ЗАКЉУЧЦИ

Одбор за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Републике Србије
(у даљем тексту Одбор), на седници одржаној 29. јула 2013. године, којој су
присуствовали саветник за спољну политику председника Народне
скупштине Републике Србије, представници Министарства спољних послова,
Министарства правде и државне управе Републике Србије, Канцеларије за
сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Савета за Србе у региону,
Тужилаштва за ратне злочине, Комесаријата за избеглице и миграције,
представници српског народа у Сабору Републике Хрватске, жупанијама,
локалним самоуправама, из политичких странака, организација и удружења у
Републици Хрватској, као и удружења прогнаних и избеглих Срба из
Хрватске у Србији, разматрао је тачку дневног реда: „Актуелни положај
Срба у Републици Хрватској и остваривање њихових мањинских права
у складу са стандардима Европске уније“ и усвојио је следеће закључке:
- Одбор подржава пуну нормализацију и побошљање односа између
Републике Србије и Републике Хрватске;
- Одбор позива представнике власти Републике Србије и Републике Хрватске
да започну дијалог о закључењу међудржавног Споразума о двојном
држављанству и ревизији Споразума о социјалном осигурању и
интензивирају активности на примени „АНЕКСА Г“ Бечког споразума;
- Одбор поздравља пуноправно чланство Републике Хрватске у Европској
унији и очекује да ће то допринети вишем нивоу поштовања и заштите права
националних мањина, укључујући и српску, која је најбројнија у овој држави;
- Одбор очекује да ће међународне организације, пре свега, инстутиције
Европске уније, појачано надзирати поштовање личних и колективних права
припадника националних мањина, заснованих на прописима Републике
Хрватске и међународним документима;
- Одбор очекује од органа и институција Републике Хрватске гарантовање и
пуну примену уставних и законских прописа о правима и слободама
националних мањина, као важног дела основних људских права и слобода,
укључујући и примену позитивних мера у корист националних мањина;

- Одбор позива надлежне органе власти у Републици Хрватској да гарантују
и омогуће безбедност припадника српске заједнице, откривање и
санкционисање починилаца кривичних дела на националној основи, враћање
одузете имовине српским институцијама и удружењима, обезбеђивање
материјалних услова за одржив повратак прогнаног становништва у места
њиховог претходног боравка, те да раде на повратку прогнаних и посебно на
активирању примене Сарајевског процеса и донаторских конференција;
- Одбор очекује од власти Републике Хрватске да процесуирају злочине над
Србима и убрзају процес решавања судбине несталих лица;
- Одбор позива надлежне органе власти у Републици Хрватској да обезбеде
повратак одузете имовине грађанима српске националности и накнаду штете
за уништену, оштећену и несталу имовину, исплате стару девизну штедњу,
заостале, а неисплаћене пензије,
правично реше
питања носилаца
станарског права, конвалидације радног стажа, као и других материјалностатусних питања;
- Одбор позива Владу Републике Хрватске и друге надлежне органе ове
земље да омогуће припадницима српске заједнице јавну употребу српског
језика и ћириличког писма, информисање, истицање ознака и натписа,
образовање и васпитање на српском језику и ћириличком писму, као и да
обезбеде потребна финансијска средства за рад српских школских,
културних, просветних, научних и привредних организација;
- Одбор позива надлежне институције Републике Хрватске да се у кратком
временском року, на правичан и законит начин, реши случај осамдесет
трогодишњег Милета Дакића, магистра историјских наука. Миле Дакић је
ухапшен маја 2011. године на граничном прелазу Рача, а августа исте године
органи БиХ су га изручили Репубици Хрватској у којој је осуђен због
наводног подстркивања на убиство три хрватска полицијца 1991. године. На
поновном суђењу у Хрватској ниједан од 28 саслушаних сведока није га
теретио за поменуто кривично дело;
- Одбор са забринутошћу прати бројне и континуиране случајеве физичких и
вербалних напада на припаднике српског народа у Републици Хрватској и
угрожавање њихових материјалних добара;
- Одбор са посебном забринутошћу прати случајеве хапшење припадника
српског народа у Републици Хрватској, као што је хапшење 12 мештана
Трпиње, код Вуковара, 11. јула 2013, под оптужбама за наводне ратне

злочине, почињене пре 22 године. Очекујемо да се ови случајеви од стране
полиције, државног тужилаштва и судова, решавају у разумним временским
роковима, уз пуно поштовање процесних и других законских права
ухапшеника. Сматрамо да начин на који је изведено хапшење у Трпињи
изазива застрашивање и оправдану забринутост припадника српске заједнице
у Републици Хрватској;
- Одбор позива Народну скупштину, Владу, Председника Републике,
Канцеларију за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и друге органе и
институције Републике Србије да, у складу са Уставом и законима наше
државе, развијају и унапређују односе матичне државе са припадницима
српске заједнице у Републици Хрватској, помажу очување њиховог
националног, културног, језичког и верског идентитета, подстичу и
омогућавају инвестиције из Србије у средине у којима живи српско
становништво, финансијски помажу рад српских институција, удружења и
организација, стварају услове за одржив повратак прогнаних и избеглих Срба
у места њиховог ранијег пребивалишта и пружају дипломатску и правну
заштиту држављанима Србије и припадницима српског народа у Републици
Хрватској, против којих се воде судски поступци због учешћа у ратним
сукобима деведесетих година прошлог века на подручју бивше Југославије;
-Одбор се обавезује да унапреди сарадњу са ресорним одборима Хрватског
сабора, као и са надлежним телима међународних организација, у циљу
решавања отворених питања положаја Срба у Хрватској;
-Одбор се обавезује да сачини План ангажовања на решавању питања
положаја Срба у Хрватској, а на основу редовних тематских извештаја које ће
добијати од представника Срба у Хрватској и органа и институција
Републике Србије.

