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ПОДРШКА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
ПРОТЕСТУ УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ

Србија је јединствена земља на свету.
Ово је изрека која може импоновати, али на жалост носи једну сасвим другачију
поруку.
Србија је постала земља у којој се заборављају заслуге оних који су крварили за ову
земљу, заборављају се они који су своје животе посветили овој земљи.
Србија је земља у којој стечена права укида ко и када хоће.
Србија је земља у којој се доносе напредни закони, чија судбина је да се никада не
примене.
Србија је земља у којој постоји право, али је правда недостижна.
Србија је земља у којој судови раде готово искључиво по политичким директивама.
И на крају Србија је једина земља на свету за чије грађане власт сматра да могу
живети без хране и воде, од патриотизма и поноса.
На жалост ова слика је поражавајућа.
Војни синдикат Србије подржава захтеве Удружењa синдиката пензионисаних
војних лица Србије и удружења окупљених око њих из простог разлога што иста
судбина погађа и све запослене у Војсци Србије. Минимум зараде је дефинисан,
али никада исплаћен. Топли оброк и регрес су уведени у Закон о Војсци Србије али
и након 5 месеци од ступања на снагу не постоји воља да се примене. Минули рад
је преко ноћи умањен са 0,5% на 0,4% иако је у питању неминовно било стечено
право. Правда за „Велики војни дуг“ на име непрописно исплаћених зарада од
2000.-2008.године не само што није никада достигнута, већ је вештим
манипулацијама, застрашивањима судова и лобирањима готово онемогућена.
Одбијање разговора са званичним представницима запослених и једностраност у
дијалозима, вређа здрав разум и крши све међународне конвенције чији је

Република Србија, добровољни потписник. Ово је само делић списка коме нема
краја ...
Поставља се питање чему закони? Да ли они у Србији постоје само декларативно за
презентовање свету и служе као средство за борбу против грађана када то власти
одговара и када постоји потреба да се дисциплинују смртници?
Закони се морају поштовати, па ма какви били. У супротном ова слика анархичне
Србије остаће вечна. Законе доноси законодавна, извршава извршна, а контролише
судска власт. Докле год не постоји јасна граница и постоје преплитања, самовоље и
непоштовања овакве организације власти, Србије никада неће бити земља
просперитета и задовољних грађана.
Позивамо све чланове Војног синдиката Србије који су у могућности да својим
присуством подрже протест Удружење синдиката пензионисаних војних лица
Србије и организација које су их подржале, испред зграде Владе Републике Србије,
дана 26.09.2018.године са почетком у 11.00 часова.
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