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               Поводом интервјуа Главног тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца Јутарњем листу уочи 

његове посјете званичном Загребу Коалиција удружења избјеглица  издаје  

 

                                                                            САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  

 

Коалиција удружења поздравља став Сержа Брамерца да је међународно хуманитарно право било 

темељ за доношење пресуде хрватским генералима о удруженом злочиначком подухвату с циљем 

присилног и трајног протјеривања Срба са подручја Крајине. Такође, Коалиција удружења 

избјеглица оцјењује исправним мишљење Сержа Брамерца  да су реакције појединих високих 

хрватских званичника на пресуду хрватским генералима изненађујуће јер је тужилаштво изнијело 

велики број доказа о злочинима који су почињени против српског становништва и да нема сумње 

да су се они десили.   

 

Коалиција удружења избјеглциа сматра да Хрватска није имала законско право да покрене војну 

операцију „Олуја“ јер је подручје Крајине било проглашено за заштићену зону Уједињених нација. 

Такође, војна операција «Олуја» није била легитимна операција јер је једино прихватљиво решење 

питања Срба из Крајине било оно до којег би се дошло политичким путем и уз сагласност обjе 

стране.  Такође, основни циљ војне операције «Олуја» било је етничко чишћење Срба из Крајине а 

не успостава суверенитета Хрватске над тим подручјем..  У прилог томе говоре бројни злочини над 

Србима од 1991. године у Сплиту, Госпићу, Сиску, Карловцу, Осијеку, Загребу, Вуковару, 

Пакрачкој долини, Миљевачком Платоу, Масленици, Медачком џепу, Бљеску и др. од којих многи 

до данас нису процесуирани.   

 

       Очекујемо да Серж Брамерц тражи да Хрватска, прије његовог извјештаја Савјету безбедности УН 

о сарадњи званичног Загреба са Међународним кривичним судом који ће бити послан у јуну ове 

године, објави коначни списак Срба против којих се води истрага, који су под оптужбом или је 

донешена пресуда; објави имена свих процесуираних лица у пасивном статусу, оних  амнестираних 

за оружану побуну (21.255 лица); оних против којих је истрага обустављена или против којих је 

послије оптужбе пoступак обустављен, оптужба одбијена или су ослобођени оптужбе (преко 2.200 

лица) као и оних правоснажно осуђених за које државно одвјетништво Хрватске затражило обнову 

поступка у коме је дошло да одбијања тужбе или до обнове поступка (52 лица); прихвати Европску 

конвенцију о уступању кривичних поступака, којом је прописано да се кривични поступци у 

фазама истраге и оптужбе уступају држави у којој окривљени борави и у којој га држављанство 

штити од изручења у државу која га је процесуирала; достави предмете осуђених Срба српским 

надлежним органима на ревизију уз право праћења обнове поступка и започне са озбиљним 

поступцима против лица који су починили ратне злочине против српског становништва;  

У Београду, 05. мај 2011. године 

                                                                                                                           Предсједник Коалиције 

                                                                                                                                  Миодраг Линта 

 


