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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ССТТААРРЈЈЕЕШШИИННАА  ВВООЈЈССККЕЕ  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРППССККЕЕ  ДДООММИИННААННТТННОО  
ЈЈЕЕ  УУССММЈЈЕЕРРЕЕННАА  ННАА  ООЧЧУУВВААЊЊУУ  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТАА  РРААТТАА  ИИ  ДДЕЕЈЈТТООННССККЕЕ  ППООЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ  

РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРППССККЕЕ  УУЗЗ  ЗЗААЛЛААГГААЊЊЕЕ  ЗЗАА  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ППООЛЛООЖЖААЈЈАА  
ИИССТТИИННССККИИХХ  ССТТВВААРРААЛЛААЦЦАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРППССККЕЕ  ККООЈЈИИ  ССУУ  УУ  ННААЈЈТТЕЕЖЖИИММ  
ТТРРЕЕННУУТТЦЦИИММАА  ЗЗННААЛЛИИ  ККААККОО  ССЕЕ  ППААТТРРИИООТТИИЗЗММООММ  ББРРААННИИ  ССРРППССККИИ  ННААРРООДД  

ООРРГГААННИИЗЗООВВААЊЊЕЕ  ССАА  ММООТТООММ::  ЧЧААССТТ  ЈЈЕЕ  ССЛЛУУЖЖИИТТИИ  ООТТААЏЏББИИННИИ  

РАД И ДЈЕЛОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАСНИВА СЕ  
НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛЕДЕЋИХ ЦИЉЕВА: 

1. Његовање патриотизма, родољубља и слободарских традиција српског народа и 
Војске РС, са тежиштем на очувању лика и части српског старјешине и војника. 

2. Унапријеђење безбједносног система Републике Српске и активно учешће у 
адекватном одговору на очување мира као и учешће у изради стратегије и доктрина 
безбједносних припрема за безбједносне пријетње и изазове. 

3. Пружање подршкe институцијама Републике Српске и друштвеним снагама у 
заштити дејтонске позиције Републике Српске и супростављању свим облицима 
њеног угрожавања. 

4. Дoприносити очувању јединства српског народа и Републике Српске уз стварање 
услова за бољи живот свих грађана Републике Српске на савременим принципима 
демократских достигнућа. 

5. Oбиљежавање значајних датума и догађаја из протеклог одбрамбено-отаџбинског 
рата, којима је остварена слободарска идеја и очувана Република Српска. 

6. Спрјечити подјеле старјешина и борачке популације ВРС према политичкој 
припадности, ради очувања јединства Републике Српске, као највеће тековине 
одбрамбено-отаџбинског рата. 

7. Заштита лика и дјела, права и интереса старјешина, припадника породица 
погинулих, инвалида, несталих и умрлих старјешина ВРС и свих припадника ВРС.  

8. Заштита и помоћ старјешинама ВРС и њиховим породицама, оптуженим и/или 
осуђеним пред Хашким трибуналом, као и припадницима ВРС оптуженим и/или 
осуђеним у Суду БиХ. 

9. Прикупљање архивске грађе ВРС и подстицање, одговорних старјешина и других 
релевантних субјеката за израду монографија свих ратних јединицa. У том смислу 
захтјевати враћање архиве Војске Републике Српске и њено стављање у надлежност 
Архива Републике Српске. 

10. Залагање за додјелу признања и одликовања заслужним старјешинама и 
припадницима ВРС, који су занемарени, а имали су важну улогу и велике заслуге у 
протеклом отаџбинском рату.  

11.  Иницирати изједначавање команданата ратних јединица и одговорних старјешина 
команди корпуса и ГШ ВРС, те бораца 1. категорије са народним посланицима првог 
сазива Народне скупштине РС. 
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12.  Иницирати ангажовање чланова Организације у Сенату РС, Академији наука и 
умјетности Републике Српске и другим институцијама од посебног интереса.  

13.  Иницирати унапређење материјалног положаја и социјалне сигурности старјешина 
ВРС, посебно обезбедити потребне информације о њиховом статусу, уз пружање 
стручне помоћи у ефикаснјем остваривању права која им по важећим законима 
припадају. 

14.  Преко надлежних институција створити увид у остварена права свих припадника 
Организације и припадника Војске Републике Српске, те спровести активности на 
отклањању незаконитих одлука, које подразумјевају ревизију борачког стажа и 
инвалидских права. 

15.  Иницирати измјене одредби у Закону о одликовањима и признањима, те донијети 
акт о унапређењима у почасни чин Војске Републике Српске за изузетне заслуге у 
стварању и очувању Републике Српске. 

16.  Остварити сарадњу са свим организацијама у Републици Српској, проистеклим из 
одбрамбено-отаџбинског рата, као и са сличним удружењима у окружењу. 

17.  Залагати се за формирање клубова старјешина, у мјестима гдје су клубови ВРС 
постојали како би се у њима организовао рад, промоције, презентовали резултати 
борбе припадника ВРС у стварању и очувању Републике Српске и неке спортске 
активности примјерене овој категорији лица. 

18. Остваривање статуса Организације од посебног интереса за Републику Српску. 
 
 
УТВРЂЕНЕ ЦИЉЕВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЋЕ ОСТВАРИВАТИ РЕАЛИЗАЦИЈОМ 

СЛЕДЕЋИХ АКТИВНОСТИ: 
- Сарадња са ресорним Министарствима и другим органима и организаци-

јама надлежним за рјешавање питања од интереса за Организацију; 
- Креирање и провођење јединствене политике усмјерене на заштити 

интереса Републике и категорија који су највише допринијеле стварању и 
очувању Републике Српске; 

- Активно учешће у припреми закона и других прописа из области које су од 
посебног интереса за старјешински састав и остале борачке категорије 
Војске РС; 

- Анализу стања у области регулисања права старјешина и борачких 
категорија Војске Републике Српске; 

- Давање одређених мишљења и/или сагласности по одређеним питањима 
од посебног интереса за заштиту интегритета Републике Српске; 

- Благовремено информисати чланство и заинтересоване субјекате о 
најважнијим друштвеним кретањима која непосредно утичу или могу 
утицати на стабилност и безбједност Републике Српске; 

- Стварање услова за рјешавање проблема чланства. 
-  

ПРЕДСЈЕДНИК 
Проф. др Милован Милутиновић 

 


