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 Представници ратних ветерана и ратних војних инвалида одложили су протест који су
за данас заказали испред Председништва Србије.

  Уместо тога, они су се састали са премијерком Србије Аном Брнабић и од ње
затражили да што пре пронађе решење за њихове проблеме, који су, пре свега
егзистенцијалне природе, у року од две недеље. У супротном, ветерани су најавили да
ће започети штрајк глађу испред кабинета председника Србије Александра Вучића.

  

Главни захтеви ратних ветерана и војних инвалида су да се хитно донесе Закон о
ратним ветеранима, којим ће се, како кажу, напокон и правично решити њихов положај у
Србији, као и захтев да држава што пре понуди вансудско поравнање и исплату накнада
за дискримијацију ветерана.

  

Тиме би се, објашњавају, прекинула судска фарса, да адвокати зарађују на њиховим
проблемима, док они плаћају судске таксе.

  

Брнабић: Решићемо захтеве незадовољних ратних ветерана
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Премијерка Ана Брнабћ рекла је да је имала тежак, али конструктиван састанак са
представницима ратних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица палих
бораца и да ће Влада наредне недеље радити на плану и програм јавне расправе о
Нацрту Закона о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца.

  

"Жао ми је што ја лично нисам села раније да разговарамо. Постоји много ствари на
којима можемо да радимо заједно. Једна од ствари која ми није јасна да нацрт закона
који је изузетно важан да сва борачка питања треба да буду у једном, а не у пет или 10
закона", рекла је Брнабић.

  

Она је новинарима у Влади Србије казала да разуме што представници ратних ветерана
негодују јер тај нацрт закона "стоји од децембра".

  

"Ја сам ту да гарантујем да ћемо седети и радити и да ће Влада наредене недеље
усвојити програм и јасан план јавне распрве. Чини ми се да некад морам ја да седнем и
да разговарам са људима, али некад не можете да стигнете све сами", рекле је Брнабић.
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Најавила је састанке са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зораном Ђорђевићем и министром здравља Златибором Лончарем како би решила
захтеве незадовољних ратних ветерана.

  

Према њеним речима, на нацту закона се радило 20 година, а додала је да су "ти људи
задужили државу, нас и будуће генерације", те да ће она лично испратити шта ће се
догодити тим питањем.

  

"Ми, без икакве жеље да оправдавам владу, болујемо од неефикасности државне
администрације и некада мора да се погура са врха владе и то се десило у овом случају",
казала је она.
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