
РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА БИЈЕЉИНА 
E-mail: gradska.organizacija.bijeljina@gmail.com 

 
76300 БИЈЕЉИНА КНЕЗА МИЛОША бр. 8 ТЕЛЕФОН/ФАКС 055/225-250 

 
Жр: 5620030000266710 Развојна банка, А.Д. Бијељина 
ЈИБ: 4400377210002 

 
Одбор потомака - дјеце погинулих бораца Бијељина 
Е-mail: odbor.djece.poginulih.boracabn@gmail.com 
Број: 
Датум: 
ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПОСЛЕДЊИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ 
 
         У протеклих шест мјесеци Одбор потомака – дјеце погинулих и несталих бораца 
Бијељина активно је дјеловао на реализацији планираних циљева и задатака, а све у сврху 
побољшања статуса дјеце погинулих бораца, како кроз систематизацију истих путем 
израде социјалних карти тако и кроз њихову примјену у запошљавању. 
 
На састанку одржаном 18.04.2016. године у великој сали Скуштине града  на којем је 
присустовало преко 30 дјеце погинулих бораца формирана је комисија за израду 
социјалних карти. Комисија је одмах након одржаног састанка кренула са радом. У 
наредним мјесецима позиву се одазвало преко 150 дјеце погинулих бораца који су 
испунили социјалну карту, а јавни позив је још увијек отворен. 
 
Ради успостављања сарадње и могућности запошљавања потомака-дјеце погинулих бораца 
слати су дописи свим Јавним установама и предузећима као и приватном сектору, након 
чијих одговара су заказани и реализовани састанци  са великим бројем директора јавних 
установа и приватних предузетника. 
 
По утврђеној прелиминарној ранг листи слате су препоруке за дјецу погинулих бораца 
која су изразила жељу да учествују на постојећим конкурсима  и делегација Одбора је 
организовала  одлазак на интервју са сваким од њих понаособ. 
 
С поносом можемо истаћи да је рад Одбора за кратко вријеме показао резултате о чему 
свједочи  запошљавање Предрага Цвијановића, дјетета погинулог борца, првог на 
прелиминарној ранг листи. У наредном периоду запослено је још дјеце из ове категорије. 
 
Поводом расправе о актуелним дешавањима организован је и Округли сто на тему 
„Могућности и начини запошљавања дјеце погинулих и несталих бораца“ од стране 
Градске организације породица зароблљених и погинулих бораца и несталих цивила, као 
и предстваника Одбора потомака – дјеце погинулих бораца. Исти је одржан 29.07.2016. 
године у великој сали Градске управе Града Бијељине. Приликом састанка са директорима 
Јавних установа и предузећа изнјети су сви проблеми ове категорије као и могући начини 
њиховог рјешавања. На тај начин, будући да не постоји законска обавеза послодаваца која 
их обавезује да запосле дјецу погинулих бораца, ми смо се трудили да им то наметнемо као 
моралну обавезу. 
 
Након одржаног Округлог стола, послати су захтјеви  Јавним установама и предузећима о 
приступу информацијама о броју запослених који до краја 2016. године стичу услове за 
одлазак у пензију, како би се благовремено послали предлози дјеце погинулих бораца за 
попуњавање упражњених радних мјеста, а све по листи приоритета утврђеној израдом 
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социјалне карте. Поједине Јавне установе и предузећа су већ одговориле на наше захтјеве а 
ми се надамо да ћемо у скорије вријеме имати јасан и комплетан увид о броју запослених 
који ће до краја 2016. године бити пензионисани. 
 
Поред наведених активнoсти у вези запошљавања дјеце погинулих бораца, Одбор је у 
протеклих шест мјесеци активно дјеловао и на плану помоћи социјано угроженим 
члановима породица погинулих бораца и несталих цивила, као и  демобилисаних бораца 
и ратних војних инвалида. 
 
Чланови Одбора потомака-дјеце погинулих бораца, уз подршку Градске организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина, одазвала су се и 
хуманитарној акцији како би помогла нашем суграђанину Славку Павловићу. Тим поводом 
уручена је новчана помоћ. 
 
Скромна новчана помоћ уручена је и демобилисаном борцу и ратном војном инвалиду 
Војске Републике Српске Станимиру Калајџићу, који је незапослен и самостално се брине 
о својој непокретној мајци која болује од Алцхајмерове болести. 
 
Одбор потомака-дјеце погинулих и несталих бораца је организовао и акцију добровољног 
давања крви поводом обиљежавања 4 августа - годишњице прогона Срба из РС Крајине у 
акцији Олуја. Акцији се одазвало преко 30. дјеце погинулих бораца. 
 
Делегација Одбора заједно са руководством Градске организације породица заробљених и 
погунилих бораца и несталих цивила Бијељина присуствовала је обиљежавању свих датума 
везаних за страдање Срба као што су: 
 
12.05.2016. Дан Војске Републике Српске. 
15.05.2016. Годишњица Тузланске колоне. 
10.06.2016. Годишњица страдања Срба на Чемерну. 
16.06.2016. Годишњица страдања Срба Сарајевско-Романијске регије. 
27.06.2016. Обиљежавање крсне славе Војске Републике Српске у Бијељини. 
07.07.2016.  Паростос погинулим борцима и обиљежавање црквене славе у Ченгићу. 
09.07.2016 .Годишњица страдања Срба у Подрињу. 
 
Поред овога Одбор је присуствовао полагању камена темељца за изградњу Спомен-собе 
погинулим борцима са подручја града Бијељина а Градска организација  породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина  била је и један од 
иницијатора изградње ове Спомен-собе. 

 
С поштовањем       Председник  Одбора 

  
                                                                        Ненад Јовановић 


