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КАНДИДАТИ СНСД-а ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКЕ И НАЧЕЛНИКЕ ОПШТИНА:

ГацкоБањалука Градишка

Радивоје СУПИЋСлободан ГАВРАНОВИЋ Миљан АЛЕКСИЋ

Милорад Додик

-	 Увјерен	 сам	 у	 нову	 велику	
по	бједу	СНСД-а.

-	 Имаћемо	 преко	 50	 одсто	 по		др-
шке	на	овим	изборима.

-	 Морамо	 бити	 заједно,	 јер	 само	
тако	можемо	опстати.

-	 Немојте	 расипати	 гласове,	 јер	
са	мо	 велике	 странке	 као	СНСД	

воде	 напријед	 и	 способне	 су	 за	
стра	теш	ки	битне	одлуке.

-	 СНСД	је	ваша	судбина.
-	 СНСД	 	 је	 скуп	 добрих	људи	 са	

добрим	намјерама.
-	 Доказали	смо	да	 знамо	бранити	
Републику	Српску.

-	 Нисмо	за	БиХ	већ	за	Републику	
Српску.

-	 Република	 Српска	 ће	 једног	
дана	бити	самостална	држава.

-	 Дар	који	се	зове	Република	Срп-
ска	 мора	 бити	 ојачан,	 нашим	
међу	собним	повјерењем,	 вашом	
подршком	СНСД-у.

-	 Наша	 политика	 је	 препознат-
љива,	напредна.	

-	 Ту	смо	док	нас	народ	бира,	када	
то	не	 бу	де	 онда	нека	 вам	 је	 бог	
на	помоћи.

-	 Ваше	 масовно	 присуство	 је	
по	дршка	за	оно	што	смо	радили	
и	за	оно	што	ћемо	радити.

-	Идемо	 напријед,	 нема	 стајања,	
тако	ради	СНСД.		

Билећа

Никола КРАГУЉ

Фоча

Радисав МАШИЋ

Весна Кочевић, кандидат за начелника Сребренице
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Како гласати на локалним изборима?

•	 Означите 
квадратић поред 
имена Савеза 
независних 
социјалдемократа 
- СНСД - Милорад 
Додик;

•	 Означите	
квадратић поред 
имена Савеза 
независних 
социјалдемократа 
- СНСД - Милорад 
Додик, и означите 
једног или више 
кандидата унутар 
те листе.

•	 Означите 
квадратић 
поред имена 
једног или више 
кандидата унутар 
листе Савеза 
независних 
социјалдемократа 
- СНСД - Милорад 
Додик;

Уколико сте се одлучили 
да гласате за припадника 
националних мањина, не 
можете гласати уједно и 
за политичку странку, 
или коалицију, или листу 
независних кандидата, 
или независног 
кандидата, јер уколико 
бисте гласали за обје 
опције, ваш листић био 
би неважећи!

У општинама у 
којима се бирају и 
припадници 
националних 
мањина имате 
могућност:
•	Гласати за 

припадника 
националне 
мањине, тако што 
ћете означити 
само једно име на 
посебној листи 
кандидата 
припадника 
националних 
мањина.
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СНСД	 је	 представио	 одборничку	 листу	 и	 кандидата	СНСД-а	 за	 градо-
начелника	Приједора,	Драгу	Тадића.	На	 скупу	 су	 говорили:	 носилац	
одборничке	 листе	 за	 	Приједор,	Далибор	Павић,	Драго	Тадић,	 пред-

сједница	 актива	жена	СНСД-а	и	потпредсједниоца	Владе	Републике	Српске,	
Нада	Тешановић	и	предсједник,	Милорад	Додик.

СНСД je  15. септембра у Еко центру Љекарице пред више од четири хиљаде грађана одржао 
предизборнуи скуп.

Милорад Додик

ПРИЈЕДОР ЋЕ 
БИТИ ДИО 

ПОРОДИЦЕ СНСД-а
Желим	 да	 демантујем	 и	 отклоним	 све	шпеку-

лације	 у	 вези	 са	мојом	наводном	подршком	Марку	
Павићу.	Из	 све	 снаге	подржавам	одборничку	листу	
СНСД-а	и	нашег	кандидата	Драгу	Тадића	и	увјерен	
сам	у	нашу	велику	побједу.	Приједор	је	важан	град,		
Влада	 Републике	Српске	 је	 у	 протеклом	 периоду	
усмјерила	велика	средства	за	његов	развој.

Желим	вам	рећи,	 јер	 сам	 	 обишао	 готово	цијелу	
Републику	 Српску	 да	 је	 СНСД	 кренуо	 у	 нови	
по	бједнички	поход.

Људи	препознају	СНСД,	јер	ми	дајемо	сигурност.	
Нема	успјешног	Приједора	без	успјешне	Републике	
Српске,	 ни	 успјешне	 Републике	Српске	 без	При-
једора.

Република	Српска	под	вођством	СНСД-а	настав-
ља	да	се	развија	и	иде	сигурним	путем.	

Далибор Павић

СРУШИЋЕМО 
ПАВИЋА

Прошло	 је	 вријеме	
Мар	ка	Павића	и	ДНС-а	
у	 Приједору.	 Обе	ћа-
вамо	 	 да	 ћемо	 	 седмог	
ок	тобра	 сру	шити	Мар-
ка	Павића.		 

Драго Тадић

ПОБЈЕДИЋУ
Побиједићемо,	 ја	 као	

градоначелник	 и	 наша	
од 	б о рничка 	 л и с т а .	
По	вешћемо	 Приједор	
новим	 путем	 развоја.	
Сло	бодно	могу	 рећи	 да	
се	 СНСД	 на	 велика	
врата	враћа	у	Приједор. 

Нада Тешановић

СНСД СЕ ВРАЋА У ПРИЈЕДОР
Надам	 се	 да	 ће	 већина	Приједорчана	 препознати	 вриједности	 наших	

кандидата	 и	 програма	 СНСД-а	 и	 гласати	 за	 нашу	 велику	 побједу	 у	
Приједору.

 НАЈАВА ПОБЈЕДЕ У ПРИЈЕДОРУ
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СНСД	 са	Мирославом	Милова-
новићем	 жели	 да	 направи	 нове	
продоре	 за	 успјешну,	 бољу	 и	 про-
сперитетнију	Бијељину.	

Миловановић	 је	 мој	 близак	
са	радник	и	човјек	са	вријед	ностима	
које	ријетко	који	млади	човјек	има.	
Он	 је	 способан	 да	 овај	 град	 од	 8.	
октобра	поведе	у	сигурнију	и	љепшу	
будућност.

СНСД	 је	у	протеклом	периоду	у	
Бијељину	 преко	Владе	 Републике	
Српске	уложио	више	од	180	милио-
на	марака.	То	говори	о	нашој	озбиљ-
ности	 и	 одлучно	сти	 да	 развијамо	
овај	град.	По	литика	СНСД-а	је	таква	
и	ми	ћемо	наставити	са	улагањима	у	
Семберију	 заједно	 са	 новим	 гра-
доначелником	 који	 ће	 имати	 отво-
рена	врата	у	Бањој	Луци.	 

ИЗБОРНА КАМПАЊА СНСД-a 2012.

СНСД	има	најбољег	кандидата	
за	 градоначелника	 Бијељине,	
актуелног	 министра	 пољо	при-

вреде	Мирослава	Миловановића,	
који	је	показао	своју	способност	и	
ода	ност	 локалној	 заједници	 и	

мјесту	 гдје	 је	 рођен	 и	 гдје	 на	-
мјерава	 да	 остане.	 Oн	 се	 ни	 у	
једном	 тре	нутку	није	 двоумио	да	
понуди	 мје 	сто	 министра	 по	-
љопривреде	 и	 да	 се	 прихвати	

градоначелничког	 посла	 овдје	 у	
Бијељини.	Tо	до	вољно	показује	 o	
самом	 односу	 Мило	вановића	
према	Бијељини,	рекао	је	Додик	у	
Новом	насељу	Јања. 

ДОДИК И МИЛОВАНОВИЋ У НОВОМ НАСЕЉУ ЈАЊА КОД БИЈЕЉИНЕ

МИЛОВАНОВИЋ НАЈБОЉИ КАНДИДАТ 
ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА БИЈЕЉИНЕ

Мирослав Миловановић

МОРА СЕ ПРЕКИНУТИ СА 
НЕНАМЈЕНСКИМ ТРОШЕЊЕМ  

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Бијељина	има	други	по	величини	буџет	у	Републици	Српској	а	та	

средства	 су	 се	 трошила	 ненамјенски	 и	 најчешће	 по	 политичкој	
линији.

Недопустиво	је	да	борци	Војске	Републикe	Српске,	који	су	ствара-
ли	Српску	а	који	су	у	тешкој	материјалној	и	социјалној	ситуацији,	не	
могу	остварити	своја	права	 ако	нису	чланови	СДС-а.Такве	и	многе	
друге	ствари	морају	се	промијенити	од	8.	октобра.	 

СНСД у МЗ Главичице код Бијељине  пред више од 
3000 грађана одржао предизборни скуп

Милорад Додик:

СНСД И МИЛОВАНОВИЋ 
ПРОМЈЕНИЋЕ БИЈЕЉИНУ

Гаврило Бато 
Бобар

СВЕ ОБЕЋАНО У 
СЕМБЕРИЈИ 
ИСПУЊЕНО
Све	што	је	у	претходном	

периоду	 са	 предсједником	
Српске	Милорадом	Доди-
ком	договорено	да	се	уради	
у	 Семберији	 реализовано	
је.	 Захваљујући	 нама	 смо	
добили	статус	града.	 

Мирослав Миловановић

МОРАМО 7. ОКТОБРА 
ПОБИЈЕДИТИ

Знам	да	сте	ви	овдје	у	Гла	вичицама,	као	и	грађани	Бијељине	и	
цијеле	Семберије,	подржали	политику	СНСД-а	и	мене	као	будућег	
градона	чел	ника.	То	што	 се	догодило	2010.	 године	када	 је	СНСД	
убједљиво	 побиједио	 у	 Семберији,	 десило	 се	 и	 овдје	 у	
Главичицама.	Тражим	и	очекујем	да	оно	што	смо	овдје	започели	
прије	двије	године,	7.	октобра	потврдимо.

Све	што	 се	 дешава	на	 репуб	личком	нивоу	мора	 да	 се	 деси	и	
овдје	 у	 Бијељини.	Не	можемо	 би	ти	 општина	 која	 није	 компа-
тибилна	са	политиком	Владе	Републике	Српске.	Не	можемо	бити	
општина	 која	 не	 жели	 контакт	 и	 искрен	 однос	 према	
институцијама	 Српске.	 Само	 у	 сарадњи	 са	 њима	 моћи	 ћемо	
реализовати	 бројне	 пројекте	 и	 град	 Бијељину	 и	 Семберију	
учинити	мјестом	достојним	љепшег	живота.	 



5

Драго Љубичић

БИЋУ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

ДОМАЋИН
СНСД	 је	 странка	 која	 успје-

шно	 рјешава	 све	 проблеме.	
Према	Уставу	БиХ,	највећи	број	
животних	 питања	 је	 у	 надлеж-
ности	општине.	Да	бисмо	Добој	

повели	путем	развоја,	неопходно	
је	 да	 локалну	 власту	 у	 Добоју	
чини	 СНСД.	 Обећавам	 да	 ћу	
бити	 прави	 домаћин	 и	 градо-
начелник	 који	 ће	 бринути	 о	
сваком	 грађанину	 Добоја .	
Мо	дер	низоваћу	 локалну	 управу	
и	унa	приједити	сарадњу	са	Вла-
дом	 Ре	публике	 Српске.	 Такође	
ћу	 бри	ну	ти	 о	 рационалном	
троше	њу	 средстава.	 Вјерујем	 у	
нашу	 сигурну	побједу	у	Добоју.	 

Милорад Додик

СКИНУЋЕМО 
СДС И ОБРЕНА 

ПЕТРОВИЋА
Чуо	сам	да	је	постигнут	дого	вор	

између	 СДС	 и	 СДП	 БиХ,	 према	
коме	муслимани	 треба	 да	изаберу	
Обрена	 Петровића	 за	 гра	до	на-
челника	Добоја	и	оп		штин	ску	власт.	
Питам	вас,	хоће	те	ли	дозволити	да	
муслима	ни	 би	рају	 нашу	 локалну	
власт	у	До	боју.	

Добој	 је	 стратешко	 мјесто	 за	
Републику	Српску	 и	 вјерујем	 да	
ћете	 	бити	тога	свјесни,	 јер	СНСД	
и	 Драго	 Љубичић	 морају	 да	
по	биједе	у	Добоју.	Питам	се	гдје	су	
ти	 српски	 команданти	 ко	ји	 сада		
дозвољавају	 да	му	сли 	мани	бирају	
власт		Добоју.		

Република	 Српска	 ће	 једнога	
дана	 бити	 самостална	 држава.	То	
можемо	 остварити	 једино	 ако	
останемо	заједно.	Вјерујем	да	ћемо	
и	 након	 ових	 избора	 имати	
подршку	 више	 од	 50%	 грађана	
Републике	Српске,	 вјерујем	 у	 ту	
подршку	 и	 овдје	 у	 Добоју	 и	
поручујем	Обрену	Петровићу	 да	
ћемо	га	скинути	са	власти.	

ИЗБОРНА КАМПАЊА СНСД-a 2012.
СНСД је 17. септембра у Дому спортова у Добоју, пред више од пет хиљада грађана одржао предизборни митинг

ПОБЈЕДИЋЕМО У ДОБОЈУ

СНСД	 је	 представио	 канди-
дата	 Драгу	 Љубичића	 за	 гра-
дона	челника	Добоја,	 те	 одбор-
нич	ку	листу	и	изборни	про	грам.	
На	 ми	тингу	 су	 говорили:	
предсјед	ник	ОО	СНСД	Добој,	
Урош	 Го		стић,	 носилац	 од		бор-
ничке	лис	те,	Душко	Ва		сић,		кан-
дидат	 за	 гра	доначел	ника,	Драго	
Љу	би	чић, 	 потпред 	с једник	
СНСД-а	Игор	Радоји	чић	и	пред-
сједник	 СНСД-а	 и	 Републике	
Српске,	Милорад	Додик.
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Милан Ковач

ПОТВРДИТИ 
ПОВЈЕРЕЊЕ 

У СНСД
Све	 обећано	 смо	 урадили,	 и	

много	 више	 од	 тога.	Опоравили	
смо	Шипово,	и	оно	је	данас,	то	се	
сигурно	 може	 рећи,	 постало	
бренд.	Шипово	се	више	не	може	

зауставити	у	развоју	и	зато	данас	
тражимо	 глас	 за	СНСД	и	 нашег	
начелника	Малиновића.

Душан Малиновић

 СНСД ЗНА
Данас	 је	 буџет	 општине	

Шипово	 стабилан	и	 износи	пет	
милиона	 КМ.	 У	 овај	 град	 је	
ушло	још	41	милион	КМ	који	су	
дошли	 преко	Владе	 Републике	
Српске	 и	 других	 инвеститора.	

Знали	смо	шта	хоћемо	и	како	да	
радимо.	Наш	 циљ	 је	 12	 од		бор-
ника	 и	 мјесто	 начелника	 оп	-

штине.	 Дајте	 нам	 подршку	 и	
по	тврдите	 ваше	 повјерење	 у	
СНСД.	 

ИЗБОРНА КАМПАЊА СНСД-a 2012.

Игор Радојичић

ПОВЈЕРЕЊЕ ЗА 
ПОВЈЕРЕЊЕ

Са	вама	сам	већ	много	година	
и	 врло	добро	 знам	како	 је	 изгле-
дала	 општина	 Мркоњић	 Град	

2004.	а	знам	како	то	изгледа	сада,	
2012.	 године.	То	су	два	свијета	и	
да	нас	се	има	шта	показати	и	вид-
јети.	Овдје	функционише	провје-
рена	 формула,	 повјерење	 за	
по	вјерење.	 Грађани	 Мркоњића	
д а ј у 	 мандат, 	 а 	 СНСД	 то	
повјерење	 враћа	 развојем	 и	
бољим	животом.		

СНСД 18. септембра  на градском тргу у Шипову пред више од три хиљаде грађана одржао 
предизборни митинг

СНСД ОД ШИПОВА СТВОРИО БРЕНД
СНСД	 је	 у	Шипову	 пред	ставио	 одборничку	 листу,	 канди	дата	 за	

начелника	 општине	 и	 изборни	 програм	 за	 предсто	јеће	 локалне	
изборе.

На	 скупу	 су	 говорили:	 пред	сјед	ник	 ОО	 СНСД	 и	 носилац	
од	борничке	 листе,	Милан	Ковач,	 кан	дидат	 за	 начелника	 -	 актуелни	
на	челник,	 Душан	 Малиновић,	 пот		предсједници	 СНСД,	 Игор	
Ра	дојичић	 и	 Никола	Шпирић	 и	 предсједник	 СНСД-а,	Милорад	
Додик.

СНСД 18. септембра  у Мркоњић Граду, на централном градском тргу, одржао предизборни митинг пред 
више од 4000 грађана

СНСД, НАСТАВЉА ДАЉЕ

Зоран Тегелтија

ПОБИЈЕДИЋЕМО, ЈЕР ТО ВИ ЖЕЛИТЕ 
СНСД	је	више	од	политичке	странке.	Ми	себе	сматрамо	поро	ди-

цом,	 а	 зна	 се	 да	 породица	 рје	ша	ва	 све	 животне	 проблеме.	 На	
посљедњих	шест	 избора	 поби	једили	 смо	 овдје	 у	Мркоњићу	 са	
45–70%.	Тражимо	вашу	подршку	да	наставимо	даље.	Побиједићемо	
јер	 то	желе	 грађани	Мркоњић	 Града.	Иза	 нас	 је	 осам	 успјешних	
година,	 а	 најбоље	 године	 су	 пред	 нама.	 За	 њих	 смо	 спремни	 и	
организационо	и	кад	ровски.

Дивна Аничић

ВЈЕРУЈЕМ У 
НАШУ 

СИГУРНУ 
ПОБЈЕДУ

Спроводили	 смо	 и	 спрово	ди-
ћ емо 	 д о сљедн о 	 п р о г р ам	
СНСД-а.	Ми	 и	 грађани	желимо	
да	 овај 	 град	 буде	 бољи	 и	
богатији.	СНСД	има	свој	циљ,	и		
овај	 град	 смо	 вратили	 на	 прави	
пут. 	 Имамо 	 људе , 	 имамо	
енергију	 и	 имамо	 подршку	 вас,	
г р а ђ ан а 	 Мркоњић 	 Гр ад а .	
Вјерујем	 у	 вас	 и	 нашу	 сигурну	
побједу	седмога	октобра.	

СНСД	 у	Мркоњић	 Граду	 представио	 је	 одборничку	 листу,	
кандидаткињу	за	начелницу	и	изборни	програм.
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СНСД	 је	 у	 Зворнику	 пред	ставио	
изборни	програм,	 од	борничку	 листу	и	
кандидата	 за	 начелника	 оп	штине.	На	
скупу	 су	 говорили:	 предсједник	 ОО	
СНСД	Зворник	и	по	сланик	у	Пред	став-
ничком	 дому	 Парламентарне	 скуп-
штине	 БиХ,	 Лазар	Прода	новић,	 кан-
дидат	 за	 начелника	 Зоран	Сте	вановић,	
потпред 	с ј е 	дник 	 СНСД-а 	 Игор	
Ра	дојичић	 	 и	 предсједник	 СНСД-а,	
Милорад	Додик.

Лазар Продановић

ПОБИЈЕДИЋЕМО 
ПО ШЕСТИ ПУТ 
Ваше	 вечерашње	присуство	 је	 потврда	 да	

ће	 СНСД	 овдје	 у	 Зворнику	 побиједити	 по	
шести	пут.	Градићемо	просперитетни	Зворник	
за	 наш	 заједнички	 интерес	 и	 хтијења	 овога	
града.	 Бићемо	мотор	 развоја	 Зворника,	 исто	
као	Додик	Републике	Српске.	Урадили	смо	све	
обећано.	 Настављамо	 даље	 заједно	 послије	
седмог	октобра.

Зоран Стевановић

РАЗВИЛИ СМО 
ЗВОРНИК

Све	је	исто	као	и	прије	пет	и	по	година	када	
сам	 се	 прикључио	 великој	 породици	СНСД-а,	
само	 није	 исти	 Зворник.	 Откад	 га	 водимо,	
развили	смо	га,	и	од	запуштеног,	створили	један	
уређен	и	 чист	 град,	мјесто	 у	 које	 се	 долази	 и	
остаје.	Створили	 смо	нову	политичку	 климу	у	
Зворнику	 и	 створили	 услове	 за	 нормално	
функционисање	овога	града.	 

СНСД 19. септембра  у Спортској дворани у Зворнику пред више од пет хиљада грађана одржао 
предизборни митинг

СНСД ГРАДИ ПРОСПЕРИТЕТНИ ЗВОРНИК

РИБНИК, 18.9.2012.

СОКОЛАЦ, 11.9.2012.

ВЛАСЕНИЦА, 19.9.2012.

СРЕБРЕНИЦА, 23.9.2012.
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Факс: 051/319 413, 318 495
е-mail: odgovor@snsd.org

Главни уредник:
Милан Љепојевић

Штампа: 
НИГД “ДНН”

ТАЈМ-АУТ

ТРИ ПИТАЊА – ТРИ ОДГОВОРА
Доброслав ЋУК

кандидат СНСД-а за градоначелника Требиња

Одговори ако знаш, ако смијеш...

ДЕМОКРАТИЈА

Шта	је	то	демократија?
Када	двије	будале	имају	
више	права	него	један	
паметан.

МИТО

Која	је	разлика	између	српске	и	грчке	
трагедије? 
Грчка	је	заснована	на	миту,	српска	на	
миту	и	корупцији.

ВИ
Ц

мјесеца

Грађанин	је	друг	
ометен	у	развоју.

“Лоши	политичари	
бивају	изабрани	
захваљујући	добрим	
грађанима	који	не	
излазе	на	изборе.”	

George Jean Nathan

АФ
ОР
ИЗ
АМ

АФ
ОР
ИЗ
АМ

мјесеца

мјесеца

Каква	је	БиХ?

Болесна,	јер	има	
много	доктора	
на	високим	
функцијама.

Какав	је		СДП	
БиХ?

Као	мрква	у	
земљи,	црвен	а	
вани	зелен.

2.
СМС	СТРАНКА

Након	пребјега	(током	изборне	
кампање	2012),	
Демократска	партија	ће	се	звати	
СМС	странка.

АНАЛИТИЧАР

Аналитичар	не	зна	да	снесе	јаје,	
али	зна	да	кокодаче.

ЈУТАРЊИ РАЗГОВОРИ У КАФАНИ

3.

ЗВОРНИЧКЕ СНСД ОДБОРНИЦЕ

1. Какав	је	Дејтон?

Има	климаве	темеље,	али	зато	грађевина	пуца	од	
„чврстине“.

СНСД КАБРИОЛЕТ
ЗМАЈ ОД ШИПОВА: 

– ЈА САМ ТВОЈ ЧОВЈЕК

СНСД БРКОВИКОЗАРСКА ДУБИЦА, 22.9.2012

ПЈЕСМА: НЕ МОжЕ НАМ НИКО НИШТА


