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             Поводом предаје копије 45.000 потписа подршке Петицији избјеглих и прогнаних Срба из 

Републике Хрватске Предсједнику Владе Републике Србије Мирку Цветковићу Коалиција 

удружења избјелгица издаје 

 

                                                                        САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

             

               

             У Републици Хрватској је 20 година на дјелу уништавање и отимање српске имовине (куће, 

станови, пословни простори, привредни објекти, пољопривредно и шумско земљиште); на дјелу су 

двоструки стандарди у области суђења за ратне злочине тј. далеко тежи за Србе а далеко лакши за 

Хрвате (досад је  вођено 95% судских поступака против Срба и свега 5% против Хрвата) што је у 

складу са политиком да су Срби агресори и злочинци а Хрвати ослободиоци и хероји; посмртни 

остаци Срба у преко 600 познатих гробних мјеста јос увек нису есхумирани, идентификовани и 

предани породицама жртава. 

 

            Због тога тражимо да Влада Србије подржи приједлог Резолуције о поштовању људских права 

избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске и осталих оштећених грађана Србије и да га упути 

Скупштини Србије на усвајање. Циљ Резолуције јесте да се питање масовног кршења преко 500.000 

избјеглих и прогнаих Срба и великог броја грађана Србије дефинише као једно од отворених 

питања у односима са званичним Загребом. 

 

             Тражимо да Влада Србије отвори суштински дијалог са Владом Хрватске у циљу проналажења 

правичног и трајног рјешења за наша одузета имовинска, станарска, стечена и бројна друга права, 

као и да се успоставе исти стандарди у суђењима за ратне злочине и коначно ријеши питање 

несталих лица. Темељ дијалога треба да буде Бечки споразум о сукцесији, који су потписали 

представници држава насталих на пордучју бивше Југославије 2001. године, у коме се врло јасно 

каже да ће свим грађанима бити враћена њихова права која су имали да дан 31.12.1990. године. 

 

            Желимо да изразимо своје разочарење што је Предсједник Владе Србије Мирко Цветковић одбио да  

прими делегацију 100 избјегличких удружења и завичајних клубова иако смо прву молбу за 

састанак послали још крајем фебруара ове године. Сматрам да је у питање неевропско понашање 

јер је један од евроских стандарда партнерски однос и вођење дијалога између представника власти 

и цивилног сектора у овом случају избјегличких удружења. Копије 45.000 потписа и приједлог 

Резолуције су предани крајем фебруара Председнику Србије Борису Тадићу и Председници 

парламента Свалици Ђукић Дејановић  али засада јиош увек нема воље да приме нашу делегацију 

на разговор. 

 

             У Београду, 29.04.2011. године 

                                                                                                                              Предсједник Коалиције 

                                                                                                                                  Миодраг Линта  

       


