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Поштовани саборци!

-

Преднацт новог Закона који нама, а и вама као нашим саборцима враћа минимум
достојанства, иако пуно више сви заслужујемо, први пут обухвата све учеснике
одбрамбено отаџбинских ратова чије је жртвовање у директној или индиректној вези
са стварањем и одбраном Републике Српске:
погинуле и нестале борце-ветеране
ратне војне инвалиде
преживјеле борце-ветеране
ратне заробљенике
добровољце
борце Републике Српске Крајине
обољеле и умрле борце-ветеране чија је бослест у директној вези са последицама
учешћа у рату.
нису изостављени ни борци-ветерани и ратни заробљеници из другог свјетског рата
(четници и партизани)
Зашто ријечи борац додајемо и ријеч ветеран? Зато што се права остварују по основу
учешћа у рату када смо имали статус борца а та права треба да остварујемо у миру
када имамо статус ратних ветерана. Уосталом не видимо ни један разлог да некоме
смета ријеч ветеран јер не постоје у свијету социјације из одбрамбено-отаџбинских
ратова које себе називају „борачке“ него искључиво „ветеранске асоцијације“.
Уосталом и свјетска асоцијација са сједиштем у Паризу чија је чланица БОРС, како
сами наводе - зове се „Свјетска Организација ветерана“ а не Свјетска асоцијација
бораца. Чак и у словенском говорном подручју у употреби је искључиво израз
„ветеран“, па је и у Москви сједиште „Ветерана Русије“.
Ипак, имајући у виду традицију и вријеме настанка „Борачке Организације
Републике Српске“ ми смо нашли компромисно рјешење па у Закону употребљавамо
сложеницу „борац-ветеран“ што никоме добронамјерном не би требало да смета.
Уосталом то је форма у односу на садржину коју нуди овај Преднацрт:
Категоризацијом је предвиђено само три категорије, али више група. Зашто?
Кроз једноставнију категоризацију се избјегавају огромне разлике у доприносу за
стварање и одбрану Републике Српске а кроз групе је тај допринос ипак
изнијансиран. То значи да Закон нема за циљ да се превише дијелимо у патриотизму,
али истовремено уважава ризик за губитак живота, наравно са истицањем
жртвовања живота или дијелова тијела као неупоредив допринос са било којим
другим доприносом за Републику Српску.
Коефицијент обрачуна мјесечног примања за све борце-ветеране (погинуле,
инвалиде, ратне заробљенике те преживјеле борце-ветеране је потпуно исти без
обзира којој групи припадају) и износи 0,009 % од просјечне нето плате обрачунате
од ЈУ „Статистички завод Републике Српске“ помножен са бројем мјесеци учешћа у
борбеним дејствима.

За борце-ветеране друге категорије тај коефицијент износи 0,007 а за борце-ветеране
треће категорије он износи 0,004% нето мјесечне плате.
То на примјеру значи: борац-ветеран прве категорије, чије је учешће у рату нпр. 50
мјесеци, своје мјесечно примање израчунава по формули: ( нето мјесечна плата 820
КМ x 0,009% = 7,38 КМ x 50 мјесеци = 369,00 КМ. Дакле, борац-ветеран прве
категорије са 50 мјесеци учешћа, без обзира на групу, у тој категорији би имао
мјесечно примање од 369,00 КМ.
Поставља се питање: Чему онда подјела на групе у оквиру једне категорије
Због личне састисфакције и нијансираног доприноса које може имати ефекта нпр. у
неким другим приоритетима предвиђеним овим Законом. Тако нпр. при
запошљавању под истим условима приоритет ће имати борац-ветеран прве
категорије прве групе у односу на борца-ветерана прве категорије друге групе. У
стипендирању дјеце, у стамбеном збрињавању итд... што ипак нијансирању на групе
даје смисао.
По истој формули се израчунавају примања друге и треће категорије са истим
смислом нијансирања по групама.
Овај закон елиминише неправду по којој борац-ветеран пензионер има мјесечни
додатак а борац-ветеран који нема услове за пензионисање има годишње примање.
Одликовани борац-ветеран такође овим законом не губи своје примање које је имао
на годишењем нивоу, него му је то примање расподјељено на мјесечне додатке на
основицу, али се елиминише неправда у постојећем закону по коме је одликовани
борац нужно и борац прве категорије а нпр. побјегао је из рата у раном периоду
ратних сукоба. Овај закон му не оспорава одликовање, али га по периоду учешћа у
рату сврстава у категорију коју заслужује па ће се десити да и одликовани борац
може бити у трећој категорији.
Овај Закон такође исправља неправду према младим борцима који су пунољетство
стекли у рату а који су у постојећем закону сврстани у врло ниске категорије и тиме
понижени. Са посебним додатком ова неправда се потпуно исправља.
Погинулим, несталим борцима (а сви су категорисани у прву категорију јер
погинуле је бесмислено дијелити) права овим законом су потпуно сачувана и
прецизније одређена.
Ратним војним инвалидима такође су права сачувана, с тим што су разлике у
примањима знатно праведније распоређене, јер постојећи закон потпуно игнорише и
понижава борце-ветеране са нижим процентом оштећења организма што по нама
није праведно јер нико није могао бирати степен оштећења организма као што нико
није могао бирати да ли ће преживјети или не.
И на крају врло важне одредбе се односе на Р Е В И З И Ј У постојећег списка
уживалаца права по основу учешћа у рату која би требала за резултат да има: Р Е Г
И С Т А Р Б О Р А Ц А-В Е Т Е Р А Н А!

Поптуно свјесни промашаја свих досадашњих ревизија чији су носиоци били
Општински и Градски органи управе из ове области ми као предлагачи их нисмо
могли изоставити јер би дошли у колизију са пуно других законских прописа.
Због тога су и даље они носиоци реизије у првом степену а Надлежно министарство у
другом степену али сада са много израженијим присуством представника
Организација и Удружења насталих из одбрамбено-отаџбинског рата и што је још
важније са директним учешћем старјешинског кадра од нивоа к-данта бригаде до
командира одјељења тако да ће се у свим већим срединама гдје не постоји друга
могућност вршења категоризације и израде регистра примјенити искључиво метод:
МИРНОДОПСКОГ ПОСТРОЈАВАЊА ЈЕДИНИЦА!
То наводи на закључак да нам је у преднацрту овог закона приоритетни циљ био да
одвојимо борце-ветеране од оних који за Републику Српску нису дали ништа а
уживају права по постојећем закону и наравно да вратимо достојанство борцимаветеранима који су имали среће да преживе без степена оштежења организма не
умањујући права породицама наших погинулих, несталих сабораца као ни права
ратних војних инвалида и ратних заробљеника.

