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МИНИСТРУ ЗА РАД И ИНВЛИДСКОБОРАЧКУ ЗАШТИТУ У ВЛАДИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Господину Миленку Савановићу

Поштовани господине Министре,
Ризикујући да нас опет прозовете за „јефтини популизам“, одлучили смо да
се са Вама отворено дописујемо, јер не постоји други начин да наши саборци
и цјелокупна јавност сагледају неразумне и штетне потезе Министарства
којим Ви руководите.
Морамо да нагласимо да Вам пишемо искључиво као Министру, без обзира
како се зовете и из које политичке странке долазите.
Ваша настојања и настојање огромне већине политички изабраних или
именованих лица који представљају пирамиду Државе да игноришете и
избјегнете наш захтјев за уставно одређење бораца и чланова њихових
породица те иницијативу за системско уређење области борачко-

инвалидске заштите бољим законским рјешењима, неће проћи иако чините
све да нас ратне „Ветеране Републике Српске“ омаловажите и потцијените.
Нисте Ви случајно инсистриали да Вам се баш у вријеме наших иницијатива
за враћање достојанства саборцима и члановима њихових породица достави
број чланова свих Организација, Савеза и Удружења проистеклих из
Одбрамбено-отаџбинског рата.
Ми смо са тим апсолутно сагласни, али не начин како су Вам то предложили
Ваши сарадници или послушници из других структура.
Ако заиста имате часне намјере да направите пресјек ситуације и имате
валидну евиденцију зашто сте игнорисали нашу сугестију да сваки члан мора
лично потписати своју припадност са јединственим матичним бројем грађана
и са бројем личне карте.
Ако Ви вјерујете у број од 127 000 чланова Борачке Организације како се
неосновано похвалио Предсједник Борачке Организације Републике
Српске,добијених само притиском дугмета на компјутеру, нама тај број не
значи ништа као ни број корисника инвалидско борачке заштите који је још
увијек већи од 230 000, јер и једна и друга бројка само служе за пуку
манипулацију људима и прање огромне количине новца која иде у неповрат
а да при томе наши саборци свакодневно умиру у сиромаштву или се
убијају у безнађу. Нису Министре сви у стању да својој дјеци омогуће бољи
живот у државама ван ове за коју су „дали све а нису добили ништа, јер су
јој многи који за њу нису дали ништа - узели све“!
На основу акта у којем сте предложили које елементе треба да има
евиденција /без личног потписа и броја личне карте/ , могли смо Вам
излистати резултате пописа у Републици Српској и приказати као своје
чланство па Ви и генерали у Министарству заједно са Предсједником БОРС-а
провјеравајте баш као што Ви нас стављате у позицију да провјеравамо
нешто што се провјерити не може.
Зато нећете добити број наших чланова и слободно нас скините са гранта
који Ви одбравате, јер и са грантом и без гранта ускоро ће уследити наша
трећа иницијатива да Влада Републике Српске укине сва давања

Организацијама, Савезима и Удружењима насталим из Одбрамбеноотаџбинског рата, те да се та средства усмјере на мјесечни борачки додатак
за немоћне, болесне и незапослене борце у чијим породицама нико не ради.
Нека се укину сва давања!Само када се Организације, Савези и Удружења
буду финансирали од чланарине својих чланова тачно ће се знати ко колико
има стварних чланова. Али, опет не на начин у коме је Борачка учланила
борце на основу отписа дуга за струју и одбија чланарину из инвалиднине и
борачког додатка а да никог од нас не пита да ли смо са тим сагласни и да ли
смо задовољни нивоом права за која се Борачка Организација Републике
Српске за нас изборила пред свим Владама у 25 послератних година.
Истовремено нам је намјера да пред Уставним Судом Републике Српске
укинемо постојећи срамотни Закон о правима бораца јер је неуставан.
Ужасно је сазнање да сте баш Ви и Предсједник БОРС-а највећи противници
уставног одређења бораца и чланова њихових породица. Да ли је то цијена
дила за добијање неког само Вама двојици познатог посебног статуса
Борачкој Организацији Републике Српске или боље речено неколицини
функционера који годинама омаловажавају своје саборце. Увијек част
појединцима који свој посао раде предано и одговорно.
Треба да знате да ми од уставног одређења и системског законског
рјешења који враћа минимум достојанства борцима и члановима њихових
породица нећемо одустати по цијену да вам ми ратни „Ветерани
Републике Српске“ дођемо пред Народну Скупштину Републике Српске, па
нас пребројте!
Зато Вас још једном јавно позивамо да сви заједно што прије а најкасније у
следећој седмици сједнемо за сто и ствари покушамо институционално
уредити и ријешити јер биологија неће да чека бирократске процедуре
С поштовањем!
Управни Одбор
„Ветерана Републике Српске“

