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ЗАХТЈЕВ КОЛЕГИЈУМУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – доставља

- ПРЕДСЈЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
            господину Недељку Чубриловићу

Поштовани,

Захтијевамо да већ на Првој сједници Колегијума Народне Скупштине на
дневни ред ставите овај захтјев „Ветерана Републике Српске“, да се у складу
са Уставом Републике Српске и пословником Народне Скупштине , те на
основу грађанске иницијативе са 3000  потписа коју смо Вам предали,  на
дневни ред Скупштине Републике Српске, прије 28.јуна /Видовдана/ ставите
уставни амандман који гласи: „Борци Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и чланови њихових породица уживају посебну заштиту у
складу са законом.“

Вијест о томе да је Скупштински одбор за инвалидско-борачку заштиту одбио
да у Програм рада Народне Скупштине Републике Српске за 2017.  годину,
уврсти наш приједлог Уставног амандмана и Нацрта новог закона о правима
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бораца-ветерана и чланова њихових породица, у нама је изазвао бијес који
више немамо намјеру   контролисати.
Бијес је повећан сазнањем да у том Одбору Народне скупштине сједе као
равноправни чланови Предсједник Борачке Организације Републике Српске
којег наводно „нико није питао“ па је због тога био притив као и Предсједник
Савеза ратних војних инвалида Републике Српске који је по овој теми био
уздржан.
Ви као Предсједник највишег законодавног тијела у Републици Српској треба
да знате да ми нисмо дужни тражити одобрење од Предсједника Борачке
Организације Републике Српске јер ми са БОРС-ом имамо потпуно исти
статус од јавног интереса за Републику Српску,  ма колико то сметало било
коме. Не интересује нас!
Скупштински Одбор је имао посебну обавезу да уврсти Амандман и Нацрт
закона у Програм јер се ради о грађанској иницијативи покренутој у складу са
Уставом Републике Српске.

Молимо Вас да ову неправду исправите и на Колегијуму Народне Скупштине
испланирате одржавање Посебне сједница Народне Скупштине Републике
Српске прије Видовдана, и да је  посветите проблемима демобилисаних
бораца-ветерана и члановима њихових породица са само једном тачком
дневног реда: Амандман на устав Републике Српске, како је цитирано.
Нико нема право да игнорише наше потписе јер су прикупљени у складу са
Уставом и тиме избјегли сваку политичку конотацију избјегавајући
пословничку когућност да овакав приједлог умјесто нас предлаже
Предсједник Републике Српске, Влада Републике Српске, било који
Посланички Клуб, Посланичка група или Народни посланик.

Морате знати да је текст овог Амандмана једногласна Одлука Скупштине
„Ветерана Републике Српске“ одржане 24.децембра 2016. године у Броду
изгласана од 151 делегата ратних ветерана из цијеле Републике Српске и да
је Управни одбор нашег Удружења дужан да усвојене одлуке спроводи у
живот у задатим роковима.
Уз сво разумијевање за низ важних питања којима се бави Народна
Скупштине Републике Српске, дужни смо да Вас упозоримо да су ратни
ветерани а сигурни смо и сви наши случајно преживјели саборци и чланови
њихових породица, (без обзира којим Организацијама, Савезима или



Удружењима припадају) на ивици стрпљења због очигледног игнорисања  од
свих политичких фактора у Републици Српској.
Истовремено стиче се утисак да смо ми као руководство ратних ветерана
купљени од неких политичких моћника па због тога смо наводно принуђени
да трпимо такав игнорантски став према најзаслжнијим случајно
преживјелим синовима Отаџбине!
Јавно свима вама који се бавите  државним пословима истичемо да ми Вама
не дугујемо ништа,а Ви нама дугујете много, а најмање што нама  дугујете
јесте, да борце Отаџбинско-одбрамбеног рата уставно одредите и тиме
створите уставни темељ за статусно социјално збрињавање кроз низ закона
који до овог тренутка потпуно заобилазе најзаслужније синове Отаџбине а
и законом гарантована права се руше на Уставном Суду Републике Српске,
јер немају уставно утемељење.

С поштовањем!
Управни одбор „Ветерана Републике Српске“
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