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«Мир, слобода људи и народа, рад и економска и свака друга сигурност, 
једнакост, равноправност и солидарност, демократија, вишестраначки 
парламентарни систем, правна и социјална држава која ће бринути о на-
роду и служити човјеку и животу, сарадња са државама у окружењу, ре-
гиону и свијету, представљају програм СП». (Извод из Програма рада СП 
2009-2013.)
У широком спектру наших политичких партија, ниједна нема тако чисто 
и јасно профилисан програм као Социјалистичка партија. Суштина на-
станка, трајања и даљег јачања Социјалистичке партије је изградња де-
мократског друштва, друштва социјалне правде и афирмација друштвe- 
но-одговорног понашања у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

-  Расподјела друштвеног производа према властитом учешћу у његовом 
формирању, уз обезбеђење обавезне резерве за реализацију мјера 
социјалне политике. 

-  Једнакост права и могућности за ограничавање неједнакости; праведна 
и социјално прихватљива приватизација; праведна надокнада за одузето 
и намирење неисплаћеног; друштво без дискриминације жена, младих, 
особа с посебним потребама, националних мањина и етничких група.

- Правда је солидарност!

-  Стриктно поштовање и досљедна примјена Дејтонског мировног спора-
зума; евентуално побољшавање и доградњу уставних рјешења проводи-
ти не наносећи било какву штету Републици Српској. 

-  Поштовање Устава РС и темељних уставних принципа: територија РС је 
јединствена, недјељива и неотуђива; живот човјека је неприкосновен; 
социјална правда и владавина права; слободни избори; вишестраначки 
систем; локална самоуправа.

- Заштита права националних мањина и етничких група.  
- Породица, мајка и дијете имају посебну заштиту.
- Свако има права на рад и слободу рада.

-  Стратегија политичког дјеловања СП усмјерена је на дугорочно и систем-
ско рјешавање питања незапослености и враћање достојанства свим 
обесправљеним запосленим, путем корјенитих привредних и друштве-
них  реформи, имајући у виду да само економски независан појединац, 
који живи од свог рада, може бити стуб једног здравог и просперитетног 
друштва.  

-  Правно упориште за своју стратегију СП црпи из Устава РС да „свако има 
право на рад и на слободу рада“! Уважавајући ово право, СП у  стратегију 
свог политичког дјеловања укључује и стратегију борбе против сиро-
маштва: „сиромаштво се не рјешава давањем, већ стварањем“!

-  Свјесна своје историјске одговорности и начела неуништивости 
социјалистичке идеје, СП своју стратегију не нуди као изборну понуду, 
већ као основ за доношење свеобухватне државне стратегије развоја.

-  Стратегија СП полази од аксиома „Правда за све“,  из којег произилазе 
основна поља будућег дјеловања Социјалистичке партије:

	 •	Образовање	као	услов	за	веће	запошљавање
	 •	Нормативне	претпоставке	за	веће	запошљавање
	 •	Институционални	оквир	за	ефикасније	запошљавање
	 •	Активна	политика	запошљавања
	 •	Пасивна	политика	запошљавања
	 •	Тржиште рада, запошљавање, политика зарада и пензија.

-  СП реализацију стратегије економског развоја РС схвата и као средство 
за	достизање	свог	главног	стратешког	циља	–	УСПОСТАВЉАЊЕ		ДРУШТВА	
СОЦИЈАЛНЕ	ПРАВДЕ!

-  Привредни модел за који се ми залажемо јесте: посао – плате – 
пензије праведна расподјела друштвеног дохотка, подразумијевајући 
да је образовање усклађено са цјелокупним моделом политике 
запошљавања. 

-  Концепт перманентног образовања као животна потреба свих запосле-
них у РС 

- Реформа радног законодавства.
-		Обезбјеђење	 повољних	 кредитних	 линија	 привремено	 незапосле-

ним лицима; стимулисање породичног бизниса; стимулисање пројекта 
самозапошљавања; допунско образовање, доквалификације и преква- 
лификацијe.

-  Створити услове да приоритет код запошљавања имају лица која су 
остала без посла у току приватизације, најчешће због непоштовања 
социјалног програма. 

СП се снажно залаже да држава проведе мјере за очување нивоа запосле-
ности, како у државном, тако и приватном сектору:
- без отпуштања запослених,
-  уз обезбјеђење посебних пореских олакшица за послодавце из приватног 

сектора, који због смањења пословних активности планирају отпуштање 
запослених,

-  привременим смањењем пореза и доприноса за запослене у сектори-
ма, који су посебно погођени свјетском економском кризом (туризам, 
грађевинарство, пољопривреда),

-  умањењем или ослобађањем од пореза и доприноса лица која су се запо-
слила током 2011. године.

Социјалистичка партија се исто тако залаже за спровођење слиједећих 
мјера од стране државе: 
Мјере за реализацију посебне социјалне политике у функцији ублажавања 
посљедица свјетске економске кризе:
- повећање буџетског давања за социјалну заштиту за 10%, 
-  измјенама одредби о роковима у Закону о обештећењу корисника пра-

ва из пензијског и инвалидског осигурања, обезбиједити убрзану ис-
плату заосталих обавеза до краја 2011,

-  измјенама Закона о социјалној и дјечијој заштити омогућити да новчани 
износ дјечјих додатака и других права буде усклађен са растом трошкова 
живота,

-  формирати Фонд за исплату свих заосталих обавеза према технолош-
ким вишковима.

Мјере за финансијску подршку привреди: 
-  од средстава државних резерви и инокредитних линија формирати Фонд 

подршке привреди,
- повећати агробуџет, укључујући буџет за рурални развој,
-  обезбједити гаранције за кредите у туризму и другим привредним гра-

нама.  
Мјере државе на плану штедње у државној управи и локалним самоупра-
вама,	као	и	у	привредним	друштвима	у	којима	је	држава	(Влада,	Фондови,	
општине), већински власник:
-  ограничити највеће плате у јавном предузећу, привредном друштву са 

већинским власничким учешћем државе и у регулаторним агенцијама 
на максимално три просјечне зараде у привредном друштву, односно 
агенцији,

-  у свим потрошачким јединицама буџета линеарно извршити рацио–
нализацију трошкова на начин да се за 25% смање планирани трошкови 
за службена путовања, репрезентацију, инвестициона одржавања, трош-
кове канцеларијског материјала, телефона, горива за службене аутомо-
биле, издатке и уговорене услуге,

-  обуставити додјељивање средстава за рјешавање стамбених потреба 
државних и јавних функционера.

Измјенићемо структуру пореских прихода тако што ћемо се залагати за:
-  сузбијање сиве економије на начин да она буде испод 5% БДП за 2011. 

годину,
- увођење пореског идентификационог картона,
-  завршетак реформе у сектору евиденције некретнина и идентификацију 

власништва на територији РС,
-  ефикаснију пореску дисциплину, нарочито у грађевинарству, у областима 

угоститељства, игара на срећу.
- повећање капиталног буџета на 15% БДП-а 
-  ригорозну контролу буџетских прихода и расхода, у чему ће 

имплементација програмског буџета бити приоритет, као и подршка 
даљем развоју Државне ревизорске институције.

-  У оквиру примарне здравствене заштите поспјешићемо редовну 
вакцинацију, предвиђену за спрјечавање разних видова обољења и пре-
носивих болести, а оснажићемо и друге превентивне радње и поступке, 
као што су: борба против пушења, промоција здраве исхране, рекреације 
и спорта.

-  Постојећу инфраструктуру побољшаћемо изградњом нових објеката, 
опремљених савременом медицинском опремом. 

-  Радићемо на школовању врхунских кадрова у свим сегментима здрав-
ствене заштите, обезбјеђујући специјализације у познатим свјетским цен-
трима.

-  Залагаћемо се за стварање услова за бесплатне систематске прегледе 
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грађана једном годишње.
-  Проширићемо мрежу здравствених амбуланти на сеоским подручјима. 
-  Унијећемо у закон одредбу којом се лица која се налазе на Заводу за 

запошљавање и расељена лица ослобађају од плаћања партиципације за 
љекове. 

-  У оквиру проширења позитивне листе љекова, омогућићемо незапосле-
ним лицима, лицима са социјалним примањима и пензионерима са ни-
ским примањима, бесплатно подизање љекова које користе дуже од шест 
мјесеци.

-		Обезбиједићемо	 очување	 традиционалних,	 културних,	 историјских	 и	
других вриједности Републике Српске. 

-  Залагаћемо се за повећање буџетских издвајања за културу. 
-  Билбиотеке, музеји, кљижаре, атељеи, домови културе и остали центри, 

имаће повлашћени статус у односу на предвиђена буџетска средства за 
ову намјену.

-  Залагаћемо се за развој библиотекарске дјелатности по најсавременијим 
стандардима.

-  Принцип поштовања и заштите ауторских права биће до краја уважен.

-		Обезбиједићемо	квалитетнију	материјалну	базу	за	извођење	наставе	фи-
зичког васпитања, као и побољшање кадровске структуре у предшкол-
ским установама и основним школама. 

-  У сарадњи са спортским савезима радићемо на стварању што бољих усло-
ва за рад младих, талентованих спортиста, у циљу постизања што бољег 
пласмана на међународним такмичењима.

-  Борићемо се за деполитизацију спорта и спортских савеза као и других 
спортских асоцијација.

-  Унаприједићемо инфраструктуру у свим сегментима спорта, јер је квали-
тет инфраструктуре наш највећи проблем у остваривању циљева – врхун-
ских резултата.

- Стипендираћемо спортске таленте.
-  Унаприједићемо и проширити критеријуме за обезбјеђивање материјалне 

сигурности заслужних спортиста у односу на њихове значане резултате и 
успјехе постигнуте на међународним такмичењима.

-  Дужна пажња посветиће се и спортистима с посебним потребама и 
њиховим такмичењима.

СП чврсто стоји на становишту да однос човјека према природи тре-
ба развијати у правцу рационалног коришћења природних ресурса и 
планирања развоја који омогућава успостављање равнотеже економ-
ских, социјалних и еколошких захтјева. Другим ријечима, нема дугорочног 
развоја људског друштва без очувања и унапређења животне средине.

 -  СП  ће истрајавати на спровођењу Стратегије заштите природе Репу-
блике Српске и њених акционих планова, Републичке стратегије за-
штите ваздуха са акционим планома управљања квалитетом ваздуха, 
као и на спровођењу других стратешких докумената који се директно 
или у одређеној мјери односе на заштиту и очување животне средине.

-  СП ће захтјевати од ресорног министарства да се грађанима Републике 
Српске дају на увид редовни годишњи извјештаји о стању животне сре-
дине, с посебним освртом на квалитет живота у урбаним и индустријским 
срединама.

-  На основу детаљне анализе стања животне средине у РС, предузимаће 
се мјере за санацију угрожених подручја.

-  СП ће дати пуни допринос спровођењу Програма борбе против коруп-
ције и организованог криминала.

-  СП инсистира на увођењу посебних антикорупционих мјера у оним 
државним институцијама у којима су откривене појаве корупције, те на 
опозиву јавних функционера који су на било који начин учествовали у 
недозвољеним активностима.

-  Радићемо на јачању превенције и пуне инспекцијеске контроле свих 
учесника на финансијском тржишту, у циљу спречавања прања новца  
стеченог криминалним активностима. 

-  Ради стварања што квалитетнијег законодавног оквира,  обезбиједићемо 
доношење кривичних закона који су у потпуности хармонизовани са 
правним	тековинама	ЕУ.	

-		Пројекат	 „Народна	 канцеларија“	 биће	 уређен	 Законом о бесплатној 
правној помоћи, којим ће се предвидјети отварање Народних кан-
целарија на свим нивоима.

-  Социјалистичка партија се залаже за што скорије доношење свеобухват-
не Стратегијe развоја Републике Српске и Националног развојног пла-
на као обавезујућих докумената за земље у процесу придруживања ЕУ. 

- СП се такођер залаже за:
-  доношење Закона о равномјерном регионалном развоју, у оквиру 

којег је предвиђено стварање државног фонда за подстицање развоја 
неразвијених регија;

-  смањење пореских стопа и доприноса и привремено укидање  појединих 
пореза за инвеститоре и новозапослене у неразвијеним регијама;

-  издвајање најмање 15 % укупних средстава капиталног државног  буџета 
за реализацију пројеката у општинама у неразвијеним дијеловима РС;

-  издвајање најмање 15 % укупних средстава по основу кредитне под-
ршке за пројекте запошљавања и отварања малих и средњих предузећа 
у неразвијеним општинама

-  децентрализацију државне управе и премјештање једног броја органа 
државне управе, агенција и других државних институција  у неразвијене 
општине.

СП инистира на досљедном спровођењу мјера за дугорочни развој аграр-
ног сектора у РС, зацртаним у Стратегији развоја пољопривреде РС. 
-  повећање обима производње и побољшање структуре агроиндустријске 

производње у циљу обезбјеђења трајне прехрамбену сигурност; 
-  оптимално коришћење пољопривредних ресурса, повећање продуктив-

ности и конкурентности;
-  уравнотежен интегрални развој, аграрни, рурални и регионални,  

заустављање депопулације и економско-социјална ревитализација 
сеоских, посебно брдско-планинских подручја;

-  стабилно тржиште пољопривредно–прехрамбених производа, понуда 
хране која ће по обиму, структури, цијенама и квалитету бити усклађена 
са потребама и куповном моћи потрошача; 

-  повећање извоза и остваривање вишег нивоа покривености у 
спољнотрговинској размјени пољопривредно-прехрамбених произво-
да: 

-  институционално, материјално, кадровско, техничко-технолошко оспо- 
собљавање	пољопривреде	за	укључивање	РС	и	БиХ	у	регионалне,	Европ-
ске и свијетске интеграционе процесе.

- СП ће инсистирати на:
- повећању «Агро-буџета»  за 50 %, 
- формирању Развојне пољопривредне банке,
-  обезбјеђењу субвенција за пројекте изградње прерађивачких капацитета, 
-  обезбјеђењу кредита са субвенционираним каматама за набавку нове 

пољопривредне механизације. 

Руралном економијом у Републици Српској доминирају шумарство и  
пољопривреда, зато је развој села директно завистан од развоја ове двије 
привредне гране. 
У циљу заустављања депопулације руралних подручја и њиховог развоја, 
Социјалистичка партија ће:
-  учинити све што је могуће да се заустави недомаћинско газдовање држав-
ним	шумама	од	стране	ЈПШ	«Шуме	Републике	Српске»,

-  да се унаприједи стање приватних шума, како по залихи дрвне масе, тако 
и по њеном квалитету,

РАЗВОЈ ЗА СВЕ!

КОРИСТИ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА СВЕ!

НАШЕ СЕЛО 

«У оквиру проширења позитивне листе љекова, 
омогућићемо незапосленим лицима, лицима са 
социјалним примањима и пензионерима са ни-
ским примањима, бесплатно подизање љекова 
које користе дуже од шест мјесеци.»

«Побољшаћемо квалитет живота на селу тако 
што ћемо радити на изградњи путевa до сваког 
засеока, побољшати квалитет здравствене за-
штите, водоснабдијевање, образовне програме 
за пољопривреднике и на тај начин смањити 
социјалну искљученост сеоских домаћинстава и 
приближити село граду»

КУЛТУРА ЗА СВЕ! x

СПОРТ ЗА СВЕ! x
x

x

x

ЗДРАВА ЖИВОТНА ОКОЛИНА ЗА СВЕ! x

СИГУРАН ЖИВОТ ЗА СВЕ! x
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-  да се окрупне приватни пољопривредни и шумски посједи у циљу  
њиховог ефикаснијег коришћења. 

Везано	за	развој	села,			
-  побољшаћемо квалитет живота на селу тако што ћемо радити на изградњи 

путева до сваког засеока, побољшати квалитет здравствене заштите, 
водоснабдијевање, образовне програме за пољопривреднике и на тај 
начин смањити социјалну искљученост сеоских домаћинстава и прибли-
жити село граду,

-		циљ	нам	 је	да	створимо	„Европско	село“	усвајањем	и	примјеном	нових	
производних система и технологија по угледу на многобројна „европска 
села“ у региону, што ће допринијети укупном развоју нашег друштва. Бо-
гатство, очуваност и љепота природних ресурса, и све већа заинтересова-
ност свјетског емитивног тржишта за сеоски и еко туризам, представљају 
огроман потенцијал за читаву територију РС,

-  реализоваћемо пројекат пружања здравствених услуга на селу, тако што 
ће мобилне здравствене екипе, по потреби, а најмање једном мјесечно, 
обилазити свако село и засеок и пружати љекарске услуге онима који 
нису у могућности да дођу до града и до најближе љекарске амбуланте.

-  што прије донијети Акциони план за спровођење Стратегије развоја  
трговине у РС 

-  донијети и спровести мјере за сузбијање монополског понашања у трго-
вини, прије свега у односу на све веће окрупњивање и увезивање  увоз-
ника и велетрговаца, 

-  заштити мале трговинске радње обезбјеђивањем повољних кредита 
и субвенција, због њихове угрожености од стране великих трговачких 
ланаца,

-  увести обавезни недељни одмор, тј. нерадни дан у недјељу у свим трго-
винским радњама.

Ова	сарадња	не	смије	бити	доживљена	искључиво	као	захтјев	Европске	
уније,	 већ	 као	 стварна	 потреба	 југоисточне	 Европе.	 Дакле,	 не	 ради	 се	
само о предуслову нашег комплетног процеса придруживања, већ ре-
гионална сарадња представља стварни тест наше способности да из 
транзиције коначно пређемо у сљедећу развојну фазу нашег друштва 
– трансформацију.
Регионална сарадња у суштини представља јединство кроз компромис, што 
незаустављиво	 усмјерава	 земље	 југоисточне	 Европе	 ка	 установљавању	
најближих могућих партнерских односа.

-  иницирање скраћивања рокова за извршење реституције кроз измјене и 
допуне законских одредби,

-  формирање државне Дирекције за принудну наплату,
-  реорганизацију катастарске службе у оквиру Дирекције за некретнине, 

ради побољшања њене ефикасности и тачности,
-  побољшање законских рјешења у циљу скраћивања судских поступака и 

процедура у рјешавању имовинских и дужничко-повјерилачких односа 
и за пуну идентификацију, заштиту и рационално газдовање државном 
имовином.

-  Закон о локалној самоуправи у цјелости ћемо ускладити са начелима 
Европске повеље о локалној самоуправи

-		Обезбиједићемо	дослиједно	остваривање	локалне	самоуправе	на	наче-
лима демократизације, децентрализације, деполитизације и аутономно-
сти локалне самоуправе

-  Спровешћемо свеобухватну децентрализацију како би локална само-
управна аутономно вршила послове, који по својој природи припадају 
грађанима, а који су њима најближи, и за које грађани имају свакодневне 
потребе.

-  Подстаћи ћемо развој облика одлучивања грађана кроз јачање инсти-
тута непосредних избора, референцума, зборова грађана, грађанске 
иницијативе и др.

-		Омогућићемо	грађанима	остварење	права	на	напосредно	организовање	
мјесних заједница и других, нижих облика локалне самоуправе

-		Локалној	 самоуправи	 обезбиједићемо	 потпуну	 самосталност	 у	 управ-	
љању, коришћењу и располагању локалном имовином

-		Обезбиједићемо	информатичку	оспособљеност,	ефикасност	и	професио-
налност у раду органа и локалних јавних служби које морају бити блиске 
грађанима

-  Изградићемо законодавни оквир који ће омогућити јачање буџетске 
суверености, самосталности у планирању, утврђивању, прикупљању и 
расподјели јавних прихода локалних јединица. Извори финансирања 
локалних власти биће примјерени њиховим дужностима, које прописују 
Устав и закон. Преиспитаћемо критеријуме за расподјелу средстава 
егзистенцијалног фонда и обезбиједити уједначавање финансирања оп-
штина у РС. Обезбиједићемо јавност рада, потпуну контролу и ревизију 
законитости трошења буџетских средстава.

-  залагаћемо се за поштовање и гарантовање корпуса мањинских права у 
која спадају:

•		право	на	изражавање,	чување,	развијање	и	јавно	испољавање	национал-
не, етничке, културне, вјерске, образовне и друге посебности,
•		право	на	ефикасно	учешће	у	културном,	вјерском,	друштвеном,	економ-

ском и јавном животу
•		право	на	 ефикасно	 учешће	 у	 доношењу	одлука	на	националном	и	 гдје	

је потребно, регионалном нивоу, у вези са мањином којој припадају, или 
областима у којима живе
•		право	на	оснивање	и	одржавање	сопствених	удружења
•		право	 да	 оснивају	 и	 одржавају	 слободне	 и	 мирољубиве	 контакте	 са	

грађанима других држава, са којима су у вези на основу националних или 
етничких, вјерских или језичких веза.

-  интеграција мањина у друштво, али не и асимилација мањина, као што је 
то досад било

-  РС би посебну пажњу требало да посвети положају и образовању при-
падника етничких мањина

-  Право на обезбијеђење и очување посебног идентитета свих етничких 
група је неопходно

-  СП ће се заложити за поштовање Хашких препорука о праву националних 
мањина на образовање из 1996. године.   

1.  слобода, једнакост и правда у друштву (у овом принципу инкорпорира-
на је борба против криминала и корупције, који представљају један од 
највећих проблема Републике Српске)

2.  изградња солидарног и плуралистичког друштва једнаких шанси
3.   заштита и афирмација права и слобода сваког појединца, без обзира 

на његову припадност, оријентацију, политичка увјерења и социјални 
статус, и борба против дискриминације

4. учешће младих у животу и развоју заједнице
5. борба за равноправност полова
6.  обезбјеђење свима права на рад, образовање, здравствену и социјалну 

заштиту и пензије
7. децентрализација и равномјерни развој уз владавину права
8. заштита животне средине и обезбјеђење одрживог развоја
9.  промоција доживотног образовања, јер је образовање гарант успјешне 

будућности

1.		Не	постоји	демократија	без	социјалне	правде!
2.  Социјална правда је задовољавајући степен демократске контроле за 

ограничавање сваког облика монопола и партијске моћи.
3.  Социјална правда је солидарна и равномјерна редистрибуција јавних 

ресурса.
4.  Социјална правда је успјешна борба против свих видова социјалне, на-

ционалне, радне, расне и социјалне дисктриминације
5.  Социјална правда је једнак приступ образовању, здравству и култури
6. Социјална правда је темељ уставног уређења Републике Српске

ТРГОВИНА

ЗАШТИТА МАЊИНА

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

ИСТА ПРАВА ЗА СВЕ!

ЉУДСКА ПРАВА ЗА СВЕ!

«Спровешћемо свеобухватну децентрализацију 
како би локална самоуправна аутономно врши-
ла послове, који по својој природи припадају 
грађанима, а који су њима најближи, и за које 
грађани имају свакодневне потребе.»

«Право на изражавање, чување, развијање и јавно 
испољавање националне, етничке, културне, 
вјерске, образовне и друге посебности.»

ПОБЈЕДА ЈЕ ТЕК ПОЧЕТАК!

x

x

x

СОЦИЈАЛНА ПРАВДА x

x

x

x
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4.  Јаворски Михајло 
рођен 01.05.1954. 
пензионер

2.  Врањеш Биљана 
рођена 02.05.1969. 
дипл. инж. машинства

8.  Вукотић Горан 
рођен 10.02.1959. 
мр. грађевинарства

7.  Чорокало Душко 
рођен 28.03.1953. 
инж. машинства

1.  Савановић Миленко - носи. листе 
рођен 07.03.1955. 
инж. машинства

5.  Бургић-Радмановић Марија 
рођена 02.03.1956. 
др медицинских наука

6.  Мијатовић Радован 
рођен 23.03.1951.
електротехничар

3. Ћетковић Јелена 
рођена 23.05.1959. 
дипл. економиста

5.  Митровић Јелена 
рођена 01.10.1986. 
дипл. правник

3.  Чанчаревић-Милашин Сандра 
рођена 19.09.1980. 
дипл. психолог

1.  Перић Драган - носилац листе 
ођен 18.02.1962. 
дипл. инж. технике

2.  Дуроњић Маја 
рођена 15.05.1980. 
проф. филоз. и социологије

6.   Марковић Остоја 
рођен 29.09.1958. 
наставник

4.  Михаиловић Боро 
рођен 21.04.1951. 
дипл. маш. инжињер

6.  Стајић Ирена 
рођена  13.07.1974. 
хемиј.-технолошки техничар

4.  Сорајић Зоран 
рођен 21.06.1959. 
дипл.  правник

1.  Скоко Максим - носи. листе 
рођен 28.01.1967. 
дипл. инж.ел. технике.

5.  Милисављевић Оливера 
рођена 06.03.1970. 
проф. разредне наставе

2.  Росић Сузана 
рођена 16.08.1981.

економ. техн. и студент 3.године 
економ. факултета

7.  Плазачић Јованка 
рођена 08.03.1962. 
трговац

3.  Јашић Бранко 
рођен 22.11.1962.

дипл. инж. заштите на раду и 
животне средине

ДАЈЕМО РИЈЕЧ:

- да ћемо бити одговорна, вриједна, ефикасна и поштена власт
- да ћемо РС градити као државу социјалне правде
- да ћемо бити с народом и за народ
- да ћемо обезбиједити мир, стабилност и напредак за све грађане у РС
-  да ћемо бити чврста гаранција бољег, праведног и достојанственог
   живота у Републици Српској!

Кандитатска листа Социјалистичкe партијe за Представнички Дом Парламентарне Скупштине БИХ из РС- Изборна јединица 2 x

Кандитатска листа Социјалистичкe партијe за Представнички Дом Парламентарне Скупштине БИХ из РС- Изборна јединица 3 x

Кандитатска листа Социјалистичкe партијe за Представнички Дом Парламентарне Скупштине БИХ из РС- Изборна јединица 1 x
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8.  Михајловић Борка  - ПУП 
рођена 12.01.1962. 
пензионер

7.  Рашић Душан 
рођен 25.08.1950. 
инж. организације рада

6.  Топаловић Симо  - ПУП 
рођен 31.12.1945. 
пензионер

5.  Околић Наташа 
рођена 15.02.1987. 
студент Учитељ. факултета

4. Ч ерек Милован 
рођен 10.01.1951. 
правник

2.  Недић Светлана 
рођена 22.10.1960. 
доктор

17.  Вукајловић Ранко 
рођен 05.11.1950. 
просвјетни радник

16.  Радановић Наташа 
рођена 20.04.1988. 
студент

14.  Десанчић Дарко 
рођен 05.08.1964. 
дипл.инж.пољопривред 

1.  Томић Благоја - нос. листе ПУП 
рођен 25.06.1943. 
пензионер

18.  Параш Слађана 
рођена 29.12.1986. 
економски техничар

8.  Главаш Драган 
рођен 20.09.1955. 
економиста

12. Ј ањић Синиша 
рођен 07.08.1969. 
економски техничар

2.  Николетић Стана 
рођена 25.09.1959. 
специјалиста педијатар

9.  Милосављевић Љиљана 
рођена 22.05.1962 
доктор медицине

13.  Радановић Мирјана 
рођена 02.08.1983. 
ССС

3.  Протић Слободан 
рођен 14.03.1965. 
просвјетни радник

10.  Радишић Драган 
рођен 24.10.1975. 
ССС

4.  Војводић Никола 
рођен 11.09.1962. 
мр. економских наука

11.  Кесар Остоја  - ПУП 
рођен 21.09.1935. 
пензионер.

15.  Кудра Мирослав 
рођен 14.06.1962. 
мех. за ТК уређаје

5.  Антонић Радосава  - ПУП 
рођена 01.05.1948. 
пензионер

6.  Радојчић Милијана 
рођена 10.05.1985. 
дипл. педагог

7.  Шукало Живко 
рођен 28.05.1946. 
инж. машинства, пензионер
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1.  Чудић Саша - носилац листе 
рођен 06.07.1974. 
магистар техничких наука

8.  Сладојевић Радојка  - ПУП 
рођена 04.04.1952. 
пензионер

15.  Тешић Раде 
рођен 04.08.1976. 
дипл.инж.шумарства

2.  Лолић-Вучковић Невенка 
рођена 15.10.1949. 
дипл.инж.електро-технике

9.  Ђермановић Душко 
рођен 01.02.1960. 
инж. машинства 

16.  Врачар Момчило 
рођен 07.10.1945. 
инж. саобраћаја

3.  Стеванчевић Илија  - ПУП 
рођен 29.04.1937.  
пензионер

10.  Вртунић Дамјан 
рођен 28.06.1948. 
наставник математике 

17.  Антонић Сандра 
рођена 29.07.1983. 
проф. физичког васпитања

4.  Гојковић Петко 
рођен 12.06.1960. 
правник 

11.  Васић Мира 
рођена 23.03.1961. 
дипл. правник

5. Обрадовић Дијана 
рођена 18.07.1965 
дипл. инж. ПТТ 

12.  Петрушић Стаменко 
рођен 23.07.1957. 
инж. заштите животне 

6.  Топић Стево - ПУП 
рођен 07.07.1945. 
пензионер

13  Торбица Милан 
рођен 28.04.1946. 
доктор наука 

7.  Дулић Остоја 
рођен 28.01.1950. 
проф. српског језика

14.  Галић Мира 
рођена 05.06.1953. 
професор

1.  Марић Ристо - носилац листе 
рођен 28.02.1955. 
дипл. ецц

15.  Павловић Раде 
рођен 18.07.1946. 
дипл. економиста

9.  Тодоровић Срђан 
рођен 18.04.1980. 
дипл.ецц

10.  Ковачевић Јован 
рођен 27.09.1969. 
дипл. инж. саобраћаја

3.  Јовичић Жарко 
рођен 09.10.1955. 
инж. шумарства

11.  Петровић Десанка 
рођена 02.03.1951. 
дипл. ецц

12.  Гаврић Милан 
рођен 01.08.1944. 
пензионер 

13.  Станковић Ђорђо - ПУП 
рођен 08.10.1939. 
пензионер 

14.  Милутин Милица 
рођена 09.10.1959.
комерцијалиста

x

x

x
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10.  Вујадиновић Свјетлан 
рођен 08.07.1987. 
студент

1.  Ђокић Петар - носилац листе 
рођен 29.07.1961. 
дипл. економиста

8.  Поповић Љубинка - ПУП 
рођена 28.12.1938.

дипл. економиста, пензионер

2.  Божовић Нада 
рођена 25.03.1955.

др. медицине и спец. мед. рада

9.  Јурошевић Војо 
рођен 22.09.1984. 
проф. филозофије

3.  Мркајић Драган-Каја 
рођен 06.06.1954. 
наставник

14.  Кнежић Здравка 
рођена 03.01.1956. 
хемијски техничар

4.  Лугоњић Милан  - ПУП 
рођен 20.03.1946.

дипл. економиста, пензионер

5.  Јовановић Бранислава 
рођена 27.07.1954.

прим. др гинек. и акушерства 

11.  Миладиновић Љиљана 
рођена 11.03.1972. 
виша економска школа

6.  Курешевић Саво 
рођен 08.03.1967. 
дипл. економиста

12.  Јосиповић Цвјетин - ПУП 
рођен 02.04.1945. 
пензионер

7.  Глахаковић Предраг 
рођен 29.09.1954.

мр економских наука Министар 
трговине и туризма у Влади РС

13.  Бркић Гавро 
рођен 26.10.1961. 
ССС

Кандитатска листа Социјалистичка партија - Партија уједињених пензионера - Изборна јединица 4

14.  Боровчанин Нада 
рођена 16.09.1954.

инж. пољоприв.-прехрам. технологије

11.  Пјевић Душица 
рођена 09.02.1980. 
дипл. економиста

10.  Благојевић Драго 
рођен 29.09.1954. 
Факултет политичких наука

5.  Милошевић Милена - ПУП 
рођена 28.01.1948. 
пензионер

3.  Вељовић Стеван 
рођен 29.11.1956. 
дрвни техничар

Кандитатска листа Социјалистичка партија - Партија уједињених пензионера - Изборна јединица 5

1.  Аћимовић Будимир - носи. листе 
рођен 05.09.1950. 
дипл. математичар

16.  Стојановић Драгица 
рођена 11.09.1977. 
дипл. економиста

2.  Батинић Анкица 
рођена 11.10.1961. 
проф. биологије

9.  Благојевић Велизар - ПУП 
мр. тех. наука, пензионер

13.  Драгичевић Жарко - ПУП 
рођен 26.02.1940. 
пензионер

6.  Галић Јаков 
рођен 06.11.1954. 
дипл. економиста

7.  Беатовић Павле 
рођен 09.11.1944. 
правник, пензионер

4.  Томић Предраг 
рођен 08.02.1956. 
доктор физичких наука

15.  Лукић Миленко 
рођен 01.04.1962. 
ССС

8.  Јакшић Данка 
рођена 12.12.1978. 
дипл. економиста

12.  Токановић Брано 
рођен 24.12.1960. 
дипл. правник

3.  Вукотић Момчило 
рођен 30.11.1957. 
прехрамбени техничар

2.  Ждрале Зорица 
рођена 30.06.1975. 

проф. српског језика и књижев.

Кандитатска листа Социјалистичка партија - Партија уједињених пензионера - Изборна јединица 6

1.  Мрдић Слободан - носи. листе 
рођен 15.07.1947.  
дипл. инж. машинства

7.  Мучибабић Радослав 
рођен 10.03.1951. 
проф. филозофије

4.  Дучић Слободан - ПУП 
рођен 25.07.1953. 
пензионер

8.  Марић Дана - ПУП 
рођена 25.06.1958. 
пензионер

10.  Кујунџић Горан 
рођен 31.01.1977. 
професор информатике

5.  Шкипина-Батинић Данијела 
рођена 06.09.1972

др мед.и спец. патолог. и мр мед. наука

11.  Тасовац Ана 
рођена 30.04.1984. 
дипл. психолог 

9.  Окука Слобо 
рођен 15.12.1950. 
пензионер

12.  Павловић Жарко - ПУП 
рођен 10.04.1946. 
пензионер

6.  Столица Вукашин 
рођен 07.05.1953. 
дипл. инж. електротехнике

x

x

x



Овај пут ћемо за правду побиједити!

Ово нису обични избори.

На овим изборима се не само бира, већ одлучује. 

Двадесет је година након првих вишестраначких избора у БиХ.

Можемо читати књиге из прошлости, али не можемо у њој живјети.

Поставите себи само једно питање: какво ми то друштво градимо?

И шта ће у том друштву се десити кад се једног дана са ових простора

повуку представници Међународне заједнице?

То је питање за сваког грађанина РС, Федерације БиХ и свих грађана БиХ?

Без диктатура, силе и присиле, можемо ли ми створити предуслове за 

остварење друштва социјалне правде? Можемо ли кроз процес уставних 

промјена ући у ред европских цивилизацијских токова?

Ми не тражимо ваш глас. Ми подржавамо вашу одлуку!

И зато вас молимо да у недељу, 3. октобра ту одлуку овјерите.

Не заборавите: добри људи бирају лоше политичаре зато што не гласају.

Ви ћете се по свом избору одлучити за најбоље. Ми ћемо то поштовати. 

Важно је да се ваш глас чује и да овај пут не „играте на срећу“.

Постоји сигуран и провјерен избор.

Коалиција Социјалистичка партија - Партија уједињених пензионера вас 

позивају да објезбедимо ПРАВДУ ЗА СВЕ!

Правда за све!

Јована	Дучића	25	•	78	000	Бања	Лука	•	тел:	051/328	750,	328	751,	328	752	•	факс:	051/328	753	•	e-mail:	info@socijalisti.ba	•	www.	socijalisti.ba	
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