ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРЈЕШИНА
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ

Бања Лука, новембар 2017. године.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ СТАРЈЕШИНА ВОЈСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Организација старјешина Војске Републике Српске, формирана је 4. априла 2017.
године да окупи и заступа око 18.000 старјешина који су у протеклом одбрамбеноотаџбинском рату, као најодговорнији борци, дали немјерљив допринос стварању и
одбрани Републике Српске, са циљем јачања патриотизма и свијести српског народа о
општој угрожености која тражи акцију у заштити Републике Српске.
Организација окупља подофицире, официре и генерале Војске Републике Српске,
као и чланове њихових породица, дјелујући на цијелој територији Републике Српске,
ради подстицања и координације активности чланова на остваривању заједничких
циљева, у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске, на бази
програмских циљева, Статута и планова активности.
Организација је уписана је у судски регистар 3. јула 2017. године на основу Рјешења
Основног суда Бања Лука, број Ф-1-89/17, чиме је стекла својство правног лица.
Највиши орган Организације је Скупштина Организације, а извршно оперативни орган
је Предсједништво. Нижи организациони нивои су регионални и градски, односно
општински одбори. Организована је и структурирана кроз седам регионалних одбора:
Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево и Требиње, а
регионалне одборе чине градски, односно општински одбори.
РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАРЈЕШИНА
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предсједништво Организације старјешина Војске Републике Српске изабрано је на
Изборној скупштини на приједлог Иницијативног одбора и бројних старјешина,
04.04.2017. године у Бањалуци, апсолутном подршком свих присутних старјешина.
За Предсједника Организације изабран је проф. др МИЛОВАН МИЛУТИНОВИЋ,
пуковник, ратни начелник Информативне службе Главног штаба ВРС.
За потпредсједнике Организације изабрани: проф. др СЛОБОДАН ЖУПЉАНИН,
пуковник, командант бригаде у 1. КК, МИРКО ТРИВИЋ, пуковник, командант
бригаде у Сарајевском корпусу и на Скупштини ОСТА ВРС 10, маја РАДОВАН
РАДОЈИЧИЋ, пуковник, командант бригаде у Херцеговачком корпусу.
Предсједник Скупштине Организације је мр ДЕЛЕТИЋ МИЛОЈЕ, потпуковник из
Херцеговачког корпуса, а замјеник предсједника Скупштине ГАРИЋ НЕНАД,
пуковник, командант бригаде из Источнобосанског корпуса.
Предсједништво Организације старјешина Војске Републике Српске чине:
1. БИЛИЋ СЛОБОДАН, капетан 1. класе, бивши министар одбране
Републике Српске, адвокат;
2. БЛАГОЈЕВИЋ ВИДОЈЕ, пуковник, командант бригаде ДК, издржао казну
од 12 година у Норвешкој, пресудом Хашког трибунала;
3. ГОЈКОВИЋ ДРАГИЋ, пуковник, начелник инжињерије 1. КК;
4. ЂУРИЋ БОЖАНА, капетан;
5. ЖУПЉАНИН СЛОБОДАН, проф. др, пуковник, командант бригаде 1. KK,
бивши министар за питања бораца, жртава рата и рада;
6. КОЈИЋ РАДОМИР, потпуковник, к-дант батаљона Сарајевског корпуса;
7. МАРИЋ СТЕВАН, заставник 1. кл.;
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8. МИЛУТИНОВИЋ МИЛОВАН, проф. др, пуковник, начелник
Информативне службе Главног штаба ВРС;
9. МИЉАТОВИЋ РАНКО, пуковник, командант бригаде 2. КК ;
10. НОСОВИЋ АНЂЕЛКО, капетан 1. кл., бивши логораш, дипл. инг. ПоБ;
11. ПОПОВИЋ ГОСТИМИР, пуковник, ВиПВО;
12. РАДОЈИЧИЋ РАДОВАН, пуковник, к-дант бригаде, Херцеговачки корпус;
13. САИЛОВИЋ ПЕРО, пуковник, НШ бригаде, Сарајевски Корпус;
14. ТРИВИЋ МИРКО, пуковник, командант бригаде, СК;
15. ШКОРИЋ МИКО, пуковник, командант бригаде 1. КК, инвалид.
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ДЈЕЛОВАЊА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ















Његовање патриотизма, родољубља и слободарских традиција српског народа и Војске
РС, са тежиштем на очувању лика и части српског старјешине и војника.
Пружање подршке институцијама Републике Српске и свим другим снагама у заштити
дејтонске позиције Српске и супростављању свим облицима угрожавања.
Активним дјеловањем успоставити сарадњу са другим друштвеним снагама и
доприносити очувању јединства српског народа и Републике Српске уз истовремено
стварање услова за бољитак свих грађана Републике Српске.
Иницирати обиљежавање значајних историјских датума српског народа и догађаја из
протеклог одбрамбено-отаџбинског рата, којима је остварена слободарска идеја и
очувана Република Српска, а активним учешћем у манифестацијама васпитнообразовних установа доприносити јачању патриотизма и слободарских традиција.
Активним дјеловањем радити на спречавању било каквих подјела старјешина и борачке
популације ВРС према политичкој припадности, ради очувања јединства Републике
Српске, као највеће тековине протеклог одбрамбено-отаџбинског рата.
Заштита лика и дјела, права и интереса старјешина, припадника породица погинулих,
несталих и умрлих старјешина ВРС и свих припадника ВРС.
Заштита и помоћ старјешинама ВРС и њиховим породицама, оптуженим и/или
осуђеним пред Хашким трибуналом, као и старјешинама и припадницима ВРС
оптуженим и/или осуђеним пред Судом Босне и Херцеговине.
Прикупљање архивске грађе ВРС и подстицање, одговорних старјешина и других
релевантних субјеката за израде монографија свих ратних јединицa.
Залагање за додјелу признања и одликовања заслужним старјешинама и припадницима
ВРС, који су из разних разлога до сада занемарени, а имали су важну улогу и велике
заслуге у протеклом отаџбинском рату.
Иницирати унапређење укупног, а посебно материјалног положаја и социјалне
сигурности старјешина ВРС, а посебно пружање правне помоћи у остваривању права.
Преко надлежних институција иницирати увид у остварена права свих припадника
Организације, те спровести активности на отклањању незаконитих одлука, које
подразумјевају ревизију борачког стажа и инвалидских права.
Иницирати приједлог измјене одредби у Закону о одликовањима и признањима, те
донијети акт о унапређењима у почасни чин ВРС, а за изузетне заслуге у стварању,
одбрани и очувању Републике Српске.
Остваривање свестране сарадње са свим организацијама у Републици Српскеој које су
проистекле из одбрамбено-отаџбинског рата, као и одређене сарадње са сличним
организацијама – удружењима у окружењу.
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ЗАДАЦИ И
РБ

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

1.

УСЛОВИ ЗА РАД И ФУНКЦИОНИСАЊЕ

1.1.

Проналазак и опремање канцеларијског
простора са одговарајућим намјештајем и
опремом за квалитетан и успјешан рад.
Проналазак и опремање канцеларијског
простора са одговарајућим намјештајем и
опремом за квалитетан и успјешан рад
регионалних и општинских одбора.
Увођење телефонске линије и интернета,
избор генералног секретара и издавање
чланских књижица члановима.
Израда web странице Организације и њено
континуирано ажурирање и формирање
преосталих општинских организација.
ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ

1.2.

1.3.

1.4.

2.

ВРИЈЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Јануар- Мај 2018.

До 31.12.2018.

Јануар – Мај 2018.

Јануар 2018.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

* Организација
старјешина ВРС Предсједништво.
* Организација –
Предсједништва
Регионалних и
општинских одбора
* Организација
старјешина ВРС Предсједништво
* Предсједништво
Организације –
администратор

Упознавање старјешине Организације, као и
чланова породица, погинулог, умрлог и несталог старјешине, о правима припадника одбрамбено-отаџбинског рата из састава ВРС.
Едукација чланова Организације о правима из
области здравља и основне социјалне заштите,
са посебним освртом на Правилник о правима
на медицинску помоћ и Правилник о бањској
рехабилитацији.
Обилазак старјешина Војске Републике Српске,
оптужених, притворених и осуђених, по основу
командне одговорности, који су притворени у
Суду БиХ и Хашком трибуналу, као и на
издржавању казне у земљи и иностранству.
Обезбеђивање једнократне помоћи за социјално
угрожене и тешко обољеле старјешине Војске
Републике Српске и чланове породица.

Јануар – Децембар
2018.

* Организација
* Регионални и
општински одбори

Јануар – Децембар
2018.

* Организација.
* Регионални
Општински
градски одбори

2.5.

Обилажење старјешинског кадра и ажурирање
социјалне карте ове категорије лица.

Јануар – Децембар
2018.

2.6.

Успоставити ажурну картичну и електронску
евиденцију чланова Организације старјешина
ВРС, те регулисати начин и могућности
плаћања чланарине.
ОБЛАСТ ИНФОРМИСАЊА И
ПРЕДАВАЊА СТАРЈЕШИНА

Јануар – Децембар
2018.

* Организација
* Регионални одбори
* Секретар

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Јануар – Децембар
2018.

Јануар – Децембар
2018.

и

* Организација –
Предсједништво
ОСТА у складу са
финансијским
могућностима
* Организација
*
Градски
и
општински одбори
*
Градски
и
општински одбори

3.1

ТЕМА: Теорија хаоса и управљање кризама у
савременом свијету данас.

Март 2018.

3.2.

ТЕМА: Угрожавање безбједности у 21 вијеку,
облици, садржаји и карактеристике.
ТЕМА: Припрема грађана Републике Српске за
безбједносне изазове и ванредне ситуације.
ТЕМА: Како младој генерацији приближити
одбрамбено-отаџбински рат и стварање РС.

Април 2018.

* Предсједништво
* Регионални одбори
„

Јуни 2018.

„

Септембар 2018.

„

3.3
3.4.
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3.5.

Издавање публикације „ЧАСТ ЈЕ СЛУЖИТИ
ОТАЏБИНИ“.

Децембар 2018.

3.6.

Информисање старјешина о савременом
наоружању и опремљености оружаних снага у
регији и свијету.

Септембар 2018.

4.

ОБЛАСТ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА

4.1
4.2.

4.3.

ОКРУГЛИ СТО: Мјесто и улога старјешине
Војске Републике Српске, у стварању и
одбрани Републике Српске.
ОКРУГЛИ СТО: Истина о Сребреници и
посљедице Извјештаја Комисије Владе
Републике о догађајима око Сребренице.
Издавање монографија ратних јединица

5.

ОБЕЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

5.1.

Обиљежавање 12. маја Дан Војске Републике
Српске и Дана Организације старјешина Војске
Републике Српске
Обиљежавање 03.05.1992. године, дана
страдања припадника ЈНА у Добровољачкој.
Обиљежавање 15.05.1992. године, страдања
припадника ЈНА у „Тузланској колони“.
Обиљежавање 28. јуна, Видовдана, операције
„КОРИДОР“ на Дугим њивама и Крсне славе
Организације старјешина ВРС.
Обиљежавање операција за одбрану западних
граница РС и значајних датума у регијама.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
6.
6.1.
6.2.

Мај 2018.

Новембар 2018.

Током године

Мај 2018.

* Организација
старјешина ВРС –
Комисија за инфор.
* Организација
старјешина ВРС.

* Предсједништво
*Комисија за научноистраживачки рад
„

* Организација
старјешина ВРС

Мај 2018.

*
Организација
СВРС – Комисија за
обиљ. значај. датума.
„

Мај 2018.

„

Јуни 2018.

„

Јануар - Септембар
2018.

„

Април 2018.

* Организација ВРС Предсједништво.
* Предсједништво

САСТАНЦИ- СЈЕДНИЦЕ
Редовна Сједнице Скупштине Организације
старјешина Војске Републике Српске
Тромјесечни састанци Предсједништва ОСТА
ВРС са предсједништава регионалних одбора.

ПРЕДСЈЕДНИК
Проф. др Милован Милутиновић
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