ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАШТИТИ
ДЕМОКРАТСКИХ ВРИЈЕДНОСТИ И НАЦИОНАЛНИХ
ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БИХ

09. децембар 2017. године

Полазећи од основних програмских начела и циљева Демократског народног савеза,
према којима су национални интереси, територијални интегритет и уставне надлежности
Републике Српске неповредиви, при чему је демократска воља народа темељ
легитимитета, а Устав основа и гаранција легалитета свих органа и институција Републике
Српске;
С обзиром на то да је Народна скупштина Републике Српске највиши уставотворни и
законодавни орган власти, представничко и народно тијело, које представља основу
уставно-правног и политичког система Републике Српске, те да су сви народни посланици
обавезни да на основу Устава и Пословника поштују улогу и дигнитет Народне
скупштине;
Потврђујући опредјељење Републике Српске за чланство у Европској унији, уз
поштовање међународноправних стандарда и наглашавајући равноправан, препознатљив и
прихваћен статус Републике Српске у оквиру Босне и Херцеговине у процесу Европских
интеграција;
Привржени изворном Дејтонском мировном споразуму, а посебно његовом Анексу IV Устав БиХ, према којем је Република Српска јединствен, равноправан и недјељив уставноправни и државотворни ентитет у Босни и Херцеговини са прецизно дефинисаним
органима власти и њиховим надлежностима;
Забринути због нарушавања демократских вриједности и националног јединства које се
нарочито испољава у преузимању надлежности од легалних и легитимних органа власти
кроз ванинституционално дјеловање и одлучивање политичких странака и њихових лидера
путем недемократских процедура, уз посебно изражавање паралелизма у раду;
Изражавајући бојазан због присутног нејединства политичких субјеката у заштити
ентитетских и виталних националних интереса, нарушавања начела подјеле власти, што се
посебно испољава у доминацији извршне над законодавном власти, уз стално нарушавање
начела уставности и законитости, чиме се угрожавају демократске вриједности, које су
достигнуте у Републици Српској;
Осуђујући нарушавање политичког система и уставно-правног поретка и све наглашеније
угрожавање демократских вриједности, виталних националних интереса у органима
Републике Српске и институцијама БиХ;
Позивајући на јединство, равноправност, савјесност, одговорност и дијалог свих
политичких субјекта у Републици Српској с циљем заштите демократских вриједности и
националних интереса у органима и институцијама Републике Српске и БиХ;
Главни одбор Демократског народног савеза, на основу члана 34. и 36. Статута
Демократског народног савеза, на другој сједници одржаној 09. децембра 2017. године,
доноси

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о заштити демократских вриједности и националних интереса
у органима и институцијама Републике Српске и БиХ
1. Демократски народни савез чврсто је опредијељен, с циљем заштите демократских
вриједности и националних интереса у органима и институцијама Републике Српске и
БиХ, обезбјеђења владавине права и остварења правне државе, у складу са
међународноправним стандардима да у институционалном оквиру поштује и промовише:
(1) Начело подјеле власти, које подразумијева независност и самосталност
уставотворне и законодавне, односно извршне и судске власти у Републици Српској
и онемогућава сукоб надлежности;
(2) Начело легалитета, које обавезује све институције на поштовање Устава, закона и
других правних аката и које одређује легално и легитимно конституисање и
функционисање власти у Републици Српској;
(3) Начело легитимитета, које обезбјеђује поштовање воље народа као носиоца
суверенитета и одговорност надлежних органа власти, у односу на вољу народа;
(4) Начело политичког и страначког плурализма, које подразумијева равноправно и
слободно обликовање политичких идеја и интереса и омогућава изградњу
међусобног дијалога, у складу са Уставом и законом;
(5) Начело националног јединства које, у складу са Уставом, дозвољава све облике
политичког дјеловања, уз обавезу да се не угрожава уставноправни поредак и
положај Републике Српске као равноправног ентитета у Босни и Херцеговини и да се
не нарушава организација и функционисање органа и институција Републике Српске
и БиХ;
(6) Начело политичке једнакости, које подразумијева једнака права свих грађана,
физичих и правних лица, невладиних удружења и асоцијација и политичких
субјеката и равноправност у односу на органе и институције Републике, како у
смислу остварења активних, тако и у погледу уживања пасивних права, у складу са
Уставом и законом;
(7) Начело политичке равноправности, које обезбјеђује равноправан положај свих
изабраних представника у представничким органима и институцијама Републике
Српске, у складу са начелом једнакости;
(8) Начело савјесности и одговорности, које подразумијева извршавање обавеза које
преузимају сви грађани, физичка и правна лица, невладина удружења и асоцијације, а
посебно политички субјекти, у складу са начелом легитимитета, начелом политичког
и страначког плуралима и начелом политичке равноправности, с циљем савјесног и
одговорног вршења јавних функција и дужности;

(9) Начело поступања у доброј вјери, које предвиђа изградњу искрених и отоврених
односа између свих грађана, физичких и правних лица, невладиних удружења и
асоцијација, а посебно политичких субјеката и њихово добронамјерно поступање, с
циљем изградње међусобног повјерења и уважавања.
2. Демократски народни савез је опредјељен за даље развијање демократских вриједности
и континуирану изградњу правне државе, успостављање владавине права и
деперсонализацију и професионализацију институција власти, у складу са
међународноправним стандардима и домаћом легислативом.
3. Демократски народни савез тражи од свих политичких субјеката да у јавном простору,
уз обавезу поштовања Устава и закона, дјелују у складу са начелима подјеле власти,
легалитета и легитимитета, начелима политичке једнакости и равноправности и осуђује
све облике дискриминације по личној основи, политичку некоректност и екстремно
понашање у јавном простору.
4. Демократски народни савез позива све политичке субјекте, с циљем заштите
демократских вриједности и националних интереса да се ангажују у правцу усклађивања
ставова и постизања координације између органа и институција Републике Српске и БиХ,
како би се обезбиједила неповредивост територијалног интегритета и уставних
надлежности Републике;
5. Демократски народни савез указује на обавезу свих органа и институција Републике
Српске и БиХ да, у складу с Уставом, обезбједе слободу мисли и опредјељења, савјести и
увјерења, као и јавног изражавања мишљења, с циљем изградње културе дијалога и
поштовања;
6. Демократски народни савез позива све политичке субјекте у Републици Српској да у
институционалном оквиру одговорно извршавају права и дужности и поштују и штите:
начело подјеле власти, начела легалитета и легитимитета, политички и страначки
плурализам, национално јединство, политичку једнакост, политичку равноправност,
начело савјесности и одговорности и начело поступања у доброј вјери, с циљем заштите
демократских вриједности и националних интереса у органима и институцијама Републике
Српске БиХ.
7. Демократски народни савез захтијева од свих својих чланова, органа и представника у
органима и институцијама власти да обезбиједе провођење Декларације о заштити
демократских вриједности и националних интереса у органима и институцијама Републике
Српске и БиХ.
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