
 

 
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ 

Србац,Моме Видовића бр. 21.Тел./фах :051 / 926 – 518; Ж.Р.: 551-47022089376-78 

E-mail :   obosrb@teol.net 

СКУПШТИНА 

 

 

          

               На основу члана 34. Статута Борачке организације општине Србац, 

Скупштина Борачке организације општине Србац, на својој сједници одржаној 

дана 08.11.2013. године, д о н о с и 

 

 

 

К О Д Е К С 

Борачке организације општине Србац 

 

 

Члан 1. 

 

               Кодексом Борачке организације општине дефинишу се односи и правила 

понашања чланова Борачке организације и представника изабраних на 

руководеће функције из реда чланова Борачке организације на свим нивоима 

организовања. 

 

Члан 2. 

 

               У складу са циљевима и задацима, које је утврдила Борачка 

организација, сваки члан Борачке организације у својој средини гдје живи и ради 

дужан је уложити максималне напоре у остваривању и провођењу тих циљева и 

задатака. 

 

Члан 3. 

 

               Полазећи од тих опредјељења посебна одговорност односи се на 

представнике Борачке организације изабране на руководеће функције у Борачкој 

организацији чији рад треба да, у сарадњи са актуелном власти, буде усмјерен на 

омогућавање ефикаснијег остваривања права и интереса демобилисаних бораца, 

ратних војних инвалида и породица погинулих, заробљених и несалих бораца и 

цивилних жртава рата. 

 

Члан 4. 

 

               У циљу повећања социјалне и правне сигурности борачких категорија 

грађана, представници бораца морају се залагати за отклањање свих 

негативности у друштву и за ефикасност рада институција система. 

 



 

Члан 5. 

 

                Изабрани представници Борачке организације све своје активности 

требају заснивати на интересним принципима пружања помоћи демобилисаним 

борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих, заробљених и 

несталих бораца и цивилних жртава рата. 

                Својим дјеловањем иницирати ријешавање питања која су у функцији 

остваривања права и интереса борачких категорија грађана. 

 

Члан 6. 

 

                Чинити напоре на предлагању и изналажењу нових метода и садржаја 

рада Борачке организације, која ће, као озбиљан интересни партнер структурама 

власти, континуирано и активним дјеловањем моћи усмјерити активност на 

санирању последица рата и организованом начину рјешавања питања борачких 

категорија грађана. 

 

 

Члан 7. 

 

                Заједнички именитељ задатака и различитост интереса борачких 

категорија грађана треба да буде моторна снага која ће омогућити сарадњу, 

увезаност и ефикасност свих органа и радних тијела Борачке организације. 

 

Члан 8. 

 

                У активностима Борачке организације ангажовати угледне људе, који у 

својим срединама гдје живе и раде уживају углед и повјерење, који својим 

стручним и организационим способностима могу пружити максималну помоћ у 

сваком погледу борачким категоријама, као и у сагледавању њихових интереса и 

потреба те дефинисању и остваривању њихових права. 

 

Члан 9. 

 

                 Не дозволити неодговорне и незаконите поступке појединаца који 

представљају Борачку организацију и нарушавају углед Борачке организације. 

 

Члан 10. 

 

                 Савјети, упутства и препоруке борачким категоријама грађана морају 

бити стручни и утемељени у законима и другим нормативним актима. 

 

 

Члан 11. 

 

                 Инсистирати и учествовати у дефинисању статуса борачких категорија 

грађана и остваривању права по основу тог статуса али не преузимати улогу нити 

бити замјена институцијама власти. 

 

Члан 12. 



 

 

                 Чланови Борачке организације изабрани у органе Борачке организације 

и органима власти морају се у свом раду придржавати усвојених принципа на 

којима се заснива дјеловање Борачке организације, а посебно да та дјеловања 

буду у духу тих начела, а прије свега да они представљају друштвену, интересну, 

хуманитарну, невладину и нестраначку организацију. 

 

Члан 13. 

 

                  Изабрани чланови на руководеће функције, уколико припадају некој од 

политичких партија и обављају одговорну функцију у тој партији, дужни су да 

све активности у тој партији замрзну, односно док обављају функцију у Борачкој 

организацији не могу иступати као представници својих партија. 

 

Члан 14. 

 

                  Не дозволити рефлексију неприхватљивих политичких тенденција на 

рад и дјеловање Борачке организације. 

 

Члан 15. 

 

                  Лица представници изабрани у органе Борачке организације дужна су 

редовно присуствовати раду тих органа, а о усвојеним ставовима информисати 

своју изборну базу, без обзира на његов однос према тим ставовима. 

                  Уколико та лица имају другачији став према тим питањима, морају 

поштовати став већине и њега проводити, с тим да има право да изнесе свој став 

као своје издвојено мишљење. 

 

Члан 16. 

 

                  Уколико изабрани представник Борачке организације не присуствује 

сједницама органа или тијела на које је изабран, након три неоправдана 

изостанка, покреће се поступак смјене у складу са правилима о раду Борачке 

организације. 

 

Члан 17. 

 

                  Кодекс етичких начела ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

 

Број:И: 01/ 231-1 

Датум:08.11.2013.године 

 

                                                                                                             П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

                                                                                                                   Душко Митрић 

 

 

 


