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КАНДИДАТИ СНСД-а ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКЕ И НАЧЕЛНИКЕ ОПШТИНА:

Требиње Приједор Бијељина Фоча

Добрoслав ЋУК Драго ТАДИЋ Љубиша ЋОСИЋ Радисав МАШИЋ

Никола Шпирић:

“Не дај 
нико да те 

лаже, гласај 
како Миле 

каже”
Милорад Додик, предсједник СНСД-а и Републике Српске

– Долазим пред вас чиста образа, 
све што сам обећао то сам и 
урадио.

– Хтјели смо и направили нову 
Републику Српску, политички и 
економски стабилну.

– Вратили смо Републици Српској и 
српском народу достојанство а 
сваком грађанину безбједан и 
сигуран живот. Поносан сам на то.

– Сарајево никада неће бити наш 

главни град, јер у њему нема Срба.
– СНСД је снага а ваша подршка је 

с н а г а  з а  м е н е  у  од б р а н и  
Републике Српске. 

– Нема БиХ без Републике Српске 
али има Републике Српске без 
БиХ. 

– Мир се не смије жртвовати али се 
може жртвовати БиХ.

– БиХ је оков око ногу кога се 
морамо ријешити. Нема живота 

без Републике Српске.
– Морамо бити заједно јер су тешка 

времена а у таквим ситуацијама 
треба нам саборност.

– Ови избори су више од локалних 
избора. Ваша подршка нашим 
кандидатима за начелнике и 
одборнике је подршка мени  у 
одбрани Републике Српске.

– Морамо вољети Републику Срп
ску и Србију.

– Није тачно да Републику Српску 
нико не напада. Морамо се бра
нити од Турске која себи гради 
сателита у БиХ.

– Нећемо у НАТО без Србије. 
Не ћемо признати Косово.

– Нећемо границе на Дрини. У 
историји која долази неће бити 
подјела на двије државе.

– Не смијете експериментисати; ви 
не можете без мене, ја не могу без 
вас.

– Сваки избори су глобална 
политичка прича, а СДС на сваким 
изборима минимизира све наше 
успјехе. 

– Са СНСД–ом Република Српска 
има будућност.

– Само велике политичке странке 
нуде стабилност, развој и способне 
су да изнесу промјене набоље.

– Ми нисмо никакви босански 
Срби, ми смо Срби и на то смо 
поносни.

Источно Ново Сарајево

Мирослав МИЛОВАНОВИЋ



2 ИЗБОРНА КАМПАЊА СНСД-a 2012.
СНСД, у Бањој Луци, на Тргу Крајине, почео кампању за локалне октобарске изборе

СНСД у Бањој Луци, наТргу Крајине, у Колосеуму побједника, почео изборну кампању. Колосеум су сачињавали сви кандидати 
СНСД-а за начелнике општина.

СНСД НАСТАВЉА ПОБЈЕДНИЧКИ ПУТ
Милорад Додик

КРЕНУО ПОБЈЕДНИЧКИ 
ВОЗ СНСД-а

СНСД наставља свој побједнички пут и слободно 
могу рећи да воз СНСДа иде ка новој побједи. Увјерен 
сам да ће Слободан Гаврановић сигурно побиједити 
овдје у Бањој Луци, као и наши канидати за одборнике. 
Вјерујем и у потврду побједа у општинама гдје смо до 
сада били на власти и освајање власти у другим 
градовима као што су Бијељина и Приједор.

Политичари се мјере по томе шта су оставили иза 
себе, а иза СНСДа су остали импресивни резултати;  
ов дје у Бањој Луци, то је пола града. Уредили смо Бању 
Луку, као и остале градове у Републици Српској гдје смо 
на власти, створили добре услове за живот и борили се 
за сваког грађанина. Штитили смо социјална и економ
ска права која ће се у наредном периоду сигурно још и 
повећавати. Позивам вас на саборност и солидарност, јер 
локална подршка за СНСД је подршка цијелој Републици 
Српској, њеној институционалној стабилности и мени 
као њеном предсједнику. Само тако можемо опстати.

Стање у Републици Српској је тешко, што је 
посљедица свјетске економске кризе, али није црно као 
што неки желе да представе. Критикују нас они који су 
били на власти и иза којих су остали само порази и 
рушевине, ваљда вјерују да је то заборављено. Морам 
рећи да је и у СНСДу много бахатих који не заслужују 
да буду ту, и у наредном периоду ћемо радити на 
њиховом елиминисању и одстрањивању.

Позивам вас да седмог октобра гласате за СНСД, јер 
конкретно овдје у Бањој Луци иза нас је просперитетан и 
величанствен град, као што су и остали градови у којима 
је СНСД на власти. СНСД зна да рјешава проблеме, а то 
ће радити и након ове побједе, седмог октобра.

ПОШТЕНИ ИЗБОРИ
Залажем се за коректне и поштене изборе и обећавам 

да нико из СНСДа неће одступити од овог 
прокламованог програма.  

Слободан Гаврановић

БАЊА ЛУКА  ЗНА
Бања Лука сигурно најбоље зна зашто је прије 12 

година дала свој глас СНСДу и чврсто вјерујем да ће 
Бањалука то знати и седмог октобра. Увјерен сам да 
ћемо славити велику побједу.

Драгољуб Давидовић градоначелник Бање Луке

Сигурни побједници
Вјерујем да ћемо седмог октобра прогласити 

Слободана Гаврановића за новог градоначелника, а 
СНСД као побједника предстојећих избора. Глас за 
СНСД и Гаврановића је глас просперитета и развоја, а 
све друго је опасност за Бању Луку и њен напредак и 
развој.
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СНСД је 7. септембра на Цен
тра л ном градском тргу у Дервенти 
пред више од 3000 грађана одржао 
предизборни митинг, на којем је 
представио програм и кандидате за 
предстојеће локалне изборе.

Милорад Симић, 
кандидат за начелника

БОРИМО СЕ ЗА  
БОЉИ ЖИВОТ

Овај побједнички тим је у про
тек лом периоду увећао капитална 
улагања у Дервенти за 20 пута. Ми 
смо најнезадуженија општина у 
Републици Српској. Из Дервенте иде 
10% извоза Републике Српске. 
Хоћемо да у наредном периоду буде 
још и боље. Дервента је моја кућа и 
обећавам вам само рад и домаћински 
начин дјеловања.

Средоје Новић

СНАЖНО НАПРИЈЕД СА 
СНСД-ом И ДОДИКОМ

Срећан је народ који има једну 
јаку и снажну политичку странку као 

што је СНСД и предсједника као што 
је Милорад Додик. Само уз њих се 
може развијати привреда, оства
ривати развој и побољшавати живот 
грађана. Знам да ћете седмог октобра 
гласати за СНСД и Милорада 
Симића и обезбиједити снажан и 
сигуран напредак општине Дервента.

Милорад Додик

У ДЕРВЕНТУ ЈЕ 
МНОГО УЛОЖЕНО

У Дервенту је у протеклих осам 
година много уложено, а из буџета 
Републике Српске више од 40 
ми лиона КМ. Зато, с поносом каже
мо да све ово остаје иза нас, ове згра
де, улице, тргови, кружни ток и све 
оста ло. Овдје је уложено много. 

Данас је Република Српска, 
захва љујући СНСДу, сређена кућа у 
економ ском погледу, а у политичком, 
стабилнија више него икад од свог 
на станка.

Имамо највеће инвестиције и 
Република Српска је данас једно 
велико градилиште. Гарантујем вам 
њену стабилност и у наредном 
периоду.

Морамо бити јединствени, држа
ти се заједно, јер само уз вашу 
ве ћинску подршку ми смо јаки, а 
Ре публика Српска стабилна. Моја 
судбина је повезана са вама, а ваша 
са мојом, ја не могу без вас, а ви не 
мо жете без мене. 

ИЗБОРНА КАМПАЊА СНСД-a 2012.
СНСД, седмог октобра, у  сали ОШ у Прњавору пред више од 1000 грађана одржао предизборни митинг

БУДУЋНОСТ ПРЊАВОРА, 
СА СНСД-ом и КАЛАБИЋЕМ

Милорад Додик

Урадили смо много
Долазим чиста образа пред вас, јер све што смо 

обећали то смо и испунили. Урадили смо озбиљан и 
тежак посао, бранили и одбранили Републику Српску. 
Знајте да од вас зависи да ли ће Република Српска бити 
оваква или не. Ми се никада и никога нисмо уплашили. 
Република Српска стоји стабилно и све своје обавезе 
уредно исплаћује, она је слободно мјесто за све људе 
који у њој живе.

Елиминисали смо организовани криминал у великој 
мјери и вратили сигурност њеним грађанима. Позивам 
вас да не дозволите да се врати вријеме организованог 
криминала и велике несигурности њених грађана. Тек 
би вам било тешко без мене и СНСДа.  

Дарко Томаш, начелник Прњавора

ОБЕЋАНО ИСПУЊЕНО
Након четири године владавине СНСДа, Прњавор је на 

стабилним ногама. Наслиједили смо пет милиона доспјелих 
обавеза од претходне СДС власти које смо измирили и 
инвестирали још 17,5 милиона КМ, што је дупло више него 
што је у два мандата урадила претходна власт.

Све обећано смо испунили и ја вас позивам да дате свој 
глас СНСДу и Драги Калабићу, који је храбро радио у 
Сарајеву, а тако храбро ће сигурно радити и у Прњавору.  

Драго Клабић

УВЈЕРЕН У ПОБЈЕДУ
Убијеђен сам у своју и побједу СНСДа. Обећавам да 

нећу много причати већ много радити. СНСД ће дуго 
владати овим просторима, а нас ће наслиједити неки други, 
а не ови што се крију иза ћошкова.

Све обећано ћемо урадити, а Прњавор ће послије четири 
године са мном бити сасвим друга чи ји. Спреман сам да 
градим и развијам овај град и ову општину. Убијеђен сам у 
нашу побједу и позивам вас да гласате за одборничку листу 
СНСДа како бисмо могли вратити достојанство овом граду 
и овој институ цији.  

ДЕРВЕНТА, НАСТАВЉА СА СНСД ТИМОМ
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Усвојена Платформа о 
заједничком дјеловању Младих 
и Жена СНСД-а

Млади социјадемократи и 
Актив жена СНСДа су 8. сеп
тембра у До  боју усвојили Плат
форму о за  једничком дјеловању 
Младих и Жена на предстојећим 
локалним изборима.

Скупу су присуствовали пред
сједник МСД и АЖС, Душан Пет
ровић и Нада Тешановић, пред
сједник СНСДа, Милорад Додик 
и велики број гостију.

Милорад Додик

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СА СНСД-ом, 

ПОЛИТИЧКИ И 
ЕКОНОМСКИ 

СТАБИЛНА
Поздрављам платформу и 

сматрам да је треба досљедно 
спровести. Гдје год СНСД преузме 
одговорност тамо се дешавају 
позитивне промјене. Једино су из 
наше странке начелници из редова 
младих и жена. Одговорно тврдим, 

да смо у протеклом периоду све 
урадили на најбољи могући начин. 

Наши политички противници 
користе глобалну економску кризу 
да нас нападају и прогласе 
неспособним и неодговорним.

Република Српска је политички 
стабилна и слободно се може рећи 
да у економском погледу најбоље 
стоји у цијелом региону.

На овим просторима људи 
углавном виде оно што није урађено, а не виде оно што је 

реализовано. Република Српска 
тражи одговорну власт и зато је 
успјех на сваком нивоу битан за 
њену стабилност. Женама је свој
ствено да желе сигурност, мир и 
стабилност, а младима да желе 
на предак и радикалне, рево лу
ционарне промјене.

Наша политика је политика 
окупљања и уз СНСД власт, 
Ре публика Српска је сигурно 

другачија и боља. Урадили смо 
много путева, водовода, школа и 
поред глобалне економске кризе 
отворили много нових радних 
мјеста. 

Знам, пошто сам играо ко 
шарку, да је најтеже бранити 
резултат. И у наредном периоду, 
наша политика ће бити посвећена 
о б и ч н о м  ч о   в ј е к у,  н е ћ е м о 
одустати, не прекид но ћемо ићи 
даље и оку п љати се.  

Млади  и Актив жена СНСД-а у Добоју

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА НА 
ПРЕДСТОЈЕЋЕ ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

Душан Петровић

НАШЕ ВРИЈЕМЕ ДОЛАЗИ
СНСД је странка која подржава младост и младе и на својим 

листама има више од 20 одсто младих. Наше вријеме долази, зато 
на предстојећим локалним изборима морамо побиједити ради наше 
боље будућности и генера ција које долазе иза нас. 

Нада Тешановић

 ЖЕНЕ И МЛАДИ, МОТОР 
СТАБИЛНОСТИ И НАПРЕТКА
Мотор СНСДа током цијелог његовог досадашњег постојања су 

жене и млади. Млади су будућ ност, а жене као стожер породице се 
за њих здушно боре. Каже се да жене носе три ћошка у кући, а могу 
и четврти, који се зове локал на самоуправа.

Позивам вас да уложите сву енергију у побједу, која нам је 
потребна да бисмо у наредном периоду боље живјели.
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Предсједник Републике Срп
ске, Милорад Додик, при

суство вао је у Дрвару слави 
Епархије би хаћкопетровачке и 
био по часни гост Епархије и 
вла дике Хризостома.

Пред више од хиљаду гра
ђана, владика Хризостом је 
захвалио предсједнику Додику 
на досадашњој подршци и 
нагласио је да је велика ствар 
бити данас у слободном Дрвару. 
Најважније је да будемо људи, а 

ако смо људи онда смо на путу 
да будемо много више, да 
будемо народ свој на своме. За 
много тога је заслужан пред
сједник Додик, који се бори за 
нас и који је наш најдражи гост.

Позивам вас да учините 
лични напор и да препознате 
актуелну власт овдје у Дрвару, 
Петровцу, Грахову и Гламочу, 
ко ја  ј е  заслужна  за  наш 
по вратак и нашу слободу коју 
ужи вамо.  

СНСД 8. септембра у Вукосављу на платоу испред 
локалне цркве одржао предизборни скуп

СИГУРНА ПОБЈЕДА СНСД-а
На скупу су говорили: носилац листе СНСДа за општину 

Вукосавље, Рајко Божић, кандидат за начелника Борислав Ракић и 
предсједник СНСДа Милорад Додик

Борислав Ракић

ХОЋЕМО ПРОМЈЕНЕ
Увјерен сам да ћемо овај пут, уз подршку СПа, ДНСа, ПДПа и 

СДСа побиједити и имати апсолутну власт у Вукосављу. Ми хоћемо 
промјене и сигурно ћемо престати са досадашњом праксом као што 
је случај са водом коју Вукосавље нема, а новац за изградњу 
водовода је дозначила Влада Републике Српске.

Хоћу да побиједим, вјерујем вам и нећу вас изневјерити!

Владика Хризостом, на слави Бихаћко  
-петровачке епархије, 9. септембра у Дрвару

ЗАХВАЛНОСТ ДОДИКУ 
НА ПОДРШЦИ

ОСИГУРАНА ПОБЈЕДА 
СНСД-а у Доњем Жабару

СНСД у спортској дворани у Доњем Жабару, пред више од хиљаду 
грађана, одржао је предизборни митинг. На скупу су говорили: Горан 
Митровић, Стево Стевић, Никола Шпирић и Милорад Додик.

Стево Стевић, кандидат за начелника

РИЈЕШИЋЕМО ПРОБЛЕМ 
ЗАПОШЉАВАЊА

У протеклом четворогодишњем периоду, у развој општине Дољи 
Жабар уложили смо више од пет милиона КМ и остварили изузетно 
добру сарадњу са Владом Републике Српске. Вјерујем у вашу подршку 
и нашу сигурну побједу и обећавам да ћемо у наредном периоду 
ријешити проблем запошљавања.

Штитио сам законитост и обичног грађанина а то ћу чинити и у 
наредном периоду.   

Милорад Додик 

ОПСТАЋЕМО
Велика је ствар овдје у Дрвару, након свега што вам се догодило, 

кретати се слободно и пјевати српске пјесме.
Српска православна црква је основни чувар српског 

националног идентитета у времену у којем је лако изгубити све.
Ако нисте ви одустали од одбране Републике Српске, онда то 

сигурно нећу ни ја. Јака Република Српска је гарант опстанка и 
стабилности српскога народа, а и вас заједно са њима.

Ваша окупљања и подршка су моја снага. Морате издржати ово 
тешко вријеме глобалне економске кризе и морамо сачувати начело 
да је понос бити Србин. Имајте повјерења у оно што радимо.

КНЕЖЕВО, 10.9.2012.
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Општински одбори СНСДа 
Источно Ново Сарајево и Ис точна 
Илиџа представили су сво је 
изборне програме и кан дидате за 
начелника и одборнике.

На митингу  су  говорили: 
предсједник ОО СНСД Источна Или
џа, Мирослав Вујичић, у име ОО 
Источно Сарајево, Сташа Кошарац, 
кандидат за начелника Источне 
Илиџе, Жељко Самар џија, кандидат 
за начелника Источног Новог 
Сарајева, Љу биша Ћосић, но си лац 
одбор ничке листе за Источно Ново 

Сарајево, Саво Ла ловић, пред сједник 
ИО СНСД, Небојша Рад мановић, 
потпред сједник СНСДа, Никола 
Шпирић и пред сједник СНСДа, 
Милорад До дик.

Жељко Самарџија

РАДИЋЕМО ЗА 
ГРАЂАНЕ

Вјерујем у нашу сигурну 
по бједу послије 20 година неод
говорне СДСове власти. Пре

узећемо власт у Сарајеву, не ради 
нас већ ради вас, грађана Источног 
Сарајева, због вашег проспери те та 
и будућности.

СНСД је извршио све што је 
обећао. Дошло је вријеме за 
корјените промјене. Ови избори 
морају бити референдум за про
мјене. Ми тражимо прилику да 
спасимо овај град.

Љубиша Ћосић

СПРЕМНИ СМО 
ЗА ПРОМЈЕНЕ
Спремни смо за неопходне 

промјене за којима вапи Источно 
Сарајево. Обећавам вам мобилну и 
модерну општинску админи стра
цију која неће смјети да спава, већ 

да ради за грађане.
Енергоинвест и ФАМОС ће 

бити носиоци развоја Источног 
Новог Сарајева. Изградићемо ста
билну и напредну општину која ће 
бити мјесто за добар живот 
сарајевских Срба. 

Никола Шпирић

ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗНА
Источно Сарајево мора седмог 

октобра рећи да зна да је СНСД 
најбоље рјешење за његове гра
ђане. СНСД и Милорад Додик су 
сигурно најбоља понуда и зато 
вјерујем да ћете је објеручке 
прихватити. 

Битан је сваки глас за СНСД, 
јер он је снага за одбрану Ре 
публике Српске. 

Томислав Поповић

СНСД 
ПРОМИЈЕНИО 

ВИШЕГРАД 
НАБОЉЕ

За напредак Вишеграда 
требају људи који знају шта 
хоће, а ти људи долазе из 
СНСДа, предвођени Ми 
лорадом Додиком. Вишеград 
није велик град, али је 
до вољан за један лијеп и удо
бан живот. Наслиједили смо 
дефицит од претходне СДС 
ове власти од два милиона 
КМ и за четири године 
кренули убрзано напријед. 

Вишеград је примјер како 
треба радити. Овдје се људи 
за пошљавају,  имамо ма ње 
незапослених него 2008. 
године.

Вишеград је град у који 
долазе амбасадори и нај зна
чајнији европски и свјетски 
државници, у њега се долази, 
а не као раније одлази. Све 
се промијенило набоље.

Ријешили смо много 
проблема, од којих је про
блем водо снадбијевања био 
нај већи. У наредном периоду 
оче кују нас бројни задаци, од 
којих је најбитнији развој 
туризма и развој села.

Радили смо без лажи и 
преваре и способни смо да 
овај град поведемо ка бољој 

бу дућности. Вишеград са 
СНСДом има перспективу и 
ми знамо да смо на правом 
путу.

Милорад Додик

НАСТАВИЋЕМО 
ПУТЕМ РАЗВОЈА

Овај град заслужује да га 
развијамо и да завршимо 
Андрићград као и да уредимо 
остатак Вишеграда који ће 
бити видљив одасвуд, па и са 
Мјесеца.

Морамо да наставимо овај 

пут успјеха и доброга. Нисам 
се бојао да уђем у овај 
пројекат, јер морамо да 
спојимо све вриједности 
српскога народа.

Свјестан сам да као 
по сљедица глобалне еко ном
ске кризе постоје бројни 
проблеми, а нама предстоји 
једна велика борба која се 
зове борба за радна мјеста.

БиХ је пропаст и то је 
то лико пропало да се не 
вриједи за то више борити. 
Нама је Република Српска 
приоритет и за ових про
теклих шест година, Србе 

сам о слободио страха . 
По носно стојим пред вама 
јер сам вратио достојанство 
српском народу.

Чиста образа стојим пред 
вама, јер смо учинили и 
урадили све обећано и више 
од тога.

Томо Поповић мора бити 
на челник, јер бољег у Ви 
шеграду немате. Има ви зију 
и зна шта хоћe. Немам више 
шта да вам дам јер сам вам 
себе већ дао. Морамо да 
идемо даље заједно. Вјерујем 
у нашу сигурну побједу 
седмог октобра.  

СНСД 12. септембра у Вишеграду, на Тргу палих бораца, пред више од три хиљаде грађана одржао 
предизборни митинг

СНСД ВОДИ ВИШЕГРАД У ЉЕПШУ БУДУЋНОСТ

СНСД је 11. септембра у Источном Новом Сарајеву, 
у Спортској дворани „Славија“, пред више од 5000 

грађана одржао предизброни митинг

СНСД ПОБЈЕЂУЈЕ
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ГЛАМОЧ, 9.9.2012.

Кандидат за начелника Радован Марковић

Први плакат, 7.9.2012.

ГРАХОВО, 9.9.2012.

ПАЛЕ, 11.9.2012.

ГРАДИШКА, СЕЊАК 7.9.2012.

РУДО, 12.9.2012.

РОГАТИЦА, 12.9.2012.

КОЗАРСКА 
ДУБИЦА

К А М П А Њ А  С Н С Д - a  У  С Л И К А М А



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”

ТАЈМ-АУТ

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА
Весна КОЧЕВИЋ

кандидат Коалиције за Републику Српску за начелника 
општине Сребреница

Одговори ако знаш, ако смијеш...

Пита Мујо Хасу:  
 Хасо, што би ти 
желио бити да се 
поново родиш?  
 Коњ.  
 Ееее, не може 
двапут исто. 

ВИ
Ц

мјесеца

Више се не сва
ђамо, нико ни са 
ким не говори.

АФ
ОР
ИЗ
АМ

мјесеца

Зашто Златко 
руши БиХ?

Зато што више 
„воли“ 
Републику 
Српску, него 
БиХ.

Како се на 
новокомпоно
ваном босанском 
каже ДНК?

Да Није 
Комшијино.

2.
КРУГ 99  МУДРАЦИ СА МИЉАЦКЕ.

Пловили мудраци у дрвеној каци, један дува мјесто вјетра, 
већ су прошли пола метра.

АУСТРИЈА
Аустрија је два висока пред ставника дала,
Не знамо од којег нас више боли глава.

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

3.

РУДО – БЕБЕ НА СКУПУ СНСД-a

1. Како напредује ФБиХ?

Као турски марш, два корака напријед, корак 
назад.

СНСД ПОЉУБАЦ

СНСД ТРУБАЧИ
ВУКОСАВЉЕ – ДОЧЕК 

ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА


