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ПОВРАТАК ДЕЈТОНСКОЈ СТРУКТУРИ БиХ УЗ 
ОСТВАРИВАЊЕ УСТАВНИХ НАДЛЕЖНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАО ДРЖАВОТВОРНОГ 

ЕНТИТЕТА 

ПРВО – РЕПУБЛИКА СРПСКА

Остваривање уставних надлежности ентитета је 
неотуђиво право о коме одлучују органи сваког ентитета 
чијим је потписима на свим анексима Дејтонског спора
зума и настала Босна и Херцеговина. Поборници центра
ли зације који тврде да је Устав БиХ неуспјешан и да мора 
бити потпуно ремонтован, игноришу чињеницу да је 
примјена Устава БиХ одмах послије рата била  блокирана. 
Почевши недуго након Дејтонског споразума, Устав 
БиХ су игнорисали страни високи представници који су 
наметнули неколико стотина закона и централизовали 
надлежности на нивоу БиХ. Иако је високи представник 
коначно престао са доношењем закона путем одлука, 
једно од наслијеђа високог представника и његових 
претходника је централизација одлучивања у Сарајеву која 
је у потпуности супротна са уставом пажљиво одређеним 
границама у погледу овлашћења на нивоу БиХ са циљем да 
нема могућности политичког конфликта између ентитета 
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и конститутивних народа. Ниво БиХ могао би да усмјери 
своју енергију на то да добро обавља своје надлежности 
умјесто да расипа новац дуплирајући или уплићући се у 
надлежности које су Уставом БиХ  повјерене ентитетима.  
Република Српска  не тражи слабу или неефикасну 
БиХ, напротив. Република Српска тражи да ниво БиХ 
буде дјелотворан у погледу уставних надлежности која 
припадају институцијама БиХ. Зато ће Република Срп
ска понудити приједлог остваривања дејтонске стру
ктуре БиХ и ентитета. Ако не буде спремности да се 
озби љно размотре и заједнички анализирају досадашњи 
ефекти пренесених надлежности, Република Српска 
ће остварујући своју  позицију стране   потписнице у 
Дејтонском споразуму и његовим анексима, одлучити о 
начину обављања својих надлежности. То подразумијева 
доношење новог Устава Републике Српске усклађеног са 
Дејтонским споразумом. 

ЗАШТО ОВАКО?

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  је 
2006. године након формирања Владе и побједе на избо
рима започео процес остваривање уставноправне позиције 
Републике Српске у складу са Дејтонским споразумом, а 
посебно према његовом Анексу 4.  који је Устав БиХ. 

СНАГА коју смо добили изборним резултатима 
2006. и  2010. године, показујући јединство народа који је 
дао повјерење СНСДу, омогућила је

СТАБИЛНОСТ Републици Српској – политичку 
и економску. Снага и политичка стабилност Републике, 
спријечили су наставак отимања надлежности Републике 
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Српске. Оно што је отето у вријеме владе СДСа и ПДПа 
под вођством Младена Иванића, одузело је могућност 
праведне расподјеле прихода, јер сада је то на штету 
Републике Српске. Зато је циљ СНСДа у наредне четири 
године, ослањајући се на  снагу и стабилност Републике 
Српске, вратити  највећи дио надлежности које нам 
припадају. 

СОЛИДАРНОСТ је била помало заборављена 
категорија, али су поплаве вратиле ту особину међу 
људе. Велика је била улога Владе Републике Српске. То 
илуструје и текст од 2. септембра 2014. у загребачком  
„Ве черњем  листу“ који каже да је „Република Српска по
казала двије важне ствари. Прва и најважнија одлучност 
да се помогне становништву, а друга је везана уз полуге за 
доношење одлука. Тако је Влада којој је на челу СНСДова 
премијерка Жељка Цвијановић направила оно што није 
ниједна друга влада у регији. Наиме, Влада Републике 
Српске је направила иновативно рјешење и искористила 
разорне поплаве да исправно дјелује. До сада је угроженом 
становништву подијељено више десетина милиона марака, 
а тај новац који се налази на платној картици (ваучеру), 
становници овог ентитета могу користити искључиво код 
компанија у Републици Српској. На тај је начин направљен 
вишеструки позитиван учинак. Угрожени су добили прву 
конкретну новчану помоћ, док је домаћим предузећима 
отворено тржиште за пласирање својих производа. И што 
је најважније, све је остало у Републици Српској. Све 
супротно је урађено у Федерацији БиХ, гдје поплављени 
нису добили ниједан фенинг.“  

Солидарност се исказује у финансирању Фонда 
за отклањање последица поплава, у који сви запослени 
издвајају дио својих плата, да би се помогло онима који су 
највише страдали. 
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СНАГА, СТАБИЛНОСТ, СОЛИДАРНОСТ су основа 
и капитал за оно што ћемо учинити у наредном периоду. 

САМОСТАЛНОСТ Републике Српске у Дејтонској 
БиХ је легалан и легитиман циљ који је у основи дјеловања 
СНСДа у наредном периоду. Све надлежности које су на 
разне начине, а  мимо процедуре за промјену Устава БиХ 
као дијела међународног уговора, наметнуте или отете 
Републици Српској, ако су до сада биле на штету Републике 
Српске или су нерационалне и неефикасне, биће враћене 
коме и припадају. 

Босна и Херцеговина прво мора бити 
Дејтонска, да би могла бити европска. 

То значи да ћемо анализирати колико нас кошта 
БиХ са финансирањем надлежности које нису наведене 
Уставом БиХ. За тешко економскосоцијално стање у 
Републици Српској, поред наших слабости, објективна 
кривица је и у свјетској економској кризи која траје од 
2008. године и због које пропадају многе фирме, банке 
али и саме државе. Међутим, наш највећи проблем је 
АНТИДЕЈТОНСКА структура садашње БиХ, која узима 
и троши, а све проблеме оставља Републици Српској да 
их рјешава. КО ЈЕ КРИВ? Одговор и рјешење се налази 
у трошковима  финансирања БиХ. Зато је неопходна 
промјена  приоритета финансирања. Не може више прво 
из ПДВа  за БиХ, а остатак ентитетима, општинама. То је 
неуставно и неодрживо стање, јер приоритет финансирања 
мора имати онај ниво власти који сноси одговорност за 
економскосоцијално стање. То није БиХ, већ ентитети и 
општине, а у Федерацији БиХ и кантони, а онда шта остане 
за БиХ. Или тако или уставно рјешење да се институције 
БиХ финансирају по формули 2/3 обавеза Федерације БиХ, 
а 1/3 обавеза Републике Српске, баш онако како пише у 
члану 8. Устава БиХ.   
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АНТИ-ДЕЈТОНСКА                                               
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Као доказ ове тврдње, да пођемо од Устава БиХ који 
познаје само 5 заједничких органа и институција:

1. Парламентарна скупштина БиХ
2. Предсједништво БиХ
3. Савјет министара са само два министарства – 

Министарство спољних послова и Министарство 
спољне трговине

4. Уставни суд БиХ
5. Централна банка БиХ.

Умјесто Уставом прописане структуре органа БиХ, 
наметањима и разним притисцима, сада на нивоу БиХ има 
преко 70 институција које се прво намирују, а ентитетима 
шта остане. Да се зна да је предност дата органима 
БиХ, у вријеме Владе Младена Иванића, који би желио 
тако наставити да сахрањује Републику Српску. Као 
доказ колико нас кошта БиХ, наводимо нарастање њене 
структуре и трошкова од рата до сада.
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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА                                         
-  сједнице по сазивима

1.  1996-1998. година:  
 Представнички дом  11 сједница,
 Дом народа: 12 сједница,

2.  1998-2000. година:   
 Представнички дом  26 сједница,
 Дом народа 24  сједнице,

3.  2000-2002. година:   
 Представнички дом 32  сједнице,  
 Дом народа 25  сједница,

4.  2002-2006. година:
 Представнички дом 85  сједница,
 Дома народа 63 сједнице,

5. 2006-2010. година: 
 Представнички дом 83  сједнице,
 Дома народа 49  сједница,
6. 2010-2014. године:
 Представнички дом 71 сједница,
 Дом народа 40  сједница.

Евидентан је мали број сједница оба дома до 2002. 
Година, докад није било велики број надлежности које су 
мимо Устава БиХ дате Босни и Херцеговини. 
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МИНИСТАРСТВА У САВЈЕТУ МИНИСТАРА БИХ 
– по сазивима

Период 19961998:   

1. Министарство спољних послова,   
2. Министарство спољне трговине и економских 

односа,
3. Министарство за цивилне послове о комуникације

Период 19982000:     И С Т О

Период 20002002:     
1. Министарство за трезор и Предсједавајући Савје

та министара
2. Министарство за људска права и избјеглице,
3. Министарство за европске интеграције,
4. Министарство спољних послова,
5. Министарство цивилних послова и комуникација,
6. Министарство спољне трговине и економских 

односа,  
Период 20022006: 
1. Министарство финансија и трезора,
2. Министарство за људска права и избјеглице,
3. Министарство безбједности,
4. Министарство спољних послова,
5. Министарство цивилних послова, 
6. Министарство спољне трговине и економских 

односа,
7. Министарство промета и комуникација  



•  12  •

Период 20062010:

1. Министарство финансија и трезора,
2. Министарство за људска права и избјеглице,
3. Министарство безбједности,
4. Министарство спољних послова,
5. Министарство цивилних послова, 
6. Министарство спољне трговине и економских 

односа,
7. Министарство промета и комуникација  
8. Министарство  одбране
9. Министарство правде
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ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА БиХ

БУЏЕТ  БиХ за 2014 ................................ 1,796.392.968 КМ
 од чега за институције БиХ ...................... 950.000.000 КМ
 за отплату спољног дуга ........................... 846.392.968 КМ 

ТРОШКОВИ ИНСТИТУЦИЈА ДЕЈТОНСКЕ БИХ У 
2014. год.:

А. САМО 2 МИНИСТАРСТВА по Уставу БиХ:

1. Министарство спољних послова .............52.260.000 КМ

2. Министарство спољне трговине  ...............6.874.000 КМ

СВЕГА: ........................................59.134.000 КМ  

Б.   ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ – по Уставу БиХ: 

 Уставни суд БиХ..........................................15.921.000 КМ

 Парламентарна скупштина БиХ ................16.202.000 КМ

 Предсједништво БиХ ....................................7.189.000 КМ 

СВЕГА: ........................................39.312.000 КМ  

СВЕУКУПНО: 59.134.000 КМ
 39.312.000 КМ 
 98.446.000 КМ  

(ПРИБЛИЖНО 100 МИЛИОНА)
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САДАШЊИ БУЏЕТ ЗА ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ
950.000.000 КМ

ЗА УСТАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ БИХ: 
100.000.000 КМ

За ентитете би остало
850.000.000 КМ 

Дуг Федерације Босне и Херцеговине за пензије

ЈОШ ЈЕДНА ШТЕТА

Када се узме у обзир чињеница да Федерални пен
зијски/мировински фонд дугује Фонду ПИО Републике 
Српске, са каматама, 881 милион марака, по основу тога 
што никада није исплаћивао пензије корисницима који 
су их стекли на подручју данашње Федерације Босне и 
Херцеговине, што је апсолутно законска и дејтонска оба
веза, али и европска пракса, и да је то морао да ради Фонд 
Републике Српске, онда је јасно да

•	 Босна и Херцеговина наноси још једну штету 
Републици Српској

•	 Да је Република Српска, и њени грађани, другора
зредна законска и уставна категорија за многе 
институције из БиХ и из Федерације и

•	 Да је Република Српска учинила огромне напоре 
да пензионери који су право на пензију стекли у 
Федерацији, буду равноправни грађани Републике 
Српске, јер је та сума равна годишњем буџету од 
прије неколико година.






