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Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић раз-
говарао је 22. априла у Бањалуци са пред-
сједником Народне скупштине Републике 
Србије Ивицом Дачићем. 

Предсједници двају парламената кон-
статовали су да постоји изузетно добра 
сарадња између Народне скупштине Репу-
блике Српске и Народне скупштине Србије, 
те да је потребно интензивирати сарадњу 
на нивоу скупштинских радних тијела.

Заједнички је оцјењено да постоји по-
треба за унапређењем сарадње између 
Републике Српске и Србије, а у складу са 
Споразумом о специјалним и паралелним 
везама, посебно у областима науке, образо-
вања и културе, као и на нивоу регионалних 
и европских интеграција.

Предсједник Народ-
не скупштине Републике 
Српске Недељко Чубри-
ловић изјавио је раније у 
Београду да је сарадња Ср-
бије и Српске на завидном 
нивоу, уз констатацију да је 
Србија фактор стабилности 
у региону и да своју поли-
тику води држећи до ставо-
ва свог народа, поштујући 
своју нацију и подржавајући 
српски народ у Републици 
Српској и БиХ.

Чубриловић је послије 
састанка са српским коле-
гом Ивицом Дачићем, одр-
жаног 23. децембра, захва-
лио на пријему у Скупштини 
Србије, али и на свему што 

Србија чини за Републику Српску.
„Скупштина Србије и Скупштина Ре-

публике Српске наставиће заједнички да 
улажу максималне напоре за даље уна-
пређење односа и сарадње између два 
парламента, као и између Србије и Српске”, 
изјавио је Дачић након састанка.

Дачић је поновио принципијелне стато-
ве Србије, да је изузетно заинетересована 
за стабилне и добре односе са БиХ, имајући 
у виду да огроман број припадника српског 
народа живи у Републици Српској, али и у 
Федерацији БиХ.

Предсједници Чубриловић и  Дачић ис-
такли су да ће уложити максималне напоре 
за даље унапређење односа између Србије 
и Српске и два парламента.

Народна скупштина
Републике Српске
Трг јасеновачких жртава 1
78000 Бањалука
kvorum.srpske@narodnaskupstinars.net
www.narodnaskupstinars.net
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Предсједници два парламента континуирано сарађују 

Изузетна сарадња Народне скупштине 
Републике Српске и Србије

Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић при-
сустовао је 25. марта у Комбак дворани у 
Београду централној манифестацији „Дан 
сећања на страдале у НАТО агресији”.

Обиљежавање годишњице НАТО бом-
бардовања у Комбанк дворани,  због епи-
демије корона вируса, одвијало се без при-
суства публике уз присуство званичника 
Србије и Републике Српске.

Предсједник Чубриловић изјавио је 
агенцији Срна да Србија и Српска морају да 
исцрпе све правне могућности да докажу 
да је НАТО над њима починио злочин 1999, 
односно 1995. године.

Он је нагласио је да је изузетне зна-
чајно што Република Српска заједно са Ср-
бијом обиљежава овај и друге значајне да-
туме из историје српског народа, сјећајући 
се невиних жртава и опомињући да се 
више нигдје тако нешто не понови.

„Наравно да очекујемо макар дје-
лић правде у свему овоме и надамо се да 
ће правни тимови и Србије и Републике 
Српске бар да докажу, мада то није никак-
ва утјеха ни за породице жртава, ни за нас 
као народ. Једноставно, нека стоји као опо-
мена да се нигдје тако нешто не понови“, 
истакао је Чубриловић.

Он је рекао да је бомбардовање СР Ју-
гославије било потпуно бесправно.

„Без икаквог правног основа бомбар-
дована је једна суверена земља, без пра-
вих повода и без једне оцјене и присуства 
УН као неког ко треба да донесе такву 
одлуку. Нажалост, наш народ каже: сила 
Бога не моли и то се управо ту и десило, 
али је важно обиљежавање, подсјећање 
зарад будућности на овим просторима, 
али и мира у свијету“, навео је Чубрило-
вић.

Централна манифестација „Дан сећања на страдале у НАТО агресији”

Милица Ракић јача од свих бомби бачених на њен народ  

Поштовани читаоци,
Пред вама је 20. редовни број билте-

на Народне скупштине Републике Српске 
„Кворум“, интерног информативног гла-
сила парламента. 

Ни у овом периоду, иако је епидеми-
олошка ситуација била доста тешка, није 
било застоја у раду Народне скупштине 
која је одржала четири редовне и двије 
посебне сједнице и донијела велики број 
значајних аката и закона.

Народна скупштина Републи-
ке Српске је на 18. посебној сједни-
ци  усвојила Информацију о примјени 
Анекса X Дејтонског споразума и десет 
Закључака у  вези оцјене рада високог 
представника, примјена Анекса X Општег 
оквирног споразума за мир у БиХ у пери-
оду разговора о именовању новог висо-
ког представника

На 17. посебној сједници усвојен је 
Буџет за 2021. годину у износу од 3,795 
милијарди КМ, те Закон о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2021. годи-
ну.  Парламент је на 15. редовној сјед-
ници усвојио Програм рада Народне 
скупштине Републике Српске за 2021. 
годину уз амандмане који су постали 
саставни дио Програма.

Образлажући Приједлог програма 
рада Народне скупштине Републике 
Српске за 2021. годину, предсједник На-
родне скупштине Недељко Чубриловић 
рекао је да је Програмом предвиђено 
усвајање укупно 100 аката, од чега 64 за-
конодавне цјелине, 63 закона и буџет Ре-
публике Српске, те 36 тематских цјелина. 

На 16. редовној сједници Народна 
скупштина је за предсједника Уставног 
суда Републике Српске, на приједлог 
предсједника Републике, изабрала су-
дију Џерарда Селмана. 

Крајем фебруара Народна скупштина 
била је домаћин 11. састанку Парламен-
тарног форума за европске интеграције 
БиХ на којем је усвојена  Заједничка изја-
ва о бржем путу за чланство у ЕУ. Гост 
овог скупа био је шеф Делегације ЕУ у 
БиХ и специјални представник ЕУ за БиХ 
амбасадор Јохан Сатлер, који је рекао да, 
што се тиче ЕУ, БиХ нема препрека на ев-
ропском путу.    

Одсјек за односе са јавношћу
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Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 
присустовао је 22. априла сједници Савје-
та за сарадњу Републике Српске и Србије, 
на којем су доминирале економске теме, 
попут изградње ауто-пута Бањалука-Бео-
град, Аеродрома „Требиње“ и комплекса 
„Бук-Бијела“. 

Пројекти
Први пут у посјети Републици Српској 

боравио је  комплетан државни врх Србије 
предсједник Александар Вучић, предсјед-
ник Народне скупштине Ивица Дачић и 
премијерка Србије Ана Брнабић.

Сједници су присуствовали предсјед-
ник Републике Српске Жељка Цвијановић, 
српски члан и предсједавајући Предсјед-
ништва БиХ Милорад Додик,  премијер 
Радован Вишковић, те министар финансија 
Републике Српске Зора Видовић, министар 
енергетике и рударства Петар Ђокић, као и 
министри унутрашњих послова Републике 
Српске и Србије Драган Лукач и Алексан-
дар Вулин.

На сједници Савјета договорени су 
бројни пројекти, прије свега саобраћајне 
инфраструктуре, енергетике и гасифика-
ције. Најављен је и наставак улагања Ср-
бије у локалне заједнице у Српској. Разго-
варано је о сарадњи у области науке, об-
разовања и културе, али и регионалним и 
европским интеграцијама.   

Предсједник Вучић истакао је да ће Ср-
бија финансирати изградњу моста у Рачи и 
уложити још 100 милиона евра у изградњу 
ауто-пута од Бијељине до Раче, а у требињ-
ски аеродром још најмање 75 милиона 

евра. Он је рекао да је Аеродром „Тре-
биње” важан стратешки развојни пројекат 
за Источну Херцеговину.

Српски члан и предсједавајући Пред-
сједништва БиХ Милорад Додик рекао је 
да су захваљујући Србији широм Српске 
већ реализовани бројни инфраструктурни 
пројекти, иако су они највећи константно 
опструисани са нивоа заједничких инсти-
туција.

Вишемилионска помоћ Србије најавље-
на је за Костајницу, Козарску Дубицу, Неве-
сиње и Дрвар.     

Академија  
Предсједник Народне скупштине Репу-

блике Српске Недељко Чубриловић прису-
стовао је истога дана свечаној академији 
поводом 22. априла, Дана града Бањалука, 
на којем је предсједнику Републике Србије 
Александру Вучићу уручен „Кључ града” са 
повељом „Почасни грађанин града Бања-
луке”.

Одлуку о додјели овог признања Вучићу 
донијела је Скупштина града, а у образло-
жењу се наводи да се признање додјељује 
као знак захвалности становника Бањалуке 
за донације и пројекте који су завршени или 
у фази реализације, а за које су заслужни 
Александар Вучић и Република Србија. При-
знање Вучићу уручио је Младен Илић, пред-
сједник Скупштине града.

Предсједник Србије рекао је да је да се 
ради о једном од највећих признања које 
је добио, јер је у питању признање у граду 
Петра Кочића, Веселина Маслеше, Светис-
лава Милосављевића, Маријана Бенеша...

Предсједник Чубриловић, предсједни-
ца Цвијановић и  српски члан и предсје-
давајући Предсједништва БиХ Милорад 
Додик испратили су са аеродрома у Ма-
ховљанима делегацију Републике Србије 
са којом су данас одржали низ  састанака у 
Бањалуци, као и заједничку сједницу Савје-
та за сарадњу Републике Српске и Србије.

Предсједник Чубриловић присуствовао сједници Савјета за сарадњу Српске и Србије 

У фокусу власти Српске и Србије 
економске теме и развојни пројекти

Укратко ...
Честитка новоизобраном патријарху СПЦ 

Предсједник Народне скупштине Репу-
блике Српске Недељко Чубриловић честитао 
је  митрополиту загребачко-љубљанском Пор-
фирију избор за 46. патријарха Српске право-
славне цркве.

„У име Народне скупштине Републике 
Српске и своје име честитам Вам избор на трон 
Светог Саве, као 46. патријарха српског, и искре-
но Вам желим успјех на тој најузвишенијој дуж-
ности.  Уз најбоље жеље и честитке, надамо се 
да ћете наставити да бринете и молите се за 
све православне вјернике у Републици Српској, 
Црној Гори и Босни и Херцеговини, и за све пра-
вославне храмове, што је Српска православна 
црква чинила и до сада“, написао је предсјед-
ник Чубриловић у честитки.

Истакао је да вјерује да ће новоизабрани 
патријарх српски, као наш духовни отац, по-
моћи јачању сарадње и суживота, како у Ср-
бији, Републици Српској, тако и у Босни и Хер-
цеговини и у цијелом региону.

„Радосни смо јер је на чело Српске право-
славне цркве, по вољи већине епископа и по 
промисли Божјој, изабран патријарх који ће 
обављати своју свету пастирску дужност, во-
дећи Цркву и српски народ путем мира, толе-
ранције, заједништва и поштовања“, написао је 
предсједник Чубриловић у честитки.

***
Откривање Споменика Стефану Немањи  

Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 
присуствовао је 28. јануара свечаном от-
кривању  Споменика Стефану Немањи на 
реконструисаном Савском тргу у Београ-
ду.

Присутнима су се на церемонији об-
ратили предсједник Републике Србије 
Александар Вучић и предсједавајући 
Предсједништва БиХ Милорад Додик.

Kомплетан споменик израђен је у 
атељеу вајара Александра Рукавишњико-
ва у Москви, а онда је камионима, у неко-
лико тура, довезен у Београд гдје је мјесе-
цима трајало његово монтирање.

Дан града Бањалука
Предсједник Чубриловић је са предсједни-
ком Републике Српске Жељком Цвијановић 
и премијером Радованом Вишковићем по-
водом Дана града Бањалука положио вије-
нац на Спомен обиљежје палим борцима 
Другог свјетског рата на Тргу бораца.
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Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 
присуствао је 14. децембра састанку ру-
ководства Републике Српске и српског 
члана Предсједништва БиХ Милорада 
Додика са министром иностраних посло-
ва Руске Федерације Сергејем Лавровим 
у Источном Сарајеву.

Министар Лавров је рекао да Руска 
Федерација подржава принципе Дејтон-
ског споразума и позива све да поштују 
овај споразум.

„Темељни принципи захтијевају да 
сви проблеми у БиХ буду ријешени уну-

трашњим поли-
тичким дијало-
гом, без страног 
мијешања“, ре-
као је министар 
Лавров и додао 
да је  сазрело пи-
тање о затварању 
Канцеларије ви-
ског представни-
ка јер БиХ није 
потребан међу-
народни протек-
торат.

Он је истакао да је примљена на 
знање Одлука Републике Српске о војној 
неутралности, те да Русија сматра да је 
ова одлука исправна.

Додик је рекао да је на састанку руко-
водства Републике Српске са министром 
Лавровим разговарано о отварању ам-
басаде Русије у Бањалуци.

Он се захвалио руководству Русије 
на подршци и истакао да Срби и Српска 
цијене ангажман министра Лаврова и 
доживљавају га као великог пријатеља.

Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 16. 
априла у Бањалуци изразио је наду да ће 
бити настављена успјешна сарадња са 
представницима Савеза општина и гра-
дова Српске када је ријеч о унапређењу 
законодавства у области управе и локал-
не самоуправе у Српској.

Он је рекао да Савез активно уче-
ствује у раду Народне скупштине када је 
ријеч о побољшању поменутог законо-
давства.

„Очекујемо да наша са-
радња буде успјешна и у 
периоду пред нама, који је 
специфичан и због кохаби-
тације у многим локалним 
заједницама. Циљ је да у 
наредним мјесецима дефи-
нишемо законска рјешења 
која ће отклонити недостат-
ке када је ријеч о функцио-
нисању појединих локалних 
власти”, додао је предсјед-
ник Чубриловић.

Он је нагласио да овакву сарадњу 
законодавних институција и локалних 
заједница треба посматрати као допри-
нос даљој демократизацији Републике 
Српске. 

Сједници Савеза општина и градова 
у Народној скупштини присуствовали 
су и премијер Републике Радован 
Вишковић и министар управе и локалне 
самоуправе Српске Сенка Јујић.

Састанак руководства Српске са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровим

Руска федерација позива на поштовање Дејтона 

У Народној скупштини одржана сједнице Савеза општина и градова Српске

Успјешна сарадња са локалним заједницама 

Укратко ...

Предсједник Чубриловић са 
новоименованим командантом 

ЕУФОР-а 
Предсједник Народне скупштине 

Републике Српске Недељко Чубрило-
вић разговарао је 15. марта  са новои-
менованим командантом војних снага 
Европске уније у Босни и Херцеговини 
(ЕУФОР), аустријским генерал-мајором 
Александром Плацером.

Предсједник Чубриловић изразио 
је добродошлицу и пожелио успјешну 
дужност генерал-мајору Плацеру, који 
је 14. јануара ове године, преузео дуж-
ност команданта ЕУФОР-а, у склопу опе-
рације „Алтеа“ у Босни и Херцеговини.

Предсједник Народне скупштине 
изразио је подршку напорима мисије 
ЕУФОР-а у спровођењу мира, а посебно 
се захвалио на пројектима које ЕУФОР 
спроводи у процесу деминирања.

У току састанка изражена је под-
ршка пројекту упознавања и развијања 
свијести код ученичке популације о 
опасностима које могу да се десе усљед 
наиласка на заостала минска и експло-
зивна средства.

***
Посјета новоименоване  
амбасадорке Француске

Предсједник Народне скупштине 
Републике Српске Недељко Чубрило-
вић разговарао је 27. јануара, у свом 
кабинету, са новоименованом амбаса-
дорком Републике Француске у Босни и 
Херцеговини, Кристин Тудик. 

Предсједник  Чубриловић изразио 
је добродошлицу француској амбаса-
дорки и пожелио јој успјешан дипло-
матски мандат у Босни и Херцеговини. 

Он је истакао јасно опредјељење 
Републике Српске за процес европских 
интеграција, као и за спровођење ре-
форми, у складу са Уставом и уз пуно 
уважавање надлежности ентитета и 
заједничких органа власти у Босни и 
Херцеговини. 

Предсједник Чубриловић је иста-
као да Народна скупштина Републике 
Српске доноси законе који се усклађују 
са правним насљеђем Европске уније 
и да је опредијељена за сарадњу 
са другим парламентима у Босни 
и Херцеговини и региону, као и са 
сличним парламентима у другим 
сложеним државама. 
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Предсједник Народне скупштине Репу-
блике Српске Недељко Чубриловић рекао 
је у Шековићима да су проблеми ове ло-
калне заједнице слични онима које имају 
и друге у Републици Српској.

Навео је да је рјешавање питања ин-
фраструктуре везано и за републичку власт 
и за институције које ће сигурно бити на 
услузи овој локалној заједници.

Као добру околност Чубриловић је на-
вео то да ова општина није презадужена, 
да има могућност да кроз репрограме и 
нова кредитна задужења ријеши многа пи-
тања као што су вода, која плави одређен 
простор на улазу у Шековиће, као и реги-
онални пут према Каштијељу, који је већ 

ушао у репорограм и који је приоритет за 
развој општине. 

„Мислим да ће његова изградња по-
чети у току ове године, а завршетак ће за-
висити од грађевинске сезоне и од тога ко-
лико посла треба да се уради”, појаснио је 
Чубриловић послије састанка са начелни-
ком општине Миладином Лазићем и пред-
сједником Скупштине Дејаном Василићем, 
одржаног 26. јануара. 

Он се захвалио начелнику, који је, како 
је навео, показао инвентивност и жељу за 
сарадњу са институцијама које треба да 
донесу пресудне одлуке и капитал на овај 
простор.

Начелник Лазић је подсјетио да 
општина Шековићи спада у изразито 
неразвијене општине и да су разговарали 
о пројектима који би могли да помогну у 
њеном развоју, а од суштинске су важности 
за овај крај.

Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 
изјавио је 23. фебруара  да ће сарадња 
између Владе Републике Српске, града 
Приједора и парламента Српске бити на 
највишем нивоу.

Истакао је да је пред градом Прије-
дором озбиљна инвестиција, изградња 
ауто-пута, за који су у Народној скупштини 
донесене одређене одлуке.

„Ту реализацију очекујемо у најско-
рије вријеме. Реализација на годишњем 
нивоу од 100 милиона евра за једну овак-

ву локалну заједницу чији је 
буџет нешто већи од 20 милиона 
евра, може само да се претпо-
стави шта може донијети”, ре-
као је Чубриловић новинарима 
у Приједору након састанка са 
градоначелником Далибором 
Павловићем.

Он је оцијенио да је добро 
да је на нивоу Републике и града 
Приједора готово иста скупштин-
ска већина.

Павловић је подсјетио да 
је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила нацрт плана парцелације за тра-
су ауто-пута Бањалука─Приједор, за шта у 
наредном периоду слиједи реализација, 
те истакао да је за град значајно да тај ау-
то-пут иде у што скоријем року.

„Разговарали смо и о позиционирању 
града Приједора у Републици Српској и 
о ономе што је неопходно да град уради 
да би добио одређену подршку Народне 
скупштине и Владе. Подршка је неупитна“, 
додао је Павловић. 

Предсједник Чубриловић боравио у радној посјети општини Шековићи  

Заједнички приоритет  
инфрастуктурни пројекти

Посјета предсједника  
парламента Градишци

Град који има све  
могућности за даљи развој 

Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубриловић 
изјавио је 25. фебруара, након састанка 
са градоначелником Градишке Зораном 
Аџићем, да овај град са својом инфра-
структуром и близином границе са ЕУ 
нуди све могућности за даљи привредни 
развој.

Чубриловић је рекао да ће привредне 
зоне на подручју Градишка, оне које су 
већ отворене и оне које су у плану, дати 
додатне могућности инвеститорима који 
желе да развијају своју привредну или 
услужну дјелатност, а што ће позитивно 
утицати и на стандард грађана овог града 
и околних средина.

„Задовољство је било чути планове 
које је градоначелник Аџић изнио, те све 
оно што је Градишка остварила у прошлој 
години која је била оптерећена панде-
мијом вируса корона. Радује чињеница 
да ниједан инвестициони пројекат није 
заустављен, као што је изградња спортске 
дворане”, рекао је Чубриловић новинари-
ма у Градишци.

Он је истакао да Градишци жели да 
настави са свим позитивним актиности-
ма, уз наду да пандемија вируса корона 
неће бити пресудан фактор у даљем раз-
воју локалне заједнице.

„Вјерујем да ће градоначелник уз 
скупштинску већину у градском парле-
менту, која је стабилна, реализовати све 
своје планове и да ће самим тим бити 
боље и свим грађанима”, поручио је Чу-
бриловић.

Аџић је навео да је са Чубриловићем 
разговарао о сарадњи Градишке и инсти-
туција Републике Српске, представио му у 
ком правцу се град развија, те захвалио за 
добру сарадњу са Народном скупштином. 

Аџић је закључио да је Народна 
скупштина свих ових година радила на 
очувању интегритета суверености Српске, 
која је једина гаранција даљег развоја 
њених грађана.

Предсједник Чубриловић у радној посјети Приједору

Сарадња локалне и републичке власти на највишем нивоу 

Спомен-соба 
Предсједник Чубриловић и начелник 

Лазић су положили вијенце на Спомен-о-
биљежје палим борцима у Шековићима и 
посјетили Спомен-собу гдје се предсјед-
ник Народне скупштине уписао у књугу 
утисака.
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Народна скупштина Републике Српске  у пр-
вом дијелу 14. редовне сједнице 11. фебруара  
усвојила је седам закона и два нацрта закона. 

Усвојени су: Закон о измјени и допунама За-
кона о територијалној организацији Републике 
Српске, Закон о Граду Дервента, Закон о измје-
нама и допунама Кривичног законика Републи-
ке Српске са амандманима,  Закон о измјенама 
и допунама Закона о кривичном поступку Репу-
блике Српске, Закон о измјенама и допунама 
Закона о гасу са амандманима, Закон о против-
градној зашитити и Закон о слободним зонама 
Републике Српске. 

Усвојени су Нацрт закона о нотарској служби 
Републике Српске, који је упућен у стручну рас-
праву која ће се провести у року од 30 дана и На-
црт  закона о заштити од узнемиравања на раду, 
који је упућен у јавну расправу. 

На овој сједници су додијељени мандати 
народним посланицима: Борису Спасојевић  у 
(СНСД), Стеви Јоксимовићу (СДС) и Раденку Чу-
пићу (ПДП), а  свечану заклетву пред Народном 
скупштином Републике Српске положио је и но-
воизабрани министар саобраћаја и веза у Влади 
Републике Српске Недељко Ћорић.  

Закљуци
У првом наставку 14. редовне сједнице, 

17. фебруара, Народна скупштина усвојила је 
три Закључка у вези разматрања Информације 
у вези са захтјевом за подношење извјештаја 
високог представника о спровођењу цивилне 
имплементације мировног споразума у БиХ за 
период 2009 – 2020. године. 

Усвојен је сљедећи Закључак Клуба посла-
ника СНСД: 

Закључак у вези са подношењем извјеш-
таја високог представника о спровођењу ци-
вилне имплементације мировног споразума у 
БиХ за период 1995 – 2020. године 

1. Народна скупштина Републике Српске 
усваја Информацију у вези са захтјевом за под-
ношење извјештаја високог представника о 
спровођењу цивилне имплементације миров-
ног споразума у БиХ за период 1995 – 2020 го-
дине.

2. Чланом 2, тачка 1, став ф Анекса Х Општег 
оквирног споразума за мир у БиХ је прописано 
је  да ће високи представник везано за задатке 
који су наведени у споразуму извјештавати пери-
одично о напретку у спровођењу мировног спо-
разума (везано за споразум) Уједињење народе, 
Европску унију, САД, Руску Федерацију и друге 

заинтересоване владе, стране и организације.
3. Народна скупштина Републике Српске 

тражи од високог представника у БиХ да сачини 
Извјештај о раду за период од 1995 – 2020. го-
дине, и да у року од 90 дана достави Народној 
скупштини Републике Српске на разматрање.

4. Овај Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном глас-
нику Републике Српске“.

Парламент је усвојио и Закључак који је 
предложио Клуб посланика ПДП којим се Пред-
сједништво Народне скупштине задужује да у 
року од 30 дана формира Организациони одбор 
за обиљежавање 30 година постојања и рада На-
родне скупштине. Усвојен је и Закључак Клуба по-
сланика Уједињене Српске којим се од представ-
ника међународне заједнице тражи да својим ау-
торитетом спријече најављено именовање новог 
високог представника и омогуће затварање Кан-
целарије високог представника у 2021. години.

Закони
Народна скупштина усвојила је и три нацрта 

закона: Нацрт закона о студентском стандарду, 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона 
о студентском организовању и  Нацрт закона о 
измјенама и допунама Закона о сточарству, који 
је упућен у јавну расправу која ће се спровести у 
року од 30 дана. 

Усвојен је буџет Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске за 2021. годину и  
Програм послова премјера и оснивања катастра 
непокретности за период 2021 – 2025. године уз 
амандман.

Посланици су усвојили и Одлуку о прихва-
тању задужења Републике Српске према Међу-
народном фонду за развој пољопривреде (IFAD) 
по пројекту развоја сеоског предузетништва 
и пољопривреде, Одлуку о прихватању заду-
жења Републике Српске према Свјетској банци – 
Међународној банци за обнову и развој за прву 
фазу програма интегрисаног развоја коридора 
ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефаз-
ног програмског приступа (9129-БА) и Одлуку 
о прихватању задужења Републике Српске код 
Свјетске банке – Међународне банке за обнову 
и развој за Пројекат опоравка и подршке фирма-
ма/пословним субјектима.

Народна скупштина усвојила је Одлуку о 
усвајању Плана парцелизације за ауто-пут Бања 
Лука–Приједор, по скраћеном поступку, те Де-
кларацију о заштити ријека у Републици Српској 
уз прихваћене амандмане клубова посланика.

14. редовна сједница 

Народна скупштина затажила од високог 
представника у БиХ да јој достави звјештај о раду 

13. редовна сједница 

Усвојен други ребаланс  
Буџета и сет закона за  
растерећење привреде

Народна скупштина Репу-
блике Српске на 13. редовној 
сједници 2. децембра 2020. 
усвојила је други ребаланс  
Буџета Републике Српске за 
2020. годину - по хитном по-
ступку, те Закон о измјенама 
Закона о извршењу Буџета 
Републике Српске за 2020. 
годину - по хитном поступку 
и  Извјештај о привременом 
одступању консолидованог 
буџетског дефицита од фи-
скалних правила. 

По хитном поступку 
усвојен је и сет закона којим 
се смањују парафискални на-
мети и оптерећење привреде 
Републике Српске: Закон о до-
пуни Закона о посебним ре-
публичким таксама, Закон о 
измјенама и допунама Закона 
о комуналним таксама уз је-
дан прихваћени амандман и 
Закон о измјенама и допуна-
ма Закона о административ-
ним таксама. 

Народна скупштина 
усвојила је Закон о измјенама 
и допунама Закона о порезу 
на доходак по хитном поступ-
ку, којим је прописано да се 
имовина стечена насљеђем 
и поклоном ослобађа пореза 
на доходак од капиталног до-
битка, те Закон о факторингу 
уз један усвојени амандман 
који постаје саставни дио за-
кона. 

Усвојен је и Нацрт закона 
о стицању статуса самостал-
ног умјетника и самосталног 
стручњака у култури. 

Парламент је на 13. ре-
довној сједници усвојио из-
вјештаје по основу Закона 
о фискалној одговорности у 
Републици Српској: Извјештај 
Фискалног савјета Републике 
Српске о спровођењу Закона 
о фискалној одговорности у 
Републици Српској за 2019. 
годину и  Извјештај Фискал-
ног савјета Републике Српске 
о раду за период 1.1.2019 – 
31.12.2019. године.

СЈЕДНИЦЕ
Децембар 

2020 
-април 2021.
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У првом дијелу 15. редовне сједнице, 
Народна скупштина Републике Српске 
усвојила је Закон о измјени Закона 
о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске – по хитном поступку, 
Закон о измјенама и допунама Закона 
о одгођеном плаћању пореског дуга – 
по хитном поступку и Закон нотарској 
служби у Републици Српској.

У првом дијелу 15. редовне сједнице 
Народна скупштина Републике Српске 
усвојила је 30.3.2021. Закон о измјени 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске – по хитном поступку; 
Закон о измјенама и допунама Закона 
о одгођеном плаћању пореског дуга, 
по хитном поступку и Закон нотарској 
служби у Републици Српској. 

Програм рада 
У наставку сједнице, 28. априла, 

усвојен је Програм  рада Народне 
скупштине Републике Српске за 2021. 
годину уз амандмане који су постали 
саставни дио Програма.

Образлажући Приједлог програма 
рада Народне скупштине Републике 
Српске за 2021. годину, предсједник 
Народне скупштине Недељко Чубриловић 
рекао је да је Програмом предвиђено 
усвајање укупно 100 аката, од чега 64 
законодавне цјелине, 63 закона и буџет 
Републике Српске, те 36 тематских 
цјелина. 

Предсједник Чубриловић рекао је да 
је у првом кварталу предвиђено усвајање 
16 закона и шест тематских цјелина, план 
парцелације, два извјештаја, зонинг 
план, информације, те буџет Регулаторне 
комисије за енергетику. 

У другом кварталу предвиђено је 
усвајање 16 закона, 13 тематских цјелина, 
11 извјештаја, два зонинг плана, док је у 
трећем кварталу предвиђено усвајање 
16 закона, 11 тематских цјелина, те 10 
информација. 

Предсједник Народне скупштине до-
дао је да је у четвртом кварталу предвиђе-
но усвајање 15 закона, буџет Републике 
Српске, као и шест тематских цјелина. 

Додао је да је парламент Републике 
Српске у прошлој години одржао пет 
редовних и осам посебних сједница, док 
је укупан број дана засједања износио 
37. Број усвојених законодавних цјелина 
у 2020. години био је 48, од којих је 45 
закона, буџет Републике Српске и два 
ребаланса буџета Српске. Од тог броја 31 
законодавна цјелина била је планирана 
Програмом рада, 17 је усвојено мимо 
програма рада, док је укупна реализација 
законодавних активности Народне 
скупштине Републике Српске у односу на 
број законодавних цјелина планираних 
програмом рада 61,5 одсто. 

 Посланици су усвојили и три нацрта 
закона: Нацрт закона о измјенама 
и допунама Закона о безбједности 
саобраћаја на путевима Републике 
Српске, Нацрт закона о измјенама и 
допунама Закона о рибарству и Нацрт 
закона о измјенама и допунама Закона о 
заштити потрошача у Републици Српској.

Образлажући на 15. редовној 
сједници Приједлог програма рада 
Народне скупштине Републике Српске 
за 2021. годину, предсједник Народне 
скупштине Недељко Чубриловић рекао 
је да је Програмом предвиђено усвајање 
укупно 100 аката, од чега 64 законодавне 
цјелине, 63 закона и буџет Републике 
Српске, те 36 тематских цјелина.

15. редовна сједница 

Усвојен Прогам рада Народне скупштине за 2021. годину

Народна скупштина Републике Српске 
на 16. редовној сједници, одржаној 28. 
априла, за предсједника Уставног суда 

Републике Српске, на приједлог пред-
сједника Републике, именовала је судију  
Џерарда Селмана. 

Народна скупштина усвојила је Закон 
о стицању статуса самосталног умјетника 
и самосталног стручњака у култури, те 
Нацрт закона о стратешком планирању и 
управљању развојем у Републици Српској 
и  Нацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о тржишту хартија од вриједности.

Посланици су прихватили Извјештај 
о реализацији Дугорочног програма раз-

воја основних геолошких истраживања 
Републике Српске за период од 2018. до 
2020. године, као и  Годишњи извјештај 
Омбудсмана за дјецу за 2020. годину. 

Народна скуштина примила је к 
знању Годишњи извјештај о резултатима 
активности Институције Омбудсмана за 
људска права Босне и Херецеговине за 
2020. годину.

Шеснаеста редовна сједница биће на-
стављена у уторак, 11. маја, а на дневном 
реду налазе се још четири тачке.

16. редовна сједница 

За предсједника Уставног суда Српске именован  
судија Селман, усвојени закон и два нацрта 
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Народна скупштина Републике Српске на 18. 
посебној сједници 10. марта усвојила je Инфор-
мацију о примјени Анекса X Дејтонског споразу-
ма и десет Закључака у  вези оцјене рада Високог 
представника, примјена Анекса X Општег оквир-
ног споразума за мир у Босни и Херцеговини у 
периоду разговора о именовању новог високог 
представника.

З А К Љ У Ч Ц И
у  вези Оцјене рада Високог представника, 

примјена Анекса X Општег оквирног споразума 
за мир у Босни и Херцеговини у периоду разго-
вора о именовању новог Високог представника

Народна скупштина Републике Српске 
констатује да су у складу са Анексом X Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херце-
говини, чији потписник је и Република Српска,  
само стране уговорнице надлежне да „траже по-
стављање Високог представника . . . како би по-
могао странама у њиховим напорима да моби-
лишу те, по потреби координишу активностима 
организација и агенција које су укључене у ци-
вилне аспекте мировног рјешења, извршавајући 
наведене задатке...“ Бројни високи представни-
ци су безобзирно урушавали владавину права, 
кршећи међународно и домаће право,  игно-
ришући уско дефинисана ограничења мандата 
додијељеног високом представнику Анексом X. 

Занемаривањем демократских и уставних 
процеса, као и јасних услова Дејтонског спораз-
ума, високи представник је, без икаквог правног 
овлашћења, наметнуо у БиХ бројне законе, као 
и 105 амандмана на уставе ентитета. Високи 
представник је вршио вансудска кажњавања 
стотина грађана БиХ, поништавао одлуке судова, 
укључујући и одлуке Уставног суда БиХ, те донио 
наредбу којом се забрањују било каква посту-
пања у вези са оспоравањима одлука високог 
представника.  Високи представник на драстичан  
начин занемарује интересе и права конститутив-
них народа, дајући неприхватљиве квалифика-
ције и увреде на рачун читавог српског народа. 
Нелегални и непромишљени диктати високог 
представника нанијели су немјерљиву штету 
функционалности и политичкој култури БиХ, уру-
шавајући у великој мјери поштовање владавине 
права. 

Народна скупштина Републике Српске кон-
статује да се обавеза Републике Српске као стра-
не уговорнице Анекса X да сарађује са високим 
представником, односи на активности усмјере-

не на спровођење Анекса X уз 
поштовање владавине права, 
Устава БиХ, те домаћег и међу-
народног права, а што обухвата: 
прихватање ограничења мандата 
дефинисаних Анексом X; прихва-
тање чињенице да се надлежност 
високог представника односи 
искључиво на тумачење Анекса 
X; поштовање и примјену Устава 
БиХ, укључујући одредбе којима 
се уређују демократски поступак 
доношења закона и гаранције 
заштите људских права грађана 
БиХ. Имајући у виду значајна кр-
шења Анекса X од стране високих 
представника настала самовлас-
ним проширењем овлашћења 
јасно одређених у Анексу X, као и 
дуготрајну праксу занемаривања 
владавине права и Устава БиХ од  

стране високог представника, Република Српска 
не пристаје на прихватање  незаконитих диктата 
високог представника.   

Народна скупштина Републике Српске ува-
жава сваког представника међународне заједни-
це који искрено жели да помогне БиХ; ипак, због 
елементарног непоштовања владавине права 
у виду кршења Анекса X какво је испољено од 
стране свих високих представника, Република 
Српска не може прихватити наметање било које 
личности за високог представника, подсјећајући 
да је постављење високог представника  ус-
ловљено сагласношћу страна потписница Анекса 
X Дејтонског споразума. С тим у вези, Народна 
скупштина Републике Српске сматра да су доса-
дашња номиновања, избор и потврђивање висо-
ког представника супротна Анексу X, недовољно 
транспарентни, јер није уважавана неопходност 
консултација и прибављања сагласности страна, 
како је предвиђено Анексом X. Ово представља 
довољан основ за одбацивање било ког име-
новања високог представника без процедуре 
предвиђене Анексом X. 

Народна скупштина као највиши орган Ре-
публике Српске - стране-потписнице Анекса 
X – Споразума о спровођењу цивилног дијела 
мировног рјешења, ће обавијестити стране пот-
писнице тог анекса о овим ставовима, а посебно 
с приједлогом да се укине високи представник и 
преиспитају одлуке високих представника доне-
сене изван мандата утврђеног Анексом X.

 Народна скупштина Републике Српске за-
дужује Владу Републике Српске да формира 
међународни правни тим са циљем подношења  
тужби против високих представника који су кр-
шећи Дејтонски споразум и његов Анекс X, кр-
шили  међународно право злоупотребљавајући 
свој мандат.  

Народна скупштина Републике Српске сма-
тра да је спровођење цивилног дијела мировног 
споразума одавно постигнуто, а да су присуство 
и активности Канцеларије високог представника 
већ дуги низ година озбиљан терет напретку БиХ 
и неспојиви су са појмом Устава БиХ, те пред-
стављају препреку на њеном путу ка европским 
интеграцијама. Након 25 година мира у БиХ, 
крајње је вријеме да Канцеларија високог пред-
ставника буде затворена и да одговорност за бу-
дућност и функционисање БиХ постане искључи-
во право и надлежност народа у БиХ и њихових 
политичких представника, без страног уплитања 

или друге врсте угрожавања демократских про-
цеса и механизама прописаних Уставом БиХ. 

Народна скупштина Републике Српске кон-
статује да протеком  25 година од  успостављања 
мира у БиХ није било сукоба нити су они могући, 
престаје потреба  и за војним дијелом мисије по 
Анексу I А Дејтонског споразума. То потврђује и 
чињеница да је од првобитних 60 хиљада војни-
ка мисије ИФОР, које је мијењала име у СФОР, 
већ годинама у БиХ само ограничени контингент 
европске мисије ЕУФОР  са шестсто војника. 

Народна скупштина Републике Српске сма-
тра да је коначно дошло вријеме да Босна и Хер-
цеговина са своја два ентитета и три конститутив-
на народа, преузме одговорност за властити раз-
вој у складу са Дејтонским споразумом и међу-
народним правом које је интегрални дио правног 
система БиХ. Ако то не буде на дневном реду у 
скорије вријеме, треба покренути разговоре о 
мирном разлазу, у складу са Повељом Уједиње-
них нација која гарантује сваком народу право 
на самопредјељење и Међународним пактом о 
грађанским и политичким правима и Пактом о 
привредним, социјалним и културним правима, 
који су по Анексу I на Анекс IV, саставни дио  Уста-
ва БиХ, у којима пише: „Сви НАРОДИ имају пра-
во на самоопредељење. На основу овог права, 
они слободно одређују свој политички статус и 
слободно обезбеђују свој економски, социјални 
и културни развој. Да би постигли своје циљеве, 
сви НАРОДИ могу слободно да располажу својим 
богатствима и својим природним изворима, без 
штете по обавезе које проистичу из међународ-
не привредне сарадње, засноване на принципу 
узајамног интереса и међународног права. Један 
НАРОД  не може ни у ком случају да буде лишен 
својих властитих средстава за живот. Државе 
чланице овог пакта, укључујући ту и оне др жаве 
које су одговорне за управљање несамосталним 
територијама и територијама под старатељством, 
дужне су да помажу остварење права народа на 
самоопредељење и да поштују ово право сходно 
одредбама Повеље Уједињених нација“.

Народна скупштина Републике Српске заду-
жује Владу Републике Српске да формира екс-
пертске тимове домаћих и страних стручњака 
за сваку област, гдје је пренесена надлежност са 
Републике Српске, са циљем да изучи и правно 
образложи природу кршења Анекса Дејтонског 
споразума, а нарочито Устава БиХ и предлаже 
процедуре за доношење у Републици Српској 
нових закона и аката како би се те надлежности 
поново успоставиле на нивоу Републике Српске. 
Све то мора бити урађено у складу са словом 
Устава БиХ и Устава Републике Српске.

Закључке су предложили клубови посланика 
СНСД, ДЕМОС, СП, НДП-НПС и  Уједињена Српска.    

Oсамнаеста посебна сједница Народне 
скупштине Републике Српске одржана је на зах-
тјев српског члана и предсједавајућег Предсјед-
ништва БиХ Милорада Додика, који се уводним 
говором обратио парламенту.

Сједници су присуствовали предсједник Ре-
публике Српске Жељка Цвијановић, премијер 
Српске Радован Вишковић, министри у Влади 
Српске и представници Републике Српске у 
заједничким институцијама.  

На почетку засједања свечану заклетву су 
положили народни посланици Драган Kнежевић 
(Kлуб посланика СНСД) и Будимир Балабан 
(независни посланик).

18. посебна сједница  

Усвојени Закључци у вези оцјене рада високог представника и 
Информација о примјени анекса X Дејтонског споразума 
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Представници Народне скупштине Републи-
ке Српске и Посланичкa групa пријатељства и 
сарадње Скупштине АП Војводине са Народном 
скупштином Републике Српске 26. фебруара су 
на видео-конференцији усвојили Програма рада 
за 2021. годину и начин рада у условима панде-
мије изазване вирусом корона.

Програм рада
Програмом рада половином године пла-

ниран је радни састанак делегација Народне 
скупштине Републике Српске и чланова Пред-
сједништва Посланичке групе пријатељства АП 
Војводине чија тема ће бити сарадња скупштин-
ских радних тијела.

Након тога у Новом Саду би требало да буде 
представљен Приједлог о сарадњи релевантних 
институција АП Војводине са надлежним инсти-
туцијама Републике Српске и локалним самоу-
правама.

Програм предвиђа и заједничке активности 
на унапређењу рада служби и размјену искуста-
ва у том смислу. 

Закључци
На видео-конференцији једногласно су 

прихваћени и донесени сљедећи закључци:
1. Подржава се и подстиче стварање систем-

ских предуслова за формулисање и спровођење 
политика којима се оснажује и унапређује са-
радња између Скупштине АП Војводине и На-
родне скупштине Републике Српске,  а тиме и 
сарадња АП Војводине и Републике Српске.

2. Подржава се и подстиче сарадња између 
институција које су релевантни субјекти у ко-
ришћењу финансијских извора за реализацију 
заједничких пројеката у оквиру програма ЕУ и 
грантова из других извора, како на регионалном, 
тако и на локалном нивоу у АП Војводини и Репу-
блици Српској.

3. Подржавају се и подстичу представници 
локалних и регионалних нивоа власти у АП Војво-
дини и Републици Српској да својим ангажо-
вањем пруже подршку за успостављање добре 
праксе у свим областима сарадње.

4. Подржава се и подстиче јачање парал-
ментарне сарадње кроз реализацију активности 
Посланичке групе пријатељства, кроз размену 
искустава и продубљивања сарадње посланика и 
радних тела Скупштине АП Војводине и Народне 
скупштине Републике Српске, као и јачање са-
радње стручних служби Скупштине АП Војводине 
и  Народне скупштине Републике Српске.

Учесници видео-конференције 
испред Народне скупштине били су 
народни посланици Срђан Мазалица, 
Душица Шолаја и Андреа Дорић, те ге-
нерални секретар Небојша Згоњанин.  

Учесници испред Скупштине 
АП Војводине били су: Александар 
Зиројевић, предсједник Посланич-
ке групе пријатељства и сарадње са 
Народном скупштином РС,  Борис 
Новаковић, председник Посланичке 
групе Социјалистичка партија Србије 
– Јединствена Србија, те  генерални 
секретар АП Војводине Никола Бањац.  

Гост видео-конференције испред 
Покрајинске владе био је Александар Софић, по-
крајински секретар за регионални развој, међу-
регионалну сарадњу и локалну самоуправу.  

Посланик Срђан Мазалица изразио је задо-
вољство наставком сарадње два парламента, 
истичући да је прошлогодишње амбициозне 
планове, уз укључење извршне власти, заустави-
ла пандемија вируса корона.

Он је истакао да је сарадњу Републике 
Српске и Војводине потребно проширити по-
себно када је ријеч о пољопривреди и високом 
образовању, кроз регионалне пројекте, те темат-
ским сусретима народних посланика.

Посланица Душица Шолаја посебно се захва-
лила на помоћи коју Влада АП Војводине пружа 
локалним заједницама у Републици Српској.

Обраћајући се учесницима Александар Зи-
ројевић рекао је да је су управо овакви сусрети 
којима се планира и иницира реализација зајед-
ничких иницијатива у области привреде, науке и 
технологије, културе, здравства, образовања и у 
свим другим областима које утичу на контину-
ирани регионални развој, кључни задатак рада 
Посланичке групе пријатељства.   

„Пандемија нас је научила да морамо да 
будемо солидрани. Успешна реализација ини-
цијатива и активности Посланичке групе прија-
тељства не би била могућа без братске и прија-
тељске подршке Народне скупштине Републике 
Српске.  Пред свима нама је задатак да настави-
мо континуирано да радимо на стварању систем-
ских предуслова за спровођење и даље јачање 
сарадње наша два парламента, јер она може 
свима да послужи као пример добре праксе са-
радње која се рефлектује у свим областима“, ка-
зао је  Зиројевић.

Покрајински секретар за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
Софтић нагласио је добру сарадњу са Републи-
ком Српском у свим сегметима и свим нивоима 
власти, истичући да ће проширењем ингерен-
ција покрајинског Фонда за избјеглице и расеље-
на лица и на сарадњу са Србима у региону зајед-
нички пројекти бити још конкретнији.

Организатор видео-конференције била 
је Скупштина АП Војводине. Конференција је 
одржана и закључци усвојени на бази протокола 
о намјерама Скупштине АП Војводине и Народне 
скупштине Републике Српске из 2011. године, 
Меморандума о сарадњи службе два парламента 
из 2017. године, као и Протокола о сарадњи АП 
Војводине и Републике Српске из 2018. године.

Видео-конференција делегација Народне скупштине и АП Војводине 

Снажнија и чвршћа регионална сарадња у 2021. години
17. посебна сједница

Усвојен Буџет за 
2021. годину у 

износу од 3,795 
милијарди КМ

Народна скупштина Републи-
ке Српске 17. децембра 2020. на 
17. посебној сједници усвојила је 
Буџет Републике Српске за 2021. 
годину у износу од 3,795 ми-
лијарди КМ, те Закон о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2021. 
годину.  

Буџет за 2021. је већи за 159 
милиона КМ него што је био други 
ребаланс буџета за ову годину, а 
како је рекла министар финансија 
Републике Српске Зора Видовић 
Буџет ће бити бити у знаку сани-
рања негативних посљедица пан-
демије вируса корона, очувања 
привредне активности и радних 
мјеста, те подршке здравственом 
сектору.

Посланици су на 17. посеб-
ној сједници усвојили и Програм 
економских реформи Републике 
Српске за период 2021-2023. го-
дине.

Народна скупштина усвојила 
је Закона o измјени и допунама 
Закона о играма на срећу - по хит-
ном поступку и Закон о допунама 
Закона о задуживању, дугу и га-
ранцијама Републике  Српске - по 
хитном поступку.    

Парламент је на 17. посебној 
сједници усвојио и три одлуке: 
Одлуку о износу гаранција које 
може издати Република Српска 
у 2021. години;  Одлуку о дуго-
рочном задуживању Републике 
Српске за 2021. годину и Одлуку 
о краткорочном задуживању Ре-
публике Српске емисијом трезор-
ских записа за 2021. годину.



10 Билтен Народне скупштине Републике Српске

Одбор за уставна питања Народне 
скупштине Републике Српске утврдио је 16. 
фебруара одговор Уставном суду БиХ на зах-
тјев седам делегата у Клубу Бошњака у Вијећу 
народа Републике Српске за оцјену уставно-
сти члана 15. став 1. тачка 16. и члана 31. Зако-
на о републичкој управи у смислу усклађено-
сти са Уставом БиХ. 

Одбор истиче да је наведени захтјев дије-
ла Клуба Бошњака у Вијећу народа неоснован 
и да га је Уставни суд БиХ, прије свега због не-
постојања активне легитимације требао одба-
цити, као и да је захтјев мериторно неоснован 
због погрешног тумачења Устава БиХ. 

Подносиоци захтјева покушавају погреш-
но представити да је оспореним чланом Зако-
на о републичкој управи прекршен Устав БиХ 
у области спољне политике, губећи из вида да 
Устав БиХ чланом III/2 дефинише надлежност 
ентитета за склапање споразума са државама 
и међународним организацијама. 

У вези с тим над-
лежности прописане у 
оспореним члановима 
Закона о републичкој 
управи, односно дјело-
вање Министарства за 
европске интеграције и 
међународну сарадњу 
Републике Српске су у 
складу са Уставом БиХ 
и у потпуности су кон-
херентне са спољном 

политиком БиХ и међународним системом 
успостављеним у оквиру Савјета Европе, а 
посебно са обавезама које је БиХ преузела 
закључењем Споразума о стабилизацији и 
придруживању. Ниједна одбредба Устава БиХ 
не забрањује Републици Српској да има пуно 
право да ступа у међународне односе на ре-
гионалном нивоу и да одржава међународну 
сарадњу. 

Одбор за уставна питања сматра да 
је апсурдно потенцирање и указивање на 
промјену назива Министарства за европске 
интеграције и међународну сарадњу и ус-
ловљавање промјене назива промјеном над-
лежности, јер радом Министарства није нару-
шен суверенитет уставних надлежности БиХ, 
него су, напротив, оне потврђене. 

Одбор за уставна питања Народне 
скупштине Републике Српске утврдио је и чети-
ри одговора Уставном суду Републике Српске, 
који се тичу предмета за оцјену уставности. 

Законодавни одбор Народне скупштине 
Републике Српске одржао је 1. марта стручну 
расправу о Нацрту закона о нотарској служби 
у Републици Српској уз учешће представника 
предлагача закона - Министарства правде, 
Радне групе која је радила на изради закона, 
представника Нотарске и Адвокатске коморе, 
Правобранилаштва Српске, Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско правне послове, 
представника судова и Привредне коморе 
Српске. 

Образлажући учесницима стручне рас-
праве Нацрт закона, предсједник Радне групе 

проф.др Дарко Радић рекао је да је Закон о 
нотарима усвојен 2004. године, да је мијењан 
11 пута и да је било неколико инцијатива за 
оцјену његове уставности од којих су неке 
уважене, због чега је превладало мишљење 
да је вријеме за доношење новог закона.  

Проф. Радић образложио је неке од од-
редби новог закона, попут оне која се односи 
на то да сједиште нотара може бити отворе-
но у свакој локалној самоуправи. Новим за-
конским рјешењем измјењен је и поступак 
избора помоћника нотара који је препуштен 
Нотарској комори, овлашћења нотарских по-
моћника, критеријуми за избор нотара, пра-
вила о пословању нотара, те питања која се 
тичу правне сигурности грађана код сачиња-
вања нотарских исправа. 

Стручна расправа одржана је по Закључку 
Народне скупштине која је на 14. редовној 
сједници, одржаној 11.фебруара, одлучила да  
Нацрт закона о нотарској служби Републике 
Српске буде упућен у стручну расправу која ће 
се провести у року од 30 дана.

Одбор за уставна питања утврдио одговор Уставном суду на 
захтјев седам делегата из Клуба Бошњака 

 Захтјев Клуба Бошњака  мериторно неоснован 
због погрешног тумачења Устава БиХ

Законодавни одбор одржао стручну расправу 

Сугестије струке на Нацрт закона  
о нотарској служби 

Aктивности
радних 

тијела 
 и одбора

Заједничка комисија Народне 
скупштине и Вијећа народа 

Клуб Бошњака одустао од  
покретањa заштите виталног 

националног интереса  

Клуб Бошњака, који је покренуо посту-
пак, 24. марта на сједници Заједничке ко-
мисије Народне скупштине и Вијећа народа 
одустао је од Одлуке о покретању заштите 
виталног националног интереса бошњачког 
народа у вези са Одлуком о усвајању Плана 
парцелације за ауто-пут Бањалука–Прије-
дор од 17. фебруара 2021.

Овим је окончан поступак заштите ви-
талног националног интереса, а Одлука о 
усвајању Плана парцелације за ауто-пут 
Бањалука–Приједор  иде у даљу проце-
дуру, у овом случају акт се прослијеђује 
„Службеном гласнику Републике Српске“ 
на објављивање.

Како је наведено на сједници Зајед-
ничке комисије, раније је договорено да 
се формира заједничка комисија представ-
ника пројектног тима и мјештана села кроз 
која пролази траса ауто-пута и да се дого-
воре сва рјешења која су могућа и задо-
вољавајућа за обје стране када је у питању 
будућа траса ауто-пута.

***
Одбор за уставна питања 

Одговори Уставном 
суду БиХ: Џаферовићев 

захтјев мериторно 
неоснован

  
 Одбор за уставна питања Народне 

скупштине утврдио је 28. априла одговор 
Уставном суду БиХ за оцјену уставности 
појединих чланова Закона о техничким про-
писима РС, као и одговоре Уставном суду РС 
који се односе на оцјењивање уставности 
Закона о парничном поступку, Закона о ос-
новном васпитању и образовању и Закона 
о комуналним дјелатностима.  Захтјев за 
оцјену уставности Закона о техничким про-
писима   Уставном суду БиХ поднио је бо-
шњачки члан Предсједништва БиХ Шефик 
Џаферовић.

Одбор за уставна питања сматра да је 
овај захтјев мериторно неоснован због по-
грешног тумачења Устава БиХ и да га Устав-
ни суд треба у цјелости одбити. Народна 
скупштина Републике Српске има правни 
основ како у Уставу БиХ, тако и у Уставу Ре-
публике Српске за доношење Закона о тех-
ничким прописима.

Одбор истиче да су неосновани и по-
грешни наводи подносиоца захтјева и до-
даје да овај закон ни на који начин није у 
супротности са Уставом БиХ, како у формал-
ноправном, тако и у материјалноправном 
смислу. 

Сједницом је предсједавао предсједник 
Одбора и предсједник Народне скупштине 
Недељко Чубриловић. 
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Парламентарни форум за европске интегра-
ције Босне и Херцеговине, чији домаћин је 22. 
фебруара била Народна скупштина Републике 
Српске, усвојио је  Заједничку изјаву којом је по-
звао на интензивирање активности надлежних ин-
ституција у БиХ с циљем што скорије реализације 
14 приоритета из Мишљења Европске комисије о 
захтјеву БиХ за чланство у ЕУ, као предуслова за 
стицање статуса кандидата за чланство у Унији.

С тим у вези, Парламентарни форум, је по-
здравио досадашње остварене резултате на изра-
ди свеобухватног националног програма интегри-
сања, као и функционисање механизма коорди-
нације, односно заједнички рад и труд свих нивоа 
власти у земљи на реализацији заданих циљева.

Изјава 
У Заједничкој изјави поздрављен је  активан 

ангажман Делегације Европске уније у Босни и 
Херцеговини и Специјалног представника ЕУ у 
БиХ на охрабривању и подстицању власти на свим 
нивоима у земљи у реализацији задатих циљева у 
контексту процеса европских интеграција.

Учесници форума поздравили су и иницијати-
ву Одбора за европске интеграције и регионалну 
сарадњу Народне скупштине Републике Српске 
да у сарадњи са Парламентом ФБиХ, а уз подршку 
Мисије ОЕБС-а у БиХ,  наставе са организовањем 
серије округлих столова или конференција на 
тему борбе против говора мржње на међувјерској 
и међуетничкој основи у општинама и градовима 
у непосредној близини међуентитетске линије 
разграничења или другдје гдје је регистровано по-
стојање таквих случајева.

„Свјесни потребе ја-
чања улоге парламената 
у процесу европских ин-
теграција БиХ, а имајући 
у виду недовољно прак-
тиковање надзорне улоге 
истих над органима из-
вршне власти, позивамо 
све чланове парламената 
у БиХ на свим нивоима да 
се интензивније ангажују у 
надзору имплементације 
Споразума о стабилизацији 
и придруживању“, наводи 
се у Заједничкој изјави.

Имајући у виду потре-
бу јачања стручних капа-
цитета парламентараца, 

а посебно парламентарног особља у процесу ев-
ропских интеграција, учесници Парламентарног 
форума поздравили су значај Твининг пројекта 
„Оснаживање и наставак подршке парламентима 
Босне и Херцеговине у пословима европских инте-
грација“, чија је имплементација у парламентима 
у  току.

Парламентарни форум у Заједничкој изјави 
позвао је на интензивирање активности с циљем 
што успјешније реализације претприступних фон-
дова ЕУ.

„У том смислу, посебно наглашавамо важност 
кандидовања што већег броја пројеката који се 
односе на прекограничну сарадњу, чиме се осим 
конкретних бенефита за стране учеснице у пројек-
тима, у ширем смислу такође побољшава и реги-
онална сарадња у региону Западног Балкана, која 
свакако представља један од основних критерију-
ма за мјерење учинка земље у процесу европских 
интеграција“, наводи се у Изјави.

Сви одбори/комисије који се баве европским 
интеграцијама позвани су да за сваку наредну 
сједницу доставе писану информацију о свом 
раду, а подржана је  могућност да сједницама 
Парламентарног одбора за стабилизацију и при-
друживање присуствују чланови Парламентарног 
форума за европске интеграције БиХ у својству 
госта.

У Заједничкој изјави поздрављен је значај из-
давања Билтена о европским интеграцијама парла-
мената у Босни и Херцеговини, и с тим у вези упуће-
на подршка Народној скупштини Републике Српске 
као домаћину у изради, четвртог по реду, Билтена.  

Учесници
На Парламентарном форуму учествовали су 

шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представ-
ник ЕУ за БиХ амбасадор Јохан Сатлер,  чланови 
одбора/комисија за европске интеграције Народ-
не скупштине Републике Српске, Парламентарне 
скупштине БиХ,  Представничког и Дома народа 
парламента ФБиХ, Парламента Брчко Дистрикта и 
представници кантоналних скупштина.     

Обраћајући се присутнима на почетку скупа, 
у оквиру тачке дневног реда која се односила на 
нову методологију политике проширења ЕУ и пре-
зентовања кључних ставки из новог Извјештаја о 
напретку, амбасадор Сатлер је рекао да што се 
тиче ЕУ Босна и Херцеговина нема препрека на 
европском путу.

Сатлер је рекао да се очекује усвајање три 
кључна закона, који су преуслов за другу траншу 
макрофинансијске помоћи ЕУ, а то су: закон о су-
кобу интереса, закон о јавним набавкама и закон 
о Високом судском и тужилачком савјету.

Он је додао да су питања на којима инсистира 
ЕУ и питање реформе јавне управе и социоеко-
номске реформе.

Игор Црнадак, предсједавајући  Парламен-
тарног форума и предсједник Одбора за европске 
интеграције и регионалну сарадњу Народне 
скупштине Републике Српске, изразио је задовољ-
ство чињеницом да се ЕУ фокусирала на процес 
европских интеграција БиХ.

„Пред БиХ су кораци који се тичу владавине 
права, борбе против корупције и повећање степе-
на повјерања у правосуђе.  Ова година је година 
шансе да БиХ крене напријед на свом европском 
путу“, рекао је он.

Никола Ловриновић, предсједник Заједничке 
комисије за европске интеграције Парламентарне 
скупштине БиХ, изразио је задовољство што се 
сви учесници Парламентарног форума слажу да 
је чланство у ЕУ највећи бенефит за све грађане и 
нагласио важност јачања улоге парламената у том 
процесу.

Учесницима Форума обратио се и руководи-
лац Твиниг пројекта у БиХ (којег финансира ЕУ) 
Золтан Хорват који је рекао да је недавно усвојен 
план приоритета за све парламенте у БиХ како би 
се ојачали њихови капацитети на путу европских 
интеграција.

11. састанак Парламентарног форума за европске интеграције БиХ 

Усвојена Заједничка изјава о бржем путу за чланство у Европској унији

Потпредсједници Петковић и Шулић у Мостару на потписивању Заједничке изјаве о подршци 
Плану приоритета за парламенте у БиХ 

План за убрзање процеса европских интеграција 

Потпредсједници Народне скупшти-
не Републике Српске Милан Петковић и 
Денис Шулић и генерални секретар Не-

бојша Згоњанин учествовали су 5. 
фебруара на Конференцији предсје-
давајућих парламената у БиХ која је 
одржана у Мостару.

На Конференцији је потписана 
Заједничка изјава о подршци Плану 
приоритета за парламенте у БиХ за 
убрзање процеса европских инте-
грација, који је припремио Твининг 
пројекат под називом „Подршка Ев-
ропске уније парламентима БиХ у 
пословима европских интеграција“ 

који финансира ЕУ, с циљем пружања до-
приноса спровођењу 14 приоритета наве-

дених у Мишљењу о захтјеву  БиХ за члан-
ство у ЕУ. 

Обраћајући се учесницима Конферен-
ције у име Народне скупштине, потпред-
сједник Шулић изразио је задовољсто јер 
је успјешно закључена још једна фаза Тви-
нинг пројекта, односно „План приоритета 
за парламенте у БиХ за убрзање процеса 
европских интеграција“.

„Усвајањем ‘Плана приоритета’ 
Народна скупштина Републике Српске 
жели да да свој допринос испуњавању 
стратешких смјерница за процес европских 
интеграција БиХ“, рекао је он.
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