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Програм рада Владе Републике Српске 

за мандатни период 2011-2014 

Даме и гпсппдп, 

Данас пред Нарпднпм скупщтинпм Републике Српске представљам 
Прпграм за нпву Владу, оену пдгпвпрну и зрелу пплитику, али јпщ важније 
прпграм за бпљу будућнпст. 

Мпја визија бпље будућнпсти је Република Српска кап динамишна 
екпнпмија, заснпвана на знаоу, сппспбна за пдрживи развпј са већим 
брпјем квалитетних радних мјеста и спцијалнп уравнптежена. Пва визија 
ппклапа се са Лисабпнскпм агендпм п Еврппи будућнпсти и тп није 
слушајнп, у Еврппи нам је мјестп кап пплитишки стабиланпм субјекту у 
пунпм капацитету уставних надлежнпсти. Пствареое пвпг циља, свјестан 
сам, тражи вријеме, ппсвећенпст и пдгпвпрнпст кпја лежи управп на нама.  

У тпм смислу, Влада кпју предлажем, свим капацитетима радиће на 
пствареоу, у пвпј Скупщтини дпгпвпрених, стратещких пплитика, радиће 
на псигураоу кредибилитета и  услпва за привредни и друщтвени развпј. 
Наща пдгпвпрнпст ппстаје већа укпликп се зна да пкружеое и трендпви, 
дпмаћи и свјетски шине пут дп циља тежим и нималп једнпставним. 

На сампм ппшетку желим недвпсмисленп истаћи свпје великп 
задпвпљствп шиоеницпм да имам прилику укпликп дпбијем ппдрщку 
данас у пвпм виспкпм дпму Нарпдне Скупщтине Републике Српске, 
наставити са великим ппслпм кпји је заппшет 2006. гпдине. Наиме тада сам 
дпбип прилику пд садащоег Предсједника Републике, гпсппдина 
Милпрада Дпдика, да будем саставни дип тима кпја ће у Републици 
Српскпј ппкренути мнпге ппзитивне прпцесе. 

Тада смп  се заједнишки  ухватили у кпщтац са мнпгим изазпвима кпји су 
пријетили да пплитишки и екпнпмски наруще интегритет Републике 
Српске. Мпрам са ппнпспм истаћи не самп да смп успјели да сашувамп 
интегритет Републике Српске већ смп успјели да ппкренемп мнпге 
инвестиципне циклусе, птппшнемп кљушне рефпрме, птвпримп Републику 
Српску према Свијету и Еврппи и щтп ја најважније сашувамп дпстпјанствп 
свих грађана у Републици Српскпј. 

Пд Предсједника Републике указанп ми је ппвјереое и дата пбавеза, да 
предлпжим Владу кпја је сппспбна да настави са свим прпцесима кпји 



2 
 

впде искљушивп једнпм циљу - Република Српска екпнпмски стабилна, 
тржищнп пријентисана, спцијалнп пдгпвпрна и пплитишки неупитна. 

Република Српска, ствпрена 09.01.1992, међунарпднп верификпвана у 
Паризу, 14.12.1995. гпдине, нащ је пплитишки циљ, нащ пплитишки 
прпграм и нащ пплитишки тестамент. Република Српска нишим не мпже 
бити дпведена у питаое. Ми  нисмп спремни да тргујемп пним за щта је 
живпте далп десетине хиљада људи и за щта живи вище пд милипн нащих 
грађана. 

Данащоа БиХ  је састављена у Дејтпну, а пптписана у Паризу, кап 
дпгпвпрена државна заједница Републике Српске и Федерације БиХ.  
Према тпме, Дејтпнски сппразум није самп зауставип рат у БиХ, какп тп 
неки впле да представе. Тај сппразум је усппставип структуру БиХ и нашин 
оенпг функципнисаоа. Сппразумпм из Дејтпна БиХ је дпбила пплитишкп-
правни систем. У ту и такву БиХ, Република Српска је унијела свпј 
субјективитет и суверенитет. Анекс 4. Сппразума, Устава БиХ је највищи 
правни акт у БиХ. Република Српска, кап страна пптписница свих анекса 
Дејтпнскпг сппразума, па и Анекса 4, у пптпунпсти је привржена оегпвпм 
прпвпђеоу.  

Пд извпрнпг Дејтпнскпг сппразума, кпји је свпјим слпвпм прецизирап 3 
министарства на нивпу БиХ, ми данас, имамп 9 министарстава и велики 
брпј разлишитих агенција, дирекција и канцеларија. Ппјединашним 
закпнским рјещеоима гпдинама је разграђиван Дејтпнски мирпвни 
сппразум, на кпме и ппшива БиХ. 

Збпг тпга, преиспитаћемп све пренесене надлежнпсти са Републике 
Српске на БиХ, и дпсадащои ушинак свих агенција и дирекција кпје су на 
силу креиране у Сарајеву, а све на терет и нащих бучетских пптрпщаша. 
Данас у Сарајеву имамп администрацију пд пкп 22.000 људи, кпје, између 
псталих, плаћају и грађани Републике Српске. Ми ћемп сасвим пзбиљнп 
преиспитати какп пренесене надлежнпсти, такп и брпј људи у 
администрацији кпју не би издржала ни развијена држава Еврппске Уније. 

 

Даме и гпсппдп, 

Влада Републике Српске кпју предлажем ће представљати Владу 
кпнтинуитета с пбзирпм да су у претхпдне шетири гпдине пстварени 
изузетни резултати на свим ппљима дјелпваоа. Пвп ће бити Влада 
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пкренута ка реалнпм сектпру, кпја ће бити усмјерена ка ствараоу дпдатне 
вриједнпсти у прпизвпдои, у щкплству, у здравству, у сппрту. Пвп ће бити 
Влада кпја ће имати слуха за све категприје нащег друщтва какп би се 
заједнишки избприли са свим изазпвима кпји у нареднпм перипду стпје 
испред Републике Српске. 

Акп се псврнемп на кретаое брутп дпмаћег прпизвпда у Републици 
Српскпј, кпји је са 5,7 милијарди КМ у 2005. гпд. ппвећан на 8,2 милијарде 
КМ у 2009. гпдини, пднпснп за 42,7% или пп глави станпвника раст са 3.984 
КМ на 5.730 КМ, јаснп је защтп је прпсјешна реална стппа раста пд 4,6% 
била знатп изнад пствареоа у земљама щирег регипналнпг пкружеоа. 
Прпсјешна реална стппа раста у наведенпм перипду изнпсила је 0,8% у 
Еврпзпни, 2,2% у Хрватскпј, 2,7% у Слпвенији, 4,1% у Србији и 3,4% у 
свијету. 

Међутим, у 2009. гпд, ефекти свјетске екпнпмске кризе кпји су изазвали 
пад привредне активнпсти у Еврпзпни пд -4,1%, услпвили су и пад реалне 
стппе раста брутп дпмаћег прпизвпда у Републици Српскпј пд -3,0%. 

У бпрби за пшуваое дпмаће екпнпмије Влада Републике Српске пслпнила 
се најећим дијелпм на дпмаће јавне инвестиције. Кап један пд највећих 
финансијских извпра, али и најзнашајније средствп у бпрби прптив 
екпнпмске кризе кприщтен је Развпјни прпграм Републике Српске. 

Када је ријеш п екпнпмскп-спцијалнпј кпмппненти Развпјнпг прпграма 
Републике Српске дпнесене су пдлуке п финансираоу 248 прпјекта за кпје 
је из ЕСК РПРС пдпбренп укупнп 558 мил. КМ, пд шега ппсебнп истишем 
неке пд ефеката: 

 Крпз 96 прпјеката из пбласти инфраструктуре у укупнпм изнпсу пд 
307 мил. КМ, изграђена су или ревитализпвана  403 килпметра 
путних праваца, 29 ппщтина је дпбилп нпву впдпвпдну или 
канализаципну инфраструктуру, а безбједнпст сапбраћаја је 
унапријеђена са 3 пбилазнице и 4 кружна раскрщћа.  

 Изграђена су или рекпнструисана 93 пбјекта пснпвних и средоих 
щкпла, а са 20 прпјеката ппдржанп је виспкп пбразпваое щтп 
укупнп из пбласти развпја заппсленпсти и људских ресурса изнпси  
74 мил. КМ,  

 У 7 институција правпсуђа улпженп је 8 милипна КМ, 

 Из пбласти културе пдпбренп је 16 прпјеката у изнпсу пд 8,5 мил. 
КМ, 
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 Из пбласти рефпрме здравственпг система и спцијалних питаоа 
пдпбренп је 14 прпјеката у изнпсу пд 77 мил. КМ и 

 За сппртску инфраструктуру и пмладину пдпбренп је 13 прпјеката у 
вриједнпсти пд 24 милипн КМ. 

Пдпбреним прпјектима пбухватили смп све ппщтине у Републици Српскпј, 
щтп је у складу са нащим ппредјељем за уравнптежеое регипналнпг 
развпја Републике Српске. 

Ппред прпјеката из екпнпмскп-спцијалне кпмппненте Развпјнпг прпграма 
Републике Српске, реализпвали смп и брпјне прпјекте, кпји су 
финансирани из страних кредитних средстава. У перипду 2006-2010. 
гпдина за инфраструктурне прпјекте ппвушенп је укупнп 364 мил. КМ, пд 
шега је у енергетски сектпр улпженп 87 мил. КМ, у жељезнице 27 мил. КМ, 
у кпмуналне услуге 47 мил. КМ, у путеве 192 мил. КМ, те у ппљпппривреду 
20 мил. КМ. Изнпси пдпбрених средстава су мнпгп већи, такп да ћемп те 
извпре мпћи кпристити и у нареднпм перипду. 

Из привреднп-развпјне кпмппненте Развпјнпг прпграма Републике Српске, 
кпја се реализује прекп Инвестиципнп-развпјне банке Републике Српске, 
дп сада је пласиранп укупнп 674 мил. КМ, пд шега 575 мил. КМ путем 
кредитних пласмана, а 99 мил. КМ крпз пласмане у хартије пд 
вриједнпсти. Пд укупнпг изнпса пласираних средстава на кредитнпј 
пснпви, развпј предузећа и предузетнищтва ппдржан је са 316 мил. КМ, а 
средства су кприщћена за финансираое мпдернизације, унапређеое и 
прпщиреое ппслпвних активнпсти и ликвиднпсти ппстпјећих, кап и 
псниваое нпвих предузећа. Истпвременп, у развпј дпмаће 
ппљппривредне прпизвпдое пласиранп је 65 мил. КМ. Важнп је 
ппдсјетити да су тп најппвпљнија кредитна средства, гдје је перипд 
птплате дп 20 гпд, каматне стппе су у интервалу пд 4,0% дп 6,0%, са грејс 
перипдпм кпд ппјединих кредитних линија и дп 36 мјесеци. 
 
Путем кредитне линије за стамбене кредите, ИРБРС је пласирала укупнп 
144 мил. КМ шиме је пмпгућенп стамбенп збриоаваое 2.569 кприсника 
кредита и шланпва оихпвих ппрпдица. Стамбени кредити су намијеоени 
за рјещаваое стамбенпг питаоа спцијалних група пд знашаја у РС, а у циљу 
спрешаваоа негативних ефеката кпји се пгледају у пдливу младих 
виспкппбразпваних људи, те смаоеоу наталитета. 
 
Развијена инфраструктура представља један пд пснпвних предуслпва за 
интензивираое екпнпмскпг развпја у цјелини. У тпм смислу, ИРБРС је 
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ппсредствпм кредитне линије за јединице лпкалне сампуправе ппдржала 
реализацију инфраструктурних прпјеката у 27 ппщтина Републике Српске у 
укупнпј вриједнпст пд 36 мил. КМ. Такпђе, са 35 мил. КМ инвестираних у 
ХпВ јединица лпкалне сампуправе, Инвестиципнп-развпјна банка је 
дпдатнп ппдржала имплементацију кпнкретних развпјних прпјеката пд 
лпкалнпг знашаја. 
 
Кредитним пласманима ИРБРС пмпгућили смп пшуваое ппстпјећих 26.957, 
те птвараое 4.168 нпвих радних мјеста. Пва шиоеница ппсебнп дпбија на 
знашају акп имамп у виду глпбални тренд раста незаппсленпсти кап 
неппсредне ппсљедице екпнпмске кризе. 

Задржаваое стппе раста физишкпг пбима индустријске прпизвпдое и у 
перипду свјетске екпнпмске кризе, пд 19,0%, пптврђује да су кприщћени 
алати дали дпбре резултате. Раст физишкпг пбима индустријске 
прпизвпдое је настављен и у 2010. гпдини. За првих једанаест мјесеци 
2010. гпдине у пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине физишки пбим 
индустријске прпизвпдое је ппвећан за 4,1%. 

Истпвременп, за првих десет мјесеци 2010. гпд. у пднпсу на исти перипд 
2009. гпд. забиљежен је и раст извпза за 31,8%, щтп је ималп за 
ппсљедицу ппвећаое ппкривенпсти увпза извпзпм на 54,4%. Највећи 
дппринпс пвпм ппвећаоу дап је извпз електришне енергије и нафтних 
деривата. 

Анкетна стппа заппсленпсти 2006. гпд. је изнпсила 30,9%, дпк је у марту 
2010. гпдине 36,6%, а анкетна стппа незаппсленпсти је са 28,5% у 2006. 
гпд, и ппред утицаја свјетске екпнпмске кризе, у марту 2010. гпд смаоена 
на 23,6%. 

Такпђе, задржана је стабилнпст финансијскпг сектпра Републике Српске. 

Према тпме, Република Српска је у претхпднпм перипду направила 
знашајан искпрак на свим ппљима дјелпваоа и наметнула се кап знашајан 
екпнпмски прпстпр у регипну. Ппред тпга, у претхпдне 4 гпдине, уз све 
тещкпће, знашајнп је пјашана пплитишка, екпнпмска, фискална и спцијална 
стабилнпст Републике Српске и ствпрена је пснпва за екпнпмски развпј у 
следећем перипду. 

Међутим, и ппред пстварених вепма дпбрих резултата, сигурнп је да би 
ефекти били знашајнп бпљи да није билп свјетске екпнпмске кризе. 
Свјетска екпнпмска криза је зауставила динамику раста кпју је Република 
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Српска имала прије 2009. гпдине, али је указала и на критишне ташке и 
будуће правце дјелпваоа, щтп ће свакакп бити задатак Владе Републике 
Српске кпју предлажем. 

Када је ријеш п будућем перипду, прпцјене реалне стппе раста свјетске 
екпнпмије пд стране представника Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда и 
Свјетске банке су вепма ппрезне и скрпмне, и сматрају успјехпм акп се 
дпстигне реални раст пд 2,5% у наредне двије дп пет гпдина. Прпцјеоује 
се да је највећи изазпв за будући перипд, ппред сппрпг раста привреда, и 
вепма виспка стппа незаппсленпсти у свијету. Ппред тпга щтп је глпбална 
привреда, тпкпм пве кризе, изгубила 30 милипна радних мјеста, 
прпцјеоује се да ће у наредних 10 гпдина 450 милипна људи ући на 
тржищте рада. 

Међунарпдна струшна јавнпст указује и на прпблем пдрживпсти пензипних 
система щирпм свијета. Пцјена је да би гптпвп све земље требалп снажнп 
да се ангажују да се у пквиру неппхпдних рефпрми у нареднпм перипду 
пбезбиједе пдрживи пензипни системи. 

Насупрпт изазпвима, щансе и мпгућнпсти за раст привреде у пвпј декади 
прпцјеоују се крпз улагаоа у ппљппривреду и пбезбјеђеое сигурнпсти 
хране, у науку, енергетику и инфраструктуру. 

Прпцјеоујемп да ће 2011. гпдина бити гпдина рефпрми и стабилизације 
привредних активнпсти, те да ће даљи тренд раста бити настављен пд 
друге пплпвине 2012. гпдине, щтп ће Републику Српску дпдатнп 
екпнпмски ппзиципнирати, кап преппзнатљивпг екпнпмскпг субјекта у 
регипну. 

 

Даме и гпсппдп, 

Екпнпмски успјех друщтва пдређује оегпва сппспбнпст да устанпви и 
искпристи кпмпетитивне преднпсти кпје нису нужнп садржане самп у 
прирпдним пптенцијалима. Устанпвити наще преднпсти и какп их 
искпристити за дпбрпбит свих у Републици Српскпј циљ је кпји мпра Влада 
Републике Српске пстварити у свпм нареднпм мандату. 

Мпрамп пмпгућити кпнтинуитет интензивне инвестиципне пплитике. 
Јаснп је да су дпмаће јавне инвестиције највище ппмпгле да супшаваое 
наще екпнпмије с негативним кпоуктурним кретаоима не пстави 
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дугпрпшнп щтетне ппсљедице у Републици Српскпј и такп мпрамп 
наставити. 

Свпј рад Влада кпју предлажем ће заснивати на сљедећим кљушним 
прпграмским принципима: 

1. „Еврпинтеграције“ - ппдрщка придруживаоу Еврппскпј унији, кап 
бази стабилнпг мира, демпкратских слпбпда и екпнпмскпг развпја, 

2. „Регипнална сарадоа“ – пднпснп регипналнп ппвезиваое кап 
стратещки интерес Републике Српске, 

3. „Ппвећаое привредне активнпсти и бпље ппслпвнп пкружеое“ кап 
припритет дпмаће екпнпмије, 

4. „Бпрба прптив криминала и кпрупције“ 
5. „Спцијална правда“ - спцијалнп уравнптежена  Република Српска с 

циљем елиминисаоа спцијалне неправде и 
6. „Друщтвп знаоа“. 

 

Први прпграмски принцип су еврппске интеграције. Влада Републике 
Српске ће у пптпунпсти бити предана активнпстима кпјима прилагпђавамп 
и унапређујемп свпј пплитишки, екпнпмски и друщтвени амбијент 
ппстпјећим стандардима Еврппске уније. У пвпм прпцесу Република 
Српска има велику улпгу кпја ће у мнпгпме дефинисати и ппзицију Бпсне и 
Херцегпвине ка Еврппскпј Унији. Нащ најважнији задатак крпз прпцес 
интегрисаоа ка Еврппскпј Унији јесте да пјашамп нащу привреду и 
ушинимп је кпнкурентнпм какп би се мпгла нпсити са капацитетима 
Еврппскпг тржищта. 

Према тпме, важна пбласт кпјпј ће Влада Републике Српске ппсветити 
ппсебну пажоу јесте прпцес еврппских интеграција, шиме ће нпва Влада 
наставити прпактивну улпгу претхпдне Владе на јашаоу сппствених 
капацитета, кап и знаоа пптребних за ућещће Републике Српске у пвпм 
прпцесу на нашин кпји пдгпвара оенпј уставнпј ппзицији.  

Кад је у питаоу прпцес еврппских интеграција, једнп пд највећих 
ппстигнућа у претхпднпм мандатнпм перипду јесте усппстављаое 
безвизнпг режима за грађане у пднпсу на щенгенски прпстпр.     

 
Питаое државне ппмпћи и усклађиваое Устава БиХ са Еврппскпм 
кпнвенцијпм п људским правима два су главна питаоа кпја се пзнашавају 
кап птвпрена са аспекта примјене Привременпг сппразума и пшекиване 
примјене цјелпкупнпг Сппразума п стабилизацији и придруживаоу, шије 
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се ступаое на снагу пшекује у скприје вријеме. Влада Републике Српске 
има рјещеоа за пба питаоа и наставиће да ради на усаглащаваоу 
пптималнпг рјещеоа кпје ће уважити захтјев Еврппске уније, али 
истпвременп исппщтпвати и уставну структуру  у БиХ.  
 
Влада ће радити на дпдатнпм институципналнпм јашаоу свпјих капацитета 
у прпцесу еврппских интеграција, кап и дпдатнпм јашаоу ппзиције 
Републике Српске у цјелпкупнпм прпцесу придруживаоа Еврппскпј унији. 
Мјестп и улпга Републике Српске мпрају бити пптпунп видљиви и Влада ће 
у тпм смислу и впдити свпју пплитику, щтитећи  аутпнпмију и уставне 
надлежнпсти Републике Српске, на нашин какп су пне пшуване и присутне у 
децентрализпваним државама кпје се већ налазе у шланству Еврппске 
уније. Влада Републике Српске ће наставити да се рукпвпди ставпм да 
прпцес еврппских интеграција не смије бити злпупптребљен, пднпснп да 
пн не мпже служити за централизацију земље и оену уставну 
прекпмппзицију. 
 
Нпва Влада Републике Српске ће, кап щтп је тп шинила и дпсадащоа 
Влада, инсистирати да се прпцес еврппских интеграција ппстави на 
принципе дпбрпвпљнпсти, щтп је бип слушај и са свим другим државама 
кпје су приступале Еврппскпј унији, при шему су пне имале мпгућнпст, 
правп и пбавезу да сампсталнп дпнпсе пдлуке и кпристе властите 
капацитете за испуоаваое дефинисаних услпва. Оихпв еврппски пут је 
ппшивап на сппственим пдлукама и активнпстима, без ппстпјаоа билп 
каквпг аутпритета кпји би бип ппстављен изнад оихпвих демпкратски 
изабраних представника и пргана. 

Пд БиХ се пшекује усклађиваое Устава са Еврппскпм кпнвенцијпм п 
људским правима, за щта је Влада Републике Српске изразила јасну 
ппредијељенпст, а щтп су ушинили и сви знашајнији пплитишки субјекти у 
Републици Српскпј. У прпцесу еврппских интеграција дпвпљнп је да БиХ 
изврщи ппбпљщаое свпг Устава у сфери људских права, какп тп предвиђа 
и Пдлука Суда за људска права у Стразбуру у слушају Сејдић-Финци прптив 
БиХ.   

Oдлукпм Еврппскпг суда за људска права у Стразбуру из децембра 2009. 
гпдине у слушају Сејдић-Финци прптив БиХ, утврђен је правац, али и пбим 
мпгуће будуће рефпрме Устава БиХ, јег се опме налаже птклаоаое 
недпстатака у ппгледу кандидпваоа у избпрнпм прпцесу. С пбзирпм на 
прецизнпст пве судске пдлуке, пна не мпже бити злпупптребљена у 
смислу да ппслужи за уставну рефпрму щирег пбима, кпја ни на кпји нашин 



9 
 

не прпистише кап пбавеза из наведене пдлуке Суда кап кпнкретнпг 
правнпг акта. 
 
Кад је у питаоу рефпрма Устава, тп мпра да буде прпцес дп кпјег се 
дплази кпнсензуспм и мпра да буде искљушивп власнищтвп дпмаћих 
структура. Пвај прпцес мпра да укљушује све и да се прпвпди пп прецизнп 
дефинисанпј дејтпнскпј уставнпј прпцедури, щтп знаши да се мпра ппстићи 
сппразум страна, пд кпјих је једна и Република Српска, а тек накпн тпга 
двптрећинска већина у Парламенту БиХ. Билп какакв захтјев за уставнпм 
рефпрмпм кпја би имала за циљ усппстављаое грађанскпг или 
централизпванпг мпдела државе, неприхватљив је за Републику Српску. У 
слпженим државама, ппсебнп пним кпјима недпстаје унутращоа кпхезија, 
и кпје имају карактер ппдијељенпг друщтва, децентрализација је једини 
кпнцепт кпјим је мпгуће пдржати јединствп државе или оен пквир. С тпга,  
децентрализација треба да буде трајнп ппредјељеое БиХ, и једина је 
гаранција оенпг пдржаоа.   
 
Кад је ријеш п приступаоу НАТП савезу, узевщи у пбзир хрпнплпгију 
дпгађаја кпји су БиХ дпвели на кпрак дп активираоа МАП-а, Влада 
Републике Српске ће се рукпвпдити принциппм да се п питаоима впјних 
интеграција и шланства БиХ треба тражити пуна међуспбна сагласнпст, 
укљушујући и расписиваое референдума када се питаое шланства нађе на 
дневнпм реду, у складу са пракспм кпју је примјенила и већина земаља 
када се бавила питаоем шланства у впјним савезима. 
 
Влада истише трајнп ппредјељеое за демилитаризацијпм кап пптималним 
рјещеоем за БиХ, кпје не представља фпрмалну препреку наставку 
садащоих интеграципних пплитика, јер нису неппзнати примјери земаља 
кпје немају пружане снаге, а пстварују шланствп у впјним савезима. У 
краткпрпшним пплитикама тражи даљу редукцију велишине пружаних 
снага са циљем раципнализације трпщкпва, те фпрмације и прганизације у 
складу са пснпвним намјенама Пружаних снага.  

Други прпграмски принцип се надпвезује на први, а ради се п пдабиру 
регипналне сарадое кап стратещкпг интереса. Неппхпднп је да земље 
регипна саме иницирају и  креирају свпј пут ка Еврппскпј унији, али и свпј 
екпнпмски ппправак и развпј. У ствараоу пута ппправка и развпја, управп 
збпг велишине тржищта и нискпг степена развпја, мпрају заједнишки 
наступати. Данас је једини правац развпја пвих земаља, без алтернативе, 
шврста екпнпмска сарадоа између држава и ствараое јединственпг 
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екпнпмскпг прпстпра, пднпснп унапријеђеое екпнпмске билатералне и 
регипналне сарадое. 

Ппвећаое привредне активнпсти и бпље ппслпвнп пкружеое кап 
припритет дпмаће екпнпмије, је трећи прпграмски принцип. С пбзирпм 
да се биљежи ппстепен ппправак  екпнпмије накпн свјетске екпнпмске и 
финансијске кризе, свпју енергију мпрамп усмјерити на привлашеое 
страних и дпмаћих инвестиција. 

Ппвећаое ушещћа индустријске прпизвпдое у брутп дпмаћем прпизвпду 
ппдразумијева ппклаоаое ппсебне пажое и прпвпђеое дпдатних мјера у 
циљу јашаоа ппстпјећих и ппкретаоа нпвих индустријских капацитета. 
Директан и неппсредан приступ реалнпм сектпру ће бити нащ пснпвни 
задатак, с намјерпм да благпвременп упшимп и реагујемп на прпблеме 
привреде. Спремнп и пдлушнп ћемп, у сарадои са Привреднпм кпмпрпм 
Републике Српске и Унијпм удружеоа ппслпдаваца Републике Српске, ући 
у прпцес укидаоа ппслпвних и административних баријера у циљу 
унапређеоа и ствараоа ппвпљнпг привреднпг амбијента. Такпђе, 
пбједиоаваоем свих бучетских субвенција и оихпвпм ефективнијпм 
расппдјелпм, усаглащенпм са захтјевима кпји дплазе из привреде, ппмпћи 
ћемп, у првпм реду, извпзнп прјентисане дјелатнпсти. Ппред тпга, 
наставкпм кредитне активнпсти Инвестиципнп-развпјне банке Републике 
Српске и прилагпђаваоем кредитних линија пптребама привреде 
пмпгућићемп и даље ппвпљне извпре средства привреди, а уједнп 
бићемп спремни преузети и ризик са партнерима, у смислу ппшетне 
инвестиципне ппдрщке у капиталу.  

У прпцесу кпнсултација сам истицап и желим јпщ једнпм да нагласим да 
ћемп крпз све прпјекте у привреди кпје буде радила пва Влада 
пптенцирати на трипартитним кпнсултацијама, кпнсултацијама гдје ће 
равнпправни партнери бити Влада, Синдикати и ппслпвна заједница. 
Пдлуке п есенцијалним прпјектима у привреди ћемп дпнпсити заједнп 
крпз прпцес кпнсултација али ћу истп такп тражити пдгпвпрнпсти пд свих 
партнера у спцијалнпм дијалпгу.  

Вријеме је да заједнишки преузмемп пдгпвпрнпст и ппшнемп правити јаку, 
извпзнп пријентисану привреду кпја ће свпјим капацитетима мпћи да 
пдгпвпри свим изазпвима кпје са спбпм нпси прпцес глпбализације 
тржищта. 

Пва Влада и сви кпји раде у администрацији мпраће да схвате да су пни 
искљушиви сервис грађана Републике Српске и оене привреде, щтп ће 
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бити мпдел ппнащаоа. Ствприћемп амбијент кпји ће бити апсплутнп 
ппредјељујући за инвеститпре, а кпјим ћемп знатнп утицати на реалан 
раст наще екпнпмије и птвараое нпвих радних мјеста и щтп је најважније, 
ппвећаое извпза прпизвпда и пплупрпизвпда из Републике Српске, а не 
сирпвина и прирпдних бпгатстава. На тај нашин, желим да најавим велики 
прпјекат кпји ће имати за циљ ствараое најппвпљнијег ппслпвнпг 
пкружеоа у регипну - „Стпп ппслпвним баријерама“. 

Четврти прпграмски принцип је пппщтраваое бпрбе прптив криминала и 
кпрупције. За пппщтраваое бпрбе прптив криминала и кпрупције пд 
сущтинске важнпсти је ппстпјаое шврстпг пплитишкпг ппрједељеоа кпје ће 
ппстпјати унутар Владе Републике Српске, а заппшети прпцеси 
неселективне бпрбе прптив кпрупције и криминала биће настављени. 

Пети принцип је спцијалнп уравнптежена Република Српска с циљем 
елиминисаоа спцијалне неправде. Кад гпвприм п спцијалнпј 
уравнптеженпсти, циљ Владе је да у наредним гпдинама ппвећамп 
пбухват станпвнищтва кпји партиципира у резултатима екпнпмскпг 
напретка, а уједнп и да усппставимп спцијалнп праведан систем 
распдјеле. Желимп да изградимп друщтвп у кпме ће сви грађани имати 
щансе за напредак на друщтвенпј љествици. 

Истпвременп, ппдизаое нивпа пбразпванпсти, кап и квалитета и 
примјеоивпсти наушнпистраживашкпг рада, представља щести припритет 
Владе на путу ка „друщтву знаоа“ у нареднпм перипду. Да би смп 
пстварили пвај циљ ппслужићемп се и рангираоем виспкпщкплских 
устанпва, какп би смп ппрушили будућим студентима и ппслпвнпј 
заједници, кпјим виспкпщкплским институцијама је ппжељнп креирати 
свпје захтјеве. Свакакп, тп ће птвприти надметаое у пквиру академске 
заједнице и у први план ставити прјентисанпст на квалитет. Република 
Српска мпра ппстати друщтвп знаоа, мпрамп дугпрпшим прпграмима 
ппшети капацитирати наще тржищте рада, улагати у дефицитарна 
занимаоа, стварати паметну сппспбну и тржищнп пријентисану радну 
снагу кпја ће имати нпвих знаоа да впди привреду.  

Да кпнкретизујем, наще активнпсти за наредне 4 гпдине ће се кретати у 
сљедећим правцима: 

 Јавне инвестиције, првенственп у инфраструктуру, с ппсебнпм 
пажопм у систем впдппдбране, енергетику, ппљппривреду, науку и 
пбразпваое, крпз мпдел јавнп-приватнпг партнерства 

 Индустријализација и страна улагаоа, 
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 Рефпрма пензијскп-инвалидскпг псигураоа у циљу усппстављаоа 
самппдрживпг система и спцијалнп прихватљивих пензија, 

 Фискална прилагпђаваоа и на прихпдпвнпј и на расхпдпвнпј страни 
бучета, те наставак рестриктивне јавне пптрпщоа, уз акценат на 
инсистираоу на рестриктивнпј јавнпј пптрпщои у Заједнишким 
институцијама Бпсне и Херцегпвине, 

 Рефпрмпм јавне управе у нареднпм перипду радићемп на ппвећаоу 
ефикаснпсти, смаоујући на тај нашин „цијену кпщтаоа“ јавне 
администрације, 

 Рефпрма јавних предузећа у циљу ппвећаоа ефикаснпсти рада и 
јашаоа оихпве друщтвене пдгпвпрнпсти, уз наглащену пдгпвпрнпст 
меначмента;  

 Транспарентнпст у раду инспекцијских пргана, мјерљивпст оихпвих 
резултата и ппјашан надзпр крпз усппстављаое Управних пдбпра у 
инспекцијским прганима, пднпснп инсистираое на пптпунпј 
птвпренпсти инспекцијскпг рада ће бити један пд нащих пснпвних 
задатака, 

 Рефпрма правпсуђа са акцентпм на функципналнп уређеое схпднп 
уставнпм пквиру, 

 Тржищнп и извпзнп прјентисана привреда, уз кппрдинацију државе 
самп у пнпј мјери кпја је пптребна да усппстави тржищне принципе, 

 Пбразпваое и усаврщаваое заппслених у пбразпваоу кап сталан 
прпцес, 

 Пбразпваое и инфпрматишкп друщтвп, усмјеренп у два правца - 
пбухватпм цијеле пппулацији са пснпвним пбразпваоем, с једне 
стране, те ппдрщкпм кадрпвима прпфилисаним за виспке 
технплпгије, с друге стране. Уписна пплитика у пптпунпсти ће бити у 
складу са пптребама тржищта рада, 

 Креираое амбијента за ппдрщку инпвацијама из пбласти науке и 
технплпгије, 

 Даље унапријеђеое културе, кап ппузданпг „амбасадпра“ 
Републике Српске и 

 Прпстпрнп уређеое и екплпгија с акцентпм на защтиту и пдгпвпрнп 
кприщћеое прирпдних ресурса. 

Ппсебну пажоу ћемп усмјерити на пднпс са јединицама лпкалне управе у 
правцу оихпвпг псппспбљаваоа за преузимаое дијела пдгпвпрнпсти и 
надлежнпсти у ппјединим друщтвеним пбластима. 
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Ппщтпвани нарпдни ппсланици, у наставку бих Вам представип и неке пд 
ппјединашних Владиних пплитика.  

 
Инвестиције – план 
 
У складу са укупним развпјним ппредјељеоима, Влада Републике Српске 
ће, кап свпј припритет, утврдити ствараое привреднпг развпја будућнпсти 
и тп изграђиваоем физишке и хумане инфраструктуре. 
 
Циљ је да укупне инвестиције из свих извпра, приватних и јавних, пп свакпј 
гпдини изнпсе 20% БДП-а. 
 
Штп се тише кпнкретних прпјеката у наредне 4 гпдине: 

 У пбласти инфраструктуре заврщићемп изградоу аутп-путева 
Баоалука – Градищка и Баоалука – Дпбпј, брзе цесте Баоалука – 
Клащнице, радпве на прпјекту „Трајнп рјещеое клизищта Чемернп 
на магистралнпм путу Фпша – Гацкп“, те изградити мпст на ријеци 
Сави кпд Градищке; 

 У пбласти енергетике акценат ће бити на изградои хидрпелектрана 
на ријекама Бпсни, Дрини, Бистрици, Јаоини и Праши 

 Инвестираћемп 98 мил. КМ у рекпнструкцију впдпвпдне и 
канализаципне мреже у 24 ппщтине Републике  Српске 

 једна пд важних инвестиција је рекпнструкција и изградоа пбјеката 
система пдбране пд ппплава  

 У пбласти здравства истишем да ћемп изградити најсавременије 
бплнице у Бијељини и Баоалуци, 

 Јашајући људске ресурсе изградићемп пбјекте Медицинскпг 
факултета, Грађевинскпг и Архитектпнскпг факултета и Факултета 
пплитишких наука  Универзитета у Баоалуци 

 
 
Јавнп-приватнп партнерствп - план 

Ппвезан приступ мпбилизацији финансираоа из разлишитих извпра, 
укљушујући кредитпре и приватни сектпр пдлика је дпбре праксе за кпју се 
залаже Влада Републике Српске. Стпга, ппсебнп ћемп радити на 
прпмпцији и реализацији прпјеката из пбласти јавнп-приватнпг 
партнерства, кпје ће нам бити дпминантан мпдалитет за прпјекте из 
пбласти инфраструктуре. 
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Какп би се псигуралп најефикасније ЈПП-а кап и дпбрп управљаое у 
оегпвпм развпју и имплементацији, ефективан наципнални закпнски 
пквир мпра да пбезбиједи и предвидљивпст и сигурнпст за инвеститпре 
кап и да защтити јавни интерес, те да гарантује правп на инфпрмисаое, 
ушещће у дпнпщеоу пдлука и приступ правнпј защтити кприсницима 
прпјекта кап и ппщтпј јавнпсти. 
 
Када је ријеш п самим прпјектима кпје планирамп реализпвати пп 
принципу јавнп-приватнпг партнерства, прије свих мислимп на 
инфраструктурне прпјекте из пбласти енергетике и путне инфраструктуре, 
те прпјекте из пбласти здравственпг туризма, пбразпваоа и студентскпг 
стандарда. 
 
 
ИРБ РС – план 

Када гпвпримп п планираним активнпстима ИРБРС за наредне 4 гпдине, 
треба рећи да смп изградили развпјну институцију са кредибилитетпм кпд 
међунарпдних финансијских институција. ИРБРС се тренутнп налази у 
заврщним фазама за припрему двије нпве кредитне линије кпје су 
пбезбијеђене крпз прпјекте са међунарпдним финансијским 
институцијама. Наиме, у сарадои са Свјетскпм банкпм биће реализпван 
Прпјекат унапређеоа дпступнпсти финансијских средстава за мала и 
средоа предузећа, укупне вриједнпсти пд  28 милипна дплара, кпји је 
усмјерен на ппвећаваое извпза те пшуваоа ппстпјећих и креираое нпвих 
радних мјеста. Крпз Прпјекат кредитираоа малих и средоих предузећа, 
ИРБРС је пбезбиједила 50 милипна евра за финансираое малих и средоих 
предузећа и инфраструктурних прпјеката на ппдрушју РС. Пве кредитне 
линије дппринијеће  интензивираоу инвестиципне активнпсти дпмаће 
привреде, пдржаваоу текуће ликвиднпсти и ппвећаваоу заппсленпсти. 

Ппред наведених кредитних линија, ИРБРС прегпвара и пкп наставка 
сарадое и щиреоа оенпг пбима са Свјетскпм банкпм и Еврппскпм 
инвестиципнпм банкпм, а у плану је сарадоа и са другим међунарпдним 
финансијским институцијама, за кпје би ИРБРС била финансијски 
ппсредник на тржищту Републике Српске, креирајући нпве кредитне 
линије, и пбезбјеђујући дпдатне извпре средстава, пп вепма ппвпљним 
услпвима. 

Стабилнпст, дпбра капитализпванпст и ефикаснпст финансијскпг система 
јесу кљушне претппставке за пствариваое циљева екпнпмскпг раста и 
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развпја. У тпм смислу ствпрене су све претппставке да, укпликп се укаже 
пптреба, ИРБРС ппдржи прпјекте капиталнпг јашаоа банака и 
псигуравајућих друщтва у РС, крпз куппвину емитпваних хартија пд 
вриједнпсти, щтп ће дппринијети пшуваоу макрпекпнпмске стабилнпсти и 
пбезбјеђиваоу дпдатних дугпрпшних средстава за финансираое дпмаћег 
сектпра привреде и станпвнищтва. 

Ппсебнп дизајнираним кредитним линијама, ИРБРС ће настпјати да 
дппринесе рјещаваоу кпнкретних друщтвенп-екпнпмских прпблема у РС. 
У тпм смислу, и у нареднпм перипду, путем зајмпва за незаппслене 
демпбилисане бпрце, ИРБРС ће ппдржавати сампзаппщљаваое бпрашке 
пппулације крпз финансираое прпјеката из пбласти ппљппривреде, мале 
привреде и предузетнищтва. 

Планирана, за сада извјесна, средства кпја ће ИРБРС пласирати у наредне 
4 гпдине изнпсе прекп 400 мил. КМ. Важнп је ппдсјетити да ће изнпс 
распплпживих средстава бити и већи, у складу са успјещним заврщеткпм 
прегпвпра п прпщиреоу пбима сарадое са ппстпјећим и реализацији 
сарадое са другим међунарпдним финансијским институцијама. 

И у нареднпм перипду, ИРБРС ће редпвнп пратити пптребе екпнпмије РС 
те, у складу са истима, прилагпђавати свпје кредитне и инвестиципне 
прпизвпде актуелнпм стаоу привреде и распплпживим друщтвенп-
екпнпмским пптенцијалима. 
 

Ппред већ наведених активнпсти ппсебна пажоа ће се ппсветити ппдрщци 
у фпрмираоу нпвих привредних субјеката или пшуваоу ппстпјећих кпји се 
мпгу пкарактерсати кап нпсипци ппјединих грана или регипна Републике 
Српске. Закпнски је Инвестиципнп-развпјна банка Републике Српске и 
прилагпђена за пвај ппсап, пднпснп мпже бити сувласник у разлишитим 
привредним субјектима. Циљ пве активнпсти није да Република Српска 
ппстане ппнпвп дпминантна у власнищтву привредних ресурса или да се 
на мала врата врати државни капитал, већ п мпгућнпсти кпја у 
дпсадащоем перипду није дпвпљнп кприщтена. Другашије решенп, циљ је 
да се пмпгући: 

 пптенцијалним инвеститприма за "нпве инвестиције" да дпбију 
пптребнп финансираое и фпрмирају привредне субјекте кпји ће у 
првпм реду изврщити дпдатнп заппщљаваое, а затим искпристити 
пптенцијале Републике Српске у смислу кпмпаративних и 
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кпмпетитивних преднпсти, те смаоити увпзну зависнпст и ппвећати 
извпз; 

 ствараое репрп цијелина и кластера какп би се напредпвалп у 
степену финализације дпмаће прпдукције; 

 да привредни субјекти кпји су евидентнп напредпвали у 
ппслијератнпм перипду и ппстали нпсипци привредних активнпсти, 
наставе се развијати и да се крпз оихпвп финансираое елиминищу 
пгранишеоа кпја имају ппслпвне банке, а сада су ппстале кпшница 
даљем развпју. Циљ је да  у нареднпм перипду развпј привреде 
Републике Српске не буде скпнцентрисан самп на развпј  малих и 
средоих предузећа већ да се ствпре и тзв.  регипнални „играши“, 
кпји ће ппстати кпнкурентни и на инп тржищту, а самим тим ппвући 
и маое привредне субјекте у кппперантскпм пднпсу. 
 

Држава треба да ппмпгне пве прпцесе. Кпристи су вищеструке и 
пшигледне, а Република Српска ће бити преппзната кап средина кпја 
ппмаже привредни раст и у тпм смислу је спремна да снпси ризик са 
партнерима. Инвестиципнп-развпјна банка Републике Српске не треба да 
буде вјешни власник капитала предузећа, негп треба да ппмпгне пве 
прпцесе и изађе из власнищтва, какп би пслпбпдила прпстпр за будуће 
улагаше, а у нареднпм прерипду да настави са пваквпм врстпм улагаоа и 
да тп ппстане оена примарна стратещка активнпст. 
 
 
Реални сектпр - план 
 
Штп се тише пплитика реалнпг сектпра ппсебан акценат ће бити на 
кпмпаративним преднпстима Републике Српске, прије свих на 
реализацији Стратегије развпја енергетике Републике Српске, те развпју 
ппљппривреде и стимулисаоу прерађивашких капацитета, ппсебнп у 
пбласти ппљппривредне прпизвпдое. 
 
Једна пд пснпвних идеја впдиља кпјпм ћемп се впдити је развпј 
енергетскпг сектпра заснпванпг на принципима пдрживпг развпја, 
пслаоаое на дпмаће ресурсе уз настпјаое укљушиваоа пбнпвљивих 
извпра у щтп већпј мјери за ппдмириваое властитих енергетских пптреба, 
ппдстицаое и увпђеое мјера енергетске ефикаснпсти. 
 
Такпђе ћемп радити на ппстепенпј либерализацији, увпђеоу кпнкуренције 
и тржищнпг ппслпваоа у енергетскпм сектпру впдећи рашуна п 
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екпнпмским мпгућнпстима Републике Српске и оених грађана. 
Најзнашајнија прпмјена пднпсиће се управп на увпђеое тржищне 
екпнпмије и реалних (екпнпмских) цијена кпје ће бити једнакп 
прихватљиве за све купце и кпмпаније из енергетскпг сектпра. 
 
Ппсебну пажоу ћемп ппсветити свим битним енергетским сектприма, пд 
предвиђаоа пптрпщое свих пблика енергије дп нашина снабдијеваоа те 
пптрпщое. 
 
Пснпвни циљеви нащег рада на ппљу развпја енергетике у наредне 4 
гпдине су слиједећи: 

 пбезбједити пптребне кплишине и пблике енергије, те сигурнпст за 
пптребе снабдијеваоа за пптребе грађана и привреде, пп 
екпнпмски пдрживим цијенама, 

 ппвећати ефикаснпст прпизвпдое, трансппрта и пренпса, 
дистрибуције и пптрпщое енергије, 

 ствприти услпве за ппстепенп птвараое енергетскпг тржищта и 
улагаое у енергетски сектпр, 

 усклађиваое закпнпдавства са правнпм стешевинпм Еврппске Уније, 
 
 
Ппљппривреда-план 
 
Ппљппривредна прпизвпдоа кап дпмаћа кпмпетитивна преднпст 
представља једну пд најважнијих кпмппненти привреде Републике 
Српске. Ппред сущтинскпг екпнпмскпг знашаја, Влада мпра унапређивати 
пву пбласт и збпг оенпг друщтвенпг и екплпщкпг знашаја. Наиме ми 
биљежимп релативнп виспкп ушещће активнпг ппљппривреднпг 
станпвнищтва у укупнп активнпм станпвнищтву, щтп је и разумљивп акп се 
има у виду пщтар транзиципни перипд кпји јпщ увијек траје. Ппред тпга, 
виспкп је и ушещће аграрнпг сектпра у фпрмираоу брутп дпмаћег 
прпизвпда, без щумарства и впдппривреде, иакп је аграрни кпмплекс на 
нискпм степену развијенпсти. 
 
С тим у вези, дугпрпшне циљеви аграрнпг развпја Републике Српске се 
пгледају у слиједећем: 

 Првп, ппвећаое пбима и прилагпђаваое структуре агрпиндустријске 
прпизвпдое кпја трајнп пбезбјеђује прехрамбену сигурнпст 
(сампдпвпљнпст, стратещке и пперативне резерве, кпнтинуирани 
раст извпза); 
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 Другп, пптималнп кприщћеое аграрних ресурса (земљищта, впда, 
щума, генетских пптенцијала и др.), ппвећаое прпдуктивнпсти и 
кпнкурентнпсти уз ппраст технишкп-технплпщкпг нивпа, защтиту 
живптне средине – пдрживи развпј; 

 Треће, уравнптежен интегрални развпј, аграрни, рурални и 
регипнални, јашаое прпизвпднпсти и екпнпмске защтите тржищнп 
прјентисаних прпизвпђаша, заустављаое депппулације и екпнпмскп-
спцијална ревитализација сепских, ппсебнп брдскп-планинских 
ппдрушја; 

 Четвртп, стабилнп тржищте ппљппривреднп–прехрамбених 
прпизвпда, ппнуда хране кпја ће пп пбиму, структури, цијенама и 
квалитету бити усклађена са пптребама пптрпщаша, са тенденцијпм 
смаоеоа ушещћа трпщкпва исхране у структури ппрпдишних бучета; 

 Петп, ппвећаое извпза и пствариваое вищег нивпа ппкривенпсти у 
сппљнптргпвинскпј размјени ппљппривреднп-прехрамбених 
прпизвпда, а на бази прпдуктивнпсти, квалитета, хармпнизпване 
регулативе са Еврппскпм унијпм и еквивалентнпг нивпа интерних 
ппдстицаја и екстерне защтите прпизвпђаша; 

 Шестп, институципналнп, материјалнп, кадрпвскп, технишкп-
технплпщкп псппспбљаваое ппљппривреде за укљушиваое 
Републике Српске у регипналне, Еврппске и свјетске интеграципне 
прпцесе. 

 
 
 
Даме и гпсппдп, 
 
Паралелнп са усппстављаоем уравнптеженпсти екпнпмскпг развпја, кап 
ппкреташа и нпсипца дугпрпшне пдрживпсти, мпрамп впдити рашуна п 
хитнпсти пптреба за смаоеоем сирпмащтва и пствареоем вищег 
живптнпг стандарда. Затп ћу у наставку представити неке пд спцијалних 
пплитика Владе Републике Српске. 
 
ПИО – план 
 
Један пд најважнијих задатака у пбласти спцијалних питаоа је 
пбезбјеђеое екпнпмске сигурнпсти пензипнера. 
 
Свјесни тещкпг материјалнпг пплпжаја пензипнерске пппулације у 
Републици Српскпј у претхпднпм перипду приступили смп детаљним 



19 
 

анализама пензијскпг система, с циљем идентификпваоа прпблема и 
изналажеоа рјещеоа за дугпрпшну пдрживпст пензијскпг система у 
Републици Српскпј. 
 
С тим у вези усвпјили смп Стратегију рефпрме пензијскп-инвалидскпг 
псигураоа у складу са кпјпм ћемп пдмах ппшеткпм 2011. гпдине усвпјити 
закпнска рјещеоа и изврщити рефпрму пензијскп-инвалидскпг псигураоа 
у Републици Српскпј. 
 
Пснпвни прпблеми у пензијскпм систему Републике Српске, дугпршнп 
ппсматранп су демпграфске прирпде, јер у дугпм рпку демпграфски 
фактпри дпминирају у пднпсу на екпнпмске. Ппсебнп је тп израженп у 
земљама кпје старе, кап щтп је и Република Српска и кпд кпјих се из 
гпдине у гпдину смаоује пднпс брпја пензипнера и брпја псигураника.  
 
Ппред демпграфским фактпра, кап пснпвни прпблеми пензијскпг система 
Републике Српске мпгу се истаћи и слиједећи: 

 самп 7,2% пензипнера са пуним стажпм псигураоа, 

 ниска прпсјешна старпст пензипнера приликпм пствариваоа права 
на пензију, 

 прпблем са индексацијпм пензија, 

 прпблем ппсебних права. 
 
Збпг свега наведенпг изврщићемп дпдатне параметарске рефпрме с 
циљем финансијске кпнсплидације система, крпз:  

 дпдатнп прпщиреое круга псигураника, 

 пенализираое пријевременпг пензипнисаоа, 

 прпмјену нашина пдређиваоа пензија, 

  прпмјену нашина усклађиваоа пензија, 

 правишнију редистрибуцију средстава у систему међугенерацијске 
сплидарнпсти,  

 редефинисаоу ппсебних права и увпђеое вище реда и кпнтрпле у 
пбласт инвалидских пензија, 

 раздвајаое пензија пп пснпву рада и пензија кпје су признате према 
ппсебним правима. 
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Здравствп - план 
 
Спрпвещћемп рефпрму здравственпг система с циљем квалитетнијег и 
ефикаснијег пружаоа услуга, знашајнијег смаоеоа трпщкпва ппслпваоа, 
увпђеоа нпвпг система плаћаоа здравственим устанпвама, а све у правцу 
ствараоа самппдрживих устанпва здравствене защтите. 
Нпви механизам плаћаоа давалаца услуга ће пбезбједити стимулације за 
ппбпљщаое ефективнпсти, ефикаснпсти и квалитета у пружаоу 
здравствених услуга. Увпђеое нпвпг нашина плаћаоа унаприједиће 
финансијску пдрживпст здравствених устанпва и кпнтрплу раста трпщкпва. 
Ппщта пракса у свијету је да бплнице све вище напущтају систем плаћаоа 
„прпспективним бучетпм“ и прелазе на дпминантан механизам плаћаоа 
кпји се заснива на ппступнпм увпђеоу класификације бплесника према 
трпщкпвима лијешеоа и плаћаоа на пснпву тпга, пп мпделу 
дијагнпстишких група (DРG мпдел). Механизам плаћаоана пснпву тзв. 
дијагнпстишких група је далекп ефикаснији и транспарентнији. 
 
Увпђеоем радиптерапије, кардипхирургије за дјецу и пдрасле, кап и 
трансплантације ткива и пргана и трансплантације матишних ћелија 
упптпунићемп и запкружити листу здравствених услуга кпје се пружају у 
здравственпм систему Републике Српске. 
 
Такпђе, развијаоем услуга трансфузијске медицине, унапређеоем рада 
судске медицине и фпрензишке психијатрије (ДНК лабпратприја, 
тпксикплпщка  лабпратприја, лабпратприја за ХЛА типизацију кпд 
трансплантације ткива и пргана) знашајнп ћемп прпщирити пбим и 
квалитет услуга у наведеним пбластима. 
 
 
Спцијалнп укљушиваое 
 
Влада Републике Српске ће предузети све неппхпдне активнпсти, 
пплитике и мјере у ппдрушју спцијалне защтите и спцијалне укљушенпсти. 
Спцијалнп укљушиваое псјетљивих друщтвених категприја пснпв је 
спцијалних пплитика у земљама Еврппске уније и представља прпцес кпји 
пмпгућава лицима излпженим ризику пд сирпмащтва и спцијалне 
искљушенпсти да стекну прилику и неппхпдну ппдрщку за пптпунп ушещће 
у екпнпмскпм, спцијалнпм и културнпм живпту, те да уживају друщтвенп 
прихватљиве стандарде живпта и благпстаоа, примјереним друщтву у 
кпјем живе.  
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С циљем да усппстави спцијалнп праведнп друщтвп, Влада Републике 
Српске ће плакщати приступ заппщљаваоу, ресурсима, правима, рпбама и 
услугама, свим категпријама станпвнищтва, спријешити ризик пд 
искљушиваоа, те ппмпћи најугрпженијим категпријама станпвнищтва у 
циљу смаоеоа сирпмащтва и минимизираоа мпгућнпсти за спцијалнп 
искљушиваое. Пвдје  истишем да ће ппсебна пажоа бити ппсвећена  
ппрпдицама ппгинулих бпраца, РВИ и бпрашкпј пппулацији.  
 
Рефпрма спцијалне защтите ће резултпвати ппвећанпм правишнпщћу и 
циљанпщћу спцијалних трансфера према сирпмащнпј пппулацији. Ппред 
тпга, ппдстицаћемп јавне инвестиције усмјерене на јашаое спцијалнпг 
укљушиваоа, активну пплитику спцијалне защтите, пбразпваое и 
здравствп, с намјерпм да кприснике укљушимп у екпнпмски живпт и 
тржищте рада. 
 
 
Бучет и јавне финансије - план 
 
У нареднпм перипду наставићемп са имплементацијпм рефпрмских 
прпцеса у фискалнпм систему. Фискалнпм пплитикпм ћемп пбезбиједити 
средства неппхпдна за финансираое јавних пптреба, впдећи рашуна да та 
пплитика буде стимулативна за предузетнике. 
 
Истпвременп ћемп и спрпвпдити вепма ригпрпзне мјере кпјима се 
смаоује избјегаваое фискалних пбавеза и щири пбухват ппреских 
пбвезника, пднпснп ппвећава фискална дисциплина. Ефикаснијим радпм 
кпнтрплних пргана радићемп на сузбијаоу сиве екпнпмије. 
 
Усвпјеним измјенама и дппунама Закпна п ппрезу на дпхпдак и Закпна п 
дппринпсима изврщићемп фискална прилагпђаваоа на прихпдпвнпј 
страни, какп би смаоили неппхпдна кредитна средства за финансираое 
јавних пптреба у будућем перипду, са акцентпм на спцијални аспект. 
 
Псим тпга, унаприједићемп ппрески ппступак и раципнализпвати све 
прпцесе кпји су у надлежнпсти Ппреске управе Републике Српске.  
 
Ппсебну пажоу ппсветићемп анализи расхпдпвне стране бучета. Детаљнп 
ћемп се ппсветити свакпј ппјединашнпј бучетскпј ппзицији, прпвјерити 
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пправданпст даваоа, пптребан изнпс средстава, те ппсебнп ефекте кпје је 
наведенп трпщеое ималп у претхпднпм перипду. 
 
Циљ нам је да испитамп пправданпст трпщеоа бучетских средстава 
ппјединих бучетских кприсника, те да их знашајнп редукујемп или пптпунп 
укинемп укпликп не прпизвпде кпристи и ппзитивне ефекте за грађане 
или привреду Републике Српске. 
 
На тај нашин ћемп испитати пправданпст бучетских издатака пп свакпј 
ппзицији какп би псигурали ефикаснију и ефективнију расппдјелу 
пгранишених бучетских средстава у наредне 4 гпдине, усмјерили их у 
прпјекте кпји ће максимизирати оихпву „упптребну вриједнпст“. 
 
Сви пви прпцеси пдвијаће се паралелнп са захтјевима за усппстављаое 
функципналније фискалне структуре у БиХ.  
 
 
Финансијски сектпр - план 
 
Када је ријеш п финансијскпм сектпру, кпнтинуиранп унапређеое свих 
сегмената финансијскпг тржищта, приближаваое еврппским стандардима 
ппслпваоа, кап и најбпљим међунарпдним праксама надзпра и кпнтрпле, 
задаци су и изазпви кпји стпје пред нама. 
  
У складу са преппрукама међунарпдних финансијских институција, и 
стварним дпмаћим пптребама, ппредијељени смп да ппсебну пажоу у 
нареднпм перипду ппсветимп развпју тржищта капитала, и тп оегпвпг 
сегмента дужнишких хартија пд вриједнпсти, у првпм реду пбвезница 
Републике Српске. Уређенп и развијенп тржищте капитала представља 
пснпву за развпј кпнкурентске привреде, шиме се тржищним ушесницима 
плакщава приступ извприма финансираоа и псигурава транспарентнпст и 
сигурнпст у ппслпваоу, те ппспјещује прпфитабилнпст, ликвиднпст и 
дисперзија ризика. 
 
Даље активнпсти на уређеоу тржищта капитала Републике Српске, с 
пбзирпм на прпмјену услпва ппслпваоа у свјетлу свјетске екпнпмске 
кризе, усмјерене су првенственп на враћаое ппвјереоа инвеститпра и 
мпрају се прпвпдити крпз вище сегмената. 
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У прптеклпм перипду ппказали смп безуслпвну ппсвећенпст рјещаваоу 
питаоа унутращоег дуга емисијпм пбвезница, те фискалнпм 
дисциплинпм благпвременпг изврщаваоа дпспјелих пбавеза пп пвпм 
пснпву изградили виспк кредибилитет Републике Српске кап емитента. 
Били су пвп самп први кпраци на псмищљенпм путу развпја тржищта 
пбвезница Републике Српске. 
 
Тржищте пбвезница Републике Српске развијећемп кап алтернативни 
мпдел финансираоа бучетских пптреба, какп текућих издатака, такп и 
капиталних инвестиција. Намјера нам је да дпмаћу акумулацију и щтедоу 
ставимп у функцију развпја Републике Српске, истпвременп нудећи 
ушесницима на финансијскпм тржищту, у првпм реду институципналним 
инвеститприма, сигурне финансијске инструменте прихватљивпг принпса. 
Претппставке за пвакве планпве пбезбијеђене су дјелимишнп и 
псниваоем Инвестиципнп-развпјне банке Републике Српске, кпја свпјпм 
мисијпм, ппслпвним планпвима и средствима, мпже да пдигра важну 
улпгу у ппвећаоу ликвиднпсти, стабилизацији и развпју тржищта 
капитала. 
 
У тпм смислу пшекујемп да ће пстали сегменти финансијскпг тржищта, 
банкарски сектпр и сектпр псигураоа, преппзнати нпве инвестиципне 
мпгућнпсти, те у складу са свпјим ппслпвним преференцијама и 
инвестиципнпм пплитикпм дип свпјих ппслпвних активнпсти усмјерити ка 
тржищту капитала. 
 
Развпјем тржищта капитала, укљушујући и оегпв сегмент дужнишких 
хартија пд вриједнпсти, ппнудићемп алтернативу банкарскпм 
финансираоу, са крајоим циљем ефикасне алпкације и смаоеоа цијене 
капитала. Иакп је тржищте акција пптерећенп глпбалним и лпкалним 
привредним ппремећајима, дугпрпшнп ппсматранп афирмисаћемп 
примјену стандарда кпрппративнпг управљаоа, кап инструмента за 
привлашеое дугпрпшнп ппредијељених страних и дпмаћих инвестиција. 
 
Такпђе, заппшети прпцес кпнсплидације сектпра псигураоа биће 
настављен даљим инсистираоем на ефикаснпј  супервизији, уз 
истпвременп ствараое укупнпг ппслпвнпг амбијента ппвпљнпг за развпј 
нпвих пблика псигураоа и защтитет права псигураника. 
 
Кредитним пласманима Инвестиципнп развпјне банке дали смп ппдрщку 
кредитнпј активнпсти дпмаћег кпмерцијалнпг банакарства, и на тај нашин 
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дјелпвали кап ампртизер негативних ефеката свјетске финансијске кризе 
на екпнпмију Републике Српске. С друге стране, дпмаћи банкарски систем 
је ппказап пдрђену интерну птппрнпст на глпбалне щпкпве, кпја се даљпм 
ефикаснпм супервизијпм, капиталним јашаоем и ствараоем услпва 
прпфитабилнпг ппслпваоа мпра пдржати и у будуће. Јаснп нам је да 
сигуран и стабилан финансијски систем представља пкпсницу стабилнпг 
друщтва. Пплитику јавних финансија и привреднпг ппправка и развпја 
ускладићемп са финансијскпм снагпм нащег друщтва, шинећи све да 
минимизирамп инвестиципне ризике кпји зависе пд нас, али и пшекујући и 
захтијевајући друщтвенп пдгпвпрнп ппнащаое дпмаћих банака. 
 
 
Јавна управа – план 
 
Наще даље активнпсти на унапријеђеоу ппслпвнпг амбијента у Републици 
Српскпј везиваће се за слиједеће: 

 Уклаоаое административних препрека и ппједнпстављеое 
прпцедура пптребних за инвестираое и ппслпваое; 

 Смаоеое административних трпщкпва ппслпваоа; и 

 Спрпвпђеое метпдплпгије анализе утицаја прпписа, ппсебнп 
приликпм дпнпщеоа пдлука п прпписима кпји мпгу изазвати 
знашајан негативан утицај на екпнпмију, нарпшитп на рад малих и 
средоих предузећа и кпнкурентнпст, те негативан утицај на 
друщтвп и живптну средину. 

 
Ппред тпга, један пд знашајних припритета у Републици Српскпј је и 
мпдернизација јавне управе из разлпга щтп самп "дпбра управа", мпже 
пбезбиједити виспк квалитет услуга грађанима и ствприти јавну управу 
кпја ће знашајнп дппринпсити екпнпмскпј стабилнпсти и квалитету 
живптнпг стандарда грађана, щтп је пд пресуднпг знашаја за квалитет и 
ефикаснпст екпнпмских и спцијалних рефпрми у свакпј правнп уређенпј 
држави. 
 
Рефпрмпм јавне управе у нареднпм перипду радићемп на ппвећаоу 
ефикаснпсти, смаоујући на тај нашин „цијену кпщтаоа“ јавне 
администрације.  
 

Ппред тпга, Влада Републике Српске ће радити и на реструктурираоу 
јавних предузећа, те ущтедама и ппвећаоу пдгпвпрнпсти меначмента за 
пстварене резултате предузећа. 
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Мјере кпје ће спрпвпдити Влада Републике Српске у циљу ппвећаоа 
ефикаснпсти и ефективнпсти рада јавне управе, смаоеоу трпщкпва 
администрације, те раципнализацији брпја заппслених свакакп ће се 
пднпсити и на ванбучетске фпндпве. 
 
 
Правпсуђе 
 
У пбласти правпсуђа, свакакп да ћемп важећи Закпн п виспкпм судскпм и 
тужилашкпм савјету ппдвргнути пбавезнпј анализи, какп би Виспки судски 
и тужилашки савјет пбављап ппслпве кпји му пп прирпди ствари и 
припадају, а Влада Републике Српске неће прихватити иницијативу да се 
Виспки судски и тужилашки савјет угради кап уставна категприја у Устав 
БиХ. 
 
Влада Републике Српске неће ппдржати псниваое Врхпвнпг суда БиХ, јер 
за тп не ппстпји уставни пснпв. 
 
У кпнтексту пвих питаоа ппсебнп ћемп сагледати и мјестп и улпгу Уставнпг 
суда БиХ. Непсппрнп је да је Уставни суд БиХ устанпвљен шланпм 3. Устава 
БиХ, шији састав и надлежнпст су уређени Уставпм БиХ, али је неппхпднп 
ппступак и надлежнпст пвпг суда уредити Закпнпм п уставнпм суду БиХ, 
кпјим ће, између псталпг, бити регулисанп питаое именпваоа судија 
Уставнпг суда кап и апелаципна надлежнпст Уставнпг суда. Пвп се ппсебнп 
пднпси на судије кпје бира предсједник Еврппскпг суда за људска права, 
шији мандат у првпм перипду је 5 гпдина, с мпгућнпщћу да пвп питаое 
Парламентарна скупщтина БиХ регулище на другашији нашин. Такпђе, 
ппступак пред Уставним судпм БиХ се мпра регулисати закпнпм, а не 
правилима кпје је дпнип Уставни суд, щтп пп нащпј пцјени није у оегпвпј 
надлежнпсти. Такп Уставни суд рјещавајући пп апелацијама укида 
правпснажне пресуде ентитетских судпва кап и пресуде Врхпвних судпва 
кпје су пви дпнијели пп ревизији, па испада да се Уставни суд „de facto“ 
претвприп у Врхпвни суд БиХ. Закпн п Уставнпм суду БиХ је неппхпдан 
какп би ппступак и надлежнпст пвпг суда била дециднп утврђена у таквпм 
закпну. Закпнпм п Уставнпм суду БиХ треба дециднп дефинисати 
надлежнпст Уставнпг суда БиХ у пквиру апелаципне недлежнпсти, 
регулисане Уставпм БиХ. 
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Такпђе, Виспки представник је наметнуп закпне п суду и тужилащтву БиХ, 
кпјим су устанпвљени суд и тужилащтвп БиХ, шија је надлежнпст утврђена 
наведеним закпнима. Измјенама и дппунама Закпна п суду БиХ дата је 
мпгућнпст суду да пп свпјпј слпбпднпј пцјени изузима предмете из 
надлежнпсти ентитетских судпва, кад суд пцијени да за тп ппстпје 
нарпшитп пправдани разлпзи. Пва пдредба је непдржива, јер у свим 
савременим закпнима из пве пбласти стварна и мјесна надлежнпст судпва 
мпра бити дециднп утврђена закпнпм. Суд БиХ мпже впдити ппступак 
самп за кривишна дјела утврђена Кривишним закпнпм БиХ, а ентитетски 
судпви према стварнпј и мјеснпј надлежнпсти утврђенпј ентитетским 
закпнима. С тпга ћемп пдмах ппкренути прпцедуру за брисаое пдредби 
шлана 7. Закпна п суду БиХ, а суду БиХ пставити у надлежнпст самп 
кривишна дјела утврђена у Кривишнпм закпну БиХ. 
 
Влада Републике Српске ће и у пвпм мандату наставити и даље да 
ппбпљщава и ствара материјалне претппставке за успјещан рад у 
правпсудним институцијама и ппсебнп се ангажпвати, са псталим 
релевантним институцијама, у снажнпј бпрби прптив прганизпванпг 
криминала и кпрупције, щтп ће бити једна пд припритетних пбавеза пве 
Владе. 
 
 
Образпваое и инфпрматишкп друщтвп 
 
У савременим развијеним друщтвима пбразпваое и васпитаое су главни 
ппкреташи развпја, щтп ће бити ппредјељеое и Владе Републике Српске. 
Република Српска мпра бити птвпрена према Еврппи и свијету. Какп сваки 
аспект наципналнпг развпја пстварују људи, развпј људских ресурса треба 
бити наципнални припритет, шему ће Влада Републике Српске пружити 
пптпуну ппдрщку.  
 
 
Предщкплскп пбразпваое је свакакп важан ппдсистем у укупнпм систему 
пбразпваоа, те ћемп развијати предщкплске прпграме кпји ппдстишу рани 
развпј дјеце. Првенствени циљ у пвпј пбласти свакакп мпра бити 
ппвећаое пбухвата дјеце предщкплским пбразпваоем кап мјера 
припреме за ппшетак пбразпваоа у пснпвнпј щкпли. Да би се пвај циљ 
пстварип неппхпднп је градити нпве вртиће, за щтп реалан извпр видим и 
у бучету Предсједника Републике Српске. Увјерен сам да би смп 
реализацијпм пвпг ппредјељеоа свакакп дппринијели прпнаталитетнпј 
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пплитици, били пд велике ппмпћи рпдитељима, али щтп је најважније, 
најмлађе станпвнике Републике Српске на најбпљи нашин припремали за 
ппшетак оихпвпг щкплпваоа. 
 
Свакакп и у пвпј важнпј пбласти за Републику Српску треба кпристити 
мпгућнпсти кпје нуди јавнп-приватнп партнерствп, али пхрабрити и 
приватни капитал, да улаже и у пбласт предщкплскпг васпитаоа и 
пбразпваоа. 
 
У 21. вијеку цјелпживптнп ушеое је неппхпднп у пдгпвпру на пптражоу за 
нпвим занимаоим и за бпље сагледаваое прпмјеоеих услпва живљеоа. 
„Писменпст 21. вијека“ ппред традиципналних пснпва писменпсти и 
рашунаоа, кап предуслпва за стицаое нпвих знаоа, шине и: инфпрматишке 
вјещтине, знаое страних језика, технплпщка култура, вјещтине 
предузетнищтва и спцијалне вјещтине. 
 
Крпз пбразпваое, Влада Републике Српске ће радити и на пптпунпм 
инфпрматишкпм пписмеоаваоу друщтва, с намјерпм да ствпри 
инфпрматишкп друщтвп, спремнп да се укљуши у друщтвп Еврппске уније. 
Већ сад мпгу најавити прпјекат „Дпситеј“, пднпснп прпјекат ппстепене 
инфпрматизације пснпвних щкпла и псавремеоаваое наставе у 
Републици Српскпј. 
 
 
Наука и технплпгија 
 
Развпј наушнп-истраживашке и истраживашкп-развпјне дјелатнпсти, те 
унапређеое инпваципних активнпсти у Еврппскпј унији, сматра се 
кљушнпм пснпвпм стратегије кпју је Савјет Еврппе усвпјип у Лисабпну 
марта 2000. гпдине (тзв. Лисабпнска стратегија), а кпја се наставља 
стратегијпм „Еврппа 2020“. Стратегија „Еврппа 2020“ има за циљ да 
Еврппска унија дп 2020. гпдине унаприједи свпју привреду заснпвану на 
знаоу и да такп ппстане најкпнкурентнија екпнпмија на свијету, са 
пдрживим екпнпмским растпм и са већим брпјем радних местима. Све 
еврппске земље слиједе преппруке „Еврппа 2020“ и уграђују их у све свпје 
развпјне стратегије. У тпм смислу, Република Српска ће дефинисати свпју 
сппствену стратегију наушнпг и технплпщкпг развпја и дефинисати свпј пут 
кпји ће бити кпнвергентан са ппзитивним кретаоима  у развијеним 
еврппским државама.  
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Прпстпрнп уређеое и екплпгија 
 
Защтита и пдгпвпрнп кприщћеое прирпдних ресурса, гарантује ппстпјаое 
људске заједнице, јер кап щтп ппзната изрека каже: „Планету Земљу 
нисмп наслиједили пд нащих предака, већ ппзајмили пд нащих пптпмака“. 
 

Једна пд мпгућнпсти за реализацију билатералних прпјеката са 
индустријски развијеним земљама, мпже се пстварити путем Механизма 
шистпг развпја (Clean Development Mechanism – CDM). Истпвременп, 
земље у развпју су крпз ппменути механизам дпбиле мпгућнпст да, ппд 
ппвпљнијим екпнпмским услпвима, пбезбиједе прилив „шистих“ и 
енергетски ефикасних технплпгија и на тај нашин знашајнп дппринесу 
пдрживпм развпју у свпјпј земљи. 
 
Немаран пднпс према живптнпј средини, није самп некултура, већ и 
унищтаваое пнпга щтп треба служити и пнима кпји ће се тек рпдити. 
Свијест и пдгпвпрнпст за прирпду, треба усађивати васпитаоем и 
пбразпваоем, пд најранијег узраста, али и казнама за оенп загађиваое и 
унищтаваое, на шему ће Влада Републике Српске ппсебнп инсистирати у 
нареднпм перипду. 
 
 
Даме и гпсппдп, 
 
Из свега наведенпг, јаснп је да у мандату Владе кпју предлажем: 

 Неће бити приватизације прирпдних бпгатстава Републике Српске; 

 Привреда и бпље ппслпвнп пкружеое ће бити најважнији предмет 
интереспваоа Владе; 

 Пвп ће бити Влада кпја ће истрајати у бпрби за спцијалну правду; 

 Пвп ће бити Влада на терену, са свим живптним питаоима пд 
интереса за грађане и привреду Републике Српске; 

 Нећемп дпзвплити пренпс надлежнпсти Републике Српске на 
институције БиХ; 

 Изврщићемп анализу и ревизију неуставнп пренијетих надлежнпсти, 
у складу са Закљушцима Нарпдне скупщтине, с циљем ппщтиваоа 
пснпвних нашела Устава Републике Српске и БиХ; 

 Птппшећемп прпцес преиспитиваоа и редефинисаоа фискалне 
структуре БиХ, кап и 
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 Прпцес утврђиваоа стварнпг права распплагаоа институција БиХ, 
пппут Централне банке БиХ и Електрппренпса БиХ. 

Нащ циљ јесте да у првпј пплпвини мандата пшувамп спцијалну и фискалну 
стабилнпст Републике Српске, прпведемп наведене рефпрме и ппкренемп 
инвестиципне циклусе, какп би се у другпј пплпвини мандата вратили на 
стппе раста привреде прије 2009 гпдине. 
 
Да закљушим, Влада Републике Српске радиће на ппдстицаоу и 
ппвезиваоу свих кпнструктивних снага друщтва - пплитишких партија, 
спцијалних партнера, невладинпг сектпра и псталих, с циљем ппщтег 
дпбра. 
 
Јашаћемп ппзитивну климу у свим пбластима, ради пствареоа дпбрпбити 
грађана Републике Српске и дјелпвати на превладаваоу свих пблика 
ппдјела.  
 
У тп име, ппзивам Вас да ппдржите Владу, кпју предлажем у слиједећем 
саставу: 
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1. Министарствп финансија – др Зпран Тегелтија 

 

Рпђен је 1961. гпд. у Мркпоић Граду, гдје је заврщип пснпвну щкплу 

и Гимназију, а пптпм Екпнпмски факултет у Сарајеву. Гпдине 2006. 

Заврщип је магистарске студије, а пд 2008. гпд. је стекап зваое 

дпктпр екпнпмских наука. Радип је у Рафинерији нафте у Брпду, 

Републишкпј управи јавних прихпда БиХ, Републишкпј управи јавних 

прихпда Републике Српске, те Републишкпј управи царина 

Републике Српске, кап савјетник директпра, щеф царинске 

исппставе, нашелник сектпра за царинскп-правне ппслпве, те щеф 

пдсјека за наплату прихпда и статистишке анализе. Пд 2000. дп 2002. 

гпд. бип је нарпдни ппсланик у Нарпднпј скупщтини Републике 

Српске, а пд 2004. гпдине је нашелник ппщтине Мркпоић Град. 

Ппред тпга, бип је предаваш у щкплскпм центру Републишке управе 

царина Републике Српске, шлан Кпмисије за прпвпђеое царинске 

пплитике БиХ, предсједавајући Државне кпмисије за границе БиХ, 

вищи асистент на Универзитету за Ппслпвни инжиоеринг и 

меначмент у Баопј Луци, а пд 2009. гпд. је дпцент на Универзитету 

за Ппслпвни инжиоеринг и меначмент у Баопј Луци, пбласт 

финансија, на предметима Јавне финансије и Мпнетарна екпнпмија. 

Пжеоен је и птац двпје дјеце. 

 

2. Министарствп унутращоих ппслпва – Станислав Чађп 

Рпђен је 1961. гпдине у Градищци. Гимназију и Правни факултет 

заврщип је у Баоа Луци. Радип је у издавашкпм предузећу ''Вук 

Карачић'' Бепград, ппслпвна јединица Баоа Лука, у раднпј 

заједници друщтвенп пплитишких прганизација ппщтине Лактащи, 

кап и тргпвашкпм предузећу ''СИМ ПРПМ'', кап рукпвпдилац 

кпмерцијалних ппслпва, те је пбављап функцију директпра ПДП 

''Технпгас''. У претхпднпм сазиву Владе Републике Српске бип је 

министар унутращоих ппслпва. Пжеоен је и птац двпје дјеце. 
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3. Министарствп правде – Џерард Селман 

 

Рпђен је 1958. гпдине у Кптпр Варпщи, гдје је заврщип пснпвну 

щкплу. Средоу управну щкплу и Правни факултет заврщип је у Баопј 

Луци. Пплпжип је правпсудни испит и испит за нптара. Радип је у 

Впјнпм правпбранилащтву Прве армијске пбласти Бепград, те кап 

секретар и замјеник директпра у предузећу Јелщинград Кптпр 

Варпщ. Пд 2001. дп 2005. гпдине радип је кап адвпкат, а пд 2005. дп 

данас бип је министар правде у Влади Републике Српске. Пжеоен је 

и птац двпје дјеце. 

 

4. Министарствп управе и лпкалне сампуправе – Лејла Рещић 

 

Рпђена је 1981. гпд. у Приједпру, гдје је заврщила пснпвну щкплу и 

гимназију. Диплпмирала је 2006. гпд. на Факултету пплитишких наука 

у Сарајеву, Пдсјек журналистика, гдје је тренутнп и студент 

ппстдиплпмских студија на смјеру „Диплпматија у савременпм 

свијету“. Тренутнп је заппслена у ЈП Радип-телевизија Републике 

Српске, гдје ради кап уредник инфпрмативнпг прпграма телевизије 

Републике Српске. 

 

5. Министарствп за екпнпмске пднпсе и регипналну сарадоу – мр 

Жељка Цвијанпвић 

Рпђена је 1967. гпд. у Теслићу, гдје је заврщила пснпвну и средоу 

щкплу. Универзитетскп пбразпваое стицала је на Филпзпфскпм 

факултету у Сарајеву, Филпзпфскпм факултету у Баопј Луци, те 

Правнпм факултету у Баопј Луци. Прпфеспр је енглескпг језика, а 

заврщила је и ппстдиплпмски студиј на Правнпм факултету у пбласти 

диплпматскп-кпнзуларнпг права. Радила је кап наставник и 

прпфеспр енглескпг језика, кап вищи превпдилац, а пптпм и 

асистент у Мисији Еврппске уније у БиХ, кап савјетник предсједника 

Владе за еврппске интеграције и сарадоу са међунарпдним 

прганизацијама, а пбављала је и ппслпве щефа Кабинета 

предсједника Владе Републике Српске и рукпвпдила Јединицпм за 

кппрдинацију и еврппске интеграције. У претхпднпм скупщтинскпм 
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мандату била је и шлан из реда струшоака Пдбпра за еврппске 

интеграције и регипналну сарадоу Нарпдне скупщтине Републике 

Српске. Удата је и мајка двпје дјеце. 

 

6. Министарствп рада и бпрашкп-инвалидске защтите – Петар Ђпкић 

Рпђен је 1961. гпд. у Бршкпм, гдје је заврщип пснпвну щкплу. Средоу 

щкплу унутращоих ппслпва заврщип је у Сарајеву, а Екпнпмски 

факултет у Бепграду. Радип је у прганима унутращоих ппслпва у 

Бршкпм и бип је директпр приватнпг тргпвашкпг предузећа 

Интермаркет из Бршкпг. Пбављап је и дужнпст ппвјереника за 

избјегла и расељена лица у Бршкпм, те дужнпст инспектпра  у 

Кпмесаријату за избјеглице Републике Српске. У вище мандата је 

биран за нарпднпг ппсланика у Нарпднпј скупщтини Републике 

Српске, два пута је биран за предсједника Нарпдне скупщтине 

Републике Српске, а у вище сазива Нарпдне скупщтине пбављап је и 

дужнпст предсједника Пдбпра за пдбрану и безбједнпст. Живи у 

Бршкпм и птац једнпг дјетета. 

 

7. Министарствп тргпвине и туризма – Гпрана Златкпвић 

Рпђена је 1951. гпдине у Бпсанскпј Крупи, а сталнп је настаоена у 

Брпду. Заврщила је Правни факултет у Баопј Луци и пплпжила 

правпсудни испит у Сарајеву. Пд укупнп 33 гпдине раднпг стажа, 15 

гпдина је радила на функцији судије и тужипца, а пет гпдина је 

пбављала адвпкатску дјелатнпст. Пд 2007. гпд. дп данас пбављала је 

ппслпве пкружнпг тужипца у Пкружнпм тужилащтву Дпбпј. Пд 2008. 

гпд. именпвана је за шлана Виспкпг судскпг и тужилашкпг вијећа БиХ, 

гдје је пд 2008. гпд. пбављала и функцију пптпредсједника. 

 

8. Министарствп индустрије, енергетике и рударства – прпф. др 

Жељкп Кпвашевић 

Рпђен је 1957. гпд. у Бихаћу. Дпктпр је екпнпмских и магистар 

правних наука са дугпгпдищоим радним искуствпм на знашајним 
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меначерским функцијама у привреди и јавнпј управи. Радип је кап 

директпр щтампарије „Братствп“ Бихаћ, републишки впјни тужилац, 

управник царинарнице Баоа Лука, те инспектпр за примјену 

царинских прпписа у Управи царина Републике Српске и кап 

рукпвпдилац слпбпдне зпне Баоа Лука при Управи за индиректнп 

пппрезиваое БиХ. Тренутнп пбавља функцију директпра Зависнпг 

предузећа „Електрпкрајина“ а.д. Баоа Лука. Такпђе, дугпгпдищое 

искуствп биљежи и у пбласти пбразпваоа и науке, ппшевщи пд 

средопщкплскпг дп универзитетскпг прпфеспра, на групи 

екпнпмских и правних предмета. Пжеоен је и птац двпје дјеце. 

 

9. Министарствп сапбраћаја и веза – Недељкп Чубрилпвић 

Рпђен је 1953. гпдине у Крупи на Врбасу. Диплпмирани је мащински 

инжеоер. Вище пд двадесет гпдина је прпвеп на ппслпвима у 

привреди – пд кпнструктпра дп директпра предузећа. Бип је 

предсједник Изврщнпг пдбпра Града Баоа Лука и директпр 

Дирекције за путеве Републике Српске. У претхпднпм сазиву Владе 

Републике Српске, бип је министар сапбраћаја и веза. Пжеоен јеи 

птац двпје дјеце. 

 

10. Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде – 

Мирпслав Милпванпвић 

Рпђен је 1975. гпд. у Бијељини, гдје је заврщип пснпвну щкплу и 

Математишку гимназију. Диплпмирап је на Ветеринарскпм факултету 

у Бепграду, Пдсјек хигијена и технплпгија намирница анималнпг 

ппријекла. Радип је у ппрпдишнпм предузећу у Великпј Пбарскпј, а 

2010. гпд. изабран је за нарпднпг ппсланика у Нарпднпј скупщтини 

Републике Српске. Пжеоен је и птац једнпг дјетета. 
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11. Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију – 

Сребренка Гплић 

Рпђена је 1958. гпд. у Баопј Луци, гдје је заврщила пснпвну щкплу, 

Гимназију и Правни факултет. Радила је кап щеф службе правне 

ппмпћи у Скупщтини ппщтине Челинац, рукпвпдилац Сектпра 

правних и кадрпвских ппслпва у предузећу „Шипад – Кпмерц“ 

Сарајевп, ппмпћник директпра за правне ппслпве у предузећу 

„Крајинапрпмет“ Баоа Лука, секретар Секретаријата Главнпг пдбпра 

СНСД-а, те кап щеф Кабинета и савјетник предсједника Владе. 

Тренутнп пбавља ппслпве директпра Јавне устанпве „Службени 

гласник Републике Српске“. Удата је и мајка једнпг дјетета. 

 

12. Министарствп прпсвјете и културе – Антпн Касиппвић 

Рпђен је 1956. гпдине у Баопј Луци, гдје је заврщип пснпвну и 

средоу щкплу и диплпмирап на Правнпм факултету. Кап 

дугпгпдищои нпвинар, а пптпм и директпр и главни и пдгпвпрни 

уредник дневнпг листа „Глас Српске“ дап је знашајан дппринпс 

пбјективнпм и правпвременпм инфпрмисаоу јавнпсти у Републици 

Српскпј. У бпгатпј нпвинарскпј каријери радип је, између псталпг, 

кап дпписник Радип-телевизије Сарајевп, кап уредник у дневнпм 

листу „Независне нпвине“, те директпр маркетинга Јавнпг РТВ 

сервиса БиХ. У претхпднпм сазиву Владе бип је министар прпсвјете и 

културе и пптпредсједник Владе Републике Српске. Пжеоен је и 

птац једнпг дјетета. 

 

13. Министарствп за избјеглице и расељена лица – Давпр Чпрдащ 

Рпђен је 1959. гпд. у Славпнскпм Брпду. Пснпвну щкплу је заврщип у 

Брпду, Гимназију у Славпнскпм Брпду, а Прирпднп-математишки 

факултет у Сарајеву. Између псталпг, радип је кап средопщкплски 

прпфеспр у Маглају, асистент на Ппљппривреднпм и Прирпднп-

математишкпм факултету у Сарајеву, заступник у Парламенту 

Федерације БиХ, замјеник министра спцијалне пплитике и 
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избјеглица у Влади Федерације БиХ, те савјетник хрватскпг шлана 

Предсједнищтва БиХ. Пд 2006. гпд. бип је пптпредсједник Републике 

Српске из реда хрватскпг нарпда. Пжеоен је и птац щестерп дјеце. 

 

14. Министарствп здравља и спцијалне защтите – Прпф. др Ранкп 

Шкрбић 

Рпђен је 1961. гпдине у Баопј Луци, гдје је заврщип Гимназију, а 

затим Медицински факултет са прпсјешнпм пцјенпм 9,0. На 

Универзитету у Загребу, пдбранип је магистарску тезу, а на 

Универзитету у Бепграду, дпктпрску дисертацију. Кап стипендиста 

Владе Јапана прпвеп је гпдину дана на истраживашкпм студију у 

Јапану, а затим је заврщип и специјализацију из Клинишке 

фармакплпгије на Универзитету у Нпвпм Саду. У вище наврата 

бправип је на студијским усаврщаваоима у Лпндпну, Бристплу, 

Штпкхплму и Барселпни. Заппслен је на Медицинскпм факултету у 

Баопј Луци кап прпфеспр фармакплпгије. Псниваш је Наципналнпг 

инфпрмативнпг центра за лијекпве Републике Српске, те Института 

за здравствени меначмент. Бип је и регипнални кппрдинатпр PHARE 

прпграма Еврппске  уније за рефпрму фармацеутскпг сектпра, те 

кппрдинатпр истпг прпграма за рефпрму здравственпг система у 

БиХ. Пбављап је експертске ппслпве из пбласти фармације и 

здравствене защтите за Свјетску банку, Свјетску здравствену 

прганизацију и UNICEF. Публикпвап је некпликп десетина наушних 

радпва у свјетским и дпмаћим шаспписима. У претхпднпм сазиву 

Владе бип је министар здравља и спцијалне защтите. Птац двпје 

дјеце. 

 

15. Министарствп науке и технплпгије – прпф. др Јасмин Кпмић 

Рпђен је 1956. гпд. у Баопј  Луци, гдје је заврщип пснпвну щкплу и 

Математишку гимназију. Диплпмирап је на Екпнпмскпм факултету у 

Баопј Луци са прпсјешнпм пцјенпм 9,5, а магистрирап на 

Екпнпмскпм факултету у Бепграду са прпсјешнпм пцјенпм 9,9. 

Дпктприрап је на Екпнпмскпм факултету у Баопј Луци, гдје је 
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изабран у зваое редпвнпг прпфеспра. Пбављап је функцију 

прпдекана за наставу, бип щеф Катедре за математику и статистику и 

предаваш на ппстдиплпмским студијама на брпјним факултетима. 

Бип је на струшнпм усаврщаваоу у Јапану, Шпанији и Данскпј. Аутпр 

је или кпаутпр седам коига и прекп 45 наушних и струшних радпва, а 

бип је и впђа прпјектних тимпва за девет наушнп-истраживашких 

прпјеката, те кап експерт ушествпвап је у изради прекп 25 прпјеката. 

Бип је шлан Кпмисије за праћеое прпцеса екпнпмских рефпрми 

Нарпдне скупщтине Републике Српске, Савјета за статистику 

Републике Српске, Управнпг пдбпра Градске развпјне агенције Баоа 

Лука, Управнпг пдбпра ЈП СРНА и др. Пд 2004. гпд. пбавља функцију 

замјеника градпнашелника Града Баоа Лука. Пжеоен је и птац двпје 

дјеце. 

 

16. Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта – мр Нада Тещанпвић 

 

Рпђена је 1952. гпдине у Баопј Луци. Пснпвну щкплу и Гимназију је 

заврщила у Баопј Луци, а Екпнпмски факултет у Загребу. Цијели 

радни вијек је прпвела у прпсвјети. Заппслена је кап прпфеспр 

екпнпмске групе предмета у Екпнпмскпј щкпли у Баопј Луци. У 

ваннаставним активнпстима нарпшитп се истицала у раду са 

пмладинским прганизацијама, кап и мнпгпбрпјним хуманитарним 

акцијама. 2000. гпд. изабрана је за пдбпрника Скупщтине града 

Баоа Лука, 2002. гпд. за ппсланика у Нарпднпј скупщтини Републике 

Српске, кап и 2006. гпд, када је била и пптпредсјеник Нарпдне 

скупщтине. Пбавља дужнпст пптпредсједника Савеза независних 

спцијалдемпкрата и дпбитник је Прдена Оегпща II реда. 

 

 


