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             Поводом састанка делегације Коалциције удружења избјеглица у Специјалном суду за ратне 

злочине, а у вези чињенице да Република Хрватска ускоро планира да затвори преговарачко 

Поглавље 23 «Правосуђе и људска права» ,Коалиција удружења избјелгица издаје 

 

                                                                        САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

             Представници  избјегличких удружења и завичајних клубова Срба из Републике Хрватске састали 

су се у Специјалном суду за ратне злочине са  г-дином Веселином Мрдаком, замјеником тужиоца 

за ратне злочине, г-дином Миољубом Виторовићем, замјеником тужиоца за ратне злочине и г-ђом 

Бисерком Живковић, савјетником и упознали их са чињеницом да Република Хрватска ускоро 

планира да затвори преговарачко Поглавље 23 «Правосуђе и људска права» а да су  и даље на делу 

етнички мотивисана суђења и неспремност да се ратни злочини против Срба санкционишу у складу 

са међународним стандардима.   

 

Представници избјегличких удружења и завичајних клобова затражили су од Специјалног 

тужилаштва за ратне злочине да помогне да Република Хрватска 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); да 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 и покренули бројна друга питања.. 

 

Представници Специјалног суда за ратне злочине су изјавили да је већина наших питања из 

надлежности Министарства правде Републике Србије. Подсјећамо јавност  да је званични допис за 

састанак у Министарству правде упућен госпођи Маловић још 09. јула прошле године поводом 

горе наведених питања.  Нажалост, пуних 10 мјесеци нисмо добили никакав одговор на нашу 

молбу за састанак    

 

              У Београду, 16. маја 2011. године                                                                                                                                 

                                                                                                                              Предсједник Коалиције 

                                                                                                                                      Миодраг Линта                                                                                                                               

                       


