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Овај програм је настао као природна потреба да се грађанима Републике Српске 

понуди могуће решење излаза из садашње ситуације. 

Пошли смо из реалне претпоставке да су нам потребна конкретна решења а не 

уопштене декларативне и теоријске претпоставке. 

Програм је резултат покушаја да пронађемо путеве изласка из биједе,дужничког 

ропства, безнађа и да отворимо перспективе за развој и повратака вјере и наде у 

живот, живот достојан човјека. 

Протеклих година пропуштена је историјска прилика да се Република Српска 

економски, политички и друштвено развије у перспективно друштво. 

Доживјели смо економску катастрофу, морално посрнуће и доведени на руб 

пропасти. 

Наша будућност никад није била неизвјеснија. Распети смо између очајничке 

наде и очајничког страха. 

 

Шта нам се догодило? 

 

Данашњи положај српског народа је последица ауторитарне владавине која је 

разорила духовни и материјални потенцијал нашег народа. 

За кратко вријеме изгубили смо самопоуздање и достојанство, нашли смо се на 

прагу бескућништва, дубоко зашли у сиромаштво и кренули путем духовног и 

физичког искоријењавања. 

Трагично опадање наталитета, изражена емиграција становништва последњих 

година, озбиљно су упозорење да се Срби могу свести на безначајну етничку 

групу и на крају нестати са лица земље. 

 

Изгубили смо; 

- Дио народа који се иселио у иностранство, младост која је потражила бољу 

будућност и даље тражи у све већој мјери ван Републике Српске; 

- Стандард; 

- Природни прираштај; 

- Друштвено богатство које се одлило у иностранство и на приватне рачуне; 

- Повјерење у институције; 

- Повјерење једних у друге; 

- Смелост да промјенимо себе. 

 

Добили смо: 

- Уништену привреду; 

- Сиромаштво; 

- Корумпиране институције; 

- Процват криминала; 

- Шиканирање способних; 

- Страх и очај; 

- Морални суноврат; 

- Презадуженост. 

 



КАКО ДАЉЕ?     

Обзиром да у Републици Српској не постоји ниједна политичка странка 

способна да сама изврши промјене, неопходно је удруживање. 

Удруживање свих оних политичких партија и свих друштвених демократских 

снага које за циљ имају промјене. 

 

Српска напредна странка је спремна на удруживање са свим демократским 

снагама у циљу постизања договора за промјене. Али нисмо спремни да 

учествујемо само да би се промјенила власт ради власти већ на договор који ће 

довести до корјенитих реформи. У складу са тим Српска напредна странка нуди 

своје одговоре           на одређена горућа питања.  

 

 

ПОЛИТИЧКА ПИТАЊА 

 

Српска напредна странка Републику Српску види у Босни и Херцеговини у 

складу са Дејтонским споразумом а у случају негирања и гушења Републике 

Српске остављамо отворену опцију осамостаљења Републике Српске. 

Српска напредна странка се залаже за просперитетну Босну и Херцеговину у 

којој ће се поштовати Република Српска са свим дејтонским надлежностима а у 

случају негирања и гушења Републике Српске остављамо отворену опцију 

осамостаљења Републике Српске. 

Промјене у БиХ могу се догађати али само консензусом три народа.  

Српска напредна странка се залаже за европске интеграције.  

Добри односи са Србијом, Црном Гором и Хрватском, чланство у Европској 

унији заједно са сусједним државама омогућује да уклоне границе између 

Српског народа.  

То видимо као највећи бенефит Српског народа од чланства у европској унији. 

Односи са Србијом морају бити потпуно природни како и могу бити односи 

између припадника једног народа а у складу са Дејтонским мировним 

споразумом који нам гарантује специјалне и паралелне везе. 

Те везе са емоционални треба преточити у економске, културне, развојне... 

 

- Оружане снаге БиХ свести на пар стотина војника који ће учествовати у 

мировним мисијама УН у минималном броју, које ће служити као почасни вод 

приликом међународних посјета и у спасавању при евентуалним 

катастрофалним непогодама (добићемо велику уштеду буџетских средстава). 

 

 

БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ 

 

Данас имамо ситуацију да је наше друштво огрезло у корупцији свих нивоа а 

нажалост код нас постоји и системска корупција. Код нас корупција није појава 

већ је то прерасло у начин живота. 

Спремни смо да системски уредимо борбу против криминала и корупције и 



Српска напредна странка има кадрове који су спремни да се ухвате у коштац са 

овим највећим друштвеним проблемом. 

Борба против криминала и корупције је приоритет над приоритетом. 

Без отворене борбе у којој неће бити мјеста за компромисе немогуће је провести 

било какве реформе. 

За проведену пљачкашку приватизацију одговорност морају да сносе они који 

су је провели. Не смије бити нико амнестиран за несрећу коју је произвео 

народу! 

Хитно је потребно донијети сет Закона: Закон о поријеклу имовине, Закон о 

одговорном управљању јавним добрима, Закон о одговорном управљању јавним 

финансијама, Закон о јавним набавкама, Закон о стечају... 

- Елиминисање коруптивног односа између криминално стеченог и тајкунског 

капитала и политике; 

- Сузбити производњу и промет опојних дрога на најмању могужу мјеру; 

- Проводићемо политику нулте толеранције  према свим коруптивним и 

криминалним радњама; 

- Пооштрити казнену политику. 

 

 

ЗАДУЖЕЊЕ 

 

Република Српска спада уред високозадужених земаља у односу на њен БДП. 

Садашња политика задужења Републику Српску воде  у дужничко ропство. 

Досадашња задуженост предствља   велики терет будућим генерацијама које ће  

дугове враћати. Неодговорно и лако задуживање у многим државама у свијету 

показало је разорне последице по економске и политичке системе резултирајући 

економску кризу. Нажалост и ми смо на том путу. Скоро сва задужења отишла 

су у јавну потрошњу и неисплативе и непродуктивне инвестиције. 

 

Српска напредна странка ће водити политику стабилности и водити рачуна о 

равнотежи прихода и расхода. Моћи ће се троштити само зарађено. 

Задужења могу бити само  за продуктивне и производне пројекте. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

На свим нивоима Законом уредити област запошљавања у Администрацији и то 

Влади, Агенцијама, Општинама, Фондовима, Јавним предузећима, Јавним 

установама... 

 

У првој години вршења власти смањити број запослених у Администрацији на 

свим нивоима за 30%  у складу са свим важећим законским прописима који 

регулиша права радника. 

Данас сви тражимо запослење у Администрацији и оним установама које се 

финансирају из буџета. На то морамо да заборавимо. Зашто? Администрација је 



пренатрпана и она је један од горућих проблема нашег друштва. У њој су 

запошљавани нестручни, лоше образовани, неодговорни првенствено партијски 

послушници. Она постаје болест која разара ткиво нашег друштва. Плате се 

исплаћују из кредитних средстава што је недопустиво. Прегломазна 

администрација кочи било какав развој јер уводи компликоване процедуре које 

нису у интересу грађана и Републике Српске. Административни апарат је извор 

свих коруптивних и криминалних радњи у нашем друштву. 

 

Администрацију уредити да буде јефтинија, ефикаснија, стручнија и 

одговорнија. 

Средства  која се ослободе смањењем Администрације усмјеравати у подстицаје 

отварања нових радних мјеста у производним дјелатностима. За мандатни 

период  од четири године од само ове уштеде било би пласирано више од 

1.000.000.000,00 КМ у подстицаје запошљавања у производним дјелатностима. 
 

 

ЕКОНОМИЈА 

 

 Економска криза у Републици Српској није само резултат глобалне кризе 

већ  првенствено лоше вођене економске  политике у самој Републици. 

Економски модел који је наметнула садашња власт а који се темељи на 

задуживању ради финансирања потрошње је неодржив.  

 Створена је увозна економија са огромним дефицитом гдје покривеност 

увоза и извоза није ни 50%. 

 Уведена је фискализација беспотребно за предузетничке радње  зарад 

профита људи блиских власти. 

 Уведена је пракса рада на црно гдје око 1/3 радника тј. око 80000 није 

пријављено, свакодневно се повећава степен сиве економије.  

 Данас у Републици имамо тендерски лоби, увозни лоби, фармацеутски 

лоби, стечајни лоби...  што је разарајуће за нашу економију. 

 Извршена је пљачкашка приватизација коју је провела власт и она сноси 

одговорност за раднике који су остали без посла због лоше приватизације. 

 Банкарски сектор са изузетно високим каматама оптерећује економију и 

има изузетно повлаштен статус и остварују екстра профит.  

 Финансијска недисциплина и селективни приступ контролних органа 

последица је неодговорне власти. 

 Јавни сектор руши привреду не измирењем својих обавеза. Власт је увела 

системску корупцију која је незамислива у нормално уређеним друштвима. 

 Уведена су велика оптерећења на плате запослених. 

 Стечајни поступци трају непримјерено дуго и у том периоду се 

обезвриједи и оно имовине што има у стечајној маси. 
 

 

КАКО ДАЉЕ? 

 Српска напредна странка ће донијети уставни закон о задужењу 



Републике Српске који ће бити усвојен двотрећинском већином и који ће се 

поштовати без обзира ко је на власти. 

 Смањити оптерећења на плате како би смањили рад на црно и подстакли 

инвестиције. 

 Стимулисати производњу а посебно извозно оријентисана предузећа и 

подстицаје ти предузећима законом регулисати. 

 Уредићемо платни промет Законом о обезбјеђењу плаћања како би 

постали друштво које има културу плаћања обавеза. Увешћемо законом 

временско плаћање обавеза од стране јавног сектора као и између других 

правних лица. 

 Донијећемо закон о брзом стечају предузећа како би се повјериоци могли 

наплатити или покренути производњу и спријечити да се у дуготрајном стечају 

обезврјеђује имовина. 

 Увешћемо фискалну дисциплину једнаку за све. Репрограмирање обавеза 

биће могуће само у изузетним случајевима а о томе ће одлучивати Народна 

Скупштина а не Влада. 

- Укинућемо парафискалне намете; 

- Формирати српску банку; 

- Смањити бирократске процедуре; 

- Увести одговорност у јавном сектору да се директори бирају на основу 

програма који ће понудити и да ће својом имовином гарантовати провођење тих 

програма; 

- Пооштрити казнену политику. 
 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 

 

Република Српска има око 900.000 хектара обрадиве пољопривредне површине 

сасвим довољно да обезбједи храну за становништво и да значајна средства 

обезбједи извозом пољопривредних производа. 
 

Међутим, данас имамо: 

- Увознички лоби који уништава пољопривреду  Републике Српске; 

- Покривеност увоза извозом пољопривредних производа је око 10%; 

- Аграрни буџет у структури буџета РС – а износи једва 3%; 

- Пољопривредна популација значајно стари; 

- Миграцију становништва из руралних средина у урбане центре; 

- Имамо најнижу стопу наводњаваног земљишта у Европи, нешто мало преко 

1%; 

- Пољопривредна механизација је застарила; 

- Просјечни приноси по јединици површине су значајно нижи од просјека 

Европске уније са тенденцијом даљег пада; 

- Прерађивачки капацитети су уништени или са застарјелом технологијом; 

- Субвенције и подршка по хектару износи 26 еура а Словенија (прије уласка у 

ЕУ) 300 еура; 



 

Српска напредна странка сматра да пољопривреда треба да буде стратешка 

производна грана. 
 

- Аграрни буџет значајно повећати и у 2015. години да учествује минимално са 

5% у буџету Републике Српске са повећањем од 1% за сваку наредну годину; 

- Уредити јединствен систем закупа државног пољопривредног земљишта; 

- Обезбједити дугорочне кредите са ниским каматним стопама за куповину 

пољопривредног земљишта; 

- Обезбједити субвенције за пољопривредна газдинства 

 - до 100 хектара у ратарско – повртларској производњи; 

 - до 30 хектара у воћарско – виноградарској производњи; 

 - до 5 хектара производње у заштићеном простору. 

- Зауставити стагнацију сточарске производње и обезбједити подстицај за 

развој; 

- Подстицати примјену савремених метода, побољшање генетског потенцијала 

животиња; 

- Основати националну лабораторију за утврђивање квалитета млијека; 

- Обезбјдити субвенције за млијеко, тов и подручје гајења (рурална подручја); 

- Стимулисати и унапређивати узгој слатководних риба (пастрмке, шарана...); 

- У циљу повећања приноса ратарских и воћарских култура и веће производње 

меда и других пчелињих производа вршити и субвенције у пчеларству; 

- Улагати у системе за наводњавање и повољном кредитном политиком 

подстицати набавку савремених система за наводњавање; 

- Подстицати развој органске производње; 

- Посебну пажњу посветити руралним срединама; 

- Плански подстицати изградњу прерађевачких погона; 

- Улагати у одбрамбене насипе и изградњу одводних канала; 

- Уредити систем робних резерви који ће бити у функцији стабилизације и 

снабдијевања тржишта; 

- Унаприједити ветеринарску службу; 
 

 

ШУМАРСТВО, ВОДОПРИВРЕДА 

 

Природна богаства као што су шуме,водопотенцијал које има Република Српска 

су далеко изнад Европског просјека узимајући у обзир број становника. 

 

Међутим данас имамо: 

 

- Велики криминал у шумама Српске; 

- Енормне губитке у пословању шума Српске; 

- Девастиране дрвно-прерађивачке капацитете; 

- Домаћинства и читава насеља без квалитетне питке воде; 

- Неискоришћен водопотенцијал; 



- Запуштене и руиниране водопривредне објекте( насипи, канали...); 

- Мешетарење  концесионим дозволама; 

 

Српска напредна странка сматра да природна богаства морају бити богаства 

народа Републике Српске и у служби народа. 

 

- Неопходно је увести реда у додјељивању и кориштењу природних богастава 

кроз концесије и преиспитати додјељене; 

- Законом уредити посебну одговорност при управљању и додјељивању 

природних богастава; 

- Реорганизовати шуме Српске; 

- Дестимулисати извоз сировина и полупроизвода од дрвета; 

- Подстицати дрвно-прерађивачку индустрију са што већим степеном прераде 

(финалног производа) и извозно орјентисану; 

- Урадити санацију постојећих и градњу нових водопривредних објеката; 

- Обезбједити квалитетну питку воду за свако домаћинство; 

- Природна богаства и њихово кориштење ставити у функцију запошљавања и 

подизања квалитета живота становника Републике Српске; 

- Унаприједити систем надзора у газдовању шумама и заштити од пожара; 

 

 

ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО 

 

- Република Српска се сврстава у подручја богата хидроенергетским 

потенцијалом који је недовољно искоришћен; 

- Резерве мрког угља и лигнита распоређене су у седам угљених басена: Гацко, 

Угљевик, Станари, Миљовина, Котор Варош, Њешљани и Рамићи; 

 

 Међутим до сада је у области енергетског сектора вођена неодговорна 

политика, посебно у последњих пет – шест  година те за последицу имамо 

следеће стање: 

 

- Неозбињне и промашене штетне уговоре као што су ,, Горња Дрина“, те 

Угљевик, ,,Чез“ Гацко...; 

- Приватизацију енергетског сектора на ,,мала врата“; 

- Давање концесија фиктивним концесионарима за изградњу мини 

хидроцентрала – препродавцима права на концесије; 

- Јавна предузећа су постала легло корупције и криминала; 

- Селективан приступ наплати потраживања од електричне енергије; 

- Свјесно занемаривање потраживања која постају ненаплатива; 

-  Лоша енергетска ефикасност у читавом циклусу; 

- Јавна предузећа послују са неповољним економским и енергетским 

показатељима; 

- Извоз електричне енергије преко посредника; 

- Неискориштеност вјетро потенцијала; 



- Неискориштеност термалне енергије; 

- Додјељено преко сто концесија за мини хидроелектране а у функцију је 

пуштено само пар хидроцентрала; 

- Компликоване процедуре за добијање дозвола које трају преко двије године; 

 

Српска напредна странка сматра да добрим планирањем домаћинским, 

поштеним односом може се : 

 

- Осмишљеним улагањима у нове енергетске објекте може се повећати 

производња са садашњих 5.000 GWh годишње на 6.500 GWh годишње за четири 

године; 

- Губитци на преносу електричне енергије могу се преполовити; 

- Да се електрична енергија извози без посредника; 

- Да се извоз електричне енергије може повећати; 

- Да се у наредне четири године изградњом нових објеката обновљених извора 

енергије  може повећати инсталисана снага за преко 400 МW; 

- Повећавањем енергетске ефикасности могуће је смањити потрошњу енергије 

по јединици друштвеног производа за преко 20% у наредне четири године; 

- Рационализовати употрбу енергије ( когенеративни  системи којима се у исто 

вријеме производи и топлотна и електрична енергија); 

- Подићи ефикасност и реорганизацију јавних предузећа у овом сектору; 

- Успоставити поштен, коректан и равноправан однос према свим потрошачима; 

- Преиспитати све додјељене концесионе уговоре и уозбиљити реализацију 

истих  (од 112 додијељених само пар реализованих) а реалана потенцијал је око 

100 МW; 

- Кроз електричну енергију стимулисати производне дјелатности; 

- Отварање нових рудних поља; 

- Упрошћавање процедура за добијање дозвола на максимално шест мјесеци; 

- Боље повезивање енергетске мреже са земљама у региону; 

- Стварање законских претпоставки које ће омогућити фискална и  

парафиксална растерећена за улагања у обновљиве изворе енергије (мале 

хидроцентрале, електране на биомасу, вјетар, сунчеву енергију и геотерминалну 

енергију); 

- Урадити квалитетне и свеобухватне анализе за могућности кориштења 

енергије сунца југ Републике Српске, вјетра од Калиновника до Требиња и 

геотерминалних извора (урађене само прелиминарне анализе); 

- Ускладити домаће законодавство са прописима и смјерницама Европске Уније 

и протоколом из КЈОТА; 

 

 Српка напредна странка жели Републику Српску са што већим процентом 

чистих енергетских извора, енергетски стабилну, великог извозника електричне 

енергије, енергетски ефикасну те да енергетско-рударски сектор има удио у 

друштвеном бруто производу преко 40 %. 

 

 Српска напредна странка сматра да се морају искористити природни 



ресурси којима располажемо за развој и запошљавање. 

 

 

ЗДРАВСТВО 

 

Погрешна политика је здравство довела у стање: 

 

- Нажалост наш здравствени систем је на ивици колапса; 

- Дугови здравствених установа су енормни, а нико се не усуђује да да тачан 

укупан износ; 

- Партијска запошљавања су довела до превеликог броја немедецинског особља; 

- Изгубљено је достојанство медецинских радника; 

- Смањена су права осигураника; 

- На руководне функције довођени су нестручни партијски људи; 

- У здравственим установама цвјета криминал и корупција; 

- Кредитна средства су улагана у инвестиције које су непланиране, стихијске на 

брзину; 

 

Српска напредна странка залаже се за : 

 

- Реформу фонда здравственог осигурања;  

- Отпуштање прекобројног(непотребног) не медецинског особља; 

- Искорјењивање корупције и криминала у здравственим установама; 

- Комплетну финансиску ревизију у здравственом систему; 

- Одговорност за све који су својим чињењем  довели здравство у овај положај; 

- Враћање достојанства здравственим радницима; 

- Јасно дефинисање јавног и приватног сектора и двојне љекарске праксе; 

- Оштру контролу јавних набавки у здравству; 

- Доступност здравствене заштите сваком становнику републике Српске; 

 

 

РАЊИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ 

 

Породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца у друштву 

морају да имају статус који заслужују. Они су стварали и поднијели највећу 

жртву за Републику Српску.Однос према њима мора бити садржан у два основа. 

Први, морални који подразумјева трајну, јасну и јавну захвалност. Други, 

институционалну којим ће бити поправљен њихов социјални и материјално – 

финансијски положај кроз запошљавање, стамбено збрињавање, здравствену 

заштиту и издвајања из буџета. 

Држава и сви заједно морамо показати солидарност и заједничку бригу друштва 

за лица са посебним потребама, за лица која су из сиромашних породица, за 

дјецу без родитељског старања и за старе и изнемогле.  Однос према рањивим 

друштвеним групама је огледало државе. 

 



ВЈЕРСКЕ СЛОБОДЕ 

 

Вјерске слободе су битно питање за сваку заједницу те сматрамо да религија 

има посебно мјесто у нашем друштву. Она поред задовољења индивидуалних 

потреба човјека је и снажан субјект који артикулише кључне моралне, културне 

и духовне одлике и вриједности народа.  

Српска напредна странка своје дјеловање првенствено заснива на простору 

Републике Српске у којој су већински припадници српског народа и вјерници 

српске православне цркве те сматрамо нормалним да СПЦ не може и не треба 

бити искључена из јавног живота. То првенствено се односи на културу, 

образовање, традицију, хуманитарне активности... Свјесни чињенице да и други 

народи живе у Републици Српској који исповједају и друге религије, држава 

Босна и Херцеговина  мора гарантовати слободу исповједања вјере у складу са 

највишим стандардима, без било какве дискриминације. 

Залажемо се за реституцију црквене имовине и заштиту културно – историјског 

наслијеђа у црквеном власништву. 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

- Република Српска је прошла кроз много неуспјешних покушаја реформи у 

образовном систему; 

- Систем образовања није компаративан са потребама друштва и привреде; 

- Акредитација школских установа је мањкаво урађена; 

- Нострификације диплома је шарлатански рађена; 

- Девалвиран је позив просвјетног радника; 

- Корупција је постала честа појава у систему образовања; 

- Ставарамо кадрове који нису способни да одговоре потребама – захтјевима 

тржишта рада; 

 

Српска напредна странка образовање види као дио друштва у које треба 

инвестирати јер дугорочно гледано то је најисплативија инвестиција. 

 

- Треба вратити достојанство просвјетним радницима ; 

- Систем образовања ускладити са потребама привреде и друштвене заједнице; 

- Извршити провјеру диплома свих запослених који се финансирају из буџета; 

- Увести пооштрене стандарде за акредитацију школских установа; 

- У наставне програме увести што више практичне наставе; 

- Увести једнообразну униформу за ученике (како би се смањиле социјеалне 

разлике); 

- Стварати претпоставке за увођење обавезног средњошколског образовања; 

 

 

ПЕНЗИОНИ ФОНД 

Пензиони фонд Републике Српске данас је у незавидној ситуацији и у врло 

хаотичном стању јер је: 



 

- Корпуција је постала свакодневна појава у остваривању статуса пензионера; 

- Енормна потраживања Фонда која су ненаплатива; 

- Нередовне уплате доприноса и од стране државних органа, Јавних предузећа и 

установа; 

- Укидање стечених права пензионерима; 

- Велики дефицит у Фонду ПИО; 

- Превелики број администрације у Фонду ПИО; 

 

Српска напредна странка сматра да држава мора да води бригу о свим својим 

становницима наравно о онима који су поштено одрадили свој радни вијек тј. 

пензионерима  и омогућити им достојанствену старост и спријечити сваки вид 

дискриминације.  

Неопходне хитне мјере су: 

- Сузбити сваки вид корупције и криминала у Фонду ПИО; 

- Извршити ревизију инвалидских пензија; 

- Извршити реорганизацију административног апарата у Фонд ПИО; 

- Извршити припрему за радикалну, свеобухватну реформу пензионог фонда.  
 


