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Захтјев за заказивање
Посебне сједнице Народне скупштине
Републике Српске – доставља
- Посланичким клубовима
- Посланичким групама
- Народним посланицима
Поштовани,
Ми „Ветерани Републике Српске“, удружење грађана од јавног интереса за
Републику Српску, обраћамо Вам се са надом да ћете разумјети важност
доношења Амандмана на Устав Републике Српске којег са образложењем
имате у прилогу овог захтјева.
С обзиром да смо на бази стицања статуса Удружења од јавног интереса
добили могућност да пратимо рад Народне Скупштине Републике Српске
непосредним присуством, напомињемо да смо информисани о томе да
постоји низ амандмана на Устав Републике Српске који улазак у Скупштинску
процедуру чека још од 2004. године.

Не улазимо у разлоге зашто је то тако, али за нас је уставни амандман који
дефинише уставни статус борца-ветерана приоритет а и обавеза одређена
Одлуком
Скуштине “Ветерана Републике Српске“, одржане у Броду
24.децембра 2016. године , гдје рок за извршење прецизно наведен „до
28.јуна 2017. године“.
Наглашамо Вам да смо ми, без обзира на све предрасуде које углавном
обликују политички навијачки медији, Удружење у чијим редовима има
приподника свих политичких партија и странака као и страначки
неопредијељених чланова.
Носиоци функција у нашем Удружењу су се одрекли права да буду бирани на
изборима што би требало јасно да Вам указује на нашу чврсту
опредијељеност надстраначког и нестраначког дјеловања.
Ми се обраћамо свима Вама и захтјевамо од свих Вас да узмете учешћа у
иницирању и усвајању оваквог амандмана за којег смо сигурни да је израз
воље и жеље цјелокупне популације бораца-ветерана и чланова њихових
породица, не дајући могућност било ком појединцу или политичкој
партији(странци) да прави политички профит на овој најбројнијој популацији
у Републици Српској.
Истовремено Вам отворено наглашавамо да ћемо само оне народне
посланике који нас подрже поштовати и цијенити, а да све противнике овог
амандмана нећемо и не можемо сматрати искреним пријатељима
популације којој припадамо као што борачко-ветеранској популацији или
члановима породица ове популацијеприпадају и многи од од Вас који сте
посланици у Народној Скупштини Републике Српске
Закључак:
31. маја и 01.јуна 2017. године, најодговорнији носиоци функција у
„Ветеранима Републике Српске“ посјетиће Ваше Посланичкe Клубове,
Посланичке групе и посланике који нису чланови Посланичких Клубова и
Посланичких група и тражећи јасан и недвосмислен одговор, потврђен
својеручним потписом или изостављањем потписа на Иницијативу за
одржавање Посебне сједнице на којој би се разматрао цитирани и
образложени Амандман на Устав Републике Српске.

Иницијативом од најмање 30 потписа, Посбна сједница Народне
Сикупштине обавезна је по Уставу и Пословнику Народне Скупштине.
С поштовањем!
Управни Одбор
„Ветерана Републике Српске“
Предсједник:
Душко Вукотић

Прилози:
- Уставни амандман са образложењем

