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На основу члана 40. Статута Општинске борачке организације Шамац, члана 11.
Пословника о раду Скупштине Општинске борачке организације Шамац, на 2. редовној
сједници Скупштине Општинске борачке организације Шамац, одржане 19.03.2021.
године, разматран је и усвојен:

ПРОГРАМ
рада Општинске борачке организације Шамац за 2021. годину
Општинска борачка организација Шамац, у 2021. 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 2021. 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, из Општинске борачке организације
Шамац, који учествују у раду највишег тијела Борачке организације РС. Органи
Општинске борачке организације Шамац могу својим закључцима да покрећу иницијативе
по одређеним питањима, достављајући их предсједнику БОРС-е, Предсједништву, Одбору
породица погинулих и заробљеих бораца, Одбору ратних војних инвалида и другим
органима и радним тијелима Скупштине БОРС-е. У 2021. години ОБО Шамац ће узети
максимално учешће у напорима БОРС за његово институционално јачање као и на
отклањању свих аномалија које су присутне у раду наше организације.
И даље нам остаје задатак да са својим члановима учествујемо у конституисању
Координационог одбора Борачке организације регије Добој и делегирању представника из
изборне јединице регије Добој у органе БОРС-е (Предсједништво, Одбор РВИ и Одбор
ППиЗБ). Чланови Координационог одбора регије Добој из Општинске борачке
организације Шамац по функцији су: предсједник Скупштине ОБО, предсједник Одбора
РВИ, предсједник Одбора ППиЗБ и предсједник Предсједништва.
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 2021. годину био реализован.
Одбор породица погинулих и заробљеих бораца и Одбор ратних војних инвалида донијеће
своје Програме рада који ће чини цјелину Програма 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, и 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. Један од задатака ће бити
укључивање што већег броја демобилисаних бораца у Фонд.
Остваривати потребну сарадњу са институцијама и организацијама на подручју
Општине у интересу остваривања права, побољшања материјалног положаја борачких
категорија, афирмације Борачке организације. Приликом обиљежавања значајних датума
и догађаја из ООР, обезбиједити максималну подршку и учешће општинских органа и
организација које дјелују на подручју општине.
Органи Општинске борачке организације Шамац (Предсједништво, Одбор ППиЗБ 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,
анимирањем чланства за праћење дешавања путем друштвених мрежа и редовним
достављањем писаних информација о питањима од значаја за борачку популацију.
На основу годишњег Програма рада, израдити Оперативни програм рада са
садржајима, носиоцима и роковима.
Задатак је предсједника ОБО, Предсједништва Скупштине ОБО, Одбора ППиЗБ,
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:
- Тражити да се омогући бањска рехабилитација и за демобилисане борце.
- Водити активности на измјени Закона о правима бораца како би се омогућила
исплата мјесечног борачког додатка за све категорије бораца, без обзира на године живота.
-Истрајавање на закључку претходних Скупштина ОБО Шамац о увођењу у права
РВИ I – IV категорије и инвалида V и VI категорије.
- Наставити рад на провођењу Програма стамбеног збрињавања којим су обухваћене
породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди свих категорија и демобилисани борци.
- Омогућити демобилисаним борцима, свих старосних доби, који по било којој другој
основи не могу овјерити здравствене књижице, да исте могу овјеравати посједовањем
решења о категоризацији
-обезбиједити барем једнак, ако не повлаштени положај ОБО, у односу на друга
удружења која окупљају демобилисане борце, при пројектовању буџета Општине.
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.
Јавни фонд дјечије заштите обезбиједиће средства ако буде љетовања дјеце у
Бечићима. Предузећемо све радње које се буду тражиле од Борачке организације за
одлазак дјеце на љетовање у Бечиће за број дјеце РВИ и демобилисаних бораца, колико
буде одобрено борачким категоријама општине Шамац.
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На бањску рехабилитацију послаћемо одређен број чланова породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида, а уколико буде прихваћен приједлог Борачке
организације да буду обухваћени и демобилисани борци, укључићемо и ову категорију.
Укупан број корисника одређује ресорно министарство, а распоредни налог по општинама
органи Борачке организације Републике Српске. Трошкове бањске рехабилитације сноси
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
Измијенили смо, 2014. године, 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 у већем обиму у 2021.
години.
Према Одлуци Општинске борачке организације Шамац имамо обавезу да
присуствујемо сахранама умрлих бораца, 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 могућности да то остваре. Због тога имамо обавезу да благовремено одговоримо
својим обавезама.
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 2021. 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 26 значајних догађаја који се обиљежавају под покровитељством Владе
Републике Српске. Ради се о манифестацијама од републичког или регионалног значаја.
На неким од тих обиљежавања, Општинска борачка организација Шамац узеће учешће,
као и на оним на општинском нивоу које утврђујемо овим Програмом рада.
На републичком и регионалном нивоу;
- Дан Републике, 09. јануар
- Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка, 14. фебруар;
- Страдање Срба у Сијековцу, 26. марта;
- Пробој логораша из логора Јасеновац, Доња Градина, 22. април;
- Страдање војника ЈНА у Добровољачкој улици, 3 мај;
- Дан побједе над фашизмом, 9. мај;
- Дан Војске Републике Српске, 12. мај;
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- Страдање војника ЈНА у тузланској колони, на Брчанској Малти, 15. мај;
- Обиљежити у јуну, у Скугрићу, спајање јединица 2. посавске бригаде и 1. КК.
- Пробој коридора,
- Крсну славу Војске Републике Српске, Видовдан, 28. јуни;
- Интернацију Срба у добојски логор 1915-1917, 27. децембар.
На општинском нивоу:
- Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка, 14. фебруар;
- Дан ослобођења Шамца у Другом свјетском рату, 11. април;
- Дан Мјесне борачке организације Шамац и 5. батаљона, 17. април;
- Дан Специјалног батаљона, 28.април
- Погинулим борцима и цивилним жртвама Баткуше чинити парастос 02. маја, на
Мали Васкрс;
- Дан Друге посавске бригаде, 17. мај;
- Мјесна борачка организација Лугови, 20. јуна, чиниће парастос за погинуле борце
чије породице живе у насељу Лугови;
- 22. јуна парастос у Новом Селу
- Парастос погинулим борцима и цивилним жртвама Горње Слатине на Видовдан, 28.
јуна. Одржати 16. Видовдански сабор;
- Дан бораца НОР-а, 04. јула;
- Први викенд по Петровдану, 18. јули, чинити парастос за погинуле борце и цивилне
жртве у Доњој Црквини;
- Дан устанка БиХ у Другом свјетском рату, 27. јули;
- Чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве Брвника на Огњену Марију,
30. јула;
- Прва недјеља након Илиндана, 08. августа, чинити парастос за погинуле борце и
цивилне жртве Средње Слатине;
- Парастос за погинуле борце из Шкарића чинити 13. августа;
- На Преображење Господње, 19. августа, чинити парастос за погинуле борце и
цивилне жртве у Горњој Црквини;
- 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;
- годишњица пробоја Солунског фронта, 15. Септембар;
- 15. 09.- одзив на позив војних власти- одлазак у касарну Брчко
- Чинити парастос Милану Јосићу – ратном команданту у Другој посавској бригади,
предсједнику Општинске борачке организације Шамац и члану Предсједништва Борачке
организације Републике Српске, 07. октобра.
- На дан Свете Петке, 27. октобра, чинити парастос за погинуле борце и цивилне
жртве из Гајева;
- Обиљежити Митровдан, крсну славу Борачке организације, 08. новембра;
- Чинити парастос за погинуле борце и цивилне жртве Обудовца и Обудовца 2, 13.
новембра у Обудовцу;
- У Доњој Слатини, 14. 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
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Шамцу, Покрова свете Петке у Српској Тишини, а парастосе на споменику децембарских
жртава у Шамцу и споменику у Српској Тишини;
- У Доњој Дубици, са Удружењем ратних заробљеника – логораша Шамац, 7.
децембра, чинити помен за страдале у Другом свјетском рату и Одбрамбено-отаџбинском
рату из Доње Дубице и Трњака;
- Мјесна борачка организација Шкарић, 17. децембра, организоваће дружење
припадника минобацачке батерије.
Све помене одржати достојанствено у вјерском и традиционалном духу. Трошкови
парастоса морају бити усклађени и сразмјерни за све мјесне борачке организације.
У сарадњи са надлежном општинском службом, узети учешћа у Конкурсу Владе
Републике Српске, за додјелу средстава за изградњу спомен чесме за погинуле борце МЗ
Обудовац 2. Званична иницијатива, покренута прије више година, у писменој форми:
захтјев, пројекат, предрачун и друга пратећа документација, из Обудовца II налази се
Административној служби, Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Шамац.
Иницијатива Мјесне борачке организације Гајеви за израду спомен бисте Јови
Симеуновићу, најмлађем борцу ВРС из Гајева, ће бити максимално подржана и
потпомогнута у административно- техничком дијелу да би била реализована у овој години.
Учествовати на конкурсу који је расписало Министарство за рад и борачко
инвалидску заштиту за додјелу средстава за реновирање Спомен собе.
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.
Рад на изради Монографије или ратног пута 2. посавске пјешадијске бригаде
остваривати путем контаката са институцијама Републике Српске као што су Центар за
истраживање ратног злочина и Академија наука и умјетности и појединцима и обавити
штампање књиге у, што је могуће краћем року. Све то подразумијева претходно
обезбјеђење финансијских средстава неопходних за реализацију овог капиталног дјела. По
изласку Монографије из штампе организовати представљање књиге на подручју наше и
сусједних општина и у другим заинтерсованим срединама. У склопу промоције
Монографије организовати јавну трибину на тему: „Мјесто и улога 2.посавске пјешадијске
бригаде у Одбрамбено-отаџбинском рату“.
У сарадњи са ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“, у склопу његовања
традиција ослободилачких ратова, организовати са ученицима радионице на теме из ООР.
Исте такве радионице и часове организовати и у Основним школама на подручју општине.
У сарадњи са кабинетом Начелника покушати ове године поново оживјети рад Клуба
бораца на локацији садашње библиотеке.
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 тражити
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.

_____ 8 _____
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
дешавањима и вођеним активностима.
Наставити рад на ажурирању и још садржајнијем уређивању веб странице
Општинске борачке организације Шамац као и њеном презентовању.
Радити на ажурирању постојећих евиденција и евидентирању нових чланова Борачке
организације.
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 2021. годину, планирамо реализовати са средствиму у износу од
80.072,62 КМ. Скупштина општине Шамац, Одлуком о буџету за 2021. годину,
Општинској борачкој организацији Шамац одобрила је средства у износу од 56.500,00 КМ
за редовно функционисање и 6.000,00 КМ дислоцираних средстава Одјељења за општу
управу са позиције за парастосе у мјесним борачким организацијама, односно мјесним
заједницама, из практичних разлога ради лакше реализације планираних активности.
Средства ће се намјенски трошити према Одлуци коју доноси Скупштина ОБО Шамац.
Планирана су намјенска средства из Буџета општине за градњу Спомен плоче у МЗ
Обудовац 2 у износу од 5.000,00 КМ.
Приход од чланарине, у 2021. години, планирамо у износу од 6.300,00 КМ.
Пренесена средства из 2020. године су 6.272,62 КМ.
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ПРИХОДИ
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

ИЗВОР
Буџет општине Шамац за рад ОБО Шамац
Чланарина
Намјенска средства из Буџета за помен и
обиљежавање значајних датума (парастоси)
Пренос средстава из 2019. године
Намјенска средства из Буџета за градњу спомен
плоче у Обудовцу 2
УКУПНО

ИЗНОС
56.500,00 КМ
6.300,00 KM
6.000,00 КМ
6.272,62 KM
5.000,00 КМ
80.072,62 KM

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ОПИС
Плате и накнаде
Доприноси послодавца
Путни трошкови
Енергија
Телефон и интернет
Канцеларијски материјал
Цвијеће за парастосе и сахране
Посјете и сахране
Фонд солидарности
Трошкови рада органа Борачке организације
Рад групе за подршку
Дуговања из 2019. године
Трошкови банкарских трансакција
Трошкови за парастосе
Средства за спомен плочу у Обудовцу 2
Израда и таксе завршног рачуна
УКУПНО

ИЗНОС
33.829,46 КМ
8.998,48 КМ
1.300,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.300,00 КМ
4.200,00 КМ
8.000,00 КМ
1.500,00 КМ
1.000,00 КМ
600,00 КМ
3.994,68 КМ
650,00 КМ
6.000,00 КМ
5.000,00 КМ
700,00 КМ
80.072,62 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК
О Б О ШАМАЦ
_______________
Радован Зорановић

