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На основу члана 40. Статута Општинске борачке организације Шамац, члана 11.
Пословника о раду Скупштине Општинске борачке организације Шамац, на 4. редовној
сједници Скупштине Општинске борачке организације Шамац, 07.03.2017. године,
разматран је и усвојен:

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Општинске борачке организације Шамац за 2016. годину
Општинска борачка организација Шамац, у 2016. години, своје активности
реализовала је у складу са Статутом Борачке организације Републике Српске, Статутом
Општинске борачке организације Шамац, Програмским циљевима и задацима, Програмом
рада за 2016. годину, одлукама, закључцима и ставовима надлежних органа Борачке
организације донесеним током године.
Као организационе јединице у Борачкој организацији на републичком и општинском
нивоу дјелују два одбора: а) Одбор породица погинулих и заробљених бораца, б) Одбор
ратних војних инвалида. Одбори имају своје органе. У одборима Општинске борачке
организације Шамац су изабрани претставници ових категорија из мјесних борачких
организација, који аутономно доносе одлуке, али немају својство правног лица.
Оперативни, или извршни орган у борачкој организацији је Предсједништво, чија је
обавеза да реализује Програм рада који усвоји Скупштина.
Борачка организација Републике Српске имо око 130 хиљада чланова. У свим
општинама и градовима Републике Српске дјелују и раде општинске/градске борачке
организације. Општинска борачка организација Шамац, на дан 31.12.2016. године, имала је
1.514 чланова, са потписаним приступницама, од којих је 279 ратна војна инвалида,
учлањених у Борачкој организацији, с тим што породице погинулих бораца нисмо
учлањивали са приступницаам. а имаи их 358 из којих је 380 дјеце, 221 супруга и 167
родитеља које, што је укупно 768 лица каја представљамо и обављамо све послове за њих
који су у нашој надлежности. На подручју општине Шамац функционише 19 мјесних
борачких организација: Баткуша, Брвник, Гајеви, Горња Слатина, Горња Црквина,
Гребнице, Доња Слатина, Доња Црквина, Крушково Поље, Лугови, Ново Село, Ново Село
II, Обудовац, Обудовац II, Писари, Средња Слатина, Српска Тишина, Шамац и Шкарић.
На основу потписаних приступница, с правом констатујемо, да је Борачка организација
легални и легитимни представник својих чланова. Борачка организација, својим
дјеловањем, заступа интересе свих демобилисаних бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца и оних, који из било којих разлога, нису учлањени у Борачку
организацију.
Поред вођених активности у 2016. години, Извјештај садржи преглед утрошка
средстава са којима је располагала Општинска борачка организација Шамац. Ради се о
средствима са којима је реализован Програм рада за 2016. годину. Саставни дио извјештаја
је и завршни рачун, урађен у складу са законским прописима.
Извјештај о раду за 2016. годину је документ Општинске борачке организације
Шамац који обухвата одређене цјелине, како слиједи:
А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Б – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА
В – ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
Г – РАД ОПШТИНСКОГ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ШАМАЦ
Д – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Ђ – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
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А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Борачка организација Републике Српске има стаус организације од јавног
интереса за Републику Српску, што обавезује и намеће одговорност у рјешавању
бројних питања о статусу Републике Српске која је дјело народа и војске као њених
ствараоца. Органи Борачке органиазције Републике Српске, Скупштина, Предсједништво,
Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида радили
су у оквиру својих надлежности. Општинска борачка организација Шамац има своје
представнике у органима Борачке организације Републике Српске. Чланови Скупштине
Борачке организације Републике Српске су Лазар Благојевић и Живка Мокрић. Редовна
сједница Скупштине БОРС-е одржана је 22. јуна 2016. године у Источном Новом
Сарајеву, којој су присуствовали чланови Скупштине из ОБО Шамац. Лазар Благојевић је
члан скупштинске комисије за његовање традиције ослободилачких ратова, историју и
документацију. У Угљевику је 20. априла 2016. године одржана сједница предсједника
општинских и градских борачких организација на којој је расправљано о друштвеном
статусу Борачке организације и актуелним проблемима у области борачко-инвалидске
заштите.
Чланови Координационог одбора регије Добој из Општинске борачке организације
Шамац су: Лазар Благојевић – предсједник ОБО Шамац, Живка Мокрић – предсједник
Одбора ППиЗБ ОБО Шамац, Јован Сичић – предсједник Одбора РВИ ОБО Шамац и
Петко Бијелић – предсједник Предсједништва скупштине ОБО Шамац.
Координациони одбор регије Добој одржао је двије сједнице. Након одржаног
помена жртвама у Сијековцу, 26. марта, у Броду се састао Координациони одбор, којом
приликом је вођен разговор о страдању Срба и начину обиљежавања почињених злочина
над Србима. У Станарима је 20. јуна одржана сједница Координационог одбора на којој је
вођена расправа за припрему редовне сједнице Скупштине Борачке организације
Републике Српске, те о стању у општинским борачким организацијама регије Добој.
Постављено је питање члана Предсједништва Скупштине Борачке организације из регије
Добој. Око овог питања, присутни чланови имали су различита мишљења у вези оставке
Душана Дујковића из Општинске борачке организације Петрово, и верификације мандата
Боре Добриловића. И поред чињенице да се већина изјаснила потврђујући ранију одлуку о
оставци Душана Дујковића, чије мјесто у Предсједништву Скупштине Борачке
организације треба да заузме Боро Добриловић из Општинске борачке организације
Дервента, став већине се не уважава. Разним опструкцијама оспорава се воља већине и не
показује добра воља де се проведе воља већине. Велику енергију, током 2015. године,
Одбор је трошио у вези персоналног рјешења, ко ће регију представљати у
Предсједништву скупштине Борачке организације Републике Српске, а по функцији
предсједавати Координационим одбором регије Добој. Ово питање није ријешено ни у
2016. години. Тренутни статус кво даје резултат да Координациони одбор не
функционише, а претставници регије Добој у органима Борачке организације из изборне
јединице Добој у Предсједништву, Одбору породиза погинулих и заробљених бораца и
Одбору ратних војних инвалида скупштине Борачке организације Републике Српске
немају комуникацију са базом коју представљају, те на тај начин они у наведеним
органима претстављају сами себе, а не изборну базу све општинске/градске организације
регије, односно изборне јединице.
Трећа редовна сједница Скупштине Општинске борачке организације Шамац
одржана је 4. марта 2016. године, на којој је усвојен Извјештај о раду за 2015. годину, са
финансијским извјештајем и Програм рада за 2016. годину.
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Ова два документа, Извјештај за 2015., са Програмом рада за 2016. годину, као
Информација били су предмет расправе на сједници Скупштине општине Шамац, 31.
марта 2016. године, које је СО-е усвојила.
Предсједништво је одржало шест сједнице, од којих је једна била са предсједницима
мјесних борачких организација. Расправљано је о 31 тачки дневног реда. Сједнице су
држане у функцији реализације Програма рада. Активности о којима ће бити ријечи
реализоване су оперативним радом Предсједништва и конкретним задужењима чланова
овог органа.
Одбор породица погинулих и несталих бораца водио је активност у вези постхумног
одликовања погинулих бораца, који нису одликовани. Постигнут је договор са кабинетом
предсједника Републике Српске да ће сви погинули борци бити одликовани, али да се не
могу сви одликовати једним указом. Предсједник Републике Српске је, поводом
Видовдана, одликовао 250 погинулих бораца у Републици Српској. Према одлуци Одбора
погинулих и заробљених бораца Републике Српске, распоредним налогом Општинској
борачкој организацији Шамац припало је 6 одликовања. Утврђен је критериј за
предлагање, а то је вријеме погибије. На основу горе наведеног критерија, у 2016. години,
постхумно су одликовани: Милан (Пере) Гаврић – (Букова Греда) Шамац, Перо (Милана)
Гаврић – (Букова Греда) Шамац, Ђоко (Алексе) Вуковић – Доња Црквина, Марко (Јована)
Максимовић – Шамац, Симо (Стеве) Лукић – Писари и Драго (Саве) Јурошевић –
(Срнице) Лугови. Одликовања су уручена 14. октобра 2016. године у Модричи.
Одбор ратних војних инвалида одржао је двије сједнице, бавећи се проблематиком
ових категорија. Одбор је водио активност у вези реализације програма помоћи ратним
војним инвалидима. Поводом Дана инвалидних лица, 3. децембра 2016. године, Одбор
ратних војних инвалида имао је пријем код Начелника општине.
Активна је била Комисија за његовање традиције ослободилачких ратова, историју и
документацију. Комисија је одржала 3 сједница. Велики посао Комисија обавља везано за
провођење конкурса у школама поводом Дана бораца и Првог српског устанка.
На основу одлуке Предсједништва Општинске борачке организације Шамац о
именовању Редакције за израду Монографије Друге посавске бригаде, Редакције је
одржала двије сједнице и утврдила оперативни план за израду Монографије.
Током 2016. године, Општинска борачка организација Шамац бавила се питањем
ратних злочина. Заједно са претставницима Општине, адвокатима са нашег подручја,
предсједником Борачке организације РС, остварен је контакт са Министарством правде и
Високим судским савјетом у циљу заштите и пружања помоћи лицима која су се нашла на
списку осуђених од суда у Орашју током 1995. године. Такође смо пратили суђења у Суду
Босне и Херцеговине лицима оптуженим за ратне злочине према Србима и пружали
одређену помоћ и подршку свједоцима у појединим предметима.
Општинска борачка организација Шамац има коректну сарадњу са институцијам
власти на локалном нивоу, Српском православном црквом, основним и Средњом школом,
организацијама из области културе. Заједно са горе навединим, од 20. до 27. августа 2016.
године, веома успјешно, смо организовали пријем 51 ученика ОШ „Браћа Аксић“
Липљан, ОШ „Вук Караџић“ Лепина и ОШ „Кнез Лазар“ Гуштерица, општина Липљан, са
Косова и Метохије.
Б – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА
Права прописана законном и подзаконским актима, борачке категорије, у 2016. години,
остваривале су у прописаном капацитету. За 2016. годину основица износи 558,74 КМ, што је
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повећање од 1,7 % у односу на 2015. годину. Породична инвалиднина, у 2016. години,
износила је за једног корисника 335,24 КМ, за два корисника 447 КМ (2 Х 223,50), за три
корисника 558,75 КМ, (3 Х 186,25) за четири корисника 670,48 КМ (4 Х 167,42).
Личне инвалиднине крећу се у распону:
РВИ I категорије 100% 2.172,62 КМ (лична инвалиднина + додатак за његу и помоћ +
допунско материјално обезбјеђење + ортопедски додатак); 2.005,88 КМ (лична инвалиднина
+ додатак за његу и помоћ + допунско материјално обезбјеђење + ортопедски додатак) и
1.843,84 КМ (лична инвалиднина + додатак за његу и помоћ + допунско материјално
обезбјеђење + ортопедски додатак)
РВИ II каегорије 100%, најнижа 782,23 КМ, РВИ III категорије 90%, најнижа 474,93
КМ, РВИ IV категорије 80%, најнижа 340,83 КМ, РВИ V категорије 70%, 201,15 КМ, РВИ VI
категорије 60%, 134,10 КМ, РВИ VII категорије 50%, 100,57 КМ, РВИ VIII категорије 40%,
50,29 КМ, РВИ IX категорије 30% 33,52 КМ и РВИ Х категорије 20% 27,94 КМ. РВИ од прве
до шесте категорије могу имати одређена увећања као што су за његу и помоћ, ортопедски
додатак, одређеног степена од чега зависи укупан износ инвалиднине. Поред породичних
инвалиднина један број корисника остварио је право на породичну пензију по основу
погинулог борца, што је регулисано Законом о ПИО. Влада РС је за 2017. годину уваћала
основицу за обрачун инвалиднина, личних и породичних, за 1,8%, тако да основица по којој
се обрачунавају инвалиднине за 2017. годину је 569,47 КМ, што практично значи да ће све
инвалиднине бити увећане за 1,8%.
Борачки додатак за 2015. годину остао је на истом нивоу као и 2014. године. Годишњи
борачки додатака за прву и другу категорију демобилисаним борцима исплаћен је за прошлу,
2015. годину, са коефцијентом 3 КМ за мјесец проведен у зони борбрних дејстава. Право на
годишњи борачки додатак остварило је, за 2015. годину, 1.239 бораца. Годишњи борачки
додатак за 2016. годину биће увећан за 3,6%, тако да ће бити обрачунат по коефцијенту 3,1
КМ за мјесец у зони борбених дејстава и биће исплаћен за 1.239 корисника на подручју
општине Шамац.
Мјесечни борачки додатак исплаћиван је редовно. Коефциент мјесечног борачког
додатка је 1,6 КМ за мјесец проведен у зони борбених дејстава. Право на мјесечни борачки
додатак остварују борци од I до V категорије са навршених 60 година живота у претходној
години. За децембар 2016. године, право на мјесечни борачки додатак остварило је 1.046
корисника, а то су демобилисани борци наведених категорија рођени 1955. године и старији.
У 2016. години право на мјесечни борачки додатак остварило је 88 бораца рођених 1955.
године. Демобилисани борци рођени 1956. године од 1. јануара 2017. године остварују право
на мјесечни борачки додатак. Према евиденцији са којом располажемо наведено право
оствариће 65 корисника рођених 1956. године.
Исплате по основу одликовања исплаћене су, за 2015. годину, у износу коко је и
предвиђено Уредбом Владе.
Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, по
програму Владе Републике Српске, настављено је у Републици и у 2016. години. Првостепена
стамбена комисија расписала је конкурс за додјелу једне гарсоњере изграђене програмом
Владе РС у 2015. години и провела прописану процедуру, на основу које је гарсоњера
додијељена Дрени Граховац супрузи погинулог борца ВРС и њеној кћерки Јелени, дјетету
погинулог борца ВРС. Гарсоњера се налази у згради од шест стамбених јединица (два
двособна стана, два једнособна стана и двије гарсоњере) изграђеној по програму стамбеног
збрињавања ових категорија из 2007. године.
Општина Шамац је из свог буџета, у 2016. години, помогла у санацији стамбених
објеката 8 породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са 16.042,56 КМ. Према
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евиденцији којом располажемо помоћ је одобрена за сљедеће кориснике како стоји у
табеларном прегледу.
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ана Богдановић
Саво Поповић
Цвијета Савић
Мара Зорановић
Марко Недић
Ђорђија Јовановић
Сока Антић
Невенко Ристић
УКУПНО

СТАТУС
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
РВИ

МЈЕСТО
Шкарић
Доња Слатина
Гајеви
Шамац
Горња Слатина
Обудовац
Ново Село
Шамац

ИЗНОС
3.000,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.042,56 КМ
16.042,56 КМ

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписало је Јавни позив за
бањску рехабилитацију за породице погинулих бораца и РВИ до VI категорије, који нису
користили бањску рехабилитацију у посљедње двије године. На основу проведене
процедуре од стране Одјељења за општу управу, сачињен је списак корисника бањске
рехабилитације, а реализован у Бањи „Врућица“ код Теслића, од 20.06. до 30.06.2016.
године. Бањску рехабилитацију користили су:
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Мара Маринковић
Мила Ђокић
Јока Митровић
Тода Стокић
Стојан Митровић
Вид Бумбуловић
Ђорђа Мићић
Мићо Благојевић

КАТЕГОРИЈА
мајка погинулог борца
мајка погинулог борца
мајка погинулог борца
мајка погинулог борца
РВИ II категорије
РВИ II категорије
РВИ IV категорије
РВИ IVкатегорије

МЈЕСТО
Шамац
Баткуша
Лугови
Средња Слатина
Горња Црквина
Брвник
Гребнице
Шамац

Вид Бумбуловић није бању користио у наведеном термину због других
здравствених претрага у том периоду. Бањску рехабилитацију користио је у другом
термину. На име путног трошка корисници бањске рехабилитације добили су од Општине
по 50,00 КМ. Делегација: Мара Лазић – Начелник Одјељења за општу управу, Лазар
Благојевић – предсједник ОБО Шамац, Петко Бијелић – предсједник Предсједништва
скупштине ОБО Шамац и Ђоко Пупчевић – члан Одбора РВИ, 24. јуна 2016. године,
посјетили су кориснике бањске рехабилитације.
Програмом Јавног фонда дјечије заштите Републике Српске, организовано је
љетовање дјеце у Кумбору. Наведеним програмом обухваћено је 195-оро дјеце ратних
војних инвалида и демобилисаних бораца из Републике Српске. Кандидовали смо четверо
дјеце ратних војних инвалида и демобилисаних бораца:
Р.Б. Презиме,очево име и име
1.
2.

Ђурић (Петра) Марија
Лукић (Чедомира) Анђела

Година Статус
рођења родитеља
2002.
РВИ
2002.
борац

Мјесто
Лугови
Гајеви

Да ли је био
корисник
НЕ
НЕ
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3.
4.

Мишикић (Симе) Весна
Дамјановић (Дако) Љубиша

2004.
2003.

умрлог борца Обудовац
борац
Шкарић

НЕ
НЕ

Распоредним налогом нама су додијељна три (3) мјеста. У Кумбору су, од 27. маја до
5. јуна, љетовали: Марија (Петра) Ђурић, Весна (Симе) Мишикић и Љубиша (Даке)
Дамјановић. Од четверо дјеце које смо кандидовали са тог списка љетовање је користило
троје. Друга са пријављене листе Анђела Лукић је одустала због тога што је распоредним
налогом програм за дјецу из Шамца реализован у току школске године, а она није хтјела
да изостане са наставе.
Поводом божићних и новогодишњих празника посјетили смо 33 породице бораца,
ратних војних инвалида, умрлих бораца и логораша и уручили им божићнице у износу од
по 100,00 КМ, како слиједи у табели:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Презиме и име
Савка Лазић
Горан Николић
Мирко Челиковић
Станко Савић
Недо Станишић
Јово С. Босић
Нико Ђ. Босић
Коста Маринковић
Цвијан Васиљевић
Мирослав Танасић
Милан Вуковић
Лазар Стојичић
Предраг Митровић
Петра Чокић
Марко Митровић
Марко Михајловић
Младен Арсенић
Слободан Гојковић
Пано Симић
Петар Мојић
Милорад Марковић
Милан Мијатовић
Драго Симић
Живка Пајић
Жељко Вакић
Боро Пупчевић
Нико Дамјановић
Горан Ближњаковић
Јово Божић
Мика Лукајић
Ђорђа Поповић
Јован Горановић
Слободанка Благојевић

Мјесто
Баткуша
Баткуша
Брвник
Гајеви
Г. Слатина
Г. Слатина
Г. Слатина
Г. Црквина
Г. Црквина
Д. Слатина
Д. Црквина
К. Поље
Лугови
Ново Село
Ново Село II
Ново Село II
Обудовац
Обудовац
Обудовац
Обудовац
Обудовац II
Обудовац II
Писари
С. Слатина
С. Тишина
С. Тишина
Шкарић
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Гребнице

Статус
СУБ
борац
борац
борац
борац
борац
РВИ
борац
борац
борац
борац
борац
борац
СУБ
борац
борац
борац
борац
борац
логораш
борац
борац
борац
СУБ
борац
борац
борац
борац
борац
СУБ
борац
логораш
СУБ

Износ
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 KM
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
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Средства је обезбиједила Општинска борачка организација за горе наведена лица, а
Општински фонд солидарности је обезбиједио средства за 18 чланова Фонда и истим
поводом обишао те породице којом приликом су уручене божићнице. Када се узме у
обзир да се и овдје ради о борачким категоријама, божићнице је добило укупно 51
породица.
По Одлуци о допунским правима породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида општине Шамац, из буџета Општине исплаћиване су једнократне помоћи за
стамбено збрињавање, лијечење ових категорија, плаћан превоз ученика и матурске
екскурзије. Сви редовни студенти са статусом породице погинулог борца и дјеца ратних
војних инвалида остварили су право на стипендије.

В – ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ
ДАТУМА
Обиљежавање значајних датума, чување и његовање традиције ослободилачких
ратова и давање помена погинулим борцима ВРС у одбрамбено-отаџбинском рату трајни
је задатак Борачке организације. На основу усвојеног Програма рада за 2016. годину, на
сједници Скупштине Општинске борачке организације Шамац, 4. марта 2016. године, као
и Програма обиљежавања значајних датума од стране Одбора за његовање традиције
ослободилачких ратова Владе Републике Српске, планиране активности реализоване су
самостално или са институцијама власти и другим организацијама културног и спортског
карактера, Српском православном црквом, школама, а у зависности какав карактер су
имале конкретне манифестације.
Обиљежавање Дана Републике Српске, 9. јануар, организовао је Начелник општине
свечаним пријемом тим поводом 8. јануара. Општинска борачка организација и Начелник
општине, са својим сарадницима, положили су вијенце на централни споменик „Палим за
слободу 1992-1995“ у Шамцу и спомен-костурницу жртвама Другог свјетског рата.
Поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка, 13. фебруара,
организовано је полагање вијенца на спомен обиљежја у Шамцу, одигран шаховски
турнир за демобилисане борце и одржана Свечана академија на којој су проглашени
побједници и уручене награде за литерарне и ликовне радове ученика основних и средње
школе и шаховског турнира.
У конкуренцији ученика основних школа награђени су:
Литреарни радови
1. мјесто: Михајло Босић IX1– ОШ „Шамац“ ; 2. мјесто Ненад Ђорђић IX2– ОШ
„Црквина“; 3. мјесто: Биљана Малић VIIIa- ОШ „Обудовац“.
Ликовни радови
1. мјесто: Анкица Шавија VII1– ОШ „Горња Слатина“; 2. мјесто: Сања Митровић
IXa – ОШ „Обудовац“; 3. мјесто : Јована Митровић VIIIб– ОШ „Обудовац“.
Награђени ученици ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац:
Литерарни радови
1. мјесто: Слађана Станишић IVа гимназија; 2. мјесто: Милица Мишикић Iђ
физиотерапеут; 3. мјесто: Николина Вучићевић IIIа гимназија.
На шаховском турниру редослијед награђених је сљедећи:
кадети: 1. мјесто Хелена Гајић; 2. мјесто Синиша Максимовић; 3. мјесто Максо
Максимовић.

_____ 10 _____
јуниори: 1. мјесто Душан Јоксимовић; 2. мјесто Драгица Симић; 3. мјесто Илија
Ристић.
сениори: 1. мјесто: Александар Симић; 2. мјесто: Горан Писаревић; 3. мјесто:
Жељко Јосиповић.
Општинска борачка организација Шамац додијелила је Захвалнице: Министарству
рада и борачко-инвалидске заштите, Општини Шамац, Компанији А.Д. Новости, КУД
„Посавина“ Црквина и постхумно Мирославу Савићу, Сими Зарићу и др Станку С.
Пивашевићу.
У програму су учествовали ученици ЈУ Средњошколског центра „Никола Тесла“
Шамац и КУД „Посавина“ из Црквине.
Централно обиљежавање Дана бораца РС – Борачке организације и Дана Првог
српског устанка, под покровитељством Одбора за обиљежавање значајних догађаја из
историје српског народа одржано је у Добруну и Вишеграду. Овој манифестацији
присуствовала је делегација Општинске борачке организације Шамац.
У Сијековцу, код Брода, почињен је ратни злочин над Србима од стране паравојних
формација ХВО и ХВ, 26. марта 1992. године. Овај дан ушао је у календар значајних
датума који се обиљежавају под покровитељством Владе Републике Српске. Делегација
Општинске борачке организације Шамац и општинске власти (Кабинет начелника)
присуствовали су овој манифестацији.
Дан ослобођења Шамца у Другом свјетском рату, 11. април, обиљежен је заједно са
СУБНОР-ом, нашим колективним чланом и представницима локалне власти на челу са
Начелником општине.
У Вишеграду је 12. априла 2016. године, служен парастос руским добровољцима у
одбрамбено-отаџбинском рати. Овај дан је проглашен за Дан руских добровољаца.
Помену је присуствовала делегација Општинске борачке организације Шамац.
Дан Мјесне борачке организације Шамац и 5. батаљона обиљежен је 17. априла,
служењем парастоса погинулим борцима ВРС и цивилним жртвама рата на споменику
погинулих бораца и цивилних жртава у Шамцу.
Страдање припадника ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву обиљежено је 3. маја
2016. године. Помену је присуствовала делегација Општинске борачке организације
Шамац.
Помен за погинуле борце ВРС, цивилне жртве одбрамбено-отаџбинског рата, као и
жртве Другог свјетског рата служен је 7. маја 2016. године у Баткуши.
Одбор за обиљежавање значајних догађаја из историје српског народа Владе
Републике Српске, 8. маја 2016. године, организовао је помен за жртве јасеновачког
логора у Градини. Помену је присуствовала делегација Општинске борачке организације
Шамац, а ангажован је и мини-бус којим су путовали заинтересовани грађани.
Дан побједе над фашизмом у Другом свјетском рату, 9. мај 2016. године, обиљежен
је заједничким полагањем вијенаца на спомен-обиљежја у Шамцу, са СУБНОР-ом и
представницима општинске власти.
Делегација Општинске борачке организације Шамац, 13. маја 2016. године,
присуствовала је обиљежавању Дана дервентских бригада у Дервенти.
Општинска борачка организације Шамац, 17. маја, обиљежила је Дан Друге посавске
бригаде.
Дани липе на Вучијаку одржани су 5. јуна 2016. године. Овој манифестацији
присуствовала је делегација Општинске борачке организације Шамац.
На Тјентишту је, 12. јуна 2016. године, под покровитељством Одбора за
обиљежавање значајних датума из историје српског народа, обиљежена 73. годишњица
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битке на Сутјесци. Овој манифестацији присуствовала је делегација Општинске борачке
организације Шамац.
Парастос за погинуле борце ВРС у насељу Лугови служен је 21. јуна 2016. године.
Најславнија побједа извојевана током одбрамбено-отаџбинског рата, под називом
„Пробој коридора“ којом је отворен „Пут живота“, нашла је своје мјесто у календару
значајних датума који се обиљежавају под покровитељством Владе Републике Српске. Тај
догађај обиљежен је 26. јуна 2016. године, на Дугој њиви, код манастира Светог кнеза
Лазара, на мјесту гдје се налазило командно мјесто генерала Момира Талића одакле је
командовао поменутом операцијом. Манифестација је постала општенародно окупљање.
У званичном дијелу служена је света архијерејска литургија, парастос за погинуле борце
ВРС, полажени вијенци, присутнима су се обратили званичници и изведен културни
програм, након чега је услиједило народно весеље до дубоко у ноћ, народа Требаве и
Посавине и са разних страна, прије свега бораца, актера ове битке, који долазе са својим
породицама. Делегација Општинске борачке организације Шамац присуствовала је
манифестацији на Дугој њиви.
Мјесна борачка организација Горња Слатина организовала је 12. видовдански сабор.
Уочи Видовдана, 27. јуна одржана је академија. На видовдан, 28. јуна, служен је парастос
за погинуле борце ВРС, положени вијенци на сопменик борцима ВРС, спомен-костурницу
бораца НОР-а и цивилних жртава Другог свјетског рата, бисту Народног хероја Пере
Босића, спомен-плочу погинулим припадницима Равногорског покрета у Другом
свјетском рату и одржана спортска такмичења која се традиционално одржавају на
Видовданском сабору.
Видовдан, крсна слава Војске Републике Српске прослављен је у манастиру Светог
Николе на Озрену. Делегација Општинске борачке организације Шамац присуствовала је
овој свечаности.
У Горњој Слатини, на Дан борца НОР-а, 4. јула, положени су вијенци на споменкостурницу бораца НОР-а и жртава Другог свјетског рата, спомен-бисту Народног хероја
Пере Босића и споменик погинулим борцима ВРС. Истог дан делегација Општинске
борачке организације Шамац присуствовала је обиљежавању ослобођења Дервенте у
одбрамбено-отаџбинском рату.
Помен за пострадале жртве током одбрамбено-отаџбинског рата у Подрињу служен
је у Братунцу, 9. јула 2016. године, на коме је присуствовала делегација Општинске
борачке организације Шамац.
Делегација Општинске борачке организације Шамац и Удружења ратних
заробљеника – логораша Шамац присуствовала је на Петровдан, 12. јула, помену
погинулих мјештана Новог Града (општина Оџак) у одбрамбено-отаџбинском рату. Екипа
Општинске борачке организације Шамац учествовала је и освојила друго мјесто на
Петровданском турниру у малом фудбалу у Новом Граду. Својим ангажовањем у
организацији и присуством на манифестацији у Новом Граду дајемо подршку
повратницима у Нови Град и чувању истине о страдању овог села у посљедњем рату.
У Доњој Црквини, 17. јула, чињен је помен за погинуле борце ВРС и цивилне жртве
Одбрамбено-отаџбинског рата.
Борачка организација Републике Српске организовала је „Мобу кошевина ГвозноОзон 2016.“, код Калиновика, као традиционалну манифестацију још из ратаног перида за
дружење и надметање бораца у кошењу, надвлачењу конопца, бацању камена с рамена,
надвлачењу клипа, уз учешће гуслара и других умјетника. Представници Општинске
борачке организацоје Шамац, 23. јула 2016. године, присуствовали су овој манифестације.
Дан устанка Босне и Херцеговине у Другом свјетском рату, 27. јули, обиљежен је у
Црквини и Обудовцу полагањев вијенаца на спомен-обиљежја из Другог свјетског рата и
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споменике погинулим борцима ВРС и цивилним жртвама. У овој манифестацију
учествовали су СУБНОР и представници општинске власти.
У Брвнику је, 30. јула, служен парастос за погинуле борце ВРС и цивилне жртве
Брвника.
Дан сјећања на жртве акције „Олуја“ којом су протјерани Срби из Републике Српска
Крајина одржан је 4. августа 2016. године у Бусијама код Земуна. Међу великим бројем
присутних нашла се и делегација Општинске борачке организације Шамац.
У Гајевима је 7. августа служен парастос за погинуле борце ВРС и цовилне жтрве.
У Средњој Слатини, 14. августа, служен је парастос за погинуле борце ВРС и
цивилне жртве, када је одигран и меморијални турнир у фудбалу.
У Шкарићу је 15. августа служен парастос за погинуле борце ВРС из Шкарића. Тога
дана почео је вишедневни меморијални турнир у малом фудбалу.
Парастос за погинуле припаднике ЈНА, војне полицајце 1. крајишког корпуса и
мјештане Унке код Брода служен је 18. августа 2016. године, коме је присуствовала и
делегација Општинске борачке организације Шамац.
На дан Преображења Господњег, 19. августа, служен је парастос за погинуле борце
ВРС и цивилне жртве Горње и Доње Црквине. Положено је цвијеће на споменик
погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рата, борцима НОР-а и жртвама Другог свјетског
рата. Одигран је турнир у фудбалу.
На дан Успења пресвете Богородице, 28. августа, служен је парастос у Крушковом
Пољу за погинуле борце ВРС и цивилне жртве Крушковог Поља. Положено је цвијеће на
споменик погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рата и споменик борцима НОР-а и
жртвама Другог свјетског рата. Одигран је и меморијални турнир у одбојци.
НАТО авијација је бомбардовала, 7. септембра 1995. године, релеј на Краљици, на
Озрену. Тога дан, 2016. године, служен је парастос за погинуле припаднике ВРС
приликом бомбардовања. Помену су присуствовали и представници Општинске борачке
организације Шамац.
У Добоју је, 9. септембра 2016. године, одржана је академија поводом 21.
годишњице егзодуса Срба из Возуће. Академији су присуствовали представници
Општинске борачке организације Шамац.
На Усјековање главе Светог Јована Крститеља, 11. септембра, у Писарима је служен
парастос за погинуле борце ВРС и цивилне жртве.
У Шкарићу је, 12. септембра, служен помен Милошу Богдановићу, који је погинуо
на тај дан 1992. године, на дужности команданта 7. батаљона Друге посавске пјешадијске
бригаде.
Поводом Дана ослобођења Брода 7. октобар, 6. октобра 2016. године откривена је и
освештана спомен биста генералу Славку Лисици, легендарном команданту ВРС под
чијом командом је ослобођен Брод. Тим поводом присуствовала је и делегација
Општинске борачке организације Шамац.
Помен Милану Јосићу служен је 7. октобра у Обудовцу.
Дан Треће посавске бригаде обиљежен је 10. октобра у Пелагићеву. Делегација
Општинске борачке организације Шамац присуствовала је овој манифестацији.
Митровдан, 8. новембар, славу Борачке организације, Општине и храма Светог
великомученика Димитруја, прославили смо у духу вјере и традиције: Светом
архијерејском литургијом у храма Св. великомученика Димитрија, полагањем цвијећа на
спомен-обиљежја у Шамцу, ломљењем славског колача и трпезом љубави (славским
ручком) у хотелу Плажа.
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Парастос за погинуле борце ВРС и цивилне жртве Обудовца, служен је 12. новембра у
Обудовцу.
У Доњој Слатини парастос за погинуле борце и цивилне жртве служен је 13. новембра.
1. децембра служена је заупокојена литургија у храма Св. великомученика Димитрија у
Шамцу, за пострадале Србе, 1. децембра 1944. године, из Шамца и Српске Тишине.
Заупокојена литургија служена је и у храму Покрове пресвете Богородице у Српској Тишини
за све постардале у Другом свјетском рату и Одбрамбено-отаџбинском рату, а на споменику
служен је парастос и положено цвијеће у Српској Тишини. По завршетку протокола на
споменику у сали мјесне заједнице Српска Тишина, о страдању Срба у Другом свјетском
рату, говорио је др Вељко Ђурић Мишина – директор Музеја жртава геноцида у Беоргаду, а
након његовог излагања приказан је документарни филм о страдању Срба у Независној
Држави Хрватској током Другог свјетског рата.
У Доњој Дубици (општина Оџак), 07. децембра служен је парастос за погинуле у
Другом свјетском рата и одбрамбено-отаџбинском рату Доње Дубице и Трњака (850).
Мјесна борачка организација Шкарић, 17. децембра 2016. године, организовала је
обиљежавање дана када је 1991. године формирана минобацачка батерија у чији састав су
ушли мобилисани војни обвезници резервног састава ЈНА из Шкарића.
Током 2016. године присуствовали смо на 48 сахрана бораца и чланова породица
погинулих бораца. Међу умрлим у 2016. години је и генерал ВРС Цветко Савић који је био
један од команданата Друге посавске бригаде. Са мјеста команданта наше бригаде отишао је
на командне дужности у Источно-босанском корпусу (3. корпус) ВРС. Једно вријеме
обављао је дужност команданта 3. корпуса. Пензионисан је са мјеста Начелника генералштаба ВРС. Преминуо 12. априла 2016. године, на ВМА у Београду. Општинска борачка
организација Шамац организовала је, 15, априла, комеморативну сједницу на којој су о
генералу Савићу говорили Лазар Благојевић, Јово Савић, Младен Радовић и др Благоје
Симић. Са комеморативне сједнице породици генерала Савића упућен је телеграм саучешћа.
Сахрана генерала Цвјетка Савића обављена је 16. априла 2016. године на гробљу Пучоле у
Бијељини. На комеморативној сједници 16. априла која је држана у Бијељини и сахрани на
гробљу присуствовала је делегација Општинске борачке организације Шамац.
Д – РАД ОПШТИНСКОГ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ШАМАЦ
Општински фонд солидарности Шамац активно ради од 2007. године. У Фонду је
учлањено 405 чланова. Током 2014. године извршене су измјене Статута и Правилника
Фонда, чиме су створени услови да и демобилисани борци, својим чланством у Фонду, могу
остварити право на коришћење средстава Фонда. Укупан приход, у 2016. години, остварен је
у износу од 16.725,66 КМ. У складу са Правилником Фонда одобрили смо и исплатили 19
једнократне помоћи за лијечење члановима Фонда у износу од 3.950,00 КМ. Исплаћене су
једнократне помоћи за 8 матураната основне школе по 50,00 КМ, у укупном износу 400,00
КМ и 6 матураната средње школе по 100,00 КМ, у укупном износу 600,00 КМ, што значи да
смо матурантима исплатили 1.000,00 КМ. За 56 ученика основне и средње школе исплаћена је
једнократна помоћ на почетку школске године по 50,00 КМ, што износи 2.800,00 КМ.
Поводом божићних и новогодишњих празника организован је пријем за студенте. За 51
студената, колико их се налази на студијама, чији су родитељи чланови Фонда, и тим
поводом исплаћене су једнократне помоћи по 100,00 КМ, што износи 5.100,00 КМ. Поводом
божићних празника посјетили мо 18 чланова Фонда и уручили им по 100,00 КМ, (1.800,00
КМ), а за 26 дјеце обезбиједили пакетиће по 10,00 КМ (260,00 КМ). Фонд је у хуманитарне
сврхе исплатио 14.650,00 КМ. У трошкове рада Фонда улазе и банковне трансакције 213,80
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КМ, као и израда завршног рачуна, плаћање образаца, канцеларијског материјала и таксе 667,
КМ. Укупни расходи износе 15.530,80 КМ. Вишак прихода над расходима износи 1.194,86
КМ, средства која се преносе у 2017. годину и биће трошена у складу са Правилником.
Општинским фондом солидарности управља Управни одбор Фонда, са предсједником Фонда
без накнаде.
Ђ – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Канцеларија Општинске борачке организације била је у функцији реализације програма
рада и провођења одлука и закључаак Борачке организације. Све сједнице органа припремају
се благовремено. Координација са Борачком организацијом Републике Српске
Министарством рада и борачко-инвалидске заштите и општинском администрацијом,
остварује се посредством канцеларије. Мишљења, у складу са прописима, у поступку
категоризације бораца и ревизија одређених рјешења достављају се надлежним органима.
На основу Одлуке Борачке организације Републике Српске извршена је
пререгистрација и усклађивање са позитивним законским прописима Републике Српске.
Канцеларија је обављала све техничке послове за Општински фонд солидарности
Шамац и Удружење ратних заробљеника – логораша Шамац.
Рад Општинске борачке организације и манифестације које организује Борачка
организација пратила су средства јавног информисања – електронска и писана, која у Шамцу
имају своја дописништва. Захваљујући њиховом праћењу јавност је била упозната о
најзначајнијим догађајима који су се односили на рад Борачке организације.

Е – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
Одлуком о ребалансу буџета општине Шамац, за 2016. годину, Општинској борачкој
организацији Шамац одобрено је 49.300,00 КМ. Извршењем наведене Одлуке, Општинска
борачка организација добила је средства у 98,6% износу. Приход од чланарине у 2016. години
остварен је у износу од 7.010,00 КМ. Поврат доприноса од Фонда за професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалида, у 2016. години износи 4.752,00 КМ. Пренос
средстава из 2015. године 1.447,07 КМ. Општинска борачка организација Шамац је током
2016. године располагала са средствима у износу од 62.509,07 КМ. Општина, преко
Одјељења за општу управу, пратила је један број активности. Највећи дио се односи на
одржавање помена по мјесним заједницама. Ове активности су реализоване у сарадњи са
мјесним борачким организацијама и савјетима мјесних заједница. За ове намјене издвојено је
6.000,00 КМ, што не улази у приходе и трошкове Општинске борачке организације Шамац.
Сва дуговања пренесена из 2015. године су измирена. Током 2016. године исплаћено је 12
плата. Сада смо у ситуацији да са платом каснимо један мјесец. Ту обавезу преносимо у 2017.
годину.
Према приказаним приходима и расходима, 2016. годину завршили смо са 1.253,71 КМ
вишка прихода над расходима.
Структуру средстава којима је располагала Општинска борачка организација и начин
утрошка дајемо на увид табеларним приказом.
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ПРИХОДИ
Врста прихода
Буџет општине Шамац
Чланарина од чанова Борачке организације
Средства од поврата доприноса
Пренос средстава из 2015. године
УКУПНО
РАСХОДИ
Врста расхода
Плате и доприноси
Топли оброк и доприноси
Телефон и интернет
Електрична енергија
Путни трошкови
Канцеларијски материјал
Израда завршног рачуна (полугодишњи и годишњи)
Посјете ППБ, РВИ, борцима и сахране
Обиљежавање годишњица и парастоси
Набавка опреме (рачунар,заставе, клима)
Цвијеће
Трошкови за рад органа Борачке организације
Банкарске трансакције
У К У П Н О:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Врста расхода
Приходи
Измирене обавезе
Неизмирене обавезе (телефон, интернет и електрична енерг.)
Стање на рачуну (31.12.2016.)
Вишак прихода над расходима

Износ
49.300,00 KM
7.010,00 KM
4.752,00 КМ
1.447,07 КМ
62.509,07 KM

Износ
31.902,60 KM
7.305,89 KM
1.536,10 KM
705,76 KM
1.892,00 KM
1.311,00 KM
600,00 KM
5.800,00 KM
3.919,20 KM
920,00 KM
3.880,00 KM
849,10 KM
368,00 KM
60.989,65 KM

Износ
62.509,07 KM
60.989,65 KM
265,71 KM
1.519,42 KM
1.253,71 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК
_______________
Лазар Благојевић

