 
по час твованим. И на тзв. Истоку и на 
тзв. Западу ове прелијепе земље 
добио сам неподијељену подршку. 
Зато своју побједу на овим изборима 
доживљавам и као побједу над 
вјештачким подјелама на којима су у 
прошлости неки инсистирали. 
По биједила је Република Српска, 
једна, јединствена и недјељива.  
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Пријевремени избори за начелнике општина: Србац, Вукосавље, Доњи Жабар, Осмаци и Шековићи

НАЈАВА НОВИХ ПОБЈЕДА СНСД-а

Кандидат СНСД-а за начелника општине 
Осмаци – Бранислав Бошковић

Рођен је 10.2.1947. године у Цапардама, општина 
Осмаци. 

На пријевременим изборима  2007. године  изабран 
је за начелника општине Осмаци. На локалним изборима 
2008. године поново бива изабран за начелника општине 
Осмаци. Функцију начелника општине је обављао до 
октобра 2010. године, до тренутка признавања нелегално 
спроведеног референдума од стране Централне изборне 
комисије БиХ.

Предсједник је ОО СНСД Осмаци од 2004. године

Кандидат СНСД-а за начелника 
општине Шековићи – Момир Ристић

Рођен је 3.1.1974. Послије опозива начелника 
општине Шековићи, на приједлог ОО СНСД-а 
Шековићи, а уз подршку коалиционих партнера 
(СП-а, ДНС-а, СПО-а и ПзШ-а)  изабран је за ВД 
замјеника начелника општине Шековићи. 

Успјешан је привредник, спортски радник, 
патриота, одликује се великим људским и моралним 
квалитетима.

Рођен је 11.5.1984. 
го дине у Оџаку. Дипло ми-
рани је економиста. За  по-
слен је у НЛБ Развојној 
Банци. Шеф је клуба од -
борника СНСД-а у Скуп-
штини општине Ву  ко-
савље.   

Живи у породичној 
кући у Вукосављу.

Рођен је 21.1.1959. 
године у Доњем Жабару. 
Ожењен је, отац двоје 
дјеце. Одборник је  у 
Скупштини општине 
Доњи Жабар од 2008. 
године.

Рођен је 1953. године у 
Старом Мар тинцу.  Дипло-
м и р а н и  ј е  е ко н ом и с т а . 
Ожењен је, отац двоје дјеце.

Одборник је СО Србац, у 
два мандат. Успјешно је вршио  
дужност предсједника СО 
Србац.

У Војсци Републике Српске 
учествовао је као добровољац 
од 1992. до 1995. године. 

Добитник је највећег оп -
штинског признања, „По веља 
Општине Србац“.

Кандидат СНСД-а за начелника општине Вукосавље 
– Борислав Ракић

Кандидат СНСД-а за начелника општине Доњи Жабар 
– Стево Стевић

Кандидат СНСД-а за начелника општине Србац 
– Живко Микулић
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ДЈЕЦА

ШЕШИРЏИЈА БЕЗ ШЕШИРА

СНСД ДАМЕ

СНСД ФОЛКЛОР

СПЕКТАКЛ

ТРИ ПРСТА

ПАЖЊА

ДРВАРСКИ ПИОНИРИ



ТАЈМ-АУТ

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”

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА
Борислав Ракић

кандидат СНСД-а за начелника општине Вукосавље

   

Одговори ако знаш, ако смијеш...

РАЗЛИКА
У чему је разлика између Босанца и 
филма?  
- Филм се развија... 

ВИ
Ц

мјесецаБиХ има море ...
... море проблема.

АФ
ОР
ИЗ
АМ

мјесеца

Како се зове 
паметна 
Босанка?

Фата Моргана.

ЗАЧАРАНИ 
КРУГ

Неће Додик одре ђивати кад ће 
оти ћи високи пред ставник, 
неко ПИК, а ПИК ће одлучити 
кад Инцко достави позитиван 
извјештај о БиХ (тај извјештај 
никад неће доћи).

Валентин Инцко

ИЗ
ЈАВ
А

мјесеца

Зашто је Комшић 
популарнији од 
Златка?

Јер  је већи 
Бошњак од 
Златка.

2.
„АНЕКС 10“

Башчаршија, влада амбаса дама.
Амбасаде OHR-ом.
OHR, високим представником, а 
високи представник хоће да влада 
у БиХ. 

 ИЗВЈЕШТАЈ 

Ђекну још нисмо продали, а кад 
ћемо не зна се,
БиХ се још није распала, а кад ће 
не зна се...
П.С.: Шаљи плате

ТРИ HYPO КАСИЦЕ ПРАСИЦЕ

Хајдер, Санадер и Иванић три  
рођена брата.

ЛИСТА

Топ листа Викиликса = топ листа 
надреалиста

УСПАВАНКА ЗА 
МУЛТИЕТНИЧКОГ МЛАДЕНА

Љуља нана свога Продиксана
Пола влаха, пола муслимана.

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

3.

ДОБОЈ – Александар Џомбић, Слободан Пухалац 
и Раде Ристовић

1. Како OHR може убрзати формирање власти у 
БиХ?

Да Човићу скине забрану, а уведе их Лагумџији.

БИЈЕЉИНА - МИТИНГ СНСД-а


