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               Поводом посjете Главног тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца Београду Коалиција 

удружења избјеглица  издаје  

 

                                                                            САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  

 

Коалиција удружења избјеглица изражава жаљење што господин Серж Брамерц није примио 

делегацију 100 удружења и завичајних клубова избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске 

током своје дводневне посјете званичном Београду с циљем  да га упознамо са нашим ставовима у 

вези суђења за ратне злочине.  

 

Тражимо да господин Серж Брамерц у свом извјештају који ће почетком јуна поднијети Савјету 

безбедности јасно наведе да је питање артиљеријских дневника и даље једно од отворених питања 

у односима између Хашког трибунала и Републике Хрватске. Подсећамо да је господин Серж 

Брамрерц почетком јануара 2009. године изјавио  да има разлога да вјерује да су нека лица 

намјерно склонила или сакрила кључне документе о операцији «Олуја»  везано за гранатирање 

цивила и објеката и нападима на Книн.  Хашки трибунал тражи од Загреба наведена документа већ 

3 године.   

 

             Тражимо да господин Серж Брамерц у свом извјештају јасно наведе да Република Хрватска  

систематски избјегава да суди или суди у складу са међународним стандардима припаднике 

хрватске војске и полиције за злочине над Србима  у Сплиту, Госпићу, Сиску, Карловцу, Осијеку, 

Загребу, Вуковару, Пакрачкој долини, Миљевачком Платоу, Масленици, Медачком џепу, Бљеску и 

Олуји и бројним другим местима. Истовремено, представници правосудних органа Хрватске су 

фебруара прошле године признали да је Хрватска отишла прешироко у оптуживању избјеглих и 

прогнаних Срба за ратне злочине.  

 

 Тражимо да господин Серж Брамерц у свом извјештају јасно наведе да Хрватска није објавила 

коначни списак Срба против којих се води истрага, који су под оптужбом или је донешена пресуда; 

није објавила списак амнестираних за оружану побуну (21.255 лица); није објавила имена 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 имена оних правоснажно 

осуђених за које државно одвјетништво Хрватске затражило обнову поступка у коме је дошло до 

одбијања тужбе или до обнове поступка (52 лица).  

 

У Београду, 11. мај 2011. године 

                                                                                                                           Предсједник Коалиције 

                                                                                                                                  Миодраг Линта 

 


