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                   Ур. број: 066/2011 
                   Београд, 07.06.2011. 
 

                ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   
                                                                - Господин Ворис Тадић  – 

 
   Предмет:  Свјетски дан избјеглица  (20.јун) 
 

 
               Поштовани господине Тадић,    

     

             Представници избјегличких удружења и завичајних клубова су Вам у претходних 12 мјесеци 
послали 9 молби за састанак (поводом обиљежавања Свјетског дана избјеглица 20 јуна прошле 
године; поводом посјете Предсједника Републике Хрватске Иве Јосиповића Србији 19. јула прошле 
године; поводом обиљежавања страдања и прогона Срба у хрватској операцији «Олуја» 04. августа 
прошле године; поводом усвајања Петиције избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске од 
стране 100 избјегличких удружења 19.октобра прошле године; поводом пописа становништва у 
Хрватској од 01. до 28. априла ове године; поводом предаје потписа подршке Петицији избјеглих и 
прогнаих Срба из Републике Хрватске у писарници Предсједништва Србије 18. фебруара ове 
године,  поводом посјете Предсједнице хрватске Владе Србији 01. априла ове године; поводом 
посјете предсједника Европске комисије Жозе Мануел Бароза Србији 19. и 20. маја ове године и 
подовом посјете Високе представнице Европске комисије за спољну политику и безбедност Кетрин 
Ештон 26. маја ове године).  Са жалошћу морамо констатовати да ниједан од  9 наведених догађаја 
није био довољно значајан да примите делегацију 100 избјегличких удружења и завичајних клубова 
који желе да  са Вама успоставе дијалог у вези проналажења трајног решења наших проблема.   

 
             Поштовани г-дине Предсједниче Републике Србије, не знамо шта су разлози због чега упорно 

игноришете легитимне представнике удружења и завичајних клубова избјеглих и прогнаних Срба 
из Републике Хрватске. Можемо само на нагађамо. Ви водите политику помирења и 
добросусједске сарадње са званичним Загребом. Ми смо такође за помирење и добросусједску 
сарадњу али уз услов да  Република Хрватска врати наша одузета имовинска, стечена и друга 
права; да успостави исте стандарде у суђењима за ратне злочине и да есхумира и идентификује 
посмртне остатке Срба из преко 600 познатих гробних мјеста.  

 
             Поштовани г-дине Предсједниче Републике Србије, око 500.000 избјеглих и прогнаних Срба из 

Хрватске и преко 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим  
правима у Републици Хрватској  траже да Република Србија питање кршења људских права својих 
сународника  дефинише као једно од отворених питања у односима са Републиком Хрватском и 
отвори суштински дијалог о проналажењу правичног и трајног решења одузетих имовинских и  
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             стечених права. У том смислу тражимо да подржите нашу иницијатвиу да Народна скупштина 

Републике Србије усвоји Резолуцију о поштовању људских права избјеглих и прогнаних Срба из  
Републике Хрватске и грађана који су оштећени у својим имовинским и другим правима у 
Републици Хрватској.  

                 
             Темељ дијалога треба да буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у коме је јасно да ће права на 

покретну и непокретну имовину на коју су грађани имали имали право на дан 31.12.1990. године  
бити призната, заштићена и враћена у складу са утврђеним стандардима и нормама међународног 
права без обзира на националност, држављанство, мјесто боравка или пребивалиште тих лица. 
Лица која не могу остварити ова права имају право на новчану надокнаду у складу са нормама 
грађанског и међународног права. Такође, сваки пријенос права на покретну и непокретну имовину 
учињен након 31.12.1990. године и закључен под притиском или супротно стандардима и нормама 
међунаодног права биће ништаван.      

             Подсећамо Вас, још једном, да су представници 100 избјегличких удружења и завичајних клубова, 
у периоду од 15. децембра 2010. године до 31. јануара 2011. године сакупљали потписе подршке 
Петицији избеглих и прогнаних  Срба из Републике Хрватске. Укупно је досада прикупљено 70.000 
потписа подршке Петицији.  Прикупљене потписе из првог круга смо копирали у 20 примјерака. 
Прву копију потписа уручили смо 18. фебруара 2011. године за Вас на писарници Председништва 
Србије. Остале копије уручили смо Предсједници Народне скупштине Републике Србије Славици 
Ђукић-Дејановић, Предсједнику Владе Републике Србије Мирку Цветковићу као и значајним 
личностима у међународној заједници (председнику Савета Европске уније, председнику Европске 
комисије, председнику Европског парламента, комесарима Европске уније за спољњу политику и 
безбедност и проширење, предсједнику Парламентарне Скупштине Савета Европе, Генералном 
секретару Савјета Европе и Комесару за људска права Савјета Европе). 

 
             Желимо да Вас замолимо, десети пут у последњих 12 мјесеци, да поводом Свјетског дана 

избјеглица, примите делегацију 100 избјегличких удружења  с циљем да Вас упознамо са нашим 
ставовима и затражимо Вашу подршку Петицији, усвајању Резолуције у Скупштини Србије и 
нашој иницијативи да Влада Србије отвори суштински дијалог са званичним Загребом о 
проналажењу  свеобухватног, правичног и трајног решења за наша одузета имовинска и стечена 
права, успостављању истих стандарда у суђењима за ратне злочине у Хрватској и рјешавању 
судбине несталих лица.    

                            
             Поштовани г-дине Предсједниче Републике Србије, увјерени смо да су наше активности у 

интересу, не само избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске, него и у интересу Републике 
Србије јер ће допринијети процесу јачања повјерења и помирењу између хрватског и српског 
народа и успостави искрене билатералне сарадње.    

  
                 С поштовањем 
                                                                                                                                Предсједник Коалиције 
                                                                                                                                      Миодраг Линта         
                 
            П.С. Дана 07. јула 2011. године Предсједник Републике Србије још увијек није примио делегацију 

избјегличких удружења и завичајних клубова.                                                                                           


