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На основу члана 76. Статута Организације старјешина Војске Републике Српске, 
Предсједништво Организације старјешина Војске Републике Српске, на својој 
сједници одржаној дана 07.06.2017. године, д о н о с и 

 

К О Д Е К С   Ч А С Т И 
чланова Организације старјешина Војске  Републике 

Српске 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  1. 

(1) Кодекс части чланова Oрганизације Старjешина Вјске Републике Српске (у 
даљем тексту: Кодекс) уређује општа морална начела војне професије у новим, 
грађанским околностима кроз заједничко дјеловање на афирмацији поставље-
них програмско-статутарних циљева Организације. 

(2) Кодекс части развија свијест заједништва постигнутог у току отаџбинског 
рата и чува, његује и развија највредније српске војне традиције. 

(3) Свијест чланова ОСТА ВРС од водника до генерала је најважнија суштинска 
карактеристика која организацију претвара у интегрални друштвени субјект. 

Члан  2. 

(1) Поред обавеза да поступа у складу са Уставом, законима, Републике Српске, 
Статутом  и нормама међународног хуманитарног права, као и општим 
моралним начелима, вриједностима и нормама, чланови ОСТА ВРС своје 
понашање усклађују и са одредбама Кодекса части. 

(2) Уважавање уставног законског оквира Републике Српске доприноси свим 
облицима очувања Републике Српске и унапређења њеног самоодрживог 
економског, политичког, културног, технолошког и еколошког развоја. 

   

II ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Члан 3. 

(1) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске, у реализацији 
програмских циљева и задатака, руководиће се следећим моралним начелима: 

1) служење отаџбини Републици Српској; 
2) савјесно радити на очувању и уздизању лика српског борца; 
3) његовати традиције ослободилачких ратова и антифашистичке борбе; 
4) развијати односе сарадње и солидарности са свим организацијама 

проистеклим из отаџбинско-одбрамбених ратова; 
5) човјечно поступати  на сваком мјесту и у свим ситуацијама; 

 (2) Основна начела укључују пуно поштовање и уважавање универзалних 
људских вриједности и права. 
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III КЉУЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 

Члан  4. 

(1) За чланове Организације старјешина Војске Републике Српске основне 
вриједности су: отаџбина Република Српска и вјерност Републици Српској, 
посвећеност лику борца Војске Републике Српске, остваривање права бораца, 
ратних војних инвалида и породица погинулих и несталих бораца отаџбинског 
рата,  посвећеност интегралном развоју Републике Српске, солидарност, 
човјечност, достојанство, пожртвованост, толеранција и међусобно поштовање, 
поштовање свих грађана Републике Српске  и Босне и Херцеговине. 

 
Вјерност отаџбини 

(2) Члан Организације старјешина Војске Републике Српске је вјеран отаџбини 
Републици Српској. Та се вјерност сматра врхунским патриотским и моралним 
идеалом.  

 
Посвећеност лику борца Војске Републике Српске 

(3) Борци Војске Републике Српске су били и остали основни и најзначајнији 
фактор стварања и одбране Републике Српске и зато поштовање лика борца 
мора бити изражено у свим сегментима друштва на принципу да однос према 
борцу мора да буде са поносом на пиједесталу отаџбине; 

 
Права бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца 

(4) Права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и несталих 
бораца, предвиђена законом, представљају обавезност за све институције 
власти Републике Српске, а чланови Организације старјешина Војске Републике 
Српске у институцијама власти, као и у свим другим облицима дјеловања, 
упорно ће инсистирати на доследној примјени утврђених права и утврђивању 
нових права у оквирима реалних могућности нашег друштва. 

 
Посвећеност интегралном развоју Републике Српске 

(5) Посвјећеност интегралном развоју Републике Српске мора бити стални 
задатак свих чланова Организације. Интегралном развоју Републике Српске 
доприносити кроз институционално и ванинституционално дјеловање свих 
појединаца и друштвених група, што у првом реду укључује и породицу као 
основну друштвену ћелију. 

Солидарност 

(6) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске са свима 
припадницима одбрамбено–отаџбинског рата дијеле исте кључне вриједности, 
на основама постојеће законске регулативе, а то је добра основа за солидарно 
заједничко дјеловање и допринос чвршћем заједништву и заједничком 
дјеловању у заштити основних вриједности и тековина одбрамбено-
отаџбинског рата, увијек када је то потребно. Солидарност укључује и залагање 
за уравно-тежено право на додјелу буџетских средства, учешће у запошљавању 
и друго, у процесу реализације утврђених циљева и задатака Организације. 
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Човјечност 

(7) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске уважавају све 
своје чланове, од водника до генерала, и обавезују се на човјечно поступање и 
понашање према свима, у складу са универзалним људским вриједностима и 
општим људским правима.  

 
Достојанство 

(8) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске чувају достоја-
нство и цјеловитост своје личности и личности другог. Такав приступ развијати, 
унапређивати и афирмисати у свакој интерној и екстерној комуникацији. 

 
Пожртвованост 

(9) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске су спремни на 
одрицања и добровољне активности, без захтјева за наградом, за добробит 
Отаџбине Републике Српске, свог народа  и  свих грађана Републике Српске. 

 
Поштовање и толеранција 

(10) Члананови Организације старјешина Војске Републике Српске, своју част и 
част другога сматрају једнаком. Они не повређују вриједности и светиње другог 
и не чини другом оно што не жели да се чини њима. 

                                                        

 
IV НОРМЕ 

Члан  5. 

(1) Чланови Организације старјешина Војске Републике Српске се руководе 
општим моралним начелима, како војне професије чије вриједности 
промовишу, тако и општих моралних вриједности цивилног друштва, тако што 
их његују и развијају, унапређују сопствене врлине и прихватају норме 
патриотизма према отаџбини и свом народу, као највиши људски морални 
идеал. 

(2) Чланови Организације безусловно прихватају следеће норме: 
1) са отаџбином су у завјетном односу и безусловној брани; 
2) поштовати и чувати обиљежја Војске Републике Српске и отаџбинска 

обиљежја Републике Српске и обиљежја Босне и Херцеговине; 
3) човјечно поспупати према свим људима, посебно старијим особама, 

женама и дјеци, без обзира на вјерску и националну припадност, расу, 
боју коже и пол; 

4) не прихватају чин издаје, присилног свједочења и сл.; 
5) комуникацију са другим лицима врше са уважавањем личности, без 

псовки, вријеђања, без погрдног изражавања на рачун било чијих врије-
дности које другом представљају светињу; 

6) личне интересе усклађују са општим; 
7) поштује личност и различитости; 
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8) не буду порочан, сујетни, осветољубиви, осорни, бахати, хвалисав и 
охоли, не ласкају и не оговарају друге; 

9) у свим ситуацијама бити смирен, прибран, а у извршавању задатака и 
остваривању циљева бити упоран и непоколебљив; 

10) држи задату ријеч и бити морални узор за све чланове друштва; 

 

 

V ПОВРЕДА КОДЕКСА ЧАСТИ 

Члан  6. 

(1) Повреда Кодекса части од стране чланова Организације старјешина 
Војске Републике Српске повлачи моралну и статутарну одговорност и 
сматра се недостојним поступком, који организацији и осталим члановима 
представља негативан примјер и слаби углед старјешине Војске Републике 
Српске и углед Борца отаџбинског рата. 

(2) Повреду одредаба Кодекса части утврђује Суд части. 

Члан  7. 

(1) Уколико члан Организације старјешина Војске Републике Српске  
поврије-ди одредбе закона Републике Српске и Кодекса части истовремено, 
санкци-онише се у складу са законским прописима који уређују  ту област. 

(2) Уколико је повреда искључиво Кодекса части о томе одлучује Суд части. 

 

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  8. 

(1) Кодекс части је у сагласности са  Статутом, Програмом рада и циљевима 
Организације старјешина Војске Републике Српске. 

(2) Кодекс части треба да допринесе унапређењу општег нивоа међусобног 
поштовања и поштовања према другима изван Организације, кроз свако-
дневну изградњу и развијање обзира и одговорног поступања у складу са 
Кодексом части. 

Члан  9. 

Сви чланови Организације старјешина Војске Републике Српске се упознају 
са садржајем Кодекса части и дужни су придржавати се утврђених начела, 
вриједности и норми. 

Члан 10. 

Кодекс части ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

 

Број: 10/17              ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

07.06.2017. године.      Проф. др Милован Милутиновић      
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