
 

 

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ 
Србац,Моме Видовића бр. 21.Тел./фах :051 / 926 – 518; Ж.Р.: 567-353-27000009-18 

E-mail :   obosrb@teol.net 

СКУПШТИНА 

        На основу члана 34., а у вези са чланом 26. Статута Борачке организације општине Србац, 

Скупштина Борачке организације општине Србац на сједници одржаној дана  14.02.2019.године,  

д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ И ПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА 

У БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 
                                                                   Члан 1. 

        Овом Одлуком уређују се питања: услови, критерији, начин, поступак и рокови за 

расписивање и провођење избора у Борачкој организацији општине Србац. 

        Саставни дио ове Одлуке је и План провођења избора Борачкој организацији општине 

Србац. 

        План провођења избора биће достављен свим органима који проводе изборе до 

25.02.2019.године. 

 

                                                                              Члан 2. 

       Избори у Борачкој организацији општине Србац провести ће се на свим нивоима 

организовања, и то у: 

-Мјесним Борачким организацијама до 15.04.2019.године, 

-Борачкој организацији општине Србац  са утврђеним кандидатима за предсједника Скупштине 

БО општине Србац, чланове Скупштине БОРС из БО општине Србац, чланове Предсједништва 

БО општине Србац, чланове Одбора ратних војних инвалида и Одбора породица погинулих и 

заробљених бораца до 10.05.2019.године. 

 

 

                                                                             Члан 3. 

       Изборну документацију у Мјесним Борачким организацијама чини: 

 

-Извјештај о раду Мјесне Борачке организације за протекли период, 

-Одлука о избору Скупштине Мјесне Борачке организације за оне МБО гдје се Скупштина бира 

на представничком нивоу на основу донешене Одлуке МБО, 

-Одлука о избору предсједника Мјесне борачке организације, 

-Одлука о избору чланова Предсједништва Мјесне Борачке организације, 

-Одлука о избору делегата Мјесне Борачке организације који се бирају у Скупштину Борачке 

организације општине Србац, 

-Одлука о избору кандидата за чланове Одбора РВИ и Одбора ППиЗ бораца БО општине Србац, 



 

-Ажурирана евиденција чланства у Мјесним Борачким организацијама са пресјеком на дан 

31.01.2019.године, а према потписаним приступницама. 

 

 

                                                                            Члан 4. 

         Изборну документацију у Борачкој организацији општине Србац чини: 

 

-Извјештај о раду Борачке организације општине Србац за протекли мандатни период, 

-Извјештај о проведеним изборима у Мјесним и Борачкој организацији општине, 

-Записник са изборне Скупштине БО општине Србац, 

-Одлуку о избору предсједника Скупштине БО општине Србац, 

-Одлуку о избору предсједника и чланова Предсједништва БО општине Србац, 

-Одлуку о избору предсједника , замјеника предсједника и чланова Одбора ратних војних 

инвалида БО општине Србац, 

-Одлуку о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова Одбора породица погинулих и 

заробљених бораца БО општине Србац, 

-Одлуку о избору делегата Скупштине БОРС из БО општине Србац, 

-Попуњени и овјерени обрасци /упитник/ за предсједника Скупштине, Предсједништва и 

предсједнике Одбора РВИ и ППиН бораца БО општине Србац, 

-Попуњени и овјерени обрасци / упитник / о општим подацима Борачке организације општине 

Србац. 

 

                                                                           Члан 5. 

      Борачка организација општине  Србац, заједно са БО Прњавор, Лакташи и Градишка, чини 

једну Изборну јединицу, те ове Борачке организације образују Координациони одбор, као облик 

заједничког дјеловања и усклађивања заједничких интереса. 

 

     Чланови Координационог одбора из БО општине Србац су: предсједник Скупштине, 

предсједник Предсједништва, предсједници Одбора РВИ и ППиН бораца ОБО Србац и чланови 

Скупштине БОРС из БО општине Србац. 

 

 

                                                                           Члан 6. 

     Скупштину Борачке организације општине Србац чине изабрани делегати у Мјесним 

Борачким организацијама и предсједници и замјеници предсједника Одбора РВИ и ППиН бораца. 

     У Скупштину Борачке организације општине Србац , Мјесне Борачке организације бирају 

делегате у складу са чланом 33. Статута БО општине Србац и ставом 5. члана 3. ове Одлуке. 

 

     Колективни чланови БО општине Србац своје представнике бирају тако да свака организација-

Удружење у својству колективног члана бира по једног члана Скупштине. 

 

 

                                                                           Члан 7. 

     Сагласно Статуту Борачке организације општине Србац, чланови Надзорног одбора, као и 

стална радна тијела /комисије/, бират ће се на Изборној Скупштини Борачке организације 

општине Србац из реда чланова Скупштине БО општине Србац. 



 

 

                                                                           Члан 8. 

     У провођењу избора на свим нивоима организовања БО општине Србац, обезбиједити: 

 

-да сједницама буду присутни сви чланови Борачке организације, представници органа власти и 

институција битних за остваривање права и интереса борачких категорија грађана, 

-да се на сједницама иступа достојанствено и самим тим афирмише расправа и дефинишу 

ставови који обезбјеђују права борачких категорија  грађана и задовољавање њихових интереса, 

-да се реално процјењују резултати рада БО општине Србац на свим нивоима организовања и 

утврђују правци даљњег дјеловања, 

-да сједнице буду добро припремљене, да кратко трају и да се донесу јасни и конкретни 

закључци, 

-да се у органе БО општине Србац искључиво бирају само чланови Борачке организације 

општине Србац са пребивалиштем у општини Србац, уз предходно извршену провјеру да 

кандидат предвиђен за бирање у органе БО није истовремено и члан неке друге организације која 

окупља борачке категорије на подручју општине Србац, 

-да се бирају доказани борци и чланови БО који уживају повјерење бораца и осталих чланова БО 

и средине у којој живе (не дезертери, ратни профитери,спонзори-донатори или лица која су 

статус остварила под сумњивим околностима ) и који су спремни да својим ангажовањем у 

органима БО општине  Србац дају допринос у рјешавању статусних и других питања борачких 

категорија грађана( не бирати оне представнике који у прошлом периоду нису хтјели да се 

активно укључе у рад органа БО иако су имали повјерење борачких категорија и били бирани у 

исте), 

-да се ревидира и тачно устроји чланство у БО општине Србац, 

-да се доследно поштују рокови утврђени Одлуком о провођењу избора. 

 

                                                                            Члан 9. 

      Изабрани чланови на руководеће функције, уколико припадају некој политичкој партији и 

обављају челне функције у истој, дужни су замрзнути све активности у тој партији док обављају 

функцију у  Борачкој организацији општине Србац  и не могу наступати као представници својих 

партија 

      Прије преузимања мандата изабрани представници на руководеће функције дужни су 

доставити потврду  да се не налазе на челним функцијама у политичкој партији. 

 

                                                                           Члан 10.  

       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и бит ће достављена сви органима који су 

дужни провести изборе. 

 

 

 

Датум:14.02.2019.године 

 

                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       Душко Митрић  

  



 

 

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

www: borackasrbac.com      e-mail :   obosrb@teol.net 

 

 

 

 

На основу члана 34. Статута Борачке организације општине Србац и члана 1.  Одлуке о 

расписивању и провођењу избора у Борачкој организацији општине Србац број и Пословника о 

раду органа БО општине Србац, Скупштина Борачке организације општине Србац на сједници 

одржаној дана 14.02.2019. године  д о н о с и: 

 

 

                                                                         П  Л  А  Н 
                          провођења избора у Борачкој организацији општине Србац 

 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

                                                                             Члан 1. 

 

Изборе у Борачкој организацији општине Србац у 2019. години провести на свим нивоима 

организовања у складу са Статутом и Одлуком о расписивању и провођењу избора у Борачкој 

организацији општине Србац ( у даљем тексту БО општине Србац ). 

 

                                                                             Члан 2. 

 

Стручна служба БО општине Србац ће за сваку изборну јединицу сачинити и истима уручити 

преглед органа које треба бирати са прецизно утврђеним роковима извршења. 

 

                                                                             Члан 3. 

 

Приликом провођења избора стриктно се придржавати утврђених рокова и датих упустава како 

би избори били проведени на вријеме и у духу демократских принципа. 

 

                                                                             Члан 4. 

 

Изборна документација мора бити комплетна и читко попуњена без могућности незаконите 

измјене исте. 

 



 

II  ИЗБОР ОДБОРА 

 

                                                                           Члан 5. 

 

Чланови БО општине Србац из реда ратних војних инвалида ( у даљем тексту РВИ ) бирају 

Одбор РВИ од 7 ( седам ) чланова. 

Мјесне борачке организације ће на својим изборним сједницама Скупштина дати приједлоге 

кандидата за чланове Одбора РВИ, на начин да свака Мјесна борачка организација предложи 

онолико кандидата из реда РВИ колико та Мјесна борачка организација има представника-

делегата у Скупштини Борачке организације општине Србац / по табели број 3./. 

 

Сви предложени кандидати из МБО ће на посебној сједници извршити избор Одбора РВИ. 

 

Приликом избора чланова Oдбора  поштовати принцип територијалне заступљености и избор 

извршити у складу са табеларним приказом број 1. 

 

Табела број 1. 

 

Р/Б ТЕРИТОРИЈА- ГРУПА МЈЕСНИХ 

БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

БРОЈ ЧЛАНОВА / РВИ / 

ИЗ ГРУПЕ МБО 

БИРА  ЧЛАНОВА 

ОДБОРА 

1. МБО:Бајинци,Дуго Поље, 

Бардача,Кладари и Гламочани 

44 1 

2. МБО: Каоци,Кобаш,Нова Вес и 

Корови 

40 1 

3. МБО:Стари Мартинац, 

Ножичко,Пребљези и Повелич 

59 1 

4. МБО:Ћукали,Срђевићи, Горња 

Лепеница, Доња Лепеница и 

Ситнеши 

48 1 

5. МБО:Кукуље,Разбој Лијевче и 

Лилић 

33 1 

6. МБО Србац 75 2 

  

УКУПНО: 

 

299 

 

7 

 

                                                                           Члан 6. 

 

Новоизабрани Одбор РВИ ће на конститутивној сједници изабрати предсједника и замјеника 

предсједника, који су истовремено изабрани и за делегате у Скупштини БО општине Србац. 

 

                                                                           Члан 7. 

 

Изабрани предсједник  Одбора РВИ је у складу са Статутом БО општине Србац потредсједник 

Скупштине БО општине Србац и члан Предсједништва БО општине Србац. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 30.04.2019.ГОДИНЕ. 



 

                                                                           Члан 8. 

 

Чланови БО општине Србац из реда породица погинулих и заробљених бораца ( у даљем тексту 

ППиЗ )бирају Одбор ППиЗ од  7 ( седам ) чланова. 

 

Мјесне борачке организације ће на својим изборним сједницама Скупштина дати приједлоге 

кандидата за чланове Одбора ППиЗ бораца, на начин да свака Мјесна борачка организација 

предложи онолико кандидата из реда чланова ППиЗ бораца колико та Мјесна борачка 

организација има представника-делегата у Скупштини Борачке организације општине Србац /по 

табели број 3./. 

 

Сви предложени кандидати из МБО ће на посебној сједници извршити избор Одбора ППиЗ 

бораца. 

 

Приликом избора чланова одбора поштовати принцип територијалне заступљености и избор 

извршити у складу са табеларним приказом број 2. 

 

Табела број 2. 

 

Р/Б ТЕРИТОРИЈА-ГРУПА МЈЕСНИХ 

БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

БРОЈ ЧЛАНОВА ППЗиН 

ИЗ ГРУПЕ МБО 

БИРА ЧЛАНОВА 

ОДБОРА 

1. МБО:Бајинци,Дуго Поље, 

Бардача,Кладари и Гламочани 

8 1 

2. МБО: Каоци,Кобаш,Нова Вес и 

Корови 

15 1 

3. МБО:Стари Мартинац, Ножичко, 

Пребљези и Повелич 

18 1 

4. МБО:Ћукали,Срђевићи, Горња 

Лепеница, Доња Лепеница и 

Ситнеши 

14 1 

5. МБО:Кукуље,Разбој Лијевче и 

Лилић 

7 1 

6. МБО Србац 36 2 

  

УКУПНО: 

 

98 

 

7 

 

                                                                           Члан 9.   

Новоизабрани Одбор ППиН ће на конститутивној сједници изабрати предсједника и замјеника 

предсједника, који су истовремено изабрани и за делегате у Скупштини БО општине Србац. 

 

                                                                           Члан 10. 

Изабрани предсједник  Одбора ППиН је у складу са Статутом БО општине Србац потредсједник 

Скупштине БО општине Србац и члан Предсједништва БО општине Србац. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 30.04.2019.ГОДИНЕ. 

 



 

III  ИЗБОРИ У МЈЕСНИМ БОРАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

                                                                           Члан 11. 

Скупштину Мјесне борачке организације чине сви чланови Мјесне борачке организације са 

подручја Мјесне заједнице, односно сви чланови Мјесне борачке организације. 

 

                                                                           Члан 12. 

Скупштина Мјесне борачке организације чији је број чланова већи од 100, може донијети 

Одлуку и извршити избор Скупштине Мјесне борачке организације на представничком  нивоу. 

 

Број представника у Скупштини Мјесне борачке организације сагласно претходном ставу 

одређује се Одлуком Скупштине и Пословником о раду Мјесне борачке организације. 

 

                                                                           Члан 13. 

 

Приликом избора представника у Скупштину МБО на представничком нивоу водити рачуна о 

заступљености свих дијелова територије једне МБО. 

 

                                                                           Члан 14. 

 

Од органа Скупштина МБО бира: 

 

а) Предсједника Скупштине МБО. 

    Избор предсједника Скупштине МБО се врши из реда демобилисаних бораца који имају  

    остварен статус борца прве и друге категорије. 

    Предсједник Скупштине МБО је истовремено и предсједник Предсједништва МБО. 

б) Потпредсједнике Скупштине МБО. 

    Скупштина МБО бира два потпредсједника Скупштине МБО и то по једног из реда РВИ од  

    прве до четврте категорије и члана ППиН бораца са оствареним статусом. 

    У случају да нема ових категорија потпредсједници се могу бирати и од чланова који су РВИ 

    закључно шесте категорије или демобилисани борци прве и друге категорије. 

в) Секретара. 

    Избор секретара се врши из реда демобилисаних бораца прве и друге категорије, РВИ од прве 

    до шесте категорије или члана ППиН бораца са оствареним статусом. 

г) Предсједништво Скупштине МБО. 

    Избор чланова предсједништва врши се од: 

    -демобилисаних бораца 1.,2. и 3. категорије, 

    -РВИ од 1. до 6. категорије и 

    -чланова ППиН бораца са оствареним статусом. 

 

    Број чланова Предсједништва се бира у зависности од броја чланова МБО и то на следећи  

    начин: 

     -МБО са потписаних 31 до 100 приступница бира 5 ( пет ) чланова Предсједништва, 

     -МБО са потписаних 101 до 300 приступница бира 7 ( седам ) чланова Предсједништва, 

     -МБО са потписаних 301 и више приступница бира 9 ( девет ) чланова Предсједништва. 

 



 

У састав Предсједништва обавезно се бира по један члан из реда РВИ и члана ППиН бораца. 

 

Предсједништво на конститутивној сједници бира замјеника предсједника Предсједништва МБО. 

 

д) Делегате у Скупштину БО општине Србац. 

 

Делегати у Скупштину БО општине Србац бирају се из реда демобилисаних бораца 1. и 2. 

категорије, РВИ од 1. до 4. категорије и чланова ППиН бораца са оствареним статусом, а на 

основу броја чланова МБО у складу са табеларним приказом број 3. 

 

Такође, Мјесна борачка организација у складу са ставовима 2.члана 5. и члана 8. овог Плана бира 

и кандидате за чланове Одбора РВИ и Одбора ППиЗ бораца. 

Број кандидата за оба Одбора из Мјесних борачких организација одговара броју делегата у 

Скупштини БО општине Србац из сваке Мјесне борачке организације. / идентично табели 3./. 

 

Табела број 3. 

Р/Б МЈЕСНА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БРОЈ ЧЛАНОВА БРОЈ ДЕЛЕГАТА 

1.  ДУГО ПОЉЕ 31 1 

2.  ГОРЊА ЛЕПЕНИЦА 31 1 

3.  БАРДАЧА 34 1 

4.  ДОЊА ЛЕПЕНИЦА 37 1 

5.  КЛАДАРИ 42 1 

6.  СТАРИ МАРТИНАЦ 46 1 

7.  ЛИЛИЋ 47 1 

8.  КОРОВИ 59 1 

9.  КАОЦИ 62 1 

10.  ГЛАМОЧАНИ 63 1 

11.  РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ 65 1 

12.  ПРИЈЕБЉЕЗИ 68 1 

13.  СИТНЕШИ 83 1 

14.  НОВА ВЕС 83 1 

15.  КОБАШ 92 1 

16.  ЋУКАЛИ 102 2 

17.  БАЈИНЦИ 103 2 

18.  СРЂЕВИЋИ 103 2 

19.  НОЖИЧКО 109 2 

20.  КУКУЉЕ 123 2 

21.  ПОВЕЛИЧ 154 3 

22.  СРБАЦ 384 5 

23.  ОДБОР ППЗиН БОРАЦА  2 

24.  ОДБОР РВИ  2 



 

25.  РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ ОТАЏБИНЕ 

СРПСКЕ 
 1 

26.  УЈЕДИЊЕНИ РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ  1 

    

 УКУПНО: 1921 39 

      

                                                                        

Члан 15. 

 

За провођење избора у МБО Скупштине МБО ће обезбједити радна тијела и то: 

а) радно Предсједништво од три члана, 

б) записничара, 

в) верификациону комисију, 

г) кандидациону комисију, 

д) изборну комисију, 

ђ) комисију за закључке и  

ж) овјериваче записника. 

 

Радна тијела обезбједити у складу са Пословником о раду Скупштине МБО, чланови 

10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17 и 18. Пословника о раду Скупштине МБО. 

 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 15.04.2019.ГОДИНЕ 

 

 

IV  ИЗБОРИ У БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

                                                                             Члан 16. 

 

 

а) Избор предсједника Скупштине БО општине Србац. 

Избор се врши из реда изабраних  делегата Скупштине БО општине Србац  у складу са чланом 

12. и чланом 13. Пословника о раду Скупштине БО општине Србац. 

 

 

б) Избор-Верификација избора  Одбора РВИ и Одбора  ППиН бораца. 

    Скупштина БО општине Србац верификује изабране Одборе РВИ и ППиН бораца, а  

    предсједници Одбора су истовремено и изабрани подпредсједници Скупштине БО 

    Општине Србац и чланови Предсједништва БО општине Србац. 

 

в) Избор чланова Предсједништва Скупштине БО општине Србац. 

Чланове Предсједништва Скупштине БО општине Србац бирати из реда делегата у Скупштини   

БО општине Србац поштујући територијални принцип у складу са табеларним приказом број 4. 

 

 

 



 

Табела број 4. 

 

 

Р/Б ТЕРИТОРИЈА-ГРУПА МЈЕСНИХ 

БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

БРОЈ ЧЛАНОВА 

ИЗ ГРУПЕ МБО 

БРОЈ ЧЛАНОВА 

ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

1. МБО: Бајинци,Дуго Поље, 

Бардача,Кладари и Гламочани 

273 1 

2. МБО:Каоци,Кобаш, Нова Вес и 

Корови 

296 1 

3. МБО:Стари Мартинац, Ножичко и 

Пријебљези, 

223 1 

4. МБО:Повелич, 154 1 

5. МБО:Ћукали и Срђевићи, 205 1 

6. МБО:Горња Лепеница, Доња 

Лепеница  и Ситнеши 

151 1 

7. МБО:Кукуље,Разбој Лијевче и 

Лилић 

235 1 

8. МБО Србац 384 2 

9. Одбор ППиЗ бораца  1 

10. Одбор РВИ  1 

 

 

 

УКУПНО 

 

1921 

 

11 

 

 

 

Кандидате за чланове Предсједништва ће усагласити предсједници  МБО послије проведених 

избора у МБО. У случају да не дође до усаглашавања за избор чланова Предсједништва 

приступиће се избору на самој сједници Скупштине , такође поштујући избор по територијалном 

принципу. 

 

г) Избор делегата у Скупштину БОРС. 

Делегати у Скупштину БОРС се бирају из састава Скупштине БО општине Србац тако што ће 

Кандидациона комисија предложити Скупштини кандидате за делегате у Скупштину БОРС у    

складу са Статутом БОРС и Одлуком о провођењу избора у БОРС која регулише начин избора 

делегата из Борачких организација општина у Скупштину БОРС. 

 

д) Избор радних тијела Скупштине. 

Радна тијела Скупштине бирати у складу са Статутом БО општине Србац и Пословником о 

раду Скупштине БО општине Србац.  

    Кандидациона комисија ће припремити приједлоге кандидата за радна тијела Скупштине БО  

    општине Србац. 

                                                                         Члан 17. 

 

За провођење избора и конституисање Скупштине БО општине Србац и њених органа, 

Скупштина ће обезбједити радна тијела и то: 

 



 

-радно предсједништво од три члана, 

-записничара, 

-верификациону комисију, 

-кандидациону комисију, 

-изборну комисију, 

-комисију за закључке и 

-овјериваче записника. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 10.05.2019.ГОДИНЕ. 

 


