
 

 

Општина Источно Ново Сарајево 
Стефана Немање бр. 2 
71123 Источно Сарајево 
Република Српска 
 
н/р начелника Општине, Љубиша Ћосић 
 
 
Сарајево, 11.01.2017. године 
 
 
Предмет: Одговор на демантиј од 19.12.2016. године 
 
 
Поштовани, 
 
 
Захваљујемо се на издвојеном времену за одговор, и поздрављамо Вашу жељу за сарадњом у 
будућности. 
 
Тим „Истиномјера“ је у периоду од јуна до октобра 2016. године провео истраживање о степену 
реализације предизборних обећања на локалном нивоу, узимајући у обзир изборне програме 
кандидата/киња на локалним изборима 2012. године. Слично истраживање рађено је и уочи 
локалних избора 2012. године, када је покренут пилот-пројекат „Локални Истиномјер“, којим је 
обухваћено 10 бх. општина/градова. 
 
У сврху истраживања, почетком јуна 2016. године обратили смо се свим тадашњим начелницима 
и градоначелницима са захтјевом за достављање својих изборних програма из 2012. године. 
Између осталих, обратили смо се и Вама и Вашем кабинету са истим захтјевом. Захтјев је 
прослијеђен путем e-maila, а у периоду који је услиједио, покушали смо остварити контакт и 
путем телефона. 
 
Сличан захтјев смо Вам упутили и средином октобра 2016. године. Овај пут смо Вас молили да 
нам доставите Ваш изборни програм за мандатни период 2016. – 2020. 
 
Од Вас и Вашег кабинета никада нисмо добили одговор ни на један од два упућена захтјева. Из 
тог разлога приступити смо властитом процесу проналаска и прикупљања предизборних 
обећања датих од стране начелника/градоачелника. Користећи период предизборне кампање 
2012. године, као временски оквир за претраживање,  истражили смо медијске наступе локалних 
начелника/градоначелника (предизборне дебате, интервјуе, пресс-конференције, ТВ 
презентације, итд). На тај начин смо успоставили базу предизборних обећања датих у том 
раздобљу, што нам је помогло да успјешно испратимо испуњење истих. 
 
На горе наведени начин забиљежено је и обећање које смо оцијенили оцјеном „неиспуњено“, а 
које се односи на изградњу етно села. Обећање је дато у предизборној дебати кандидата за 
начелника општине Источно Ново Сарајево, која се одржала на Телевизији Источно Сарајево 
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(22.09.2012. године), на тему „Култура, спорт и туризам“, а која се може пронаћи на сљедећем 
линку: https://www.youtube.com/watch?v=qYQEqsI-fMY.  
 
Оно што смо забиљежили као обећање гласи (цитирамо): 
 
„Који је наш туристички симбол? Имамо Јахорину. Овај пут је отворио пут према Јахорини, 
овај пут је отворио дио према Јахорини и ту треба тражити инвеститора који ће изградити 
етно село, етно село које ће привући туристе, како транзитне тако и оне викенд туристе 
из Сарајева.“ 
 
На основу истраживања које смо спровели, нисмо дошли до података који говоре у корист 
испуњења овог обећања, а у смислу тражења и проналаска инвеститора који би градио поменуто 
етно село. Општина Источно Ново Сарајево никада није споменута као инвеститор или градитељ 
потенцијалног етно села, у што се можете увјерити уколико погледате наш website који садржи 
сва обећања која смо пратили, за свих 12 општина. 
 
Надаље, приликом оцјењивања обећања која су се тицала буџета општине Источно Ново 
Сарајево, те расхода за плате и уштеда у јавној администрацији, користили смо податке 
идентичне оним које сте приказали у свом демантију, што такођер можете провјерити увидом у 
податке презентоване на нашем website-у.  
 
И Ваши и наши подаци показују исто, да су се издвајања за бруто плате повећала у односу на 
2012. годину. 
 
С обзиром да нам се подаци подударају, не видимо разлоге због којих демантујете исте, те с тим 
у вези, не знамо какву грешку у овом случају желите да коригујемо. Без обзира на то, објавит 
ћемо Ваш демантиј, заједно са нашим одговором на исти. 
 
Истиномјер у наредне четири године намјерава поново пратити испуњење предизборних 
обећања начелника/градоначелника. Мониторинг испуњености обећања спровест ће се за истих 
12 општина као и у претходном мандату.   
 
Како би се избјегли евентуални неспоразуми, а у жељи за остварењем што боље сарадње са 
начелницима/градоначелницима, Истиномјер планира сва прикупљена обећања прослиједити 
истима како би заједнички утврдили коначну листу обећања. 
 
Вама ће такођер бити прослијеђена обећања која смо прикупили током Ваше предизборне 
кампање пред Локалне изборе 2016. године. С обзиром да нисмо успјели добити Ваш 
предизборни програм за мандатни период 2016 – 2020, обећања су прикупљена како је већ 
раније наведено.   
 
Надамо се да ћемо на тај начин успјети остварити бољу сарадњу од досадашње, те бити у 
могућности заједнички испратити испуњење свих датих обећања. 
 
 
Стојимо Вам на располагању за сва евентуална питања и појашњења. 
 
Радујемо се будућој сарадњи. 
 
 
С поштовањем, 
Istinomjer.ba 
 
 
 


