
 
Број:_______ 

Датум:29.03.2017. године 
 
 

На основу члана _______ став ______, Одлуке о унутрашњој организацији ГО АЖ 
СНСД Бијељина, Предсједништво ГО АЖ СНСД Бијељина на сједници одржаној 
29.03.2017. године, а на приједлог Извршног комитета ГО АЖ СНСД Бијељина, 
једногласно доноси: 

 
 
 

ДВОГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА   
ГО АЖ СНСД БИЈЕЉИНА 

  
Рад са мјесним одборима.  
До наредне изборне кампање, односно Општих избора 2018. године неопходно је 
максималну пажњу и вријеме посветити мјесним одборима АЖ СНСД-а, с циљем 
развијања што веће мреже активисткиња на терену и што боље структуре мјесног одбора. 
Потребно је неколико пута обићи све мјесне одборе и активирати представнице које су 
уједно и чланице ГО АЖ СНСД Бијељина, те укључити и активирати што више жена у 
што више мјесних заједница, које ће бити покретачка снага и мјесног одбора СНСД-а и 
Градског одбора АЖ СНСД-а. Такође, неопходно је укључити што више нових и свјежих 
људи који су показали заинтересованост за политички рад. 
Акценат се ставља на личном контакту Извршног комитета са активистињама, чланицама, 
и смипатизеркама СНСД-а тј. да Предсједница и остале чланице ИК ГО АЖ СНСД 
Бијељина остварују лични контакт и на основу разговора детектовати проблеме и потребе 
наших чланица.  

 
Период активности: Обилазак МО АЖ СНСД Бијељина мај и јун 2017, рејонски обилазци, 
по 7 рејона мјесечно.    
Покретач активности: ИК ГО АЖ СНСД Бијељина 
 
Организовање активности спортског, културног, хуманитарног и сличног 
карактера, као и обиљежавање важних датума.          Организовањем наведених 
активности настојати изазвати што већу пажњу код суграђана, као и покушати анимирати 
жене, било да су чланице странке или неутралне. (Мајски Спортски Дан, Културно вече у 
НБ ,,Филип Вишњић“, Добровољно даривање крви и сл./ 1. мај Међународни празник 
рада, 9. мај Дан побједе над фашизмом, 1. децембар Дан борбе против ХИВ-а, 9. јануар 
Дан Републике Српске и сл.) 
ИК ГО АЖ СНСД Бијељина изабрао је једну од чланова Предсједништва АЖ СНСД, да 
прати сва обавјештења о свим заказаним будућим градским догађајима, те да о томе 
праворемено обајештава Предсједништво и ИК АЖ СНСД како би се у право вријеме 
реаговало на исте а у складу са политиком СНСД-а. 
 



Образовање 
Организовати радионице за дјецу најмлађег узраста у парку , сваког првог викенда у 
мјесецу од априла до октобра. Трајање радионице 2-3 сата, субота и недеља.   
Спорт 
Организовати тренинге за жене на отвореном (аеробик, фитнес), на тај начин анимирати 
женску популацију без обзира да ли су чланови или не. 
Тренинге на отвореном реализовати једном седмично, радним даном у трајању од сат 
времена.  
Култура 
Организовати различита дружења за жене , као што је вече афоризама, различите 
едукације у смислу здравствене његе. 
Пропратити и позвати жене на дружења, нпр . културне вечери у НБ „Филип Вишњић“; 
преко кординатора МО жена на селу (рејонски) организовати мјесечно вечери домаћих 
радиности, на тај начин промовисати жене на селу. Обавезно активности проводити код 
наших чланица у њиховим МО и рејонима којима припадају.  

Организовати превентивне прегледе те посебнан акценат ставити на жене са села и старије 
жене, организовати превентивне прегледе на отвореном као што су мјерење крвног 
притиска, шећера у крви.  

Организовати радионице и савјетовалишта за младе мајке и давати им подршку  

Период активности: Током цијеле 2017 и 2018 године 
Покретач активности: ИК ГО АЖ СНСД Бијељина 
Извођач активности: ИК АЖ СНСД, Предсједништво АЖ СНСД, доктори,  васпитачи, 
просвјетни радници и остали  чланови наше странке који се баве професионално свим 
горе наведеним активностима.  

 
Организовање дружења, журки, путовања и сличних активности. 
Треба напоменути да активности које АЖ СНСД проводи морају бити прилагођене 
женама, односно њиховим занимањима и интересима. Популација жена  у највећој мјери 
нису политички активне, те у складу са тим треба и реаговати.  а политика као таква их 
углавном не занима. Стога, морамо прилагодити наше активности томе, како бисмо 
привукли што више жена и задржали ове које већ имамо (дружења, путовања и слично), а 
у ходу им кроз семинаре, едукације и дружења презетовати идеје социјалдемократије и 
свега онога што СНСД представља.      
Организовати једнодневна  путовања, 2 пута у току 2017, те 2 пута у току 2018 године.   
 
Период активности: константно, по потреби, а најмање једном мјесечно у просторијама 
странке назначити да наше чланице могу да се обарате ИК АЖ СНСД и то путем 
дежурстава која су свакодневна а од стане наших чланица из Предсједништва и ИК 
СНСД-а.    
Покретач активности: ИК ГО АЖ СНСД Бијељина 
Извођач активности: ИК АЖ СНСД и Предсједништво путем дежурстава у странци. 
 



Покретање грађанских иницијатива и нуђење системских рјешења проблема у 
друштву. 
Таргетирати проблеме у друштву, на локалном, регионалном и републичком нивоу и 
понудити системска рјешења за рјешавање истих. Дакле, искључиво системска рјешења, а 
не рјешавање појединачних случајева. Нпр. Жене у предузетништву, субвенције 
запошљавања жена у привреди, субвенције за самозапошњавање са посебним акцентом на 
самозапошљавање жена преко 45 година, едукација жена и организовање предавања за 
младе жене везано за мајчинство, едукација жена везано за здравствене проблеме актуелне 
за жене са посебним акцентом на едукацију старијих жена,  сектор и жене на селу и сл. 
Таргетирати проблеме код запослених жена те реаговати на исте, путем стручних савијета 
те пратити ријешавање тих проблема. Неопходна је константна комуникација. 
 
Период активности: константно, по потреби, а најмање једном мјесечно у просторијама 
странке назначити да наше чланице могу да се обарате ИК АЖ СНСД и то путем 
дежурстава која су свакодневна а од стане наших чланица из Предсједништва и ИК 
СНСД-а.    
Покретач активности: ИК ГО АЖ СНСД Бијељина 
Извођач активности: ИК АЖ СНСД и Предсједништво путем дежурстава у странци, 
економисти и правници чланови наше странке, те сви они чланови који могу допринијети 
реализовању датих активности а на захтијев наших чланица 
 
Неформална дружења у просторијама странке, као и ван просторија.   
Гдје ће се активисткиње и све жене које изразе жељу и потребу окупљати,  дружити се, уз 
обавезно присуство чланова ИК АЖ СНСД-а. Радити тако на хомогенизацији чланства, 
зближавању, отворености изабраних функционера АЖСНСД-а према чланству и 
смишљању нових креативних идеја. 
 
Период активности: константно, по потреби, а најмање једном мјесечно у просторијама 
странке назначити да наше чланице могу да се обарате ИК АЖ СНСД и то путем 
дежурстава која су свакодневна а од стане наших чланица из Предсједништва и ИК 
СНСД-а.    
Покретач активности: ИК ГО АЖ СНСД Бијељина 
Извођач активности: ИК АЖ СНСД и Предсједништво путем дежурстава у странци. 
 
Медијски пропратити све активности које проводи АЖ СНСД Бијељина.  
 Посебно наглашавати активисткињама, чланицама и смипатизеркама СНДС-а да, преко 
званичних страница на друштвеним мрежама испратите све активности које проводи ГО 
АЖ СНСД Бијељина. Такође, на сваку јавну активност звати медије с циљем да прилог 
емитују у својој програмској шеми. Пратити рад других политичких странака и Актива 
жена у истим и реаговати на тај рад.С времена на вријеме и по потреби, организовати 
конференције за медије. 
 
Потенцирати припадност Републици Српској, јачање њених институција, 
идентитета. Просрпска прича, насупрот пробосанске коју проводи актуелна власт на 
нивоу Бих и у појединим општинама (Бијељина, Добој  и сл.)  
Запошљавање жена, образованих и проактивних људи. 



Запошљавање је бољка модерног друштва, поготово на овим просторима. То је уједно и 
главни проблем са којим су жене суочене. Политика запошљавања се у великој мјери 
одражава на резултате које странка постиже.  
Утицати да жене стекну самопуздање у тражењу посла, истицању својих способности и 
афинитета који би допринијели бољем животном стандарду истих, те помагати им 
приликом аплицирања за дате послове. 
 
Укључивање жена и мотивисање за активну политичку ангажованост 
Радити на томе да се жене профилишу у политичком смислу, активирати и подстицати 
жене, посебо оне које имају афинитете ка политици,  како би на изборима 2018 те 2020 
године имали формиране политички ангажоване жене које су спремне за изазове које са 
собом носи политичка кампања и сама изборна листа на којој би биле а све са са циљем 
што бољег изборног резултата везаног за жене у политици.  

Политичко дијеловање 2017 
.Семинар на тему: 
‘’Како препознати жене политичаре/функционере’’-  
-период:јуни-јули 
Округли сто на тему: 
‘’Улога жене у политици и њен допринос ауторитету СНСД-а Изборне јединице 6’’ 
-учесници предсједници СНСД-а и предсједнице АЖС из ИЈ-6 
-период: септембар-октобар 
 
Семинар на тему : 
‘’Како АЖС припремити за кампању за Опште изборе 2018.године’’ 
-период: новембар-децембар 

Стручни семинари 
Предавање на тему: 
‘’Жена- политичар и породица’’  
-период : јуни-јули 
Предавање на тему: 
‘’Жена -политичар и њен имиџ у јавности’’ 
-период :септембар-октобар 
Предавање на тему: 
‘’Жене саме брину о свом здрављу’’ 
-период: новембар-децембар 
 

Политичко дјеловање, обуке и предавања 2018 година   
Политичко дјеловање 

.Предавање на тему : 
‘’Жена -функционер’’ 
-период: фебруар-мај 
Посјета Предсједнице АЖС ГО СНСД, Наде Тешановић и њен осврт на предности и 
проблеме у АЖС СНСД , пред Опште изборе 
-период:мај-јун 
Семинар на тему: 
‘’Како кандидовати жене у на кандидатске листе и које имају највеће шансе да успију’’ 



-период : август-септембар 
 

Стручни семинари 
Предавање на тему: 
‘’Права жена на раду и у породици’’ 
-период : фебруар-март 
Одлазак у посјету једном успјешном ГО /ОО АЖС који је остварио добар резултат у 
погледу изабраних жена - одборника у градској/општинској скупштини 
-период: јуни јули 
Семинар на тему : 
‘’Јавни наступ’’ 
-период: август 
 
Креативни тим АЖ СНСД-а. 
Успоставити креативни тим АЖ СНСД-а, који има задатак да смисли и проведе неке нове 
активности, које до сада политичке  организације осталих странака углавном нису 
проводиле. Посебно пратити годишњи календар битних свјетских и еколошких дана и 
правовремено осмишљавати идеје које би се проводиле у дијело по датом календару.  
Извршни комитет АЖ СНСД Бијељина, и креативни тим, у будућем периоду, детаљније 
да предложи активности које су саставни дио Плана активности за 2017 и 2018 годину. 
 
О свим планираним активностима, правовремено обавјештавти чланство, путем 
друштвених мрежа, путем сајта и на друге начине, како би се што више симпатизерки,  
активисткиња, и чланица АЖ СНСД-а у што већем броју придружуле. 

 
Актив жена социјалдемократа ће проводити и друге активности, мимо наведених у овом 
Плану, било да су се идеје изродиле у међувремену или је активност резултат инструкције 
хијерархијски надређених органа организације СНСД-а. 
 
Годишњи план рада ГО АЖ СНСД Бијељина служи као општи оквир у ком правцу 
би се Организација требала кретати и које активности проводити, док ће се 
Краткорочном плановима активности договарати активности у тачно одређеним 
временским оквирима. 
 
 
 

Предсједница ГО АЖ СНСД Бијељина 
 
 

                                                                               ________________________________ 
 Тања Бошњаковић, дипл. економист 

 


