




 
 

НАША ВИЗИЈА... 

 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (СНСД), као најјача политичка 

партија у Републици Српској, након вишегодишње власти на републичком нивоу и највећем 

броју јединица локалне самоуправе, спремна је и има капацитет у потпуности да преузме 

одговорност за све јединице локалне самоуправе у Републици Српској, након локалних 

избора 2020. године. На нашој страни је искуство и резултати у вођењу локалних заједница, 

од којих су неке у протеклим годинама, кроз активну сарадњу са републичким нивоом 

доживјеле инфраструктурни и економски препород. 

 

МАКРОЕКОНОМСКУ СЛИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ... 

 

... ЧИНЕ БРОЈЕВИ, ПА ЕВО ОСНОВНИХ ПОДАТАКА 

  

Макроекономска и фискална слика Републике Српске је данас много боља, него што 

је то била прије четири године.  

 

БДП по становнику је са 8.320 КМ у 2016. години повећан на 9.832 КМ или за 18,2%. 

Још од другог квартала 2014. године 

Република Српска биљежи раст реалног 

БДП-а на кварталном нивоу, тако да можемо 

рећи да континуирано, 23 квартала је 

забиљежен раст реалног БДП-а, закључно са 

првим кварталом 2020. године. 

 

 



 
 

 

 

 

 

И

 поред пандемије изазване вирусом 

корона, покривеност увоза извозом за првих шест мјесеци 2020. године је 75,2%. 

Број запослених је 2016. године повећан у марту 2020. године за 8,6%, док је број 

незапослених смањен за 35,7%. Пандемија изазвана вирусом корона је утицала негативно и 

на тржиште рада, али и ако тај број упоредимо са бројем незапослених 2016. године, број 

незапослених је смањен за 32,6%.  

 

У истом периоду број осигураника је повећан за 7,7%, док је број пензионера повећан за 

5,8%. 
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        (у 000 КМ) 
Година Извоз/БДП Увоз/БДП   Обим/БДП Салдо/БДП 

2016 29,8% 46,0% 75,8% -16,2% 

2017 34,5% 48,6% 83,1% -14,1% 

2018 35,0% 48,9% 83,9% -13,9% 

2019 32,1% 42,6% 74,7% -10,4% 

 Извоз Увоз 

2016 2.869.101 4.426.945 

2019 3.610.386 4.782.190 

Стопа раста 25,5% 8,0% 



 
 

 

Просјечна плата након опорезивања је са 836 КМ 2016. године повећана на 958 КМ 

у јуну 2020. године или за 14,6%, док је просјечна пензија у истом периоду повећана са 

342 КМ повећана на 393 КМ или за 15,0%. 

Учешће консолидованих јавних расхода у БДП-у је са 42,8% у 2016. години смањен 

на 35,8% у 2019. години. Учешће јавног дуга у БДП-у је са 45,1% 2016. године смањено 

на 37,6% 2019. године, док је учешће укупног дуга у истом периоду смањено са 56,5% 

на 48,0%. 

 

Све наведено је показатељ да је Република Српска у претходне четири године 

значајно унаприједила своју макроекономску и фискалну позицију. Међутим, СНСД жели 

још јаче и још боље и зато је наша визија будућег економског, демографског и социјалног 

напретка Републике усмјерена на надоградњу позитивних резултата из претходног периода. 

 

 

ПОЛИТИКЕ СНСД-А У ВРИЈЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА... 

 

Приjе тога, морамо се ипак осврнути и на све оно што је урађено у периоду пандемије 

изазване корона вирусом, која још увијек траје и већ сада је сигурно да ћемо наше политике 

у наредном периоду морати да креирамо у складу са новонасталим условима, који су 

угрозили све економије у свијету. 



 
 

Треба подсјетити да је Република Српска прва у региону предузела све потребне 

епидемиолошке мјере, које је струка предложила, у првом реду да заштити здравље и 

животе својих становника, првенствено оних најризичнијих категорија, односно дјеце, 

младих и становништва старијег од 65 година. У циљу здравствене заштите свих грађана, 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку да све док траје ванредно стање и ванредна 

ситуација, сви грађани у Републици Српској имају право на здравствену заштиту, без 

обзира да ли су осигурани или не. 

 

Поред бриге за здравље, која је први приоритет, посебна пажља посвећена је очувању 

економских капацитета Републике, кроз двије врсте мјера – мјере стабилизације, које су 

служиле да амортизују тзв. „први удар“,  и мјере опоравка, које су фокусиране на 

стимулисање агрегатне потрошње. 

Мјере Владе Републике Српске које се односе на стабилизацију стања можемо 

сумирати у мјере контроле цијена, мјере подршке тренутној ликвидности привреде и мјере 

за очување запослености и подршку запосленим. 

Мјере контроле цијена имале су за циљ да заштите стандард становништва од 

неконтролисаног раста цијена, док су мјере подршке тренутној ликвидности растеретиле 

пословне субјекте и становништво кредитних и пореских обавеза на одређено вријеме. 

Посебну пажњу Влада Републике Српске, у сарадњи са пословном заједницом, 

посветила је очувању сваког радног мјеста и подршку запосленошћу, кроз плаћање 

пореза и доприноса, а у априлу и мају и најниже бруто плате за све оне којима је рад 

био забрањен, у периоду пандемије изазване вирусом корона. Бројеви кажу да је у периоду 

од 19.03.2020. до 12.08.2020. године на евиденцију Завода пријавило се 10.791 лице којима је 

радни однос престао у наведеном периоду, док је у истом периоду запослено 9.686 лица, што 

само потврђује да су мјере Владе Републике Српске препознате и веома позитивно 

прихваћене од стране послодаваца, те да су дале одличне резултате. 

 

Мјере опоравка обухватају мјере подршке новом привредном циклусу и мјере за 

омасовљење производње домаћих пољопривредних производа, како би обезбједили 

прехрамбену сигурност становништва. 

Мјере подршке новом привредном циклусу имају за циљ да кроз повољна кредитна 

средства преко Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, те кроз Гарантни програм 

Гарантног фонда Републике Српске дају нови замајац реалном сектору, како би се што прије 

вратио на позиције на којима је био прије пандемије изазване вирусом корона, технолошки 

опремљенији и конкурентнији на свјетском тржишту. 



 
 

У циљу омасовљења производње домаћих пољопривредних производа и обезбјеђења 

прехрамбене сигурности становништва, Влада Републике Српске обезбједила је преко 9.000 

сјетвених пакета за мала породична газдинства, преко 1.000 сјетвених пакета за соју, регрес 

за домаће сјеме кукуруза, суфинансирање капиталних инвестиција за свих 1444 

пољопривредна субјекта који су се јавили на Јавни позив Агенције за аграрна плаћања, 

одгођено је на три мјесеца плаћање концесије и закупа, омогућени су подстицаји и за 5.373 

пољопривредника који имају дугове, омогућени су подстицаји и за све регистроване 

пољопривреднике који нису пријавили порезе и доприносе, обезбјеђен је интервентни увоз 

пшенце, кукуруза и соје, и др. Са циљем олакшавања пласмана домаћих пољопривредних 

производа Влада Републике Српске обезбједила је интервентни откуп тржишних вишкова 

јунади, свиња и поврћа. Укупно је издвојено 5 милиона КМ за откуп: 6.000 јунади, 10.000 

свиња и 20.000 тона разног поврћа. 

Ако се осврнемо и на област социјалне заштите, треба посебно истаћи да су у периоду 

пандемије изазване вирусом корона значајно смањени јавни приходи Републике, али да је 

одржана редовност исплате пензија, те новчаних накнада борачким категоријама, цивилним 

жртвама  рата и жртвама ратне тортуре кроз: личне, породичне и цивилне инвалиднине, 

мјесечни и годишњи борачки додатак, те исплату мјесечног новчаног примања за борце са 

навршених 65 година живота. 

Све претходно наведено је још једном, након природне катастрофе изазване 

поплавама у мају 2014. године, показало да знамо веома одлучно и храбро да се носимо и са 

веома непредвиђеним ситуацијама, те да доносимо важне и храбре одлуке за Републику и 

њене грађане! 

 

НОВИ РЕФОРМСКИ КУРС... 

 

Као одговорна политичка организација, којој је Република Српска највиши циљ, наш 

концепт је образовање, стручност, политичка озбиљност, одлучност и спремност да се 

мијењамо, а самим тим и да окупљени заједно мијењамо Републику Српску, у складу са 

потребама наших грађана! 

Свјесни смо да ситуација са пендемијом корона вируса доприноси друштвеној 

депресији, јер оставља здравствене и економске посљедице, и зато ћемо кроз нови програм 

локалног развоја у периоду 2020-2024. година, отпочети нови РЕФОРМСКИ КУРС, 

заснован на гласу НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ, која је препознала и сваким даном препознаје 

једину државотворну странку која Републику Српску води у сигурну будућност. 



 
 

НОВИ РЕФОРМСКИ КУРС је темељ нашег програма за наредни изборни циклус у 

периоду 2022-2026. година, у коме нема простора за ријалити политику, слабост, 

неозбиљност и додворавање туђим интересима. Наш једини интерес је Република Српска и 

сви они којима је Република Српска у срцу!  

Зато покрећемо нови замајац - ОКУПЉАЊЕ ЗА СРПСКУ! 

У сталном контакту са нашим грађанима, потпуно свјесни проблема са којима се 

грађани наше Републике сусрећу, посебно сада у периоду пандемије корона вируса, а то су 

првенствено питања здравствене заштите, те „животне“, економске теме, као што су 

незапосленост, повећање плата, бољи животни стандард, унапређење инфрастуктурних 

капацитета, унапређење привредног амбијента, а онда и теме из области социјалне политике, 

као што су брига за незапослене, те брига о старим и угроженим категоријама становништва. 

 

Управо због тога, нови реформски курс, базира се на јасној визији економског, 

демографског и социјалног напретка, ослоњеног на пет стубова. 

 

 

ОСНОВНИ ПРАВЦИ НАШЕГ ПРОГРАМА... 

 

У првом плану наше кампање је ЧОВЈЕК, односно ПОЈЕДИНАЦ и ПОРОДИЦА. 

Свако има властиту одговорност за себе и породицу, а власт то наставља. Слушати потребе 

нашег становништва. Стварајући економску перспективу за што  више радних мјеста у 

привреди, радимо посебно за младе људе. Бројним већ оствареним инфрастуктурним 

пројектима на републичком и локалном нивоу, СНСД је показао како се побољшава  живот у 

свакој средини. Новим пројектима дати прилику инвеститорима, домаћим и страним, да уз 

остварење својих пословних циљева, користе локалним заједницама. Показали смо 

одговорност за захтјеве грађана; слушамо, мијењамо се и мијењамо Републику Српску 

набоље. Кроз реформе, у овом циклусу на локалном, а онда и на републичком нивоу, што 

више се приближити развијеним друштвима. За то смо имали и способности па и храбрости, 

а имамо довољно искуства, знања и кадровског потенцијала.  

 

Наш одговор на ново вријеме које је пред нама, дат је кроз ПЕТ РЕФОРМСКИХ 

СТУБОВА, који ће бити основне полуге развоја локалних заједница у наредном периоду, а 

тако и наше Републике. 

Основни циљеви (стубови) нашег политичког програма за наредни четворогодишњи 

период су: 



 
 

1. НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС 

2. НОВА ИНФАСТРУКТУРНА БАЗА 

3. ДЕМОГРАФСКИ ОСЛОНАЦ 

4. УБРЗАН ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 

5. БОЉИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА. 

 

Превазићи застој због вируса корона биће изазов и задатак за све нивое власти, али 

кроз реализацију нових инвестиционих циклуса и нова запошљавања, обезбједићемо 

друштвену сигурност и будућност. У сарадњи са пословном заједницом, уједначаваћемо и 

унапређивати услове пословања у локалним заједницама. То ће бити и подршка новом 

инвестиционом циклусу, заснованом на новим технологијама, супституцији увоза или већем 

степену обраде готових производа. Тако повећавамо конкурентност наше привреде и 

отварамо нове прилике за младе људе и њихово запошљавање. Пандемија корона вируса је 

показала да друштва која имају своје домаће ресурсе и производе, имају шансу за 

самоодрживост. Рационална и ефикасна експлоатација природних ресурса, стална је обавеза 

локалних и републичких органа. 

Квалитетна и стручна радна снага, која Републику Српску препознаје као мјесто које 

требамо заједнички да градимо за нашу дјецу и будуће генерације, основа је новог 

економског програма локалних заједница. Демографска основа и подршка демографској 

обнови је садржина наше политике.  

Нова фаза дигитализације је у суштини заједничка „полуга“ која повезује претходно 

наведене политике, стварајући првенствено приступачнију и ефикаснију локалну 

самоуправу, која је нераскидиво повезана са републичком управом. На тај начин, 

дигитализација свих друштвених процеса у правом смислу ријечи постаће сервис сваког 

нашег грађанина, без обзира у ком дијелу Републике живио, а уједно ће унаприједити 

пословни амбијент, стварајући претпоставке и за нови инвестициони циклус и ново 

запошљавње, а индиректно онда и за инфрастуктурну и демографску обнову Републике 

Српске. 

И на крају, кроз све наше политике, кључна одредница је појединац и породица и 

како побољшати његов и њен положај, односно како унаприједити квалитет живота сваког 

појединца и сваке породице. Посебну пажњу посветити доступности и квалитету 

здравствених услуга, које посебно на значају добијају у условима пандемије изазване 

вирусом корона.  

Култура, спорт, заштита животне средине су теме које ће бити дио политика СНСД-а 

на локалном и републичком нивоу. 



 
 

1. НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС 

 

 Нова инфрастуктурна база је преудуслов покретању новог инвестиционог циклуса. 

Обезбјеђујући потребну инфраструктуру, стварамо дугорочне претпоставке за нове 

инвестиције реалног сектора, нова радна мјеста, останак младих и образованих људи у 

својим локалним заједницама, уз бољи животни стандард. 

 Поред дугорочних претпоставки, заједно са локалним заједницама радићемо на  

њиховој финансијској консолидацији. Укидањем или смањењем непотребних непореских 

давања, стварају се повољнији услови за стимулативно пословно окружење. 

 Свака локална заједница је сервис грађана и привреде и то је мјера њиховог успјеха.  

Дигитализација свих процеса, учиниће их ефикаснијим и стимулативним за нове 

инвестиције у производне и прерађивачке капацитете. Сви начелници и градоначелници из 

СНСД-а, морају одржавати редовне, кварталне састанке са пословном заједницом, помажући 

им да изнађу рјешења како би унаприједили своје пословање.  

 Свака локална заједница да оспособи тим младих људи, који ће се идентификовати 

могућности за улагање у њиховој локалној заједници. Такође, овај тим инвестиционих 

менаџера радиће на припремама пројеката у складу са међународним стандардима и 

очекивањима страних инвеститора. 

 Политика локалних заједница подстиче препознавање инвестиционих прилика, 

промјену економске структуре у правцу раста производа и услуга са већом додатом 

вриједношћу, побољшање пословног амбијента и сервиса према инвеститорима, привлачење 

инвестиција и постинвестициона подршка, раст квалитета понуде радне снаге, те јачање 

предузетничке инфраструктуре и предузетничких сервиса, што ће допринијети јачању 

конкурентности привреде. Резултати тога су основа успјешности локалне заједнице. 

 Подршка пољопривредној производњи и досад је била одредница Републике Српске и 

њених власти, чиме се обезбјеђује здрава и квалитетна храна, а посредно и ново 

запошљавање, те останак становништва у руралним крајевима. Унапређење пољопривредне 

производње кроз подршку технолошком напретку, који ће допринијети интензивирању 

производног процеса и повећању приноса, те квалитета произведене хране, ће бити 

реализовано уз подршку републичких власти, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. 

Свака јединица локалне заједнице ће водити рачуна о расподјели пољопривредног 

земљишта, уз претходно рјешавање питања постојећих концесионара. 

Изградњу инфраструктуре потребне за развој локалног туризма, заснивати на 

природним претпоставкама и специфичностима сваке локалне заједнице. Пружати подршку 



 
 

за изградњу туристичког производа локалних заједница, као подршку самозапошљавању 

домаћег становништва у оквиру туристичког производа. 

Предузећа у стечају, чији стечајни поступци трају предуго, те предузећа чији 

власници не измирују обавезе према Републици и локалној заједници, „заробљавају“ 

значајне привредне ресурсе локалне заједнице. Покренути увођење пореза на непродуктивну 

имовину. 

Такође, потребно је повећање запослености и ефикаснија употреба расположивих 

локалних ресурса кроз технолошка рјешења, уз плаћенија радна мјеста, која ће бити 

привлачна за младе људе, омогућавајући им боље услове живота. 

За све претходно наведено ангажоваћемо дио млађег кадровског потенцијала СНСД-

а, образоване људе у напону политичке и биолошке снаге, који имају вољу и ентузијазам за 

адресирање ових питања. 

 

2. НОВА ИНФАСТРУКТУРНА БАЗА 

 

Развијена и изграђена инфраструктура је предуслов снажне и развијене локалне 

заједнице. Свака општина и град морају анализирати своје стање у свим областима живота и 

рада, одредити своје задатке и креирати рјешења, а онда тражити подршку Републике. Наши 

начелници и градоначелници морају имати визију четворогодшњег инфраструктурног 

развоја својих локланих заједница. 

 Нову инфрастуктурну базу локалних заједница подржаваћемо по три основа: 

 ПРВИ - изградња водоводне и комуналне инфрастуктуре, која ће повећати квалитет 

живота становништва и задржати их на подручјима на којима живе. Увијек има 

простора  за побољшање. Изградња водовода у мјесним заједницама, према 

приоритетима сваке локалне заједнице. Изградња оборинске и фекалне 

канализационе мреже, са пречистачима отпадних вода у градским зонама.  

 ДРУГИ - реконструкција и модернизација електродистрибутивне мреже, која поред 

унапређења квалитета живота, отвара врата и новим инвеститорима.  

 ТРЕЋИ - изградња и модернизација саобраћајне инфрастуктуре, која је предуслов за 

нове привредне инвестиције и покретање новог привредног циклуса. 

 

Изградња ПОСЛОВНИХ ЗОНА и обезбјеђење неопходне инфраструктуре, омогућиће 

веће развојне шансе свакој локалној заједници. Посебно инсистирати на побољшању система 

управљања екологијом, кроз рјешавање комуналног отпада, те проблемима нелегалног 

одлагања отпада. Свака локална заједница мора захтијевати да сваки вид грађевинских 



 
 

радова буде у складу са просторно-планском документацијом, уз повећање енергетске 

ефикасности објеката. У сарадњи са републичким органима власти, приоритет сваке локалне 

заједнице мора бити и изналажење рјешења за проблеме који проузрокују елементарне 

непогоде, првенствено поплаве. 

Заједничким улагањем у институције образовања, од предшколског, преко основног 

до средњег, у институције културе, те у спортску инфраструктуру омогућићемо бољи и 

квалитетнији животни стандард, првенствено најмлађим становницима. 

 Унапређењем пословног амбијента, те ефикаснијом локалном администрацијом, 

стварамо услове за бољи живот у кратком року, док новим инфрастуктурним пројектима и 

дигитализацијом, обезбјеђујемо услове за дугорочно снажне локалне заједнице, привлачне за 

живот појединца и породице, а самим тим и економски снажну и просперитетну нашу 

Републику. 

 

3. ДЕМОГРАФСКИ ОСЛОНАЦ 

 

Подстичући ширење демографске основе сваке локалне заједнице, дугорочно радимо 

на повећању броја и квалитета радне снаге. Не треба заборавити шта смо све у претходном 

периоду урадили да би побољшали демографску слику Републике Српске, од чега смо 

посебно поносни на матерински додатак који се додјељује свакој незапосленој мајци, 

пронаталитетну накнаду за треће и четврторођено дијете, финансирање породиљског 

одсуства у пуном износу, три покушаја вантјелесне оплодње у сврху лијечења стерилитета, 

стамбене кредите Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, субвенције камата и још 

много тога. 

Наш додатни циљ је да свака локална заједница, у свим својим политикама, посебну 

пажњу посвети младим људима, те стимулисању пронаталитетне политике, јер је 

демографска обнова једне заједнице кључ за дугорочни успјех и економске политике. 

Подршка младим брачним паровима, посебно младим брачним паровима на селу, у 

побољшавању услова живота, мора бити политика сваке локалне заједнице. 

Локалне заједнице додатну пажњу посветиће образовним процесима омогућавајући 

што већу доступност предшколског образовања и васпитања. Квалитет инфрастуктуре у 

образовним установама биће  значајно унапријеђен, а у данашње вријеме и прилагођен 

новим условима и потребама, које условљава пандемија вируса корона. 

Унапређење студентског стандарда уз подршку локалних заједница и промоцију  

најбољих, подстиче њихов даљи рад и активно укључивање у рад и промовисање локалне 

заједнице. 



 
 

Улога спорта као облик правилног физичког развоја младих, а онда и као облик 

здравствене превенције код рекреативаца, је од велике важности за сваку локалну  заједницу. 

Улагање у спортске објекте, омогућава што већи обухват становништва у бављењу спортом 

и рекреацијом.   

Улагање и пронаталитетну политику, образовање и спорт је улагање у будућност и то 

је  посебна  димензија дјеловања локалних заједница. 

Иако су млади људи и демографска обнова ослонац наших политика, посебну пажњу 

СНСД је увијек посевћивао социјалној заштити и социјалном развоју и тако ће бити и у 

наредном периоду. Основни принцип у социјалној сфери је СОЛИДАРНОСТ што ће бити и 

садржај политика СНСД-а. На тај начин развијамо осјећај припадности друштву и 

одговорности за властити развој. Новим инвестицијама у нова радна мјеста, већом 

запосленошћу уз веће плате обезбједићемо бољу основу и за унапређење и повећање свих 

социјалних давања, првенствено у области примарне здравствене и социјалне заштите. 

Социјалним развојем обезбједићемо квалитетнији ниво друштвених активности 

становништва, цјеложивотно учење свих генерација, унапређење квалитета живота и 

социјалне осјетљивости,  квалитет, одрживост, разноврсност и доступност социјалних и 

културних сервиса за све грађане. 

 

4. УБРЗАН ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Дигитализација свих процеса је повезница која спаја све претходно наведене 

реформске стубове, чинећи све политике локалних заједница ефикаснијим, ефективнијим и 

финансијски неоптерећујућим за грађане и привреду. На републичком нивоу већ су 

покренути крупни пројекти који се односе на ову област, па ће и локалне заједнице у 

садејству са активностима Владе Републике Српске, понудити што шири обим дигиталних 

услуга својим становницима. Кроз процес дигиталне трансформације остварити „24-воро 

часовни  одговор пословним субјектима“ од стране локалне и републичке администрације, 

увезујући процесе републичке и локалне администрације и омогућавајући привредним 

субјектима и грађанима „један прозор за улаз у јавну управу“, било да се ради о локалном 

или републичком нивоу. 

Привредним субјектима и будућим инвеститорима омогућити што ефикаснији и 

потпуно предвидљив пословни амбијент, који им штеди и новац и вријеме, а уједно их и 

растерећује од послова администрирања. Тиме локална управа својим грађанима грађанима  

омогућава сервис од кога добијалу све услуге локалне и републичке управе. 



 
 

Један од циљева локалних заједница којима руководи СНСД мора бити најмање 40% 

дигитализованих јавних услуга до 2024. године. 

 

5. БОЉИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

 

Бољи квалитет живота значи боље и доступније здравство, културу, спорт и 

рекреација, уз  заштиту  животне средине. 

ЈАВНО ЗДРАВСТВО није потрошња него инвестиција у развој друштва и није  брига 

и одговорност само здравственог, него и свих других сектора. Усвајити приступ: - „здравље 

у свим политикама. Подршка промоцији здравља и превенцији болести у локалној заједници 

је  важна одредница локалних заједница. Овим дјеловањем промовисати здраве изборе и 

стилове живота. Рано откривање и ефективно лијечење водећих незаразних и заразних 

болести, те јачања домова здравља са капацитетима за превенцију и контролу незаразних и 

заразних болести, стални је задатак. Успоставићемо републичку „Мрежу здравих мјеста 

Републике Српске“, а кроз јединице локалне самоуправе радићемо на реализацији 

здравствено-туристичког пројекта „дестинације здравља“, с циљем промоције и развоја 

здравствено-туристичких потенцијала јединица локалне самоуправе.  

КУЛТУРА је неодвојива одредница која веома често даје посебан печат и самим 

јединицама локалне самоуправе. С тим у вези, сматрамо да чувајући обичаје и традицију 

сваке локалне заједнице, стварамо и туристичке производа Републике Српске, који у 

значајној мјери могу да буду искоришћени за развој „културног туризма“. 

СПОРТ има вишестрки значај за свако друштво. Локалне заједнице ће дати већу 

помоћ и  подршку.  Промоцијом спорта, промовишемо и здравствену превенцију, тако да је 

и улагање у спорт, улагање у здравију популацију. Спортска масовност и ширење 

рекреативног, здравственог спорта, ширење школског спорта, те финансијска одрживост 

спорта, задатак сваке заједнице.  Циљ је   омасовљење рекреативног спорта. Зато смо давали 

и даваћемо подршку изградњи спортске инфрастуктуре.  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у стрктури свега – од васпитања и учења о значају 

до кажњавања за неодговорне појединце и фирме. Поред улагања у водоводну и комуналну 

инфраструктуру, који су потребан услов за очување животне средине, сви заједно, од 

републичког нивоа, преко локалних заједнице, па до сваке мјесне заједнице, морамо додатно 

радити да би очували животну средину за млађе генерације. Због тога ћемо у свим локалним 

заједницама гдје је СНСД на власти, инсистирати на подршци у подизању еколошке 

освјешћености, те улагању у пројекте који чувају животну средину, а све са циљем 

унапређења квалитета живота сваког појединца.  



 
 

НОВИ ПРОГРАМ ЗА БУДУЋНОСТ – „ОКУПЉАЊЕ ЗА СРПСКУ“ 

 

СНСД у наредном четворогодишњем периоду има јасан задатак – учинити локалне 

заједнице бољим мјестом за живот обичног човјека и његове породице. Ми нудимо искуство 

и резултате у одбрани националних интереса, стручност, стабилност, шансу за сваког младог 

човјека, и што је најважније, дугорочну визију Српске као скупа локалних заједница које се 

равномјерно граде и развијају. Не бјежимо од новог и реформског, зато управо те теме 

стављамо у центар наше кампање и отвараћемо их са свима који су вољни да се у те процесе 

укључе. Овај програм није за октобар или новембар, већ програм за будућност и уз њега 

желимо на стратешки начин да укажемо на основне правце локалног развоја. 

 

Свјесни потпуно да природне, друштвене и историјске околности утичу на 

неуједначену концентрацију економских и социјалних услова живота у различитим 

локалним заједницама у Републици Српској, стварајући тако различит ниво развијености 

истих. Намјера нашег програма локалног развоја јесте и да указујући на тај проблем, 

истакнемо опредјељеност за уједначавањем услова живота у свакој јединици локалне 

заједнице, уважавајуће њене природне ресурсе, те друштвене и историјске околности. 

Морамо успорити и елиминисати економске миграције. 

 

Наша опредјељеност је да свака локална заједница, без обзира на тренутни степен 

развијености, мора да тежи што бољој понуди основних јавних услуга. На тај начин, желимо 

сваком појединцу да обезбједимо потребне, што приближније предуслове, истичући увијек 

да положај појединца и породице у друштву мора да зависи искључиво од његовог рада и 

способности. Али ипак, свака локална заједница ће креирати свој јединствени програм 

развоја, базиран на основним смјерницама из овог програма. 

 

Ми смо свјесни да се на стратегији усмјереној на коришћење јефтиних природних и 

радних ресурса није могуће повећати запосленост и стандард становништва, а без тога не 

можемо ријешити ни један економски или социјални проблем. Управо због тога, нова 

инфраструктурна база, која је предуслов новом инвестиционом цилусу, базираном на 

дигитализацији и новим технологијама, креираће нова радна мјеста која подразумијевају 

више знања и веће плате, те повећати посебно конкурентност домаће привреде, уз 

ефикаснију употребу ресурса, и квалитет живота становништва. Управо због тога, ова 

политичка платформа интегрише ресурсе, знање, технологију и тржиште. 



 
 

Наш програм се ослања на младе људе. Зато ће задатак сваке локалне заједнице бити 

да у првом реду створи перспективан амбијент за младе, инфраструктуру за њихово стално 

усавршавање и образовање, те њихово квалитетно запошљавање. Локална заједница мора да 

обезбједи и услове за спорт и рекреацију, те друге креативне садржаје у складу са потребама 

младих. Посебно ћемо инсистирати да свака локална заједница обезбједи учешће младих у 

савјетодавним тијелима, те општинским и градским установама и организацијама, а посебно 

у политичким структурама власти локалне заједнице. 

 

Ми смо један тим. Тим који снажно и одлучно иде напријед. Тим који зна како да 

свакој локалној заједници обезбједи бољу будућност. 

 

Желимо да јачамо грађанско учешће и утицај у доношењу одлука на локалном нивоу. 

Сви који желе да буду дио тима и да са нама корачају ка истом циљу су увијек добродошли.  

СНАЖНЕ И НАПРЕДНЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, КОЈЕ ГРАДЕ СНАЖНУ И 

НАПРЕДНУ СРПСКУ је наш џиљ! 

 

Остварити га можемо само ако смо ОКУПЉЕНИ ЗАЈЕДНО, ОКУПЉЕНИ ЗА СВАКУ 

ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ, ОКУПЉЕНИ ЗА СРПСКУ! 
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