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Бања Лука, фебруар 2020. године 



 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, као и на основу чланова 182 и 

183. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/2011, 37/2011-испр. и 34/2017), те 

Разумијевајући потребу друштва да се у Републици Српској креира одржив економско-социјални 

оквир који ће грађанима омогућити далеко бољи животни стандард, 

Схватајући да је брз раст животног стандарда једини начин да се спријечи демографска 

катастрофа са којом се сусрећемо, 

Свјесни да је смањење пореза, доприноса, такси и свих других намета једини начин да 

Република Српска и БиХ постану привредно конкурентне са окружењем, 

Одлучни да учинимо све што је у нашој моћи да административни апарат буде што ефикаснији и 

економичнији, а да грађанима и привреди остане што више новца који сами зарађују, 

Ми, посланици Народне скупштине као представници суверене воље народа и грађана 

Републике Српске, на _____ сједници Народне скупштине одржаној дана ___. ___._____ године 

усвојили смо 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

О КЉУЧНИМ ПРАВЦИМА ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

1. Један од кључних елемената економске политике и стратегије привредног развоја Републике 

Српске треба да буде фискална политика заснована на најнижим порезима, доприносима, 

таксама и свим другим фискалним наметима у регији. Поред тога, Република Српска треба да 

има најмање фискалних и парафискалних намета у регији, као и да исти буду једноставни, 

практични, транспарентни и стабилни. 

2. Како би Република Српска постала економски конкурентна са својим окружењем, односно како 

би грађанима и привреди остало више новца, а административни апарат постао јефтинији, 

неопходно је да Република Српска отвори ново поглавље свог друштвено-економског развоја 

које ће бити засновано на идеји да су људи, а не држава, они од којих зависи економски 

напредак. Слободни појединци морају бити мотор новог привредног развоја Републике Српске. 

Влада и административни апарат на свим нивоима у том послу требају и морају да им буду 

подршка, али они не могу да раде тај посао умјесто самих привредника.   

3. Да би становници Републике Српске и привредници могли успјешно да зарађују и привређују, 

институције власти морају престати да им одмажу својим бројним, компликованим и високим 

наметима, али и инертношћу своје администрације и сложеним бирократским процедурама. 

Административни апарат Републике Српске мора постати рационалан, брз, економичан и 

ефикасан. У Републици Српској административни апарат ће се бавити обезбјеђењем владавине 

права, а грађани и привредници ће се бавити свим осталим пословима којима желе да се баве, 

укључујући и привредом. Становници Републике Српске морају да буду слободни, јер само 



слободни људи јесу инвентивни људи, а без инвентивности, нових идеја и новог начина 

размишљања Република Српска никад неће постати конкуретна и просперитетна земља. 

4. Република Српска у овом тренутку не може да понуди много својим грађанима кад је ријеч о 

животном стандарду. Зато је једино поштено да им узима што мање новца. Због тога Народна 

скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да припреми одговарајућа 

законска рјешења којима се порези и доприноси на плате запослених у Републици Српској 

враћају на онај степен какав је био прије 2008. године, без умањења достигнутог нивоа пензија. 

Након стабилизације фискалних прихода, порези и доприноси на плате запослених морају бити и 

даље смањивани. Крајњи циљ ове фискалне реформе треба да буде стварање 

најстимулативнијег амбијента у регији за рад и инвестирање.  

5. Народна скупштина Републике Српске сматра да у свим градовима и општинама у Републици 

Српској мора бити заустављено повећавање такси и других намета за које су надлежне јединице 

локалне самоуправе, односно да је неопходно смањивање свих фискалних оптерећења и на 

нивоу локалних заједница.  

6. Народна скупштина Републике Српске задужује све представнике Републике Српске у 

заједничким институцијама Босне и Херцеговине да свим политичким средствима и у складу са 

својим уставним и законским надлежностима спријече повећање стопе пореза на додату 

вриједност, као и акциза на гориво и нафтне прерађевине, те утичу на смањење такси и других 

намета из њихове надлежности.  

7. Ова Декларација ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

Републике Српске''. 

 

Број: ____________________                                                      Предсједник 

Датум: __.__.2020. године                                                    Народне скупштине, 

                                                                                                        Недељко Чубриловић, с.р.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

I Уставни основ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 68. ставу 8) Устава Републике 

Српске која одредба наводи да Република уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце 

привредног, научног, технолошког, демографског и социјалног развоја, развоја пољопривреде и 

села, коришћење простора, политику и мјере за усмјеравање развоја и робне резерве, као и у 

члану 68. ставу 17) Устава Републике Српске, која одредба наводи да Република уређује и 

обезбјеђује финансирање остваривања права и дужности Републике. 

 

II Разлози за доношење Декларације 

Разлози за доношење ове Декларације садржани су у објективној потреби привреде и грађана у 

Републици Српској за смањењем фискалних и парафискалних намета, и то на свим нивоима. Ове 

потребе свјесне су биле и актуелна, као и неколико прошлих влада Републике Српске, које су у 

својим стратегијама и вербалним опредјељењима понављале своју опредјељеност за смањење 

свих фискалних и парафискалних намета у Републици Српској. Нажалост, свједоци смо да је у 

протеклом периоду дошло до симболичних смањења неколико намета, те да су порези и 

доприноси на плате и даље значајно изнад нивоа од прије 2008. године, а да су у међувремену 

више пута повећавани други намети, попут акциза на гориво, а што је имало озбиљне посљедице 

по животни стандард грађана, али и конкурентност домаћих привредника у односу на страну 

конкуренцију.  

Поред тога, у јавности се већ дуже времена спекулише могућношћу повећања стопе пореза на 

додату вриједност, а што би имало додатне озбиљне негативне посљедице по животни стандард 

грађана, који већ сада имају један од најлошијих животних стандарда у Европи. Синдикална 

потрошачка корпа за децембар мјесец 2019. године износила је 1.911,14 КМ и она је више него 

два пута већа од износа просјечне нето плате у Републици Српској. У случају повећања стопе 

ПДВ-а, јасно је да би цијене додатно биле повећане, односно да би овај дисбаланс између плата 

и потрошачке корпе додатно растао, а што би за посљедицу имало наставак катастрофалних 

демографских трендова, односно исељавања становништва из Републике Српске у развијеније 

земље Европе и свијета. 

Сљедећи важан разлог за доношење ове Декларације садржан је у чињеници да Република 

Српска технолошки, инфраструктурно, кадровски и квалитетом своје јавне администрације, 

односно владавине права, апсолутно не може да буде конкурентан економски простор нити у 

регији, а камоли у остатку Европе. Једини начин на основу којег можемо да постанемо економски 

конкурентнији јесте да наш фискални оквир буде најповољнији у регији. Дакле, потребно је да 

порези и остали фискални и парафискални намети буду убједљиво најнижи и у регији, али и 

унутар Босне и Херцеговине, јер ћемо на тај начин привући оне стране инвеститоре који у овом 

тренутку и не помишљају да послују у Републици Српској. Довољно је упозоравајући податак да 

је у посљедњих десет година чак и већина важних компанија из Србије извршила промјену својих 

сједишта из Републике Српске у Федерацију БиХ и то је сасвим јасан знак колико је Република 

Српска тренутно економски неатрактиван простор. Томе додатно свједочи и чињеница да је ниво 



страних инвестиција у Републици Српској у константном опадању, те да је прошле године био на 

симболичном нивоу. Тако, у првих девет мјесеци 2017. године у Федерацију БиХ било је око 106 

милиона евра страних инвестиција док је у Републици Српској за исти период забиљежено тек 17 

милиона евра, подаци су Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ. 

Да би се ови негативни трендови зауставили једини могући начин у овом тренутку јесте промјена 

економске, примарно фискалне политике. У том смислу, потребно је да Република Српска у 

најхитнијим могућим роковима изврши промјену системских економских и фискалних закона и 

уведе најконкурентнији могући фискални оквир за привреду и грађане, јер то је једини начин 

оживљавања реалне економије, повећања производње, пораста инвестиција, раста извоза, 

повећања плата и, наравно, реалног раста животног стандарда грађана.  

 

III Објашњење предвиђених рјешења у Декларацији 

 

У тачци 1. Декларације одређено је „да један од кључних елемената економске политике и 

стратегије привредног развоја Републике Српске треба да буде фискална политика заснована на 

најнижим порезима, доприносима, таксама и свим другим фискалним наметима у регији. Поред 

тога, Република Српска треба да има најмање фискалних и парафискалних намета у регији, као и 

да исти буду једноставни, практични, транспарентни и стабилни“. Будући да је тренутно 

Република Српска суочена са најнижим приливом страних инвестиција у регији, да је економски 

неконкурентна и са Федерацијом БиХ, те да чак и компаније из Србије у посљедњим годинама 

региструју своја сједишта у Федерацији БиХ, а не у Републици Српској, једино што Република 

Српска може у овом тренутку конкретно да учини како би промијенила ове катастрофалне 

трендове јесте да нормира фискални оквир са најнижим наметима у регији. 

Тачком 2. Декларације наведено је „да би Република Српска постала економски конкурентна са 

својим окружењем, односно како би грађанима и привреди остало више новца, а 

административни апарат постао јефтинији, неопходно је да Република Српска отвори ново 

поглавље свог друштвено-економског развоја које ће бити засновано на идеји да су људи, а не 

држава, они од којих зависи економски напредак. Слободни појединци морају бити мотор новог 

привредног развоја Републике Српске. Влада и административни апарат на свим нивоима у том 

послу требају и морају да им буду подршка, али они не могу да раде тај посао умјесто самих 

привредника“.  Овом тачком Декларације јасно се ставља фокус на грађане, односно на личној 

привредној иницијативи кад је ријеч о генератору економског развоја у Републици Српској. 

Основни смисао ове одредбе јесте промјена свијести, односно начина размишљања, и то од 

социјалистичке идеје да је држава та од које примарно зависи привредни развој и благостање, а 

у модерну тржишну логику да је човјек тај од кога потиче економски, културни и сваки други 

напредак.  

Тачка 3. Декларације предвиђа „да би становници Републике Српске и привредници могли 

успјешно да зарађују и привређују, институције власти морају престати да им одмажу својим 

бројним, компликованим и високим наметима, али и инертношћу своје администрације и 

сложеним бирократским процедурама. Административни апарат Републике Српске мора постати 

рационалан, брз, економичан и ефикасан. У Републици Српској административни апарат ће се 

бавити обезбјеђењем владавине права, а грађани и привредници ће се бавити свим осталим 

пословима којима желе да се баве, укључујући и привредом. Становници Републике Српске 

морају да буду слободни, јер само слободни људи јесу инвентивни људи, а без инвентивности, 

нових идеја и новог начина размишљања Република Српска никад неће постати конкуретна и 

просперитетна земља“. Смисао ове тачке Декларације јесте да Република Српска мора да 



креира административни апарат који ће својим начином рада, ефикасношћу и економичношћу 

коначно постати предуслов развоја, умјесто да буде, као што је то до сад у значајној мјери био 

случај, препрека привредном и сваком другом друштвеном развоју. Посматрана у корелацији са 

осталим тачкама Декларације, ова тачка јасно наводи да смањење фискалних и парафискалних 

намета значи јефтинију државу која се не бави свим и свачим, која не успорава и која не блокира 

привредну иницијативу, него ону државу која ефикасно и економично ради оно што заиста јесте 

њен посао, а то је обезбјеђење владавине права и заштита личне и имовинске сигурности 

грађана. Таква држава, односно такав њен административни апарат, биће најбоља могућа 

подршка новој економској политици и новој логици привредног развоја у Републици Српској. 

Тачком 4. Декларације констатовано је да „Република Српска у овом тренутку не може да понуди 

много својим грађанима кад је ријеч о животном стандарду. Зато је једино поштено да им узима 

што мање новца. Због тога Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике 

Српске да припреми одговарајућа законска рјешења којима се у почетној фази порези и 

доприноси на плате запослених у Републици Српској враћају на онај степен какав је био прије 

2008. године. Након стабилизације фискалних прихода, порези и доприноси на плате запослених 

морају бити и даље смањивани. Крајњи циљ ове фискалне реформе треба да буде стварање 

најстимулативнијег амбијента у регији за рад и инвестирање“. Овом тачком Декларације 

констатује се да је евидентно да Република Српска нема никакве реалне механизме којима би 

побољшала животни стандард грађана. Подаци о висини просјечне плате и цијени синдикалне 

потрошачке корпе о томе јасно свједоче. Због тога се овом тачком Декларације захтијева од 

Владе Републике Српске да припреми промјене одговарајућих позитивних законских рјешења 

којима је третирана пореска политика, попут Закона о порезу на доходак, а како би се порези, 

доприноси и други фискални намети прво смањили на онај ниво какав је био прије 2008. године, 

а потом би исти били додатно смањивани. 

Тачка 5. Декларације предвиђа да „Народна скупштина Републике Српске сматра да у свим 

градовима и општинама у Републици Српској мора бити заустављено повећавање такси и других 

намета за које су надлежне јединице локалне самоуправе, односно да је неопходно смањивање 

свих фискалних оптерећења и на нивоу локалних заједница“. Ријеч је о досљедном наставку 

начела садржаних у овој Декларацији, те о поруци Народне скупштине као највишег носиоца 

суверене воље грађана Републике Српске свим локалним заједницама да је неопходно да и саме 

прате нову економску и друштвену логику развоја у Републици Српској и тиме помогну укупној 

рехабилитацији привредних и других прилика у земљи, а у оквиру својих надлежности.  

Тачком 6. Декларације „Народна скупштина Републике Српске задужује све представнике 

Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине да свим политичким 

средствима и у складу са својим уставним и законским надлежностима спријече повећање стопе 

пореза на додату вриједност, као и акциза на гориво и нафтне прерађевине“. Овом тачком 

Декларације Народна скупштина Републике Српске задужује све представнике Републике 

Српске у заједничким институцијама БиХ, а посебно у Савјету министара БиХ и Парламентарној 

скупштини БиХ, да користећи све законске, пословничке и друге политичке механизме који су им 

на располагању спријече повећање стопе пореза на додату вриједност у оквиру потенцијалних 

промјена Закона о порезу на додату вриједност, као и да на исти начин спријече евентуално 

повећање акциза на гориво и нафтне прерађевине, будући да су исте биле недавно повећане и 

да је то имало озбиљне посљедице по животни стандард грађана и конкуретност домаће 

привреде.  

Тачком 7. ове Декларације нормирано је ступање на снагу Декларације.  

 

IV Финансијска средства потребна за примјену Декларације 



За спровођење ове Декларације није потребно обезбиједити додатна финансијска средства у 

буџету Републике Српскe. 


