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На основу члана 40. Статута Општинске борачке организације Шамац, члана 11.
Пословника о раду Скупштине Општинске борачке организације Шамац, на 3. редовној
сједници Скупштине Општинске борачке организације Шамац, 04.03.2016. године,
разматран је и усвојен:

ПРОГРАМ
рада Општинске борачке организације Шамац за 2016. годину
Општинска борачка организација Шамац, у 2016. години, своје активности
реализоваће у складу са Статутом Борачке организације Републике Српске, Статутом
Општинске борачке организације Шамац, Програмским циљевима и задацима, одлукама,
закључцима и ставовима надлежних органа Борачке организације донесеним током
године, а у циљу реализације Програма рада који је донијела Скупштина.
Програм рада за 2016. годину обухвата више области које су од интереса за борачке
категорије. Активности којима ће се бавити Општинска борачка организација Шамац
реализоваће се кроз сљедеће садржаје:
А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ;
Б – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА;
В – ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА И ПОМЕН ПОГИНУЛИМ
БОРЦИМА;
Г – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ;
Д – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.
А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Општинска борачка организација Шамац учествује у раду Борачке организације
Републике Српске преко чланова Скупштине БОРС-е, Лазара Благојевића и Живке
Мокрић, који учествују у раду највишег тијела Борачке организације. Органи Општинске
борачке организације Шамац могу својим закључцима да покрећу иницијативе по
одређеним питањима, достављајући их предсједнику БОРС-е, Предсједништву, Одбору
породица погинулих и несталих бораца, Одбору ратних војних инвалида и другим
органима и радним тијелима Скупштине БОРС-е.
На регионалном нивоу учествоваћемо у раду Координационог одбора борачке
организације регије Добој. Чланови Координационог одбора регије Добој из Општинске
борачке организације Шамац су: Лазар Благојевић, Живка Мокрић, Јован Сичић и Петко
Бијелић.
Скупштина Општинске борачке организације Шамац разматраће Извјештај о раду за
претходну годину и донијети Програм рада за текућу годину, са финансијским извјештајем
и финансијским планом.
Предсједништво Скупштине Општинске борачке организације Шамац дјеловаће и
предузимати све потребне мјере да би Програм рада за 2015. годину био реализован.
Скупштина задужује Предсједништво да се ангажује у вези оспособљавања Клуба
ветерана и обнови његовог рада.
Одбор породица погинулих и несталих бораца и Одбор ратних војних инвалида
одржаваће своје сједнице и реализовати програмске активности, донесене на сједницама у
области својих надлежности, што ће чинити јединствену цјелину рада Општинске борачке
организације Шамац.
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Предсједништво Скупштине Општинске борачке организације Шамац је орган
управљања Д.О.О. „Посавски борци“. У складу са својим обавезама и овлашћењима,
пратиће рад Предузећа, доносиће потребне одлуке, са директором планирати пословну
политику и стварати пословни амбијент.
Значајан утицај у раду Општинског фонда солидарности Шамац, Борачка
организација оствариће преко својих чланова Управног одбора.
Остваривати потребну сарадњу са институцијама и организацијама на подручју
Општине у интересу остваривања права, побољшања материјалног положаја борачких
категорија, афирмацију Борачке организације.
Органи Општинске борачке организације Шамац (Предсједништво, Одбор ППБ и
Одбор РВИ), предсједник и чланови Скупштине, оствариваће потребну сарадњу са
мјесним борачким организацијама у смислу бољег информисања чланства. Контакте
остварити
непосредном
комуникацијом,
одржавањем
заједничких
састанака
Предсједништва са предсједницима мјесних борачких организација, присуство
општинског руководства Борачке организације сједницама мјесних борачких организација
и редовним достављањем писаних информација о питањима од значаја за борачку
популацију.
Задатак је предсједника ОБО, Предсједништва Скупштине ОБО, Одбора ППБ,
Одбора РВИ, чланова Скупштине ОБО, предсједника МБО, да свако са свог нивоа дадне
допринос у реализацији усвојеног Програма рада.
Б – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА
Достигнути ниво права не може бити смањен. Има потребе да се обим права повећа у
неколико сегмената:
- Омогућити бањску рехабилитацију и за демобилисане борце.
- Водити активности на измјени Закона о правима бораца и омогућити исплату
мјесечног борачког додатка за све категорије без обзира на године живота.
- Приступити доношењу новог Програма стамбеног збрињавања којим ће бити
обухваћене породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди свих категорија и
демобилисани борци.
- Омогућити демобилисаним борцима, старијим од 65 година, овјеру здравствених
књижица.
Ово су нека од питања које Општинска борачка организација покреће и тражи да о
њима расправљају органи Борачке организације Републике Српске и заузму се на њиховој
реализацији.
Скупштина општине Шамац, Одлуком о буџету за 2016. годину, планирала је
средства у износу од 48.000,00 КМ, за помоћ породицама погинулих бораца и ратним
војним инвалидима и 10.000,00 КМ за једнократне новчане помоћи демобилисаним
борцима на име лијечења. Једнократне помоћи, наведеним категоријама, одобравају се у
складу са Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида која је прошле године измијењена, тако што је њоме омогућено да и
демобилисани борци могу остварити једнократну новчану помоћ за лијечење. Средства се
додјељују за помоћ у стамбеном збрињавању, за лијечење, набавку лијекова, накнада за
путне трошкове приликом одласка на контролене прегледе или лијечење, учешће у
трошковима сахрана, превоз ученика и ђачке екскурзије.
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Јавни фонд дјечије заштите обезбиједиће средства за боравак дјеце у Кумбору.
Предузећемо све радње које се буду тражиле од Борачке организације за одлазак дјеце на
љетовање у Кумбор за број корисника, колико буде одобрено борачким категоријама.
На бањску рехабилитацију послаћемо одређен број чланова породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида, а уколико буде прихваћен приједлог Борачке
организације и демобилисаних бораца. Укупан број корисника одређује ресорно
министарство, а распоредни налог по општинама органи Борачке организације Републике
Српске. Трошкове бањске рехабилитације сноси Министарство рада и борачкоинвалидске заштите.
У 2014. години измијењен је Статут и Правилник Општинског фонда солидарности
Шамац, чиме су створени услови да и демобилисани борци могу, као чланови Фонда, бити
корисници средстава. Зато је потребно провести већу активност код демобилисаних бораца
у смислу учлањења у Фонд, како бисмо Фонд омасовили, а оним члановима којима је
помоћ неопходна, у складу са Правилником, помогли.
Борачка организација има обавезу да врши посјете породицама погинулих бораца,
ратним војним инвалидима и демобилисаним борцима. Чинићемо то и у 2016. години.
Према Одлуци Општинске борачке организације Шамац имамо обавезу да
присуствујемо сахранама умрлим борцима, члановима Борачке организације и умрлим
члановима породице погинулог борца. За реализацију наведене Одлуке задужене су мјесне
борачке организације и Општинска борачка организација Шамац.
Реализација остваривања прописаних права и пружања појединачних једнократних
помоћи зависи од субјеката који су обавезни да обезбиједе средства. У неким од ових
случајева Борачка организација учествује у поступку провођења прописане процедуре. У
случају да се Борачка организација не укључи у одређене активности, заједно са другима
који су надлежни по конкретном питању или самостално или не испоштујемо прописане
рокове, дошли бисмо у ситуацију да лица на која се односи конкретно право или помоћ не
би била у ситуација да то остваре.
В – ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА И ПОМЕН ПОГИНУЛИМ
БОРЦИМА
Један од задатака Борачке организације у њеном раду је да обиљежава значајне
догађаје из богате историје српског народа, чува и његује позитивне тековине
ослободилачких ратова и чини помен погинулим борцима и цивилним жртвама. Овај дио
активности биће реализован у 2016. години, према утврђеном календару од нивоа мјесне
заједнице до оних који су опште прихваћени на међународном плану. Неке од догађаја
Борачка организација обиљежаваће самостално, код неких ће бити носилац активности, а у
неким случајевима је саучесник.
Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске
утврдио је 20 значајних догађаја који се обиљежавају под покровитељством Владе
Републике Српске, који су од републичког или регионалног значаја. На неким од тих
обиљежавањ, Општинска борачка организација Шамац узеће учешће, као и на оним на
општинсом нивоу које утврђујемо овим Програмом рада.
На републичком и регионалном нивоу:
- Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка, 14. фебруар;
- Страдање Срба у Сијековцу, 26. март;
- Страдање војника ЈНА у Добровољачкој улици, 3 мај;
- Дан побједе над фашизмом, 9. мај;
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- Дан Војске Републике Српске, 12. мај;
- Страдање војника ЈНА у тузланској колони, на Брчанској Малти, 15. мај;
- Пробој коридора, 26. јуни;
- Крсну славу Војске Републике Српске, Видовдан, 28. јуни;
- Интернацију Срба у добојски логор 1915-1917, децембар.
На општинском нивоу:
- Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка, 14. фебруар;
- Дан ослобођења Шамца у Другом свјетском рату, 11. април (са СУБНОР-ом);
- Дан Мјесне борачке организације Шамац и 5. батаљона, 17. април;
- Погинулим борцима и цивилним жртвама Баткуше чинити парастос 8. маја, на
Мали Васкрс;
- Дан Друге посавске бригаде, 17. мај;
- Мјесна борачка организација Лугови, 21. јуна, чиниће парастос за погинуле борце
чије породице живе у насељу Лугови;
- Парастос погинулим борцима и цивилним жртвама Горње Слатине на Видовдан, 28.
јуна. Одржати 12. Видовдански сабор;
- Дан бораца НОР-а, 04. јула (са СУБНОР-ом);
- Први викенд по Петровдану чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве у
Доњој Црквини;
- Задњи викенд у јулу чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве из Гајева;
- Дан устанка БиХ у Другом свјетском рату, 27. јули (са СУБНОР-ом)
- Чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве Брвника;
- На Преображење Господње, 19. августа, чинити парастос за погинуле борце и
цивилне жртве у Горњој Црквини;
- Посљедње седмице у августу чинити парастос за погинуле борце из Шкарића;
- Посљедњи викенд у августу чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве
Средње Слатине;
- На дан Успења пресвете Богородице, 28. августа, чинити парастос за погинуле
борце и цивилне жртве Крушковог Поља;
- На дан Усјековања главе светог крститеља Јована, 11. септембра, чинити парастос
за погинуле борце и цивилне жртве Писара;
- На дан погибије, 12. септембра, чинити парастос Милошу Богдановићу –
команданту 7. батаљона Друге посавске бригаде. Помен обавити на гробљу у Шкарићу;
- Чинити парастос Милану Јосићу – ратном команданту у Другој посавској бригади,
предсједнику Општинске борачке организације Шамац и члану Предсједништва Борачке
организације Републике Српске, 07. октобр.
Обиљежити Митровдан, крсну славу Борачке организације, 08. новембра;
- Чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве Обудовца и Обудовца II, 12.
новембра у Обудовцу;
- У Доњој Слатини, 13. новембра, чинити парастос погинулим борцима и цивилним
жртвама Доње Слатине;
- За погинуле у Другом свјетском рати и Одбрамбено-отаџбинском рату, 01.
децембра, чинити Заупокојену литургију у храму Светог великомученика Димитрија у
Шамцу, Покрова свете Петке у Српској Тишини и парастос на споменику у Српској
Тишини;
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- У Доњој Дубици, са Удружењем ратних заробљеника – логораша Шамац, чинити
помен за страдале у Другом свјетском рату и Одбрамбено-отаџбинском рату из Доње
Дубице и Трњака;
- Мјесна борачка организација Шкарић, 17. децембра, оргнизоваће дружење
припадника мино-бацачке батерије.
Све помене одржати достојанствено у вјерском и традиционалном духу. Трошкови
парастоса морају бити усклађени и сразмјерни за све мјесне борачке организације.
Мјесна борачка организација Обудовац II обраћала се усмено Општинској борачкој
организацији за изградњу спомен-чесме за погинуле борце Обудовца II. Званична
иницијатива, у писменој форми: захтјев, пројекат, предрачун и друга пратећа
документација, из Обудовца II достављена је на адресу Административне службе,
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Шамац.
Иницијатива Мјесне борачке организације Ново Село и Ново Село II за постављање
спомен-плоче погинулим борцима у наведеним мјесним заједницама треба да буде
реализована као у случају Обудовца II.
Са Мјесном борачком организацијом Шамац водити активност да се подигне
надгробни споменик умрлом борцу ВРС Слободану Остојићу – Србину.
У складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика и спомен-обиљежја од
значаја за општину Шамац, водићемо активности да ова спомен-обиљежја одржава
предузеће „Посавски борци“.
Програм обиљежавања значајних догађаја и одржавање помена, кандидовати
локалној власти општине Шамац. По потреби именовати заједничку комисију за
обиљежавање. У одређеним случајевима Општина ће узети своје учешће у
покровитељству манифестације.
Предсједништво Скупштине ОБО Шамац, задужило је Комисију за његовање
традиције ослободилачких ратова, историју и документацију да сачини план како би
приступили писању Монографије Друге посавске бригаде. Комисија је урадила тај посао.
Предсједништво је усвојило приједлог Комисије и именовало Издавачки одбор и
редакцију. Током ове години реализовати овај пројекат.
Г – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Канцеларија Општинске борачке организације Шамац пружаће услуге свим
борачким категоријама, без разлике да ли су чланови Борачке организације. На основу
досадашњег искуства, странке ће свакодневно долазити у наше просторије тражећи
одређене информације, да им се пружи техничка или стручна помоћ. Настојаћемо да свака
странка буде задовољна добијеном информацијом, пруженом помоћи и нашим односом.
Одлуке и закључци органа Борачке организације проводиће се уз техничко
опслуживање Канцеларије Општинске борачке организације Шамац.
Припрему свих сједница органа Општинске борачке организације Шамац, њихово
одржавање и вођење потребне документације обављаће Канцеларија.
Ради бољег информисања и међусобне комуникације, поред усменог и телефонског
контакта, писменим путем биће обавјештаване мјесне борачке организације о актуелним
активностима.
Радити на ажурирању постојећих евиденција и евидентирању нових чланова Борачке
организације.
Уложити максималне напоре у ажурирању и обнови уништене архиве.
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Обављати све техничке послове за потребе Општинског фонда солидарности Шамац,
као и за колективне чланове Удружење ратних заробљеника – логораша Шамац и
Општински одбор СУБНОР-а.
Д – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Програм рада, за 2016. годину, планирамо реализовати са средствиму у износу од
58.447,07 КМ. Скупштина општине Шамац, Одлуком о буџету за 2016. годину,
Општинској борачкој организацији Шамац, одобрила је средства у износу од 50.000,00
КМ. Приход од чланарине, у 2016. години, планирамо у износу од 7.000,00 КМ. Пренесена
средства из 2015. године су 1.447,07 КМ.
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

ПРИХОДИ
ИЗВОР
Буџет општине Шамац
Чланарина
Пренос средстава из 2015. године
УКУПНО

ИЗНОС
50.000,00 КМ
7.000,00 KM
1.447,07 KM
58.447,07 KM

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА СЛИЈЕДИ У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ
Р.Б.
ОПИС
ИЗНОС
1.
Плате и накнаде
27.689,10 КМ
2.
Доприноси послодавца
7.555,60 КМ
3.
Путни трошкови
1.500,00 КМ
4.
Енергија
686,00 КМ
5.
Телефон и интернет
1.500,00 КМ
6.
Канцеларијски материјал
1.200,00 КМ
7.
Парастоси и обиљежавање значајних датума
5.500,00 КМ
8.
Посјете и сахране
7.000,00 КМ
9.
Фонд солидарности
1.500,00 КМ
10. Трошкови рада органа Борачке организације
1.000,00 КМ
11. Рад групе за подршку
600,00 КМ
12. Дуговања из 2015. године
366,37 КМ
13. Трошкови банкарских трансакција
350,00 КМ
14. Набавка опреме
2.000,00 КМ
14. У К У П Н О
58.447,07 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК
О Б О ШАМАЦ
_______________
Лазар Благојевић

