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Кан�ди�да�ти�Српскерадикалнестранке

дрВојиславШешељ

за�Парланентарну�скупштину�БиХ

За�ПредставничкидомПарламентарне
скупштинеБоснеиХерцеговинеизРепубликеСрпске

Изборна�јединица�3

Снежана�Стојановић�рођена�је�1962.�Годи-
неу�Тузли.�Живи�и�ради�у�Братунцу.�У�Тузли
је�завршила�Медицински�факултет�-�општи
смер,�а�специјализацију�из�опште�медицине�у
Београду.�Запослена�је�у�Дому�здравља�Бра-
тунац�као�породични�љекар�и�специјалиста
опште�медицине.�Начелник�је��Опште�и�хитне
службе.�Једно�време�обављала�је�и�функцију
директора�Дома� здравља�Братунац.� Добит-
ник�је�више�диплома�и�признања�за�хумани-
тарни�рад�са�младима�и�рад�на�унапређењу
међуетничке�комуникације�на�нивоу�општи-
не,�у�Лилехамеру�у�Норвешкој.�Председница
је�Нансен�дијалог�центра�Сребреница/Брату-
нац� и� координатор� регије� Бирач� за� борбу
против�насиља�у�породици.�Учествовала�је�и
предавала�на�више�домаћих�и�иностраних�се-
минара�на�тему�борба�против�насиља,�нарко-
маније,� алкохолизма,� вршњачког� насиља� и
боље�комуникације�међу�људима.�Била�је�од-
борник�у�СО�Братунац.
Петко�Вукојичић рођен�је�1957.�године�у

Калинићима,�општина�Соколац.�По�занима-
њу�је�машински�инжењер,�а�до�2004.�године
радио� је� у� предузећу� „Шипад-Романија“� на
пословима�технолога,�техничког�директора
и� директора.� Као� члан� Српске� радикалне
странке,�у�два�сазива�био�је�посланик�у�На-
родној� скупштини� Републике� Српске.� Сме-
нио� га� је� високи� представник.� Од� 2004.� до
2008.�године�био�је�председник�Скупштине
општине� Соколац� и� потпредседник� Скуп-
штине�града�Источно�Сарајево.�Од�првих�ви-
шестраначких� избора� одборник� је� у� Скуп-
штини�општине�Соколац,�изузев�у�периоду
2000-2004,�када�је�Српској�радикалној�стран-
ци�било�забрањено�да�учествује�на�изборима.�
Зоран�Младићрођен�је�1976.�године�у�Ка-

линовику.�По�занимању�је�машински�техни-
чар,�тренутно�незапослен.�Учесник� је�Отаџ-
бинског�рата�као�припадник�Војске�Републи-
ке�Српске.�Потпредседник�је�Општинског�од-
бора�Српске�радикалне�странке�др�Војсилав
Шешељ�и�кандидат�странке�на�посланичкој
листи�за�Представнички�дом�Парламентарне
скупштине�Босне�и�Херцеговине.



Босна и Херцеговина,�у постојећем облику и границама,
можеопстати самоуколико себуду стриктнопоштовалеод-
луке Дејтонског споразума,�које је дефинишу као државу са
дваравноправнаентитетаитриравноправнанарода.

Српски радикали ће се,� свим легалним и легитимним
средствима,�увијек борити против наметања унитарне БиХ
илипостојањаБиХкаомеђународногпротектората.

СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељћесебори-
типротивостваривањапланаВашингтонаиБрисела,�који је
објелоданилаКетринЕштон,�представникЕвропскеуније за
иностранепослове,�да сеуБиХнаметнеизасланик Европске
уније са неограниченим овлашћењима окупационог гувер-
нера.�Тоукључујеиправоданамећезаконеиуклањаполити-
чарекојинисуповољиАмерикеиЗападнеЕвропе.

Јасноједаби,�каоидосада,�билинаметанизаконикојиво-
де даљем развлашћивању и слабљењу Републике Српске,�а
уклањани искључиво српски политичари који би се томе
противили.

СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељ
залажусезасљедеће:

Стварање јакеРепубликеСрпске са свимдржавотворним
надлежностима које јој поДејтонском споразуму припадају,
акојесу јојодузете

Успостављањетериторијалнецјеловитости

Поновно успостављање територијалне цјеловитости Ре-
публикеСрпске.�ПомировномспоразумуизДејтона,�БиХјеса-
стављена од два ентитета који имају територијални конти-
нуитет.�

АрбитражакојомјеБрчконасилноистргнутоизРепубли-
кеСрпскеипроглашенозадистрикт,�извршена јенапротив-
уставан начин,�супротноДејтонском споразуму,�уз грубо кр-
шењемеђународногправа.

Враћањеодузетог

ВраћањеРепублициСрпској свихизворнихнадлежности
које су јој одузетенасилним,�антидејтонскимипротивустав-
ним одлукама високих представника,�Парламентарне скуп-
штинеБиХилиСкупштинеРепубликеСрпске.

Подсјећамонасамонекенајзначајниједржавотворненад-
лежности које по Дејтонском споразуму припадају Републи-
циСрпској,�акоје су јојодузете:

Сопственавојска
СудствоиправнисистемнезависанодСарајева
Обавјештено-безбедноснеслужбе
Надлежностпорескогсистема
Сопственацаринаиграничнаслужба
Издавање дозвола телекомуникационим оператерима,

телевизијскимирадиостаницама
Јавненабавке
Поносно истичемо да српски радикали ВојиславаШеше-

ља,�ипоредстраховитихпритисака,�пријетњииуцјенакојима

субилиизложени,�за15�годинапостојањаРепубликеСрпске
као ентитета уБиХ,�нису гласалиниза једнуодлукукојом се
овлашћењаРепубликеСрпскепреносенаБиХ.

Билисмоиосталинајжешћипротивниципогубнихустав-
них промјена.�У Народној скупштини Републике Српске ни-
смогласализапредложенепромјене.�УПарламентарнојскуп-
штиниБиХсвесрпскестранкегласалесу „за“,�осимнашегпо-
сланика� који� је� тако спречио усвајање априлског пакета
уставнихпромена2006.�године.

УкидањеСудаиТужилаштваБиХ

Залажемо се за укидање Суда и Тужилаштва БиХ,�који по
замисли међународних тутора,�муслиманске и хрватске по-
литичкеелите,�требадаупотпуностипреузмуулогуХашког
трибунала и процесуирају хиљаде Срба под оптужбом да су
починилиратнезлочинесамозбогтогаштосуучествовалиу
одбрани свог народа,�српских етничких територија и Репу-
блике Српске. Крајњи циљ је да се,�на основу криминалних
пресудаХашкогтрибуналаипресудаСудаБиХ,�у скоријој бу-
дућности Република Српска прогласи за злочиначку,�морал-
нонеодрживутворевину,�икаотакваликвидира.

Упозоравамодасуупитањунезаконитеинституције,�чије
постојање није предвиђено ни Дејтонским споразумом ни
УставомБиХ.

Суђења за ратне злочине треба да се обављају пред судо-
вима�Републике�Српске�и�БиХ,�штојенесамоускладусаУста-
вомБиХ,�већиуинтересуправдеипомирењанаовомпросто-
ру.�

Утврђивањеистинеозлочинима
почињенимнадсрпскимнародом

У парламенту БиХ залагаћемо се за утврђивање чињени-
ца о злочинима који су од 1991.�до 1995.�године почињени
надсрпскимнародомуБиХ.

Тренутно процесуирање свих ратних злочина који су по-
чињенинадсрпскимнародомуБиХ.
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За�јаку�Републику�Српску

Српски�радикали�Војислава�Шешеља,�и�поред�страховитих�притисака,�пријетњи�и�уцјена
којима�су�били�изложени,�за�15�година�постојања�Републике�Српске�као�ентитета�у�БиХ,�нису
гласали�ни�за�једну�одлуку�којом�се�овлашћења�Републике�Српске�преносе�на�БиХ.



Недопустиво је што до данас нису кажњени починиоци
масовних злочина над српским становништвом у Купресу,
Ливну,�СанскомМосту,�Мркоњић Граду,�Котор Вароши,�Дер-
венти,�Босанском Броду,�Босанском Шамцу,�Брчком,�Тузли,
Зворнику,�Братунцу,�Сребреници,�Сарајеву,�Горажду,�Трнову,
Вишеграду,�Скеланима,�Мостару,�Бугојну,�Коњицу и многим
другиммјестима.

УлазакуЕвропскуунију
значиукидањеРепубликеСрпске

Српска радикална странка др ВојиславШешељ се проти-
виуласкуБиХуЕвропску унију.�Кључниуслов за улазакБиХ
у Европску унију је брисање Републике Српске као равно-
правногентитетаистварањеунитарнеБосне�и�Херцеговине.
То значи укидање преосталих атрибута државности Репу-
блике Српскеињиховопребацивањенацентралне органе у
БиХ.�УлазакуЕУзначиукидањеРепубликеСрпске.

Српски радикали никада,� ни под којим условима,� неће
пристатинаукидањеРепубликеСрпске.

Осимтога,�потпунојенејасноинеизвјеснокаквубитоеко-
номску корист имала не само Република Српска,�него и БиХ,
уколикоприступиовојинтеграцији.�

Српска радикална странка сматра да се треба окренути
интерграцијаманаИстокукојепредводиРускаФедерација.�

УлазакуНАТОзначи�гашење
РепубликеСрпске

Српска радикална странка др ВојиславШешељ се проти-
ви уласку БиХ у НАТО.�Улазак у НАТО значи укидање Репу-
бликеСрпске.�САД,�којесудоминатнеуНАТО-у,�иакоуовојфа-
зи званично не подржавају укидање Републике Српске,�чвр-
сто инсистирају на централизацији БиХ под изговором да је

то неопходан услов за њено прикључење евроатлантским
интеграцијама.�Прихватање уласка БиХ у НАТО значи при-
хватањегашењаРепубликеСрпске.

ЗалажемосезапотпуноитрајноповлачењеизБиХвојни-
каНАТО-а,�којисеуБиХпонашајукаоокупаторианекаоми-
ровнеснаге.

Залажемо� се� за�повлачење�наших�војника� са� бојишта�у
Ираку�и�Авганистану,�гдје�српски�животи�плаћају�цијену�аме-
ричке�глобалистичке�политике.�Противимосеучешћувојни-
каРепубликеСрпскеуборбениммисијамаНАТО-а,�којисеза-
лажезацентрализацијуБиХиуједноукидањеРС.�Недопусти-
во једасевојнициРСбореигинузаинтересеСАД,�узчијупо-
моћсуТалибанииАлКаида,�почетком90-тихгодина,�дошли
уБиХиборећисенастранимуслиманапочинилистравичне
злочиненадсрпскимнародом.��

Поступципротиввисокихпредставника
Тражимо�покретање поступка од стране Републике Срп-

ске,�међународнопризнатогентитетауБиХ,��преддомаћими
међународнимправниминституцијама против тзв.�високих
представника,�каошто јебиозлогласнисрбомрзацПедиЕш-
даун.�Пријесвега,�збогзлоупотребеположаја,�кршењаДејтон-
ског споразума,� рушења уставног поретка БиХ и кршења
људскихправасвихграђанаРепубликеСрпскеиБиХ.��

ОдбранаРепубликеСрпске
морабитиуњенојнадлежности

Укидање заједничких оружаних снага и повјеравање по-
слова одбране српског ентитета Министарству одбране и
ВојсциРепубликеСрпске

Формирањезаједничкихоружанихснагаималојеиимаза
циљукидањеВојскеРепубликеСрпске,�каооружанесилеко-
јабимогладабраниРепубликуСрпску.�

Оживљавањепривреде

За оживљавање привреде неопходна је политичка
стабилност,�правна држава,�одговорна власт,�стимула-
тивнапорескаполитика.

Распоређивањепорескихприхода
вратитиунадлежностРепубликеСрпске
Вођењепореске политикемора се вратити унадлежност

ентитета.�ТопредвиђаУставРепубликеСрпскеиБосне�и�Хер-
цеговине.

УвођењедиференцијалнестопеПДВ-а
УкидањеПДВ-анабеби-опремуихрану,�школскиприбор,

штампарскуделатност,�производеоджитарица,�мљечнепро-
изводе,�пољопривредне машине и пољопривредну механи-
зацију,�вештачкођубривоисточнухрануитд

Српска радикална странка се једина у парламентима Ре-
публикеСрпскеиБиХпротивилаувођењујединственестопе
ПДВ-аод17�одсто.
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• Новине�Српске�радикалне�странке • Оснивач�и�издавач: Српска�радикална�странка
• За�издавача:�др�Војислав�Шешељ• Уредници�издања:�Горан�Змијањац��• ,,Велика�Србија”
уписана�у�регистар�средстава�јавног�информисања�Министарства�за�информације�под
бројем�1104.�од�5.�јануара�1991.�год.�• Специјално�издање�за�Републику�Српску• Штампа:
,,Драгић”�Зрењанин.

Залажемо се за враћањеРепублициСрпској свихизворнихнадлежности које су јој одузете на-
силним,� антидејтонским и противуставним одлукама високих представника,� Парламентарне
скупштинеБиХилиСкупштинеРепубликеСрпске.


