
Изражавајући спремност за афирмацију интереса Републике Српске, 

бескомпромисно штитећи њену уставну позицију одређену Дејтонским 

мировним споразумом, као и на друштвене промјене  и реформе којима ће се 

побољшати економско, социјално и опште друштвено стање у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини; 

Сматрајући да је пријем Босне и Херцеговине у Европску Унију 

стратешка потреба Ентитета и свих народа и грађана Босне и Херцеговине, чему 

треба дати снажну подршку и практично потврдити опредјељеност; 

Одлучни у намјери за јачање демократије и супротстављени сваком 

облику аутократије и самовоље појединаца и политичких партија; 

Забринути због тренутно лошег економског, социјалног и општег 

друштвеног стања, нараслог криминала, корупције и непотизма, проузрокованог 

највећим дијелом неспособношћу актуелног режима; 

Сложни у чврстој намјери да дјеца наших грађана живе овдје као сав 

нормалан свијет, у својој, бољој и праведнијој Српској и јединствени у жељи да 

од Републике Српске створимо слободно, еманциповано и просперитетно 

друштво, 

Ми овлаштени представници свих чланова Савеза за промјене одлучили смо да 

дана 4. јуна 2018. године у Бањој Луци закључимо сљедећи 

 

 

СПОРАЗУМ 

О ПРИНЦИПИМА  ДЈЕЛОВАЊА САВЕЗА ЗА ПРОМЈЕНЕ 

 

 

Члан 1. 

Потписници споразума о принципима усаглашеног дјеловања као чланови 

коалиције под називом Савез за промјене, ускладиће своје политике и усвојити 

заједничку политичку платформу и циљеве, које ће у предизборној кампањи на 

Општим изборима 2018. године афирмисати као заједничку политичку 

платформу и програмске циљеве Савеза за промјене. 

 

Члан 2. 

Чланице Савеза за промјене прихватају заједничке кандидате за предсједника 

Републике Српске и члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и 

усаглашено ће проводити предизборне активности заједничких кандидата 

дајући пуну подршку заједничким кандидатима на Општим изборима 2018. 

године. 
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Чланице Савеза за промјене су сагласне, да заједнички кандидат за 

Предсједника Републике Српске буде Вукота Говедарица на основу одлуке 

СДС, да заједнички кандидат за Српског члана Предсједништва БиХ буде 

Младен Иванић на основу одлуке ПДП, а да кандидата за предсједника Владе 

Републике Српске или предсједника Народне скупштине Републике Српске, 

предложи НДП. 

 

Члан 3. 

Странке чланице Савеза за промјене утврдиће својим одлукама кандидатске 

листе за Народну скупштину Републике Српске водећи рачуна да је чланство у 

Савезу за промјене оквир заједничког дјеловања прије, у току и након избора. 

 

Члан 4. 

Свака од чланица Савеза за промјене, потписница овог Споразума настојаће да 

оствари што већи број посланичких мандата у Народној скупштини Републике 

Српске и Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, како би Савез за промјене освојио доминантан број посланичких 

мандата потребних за формирање квалификованих парламентарних већина, које 

ће изабрати нове органе извршне власти из реда Савеза за промјене. 

 

Члан 5. 

Савез за промјене ће проводити заједничке и појединачне изборне кампање 

примјерено могућностима и формирати заједнички Штаб за координацију 

предизборних активности за кампању заједничких кандидата за предсједника 

Републике Српске и члана Предсједништва БиХ са сједиштем у Бањој Луци. 

 

Члан 6. 

Свака чланица Савеза за промјене обавезује се да ће заједнички подржати 

политику кандидовања утемељену прије свега на компетентности, квалитету и 

моралности кандидата, као и да ће заједничким дјеловањем прије, у току и 

након избора афирмисати политику правде, поштења, правичности, законитости 

и демократије, отворено се супротстављајући политици неправде, криминала, 

дискриминације и аутократије. 

На претходним принципима политичког дјеловања Савез за промјене ће одмах 

након побједе на изборима формирати владу националног препорода. 

Ова влада ће у року од двије године од дана формирања извршити реформу 

јавног сектора којом ће процедуре запошљавања ставити у законодавни оквир, 

посебно водећи рачуна о оквиру компетенција, као одлучујућег фактора у 

политици  запошљавања и управљања, те модернизовати управу и увести 

систем е-управе. 

Извршиће пореску реформу, преформулисати, класификовати и смањити на 

најмању мјеру парафискалне намете, извршити потпуну и досљедну „сјечу“ 

прописа који оптерећују привреду и на тај начин створити амбијент за озбиљан 
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раст домаће привреде и њене конкурентности. Пореско оптерећење из рада 

смањиће на ниво из 2006. године. 

Пензије ће повећати за 10%. 

Подићи ће се ниво пензија, плата  и борачких права пропорционално 

привредном расту и административним уштедама. 

Четверогодишњи стратешки циљеви владе националног препорода су: 

- Значајна елиминација незапослености, нарочито младих у Републици 

Српској, 

- Просјечна плата на нивоу  већем од 1.000 КМ, а просјечна пензија на 

нивоу већем од 500 КМ те створити услове да просјечна пензија износи 

50% од просјечне плате, док ће најнижа пензија износи 50% просјечне 

пензије, 

- Унапрјеђење система социјалне заштите са јасним задовољавањем 

потреба категорија становништва у стању социјалне потребе, 

- Извршити темељну реформу здравственог система са циљем да 

здравствена заштита буде брза, ефикасна и лако доступна сваком 

становнику у којој ће бити враћено достојанство здравственом раднику у 

сваком погледу, 

- Потпуна дигитализација и опште унапрјеђење образовног система, 

система социјалне заштите, јавне управе и јавних предузећа, 

- Децентрализација и равномјеран развој локалних заједница са нагласком 

на развој мање развијених општина ради очувања становништва и 

привреде, 

- Елиминација непотизма и успостављања јавности рада свих јавних 

служби и значајних привредних субјеката, 

- Одузимање нелегално стечене имовине (Доношење Закона о испитивању 

поријекла имовине), 

- Спрјечавање сукоба интереса јавних функционера на свим нивоима 

(доношење новог Закона о сукобу интереса). 

Трајни циљеви владе националног препорода су очување Републике Српске као 

демократског и уређеног друштва, санкционисање и превенција криминала и 

корупције, које су произвеле власти у спрези са интересним клановима без 

обзира на страначку припадност, чврсту владавину права са снажном поруком 

да су јавни интереси изнад свих других и подизање животног стандарда грађана. 

 

Члан 7. 

Учешће страначких кадрова чланица Савеза за промјене у власти на нивоу 

Републике Српске и Заједничким органима на нивоу БиХ биће прецизно 

утврђени анексом овог Споразума у зависности од постигнутих изборних 

резултата (броја освојених гласова) на предстојећим Општим изборима 2018. 

године сваке од чланица Савеза за промјене. 

Анекс споразума је саставни дио основног текста Споразума о усаглашеном 

дјеловању чланица Савеза за промјене. 
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Потписници: 

 

 

Српска демократска странка  

Партија демократског прогреса  

Народни демократски покрет  

Српска радикална странка Републике Српске  

Напредна Српска - НС  

Партија Слобода  

Српска напредна странка  

Листа за правду и ред  

Савез Останак  

Сељачка странка  

 


