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           ОТВОРЕНО ПИСМО ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ 

                                        
                  Поштовани г-дине Тијанић,                

                 Обраћам Вам се у име 104 избегличка удружења и завичајна клуба чији су представници, 
октобра 2010. године, потписом и печатом подржали Петицију избеглих и прогнаних Срба из 
Хрватске.  У петицији је набројано 12 кључних проблема 500.000 избеглих и прогнаних Срба из 
Хрватске и преко 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим 
правима у Хрватској и упућен апел Европској унији да пре доношења одлуке о затварању 
Поглавља 23 «Правосуђе и људска права» отвори суштински дијалог са Хрватском у циљу 
проналажења свеобухватног и трајног решења  а који је у интересу свих страна. 

 
              Од децембра 2010. до јуна 2011. године прикупили смо 70.000 потписа подршке оштећених 

грађана. Прикупљене потписе смо копирали у већи број примерака и уручили  Председнику 
Србије г-дину Борису Тадићу, Председнику Владе Србије господину Мирку Цветковићу, 
Председнику Народне скупштине Републике Србије  г-ђи Славици Ђукић-Дејановић, 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 и др.).  Нажалост, представници институција 
Србије су одбили дијалог са представницима избегличких удружења на тему Петиције. 

 
              У фебруару ове године свим шефовима посланичких група у Народној скупштини Републике 

Србије уручили смо предлог Резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба 
из Хрватске и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у  
Хрватској с молбом да је усвоје.  Циљ Резолуције јесте да се питање људских права преко 600.000 
оштећених грађана у Хрватској  дефинише као једно од отворених питања у односима између 
званичног Београда и Загреба и да се отвори суштински дијалог уз подршку Европске уније. 
Темељ суштинског дијалога треба да буде Бечки споразум о сукцесији који су 29. јуна 2001. 
године потписали представници земаља бивше Југославије. У Анексу Г Бечког споразума под 
називом «Приватна својина и стечена права» се веома јасно каже да ће права на покретну и 
непокретну имовину бити призната, заштићена и враћена свим грађанима која су они имали на 
дан 31.12.1990. године. 

 

                У претходних 8 месеци Радио телевизија Србије је недовољно пратила наше активности 
узимајући у обзир значај теме за процес помирења и успоставу трајног мира и стабилности у 
региону западног Балкана. Ниједна од емисија «Око», «Упитник» и «Да можда не», као и 
Јутарњни програм нису се бавили темом Петиције и Резолуције. Наши вишемесечни покушаји да  
уредницима наведених емисија, као и уреднику Јутарњег програма, укажемо на значај Петиције и 
Резолуције за преко 600.000  грађана који су оштећени у својим имовинским и другим правима у 
Хрватској нису уродили плодом.  
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                Желим да Вас подсетим да у Србији живи преко милион грађана који су рођени или су пореклом  
са подручја Хрватске и који су, поред остваривања људских права, веома заинтересовани за 
очување српског националног и културног идентитета, очување земље која је у власништву Срба 
и српских институција, обнову и очување споменика српске материјалне и духовне културе, као 
и економског оживљавања подручја сјеверне Далмације, Лике, Кордуна, Баније, западне 
Славоније и других подручја у којима су Срби живјели у значајнијем броју.     

                Посебно желимо истаћи чињеницу да се ове године обележавају два догађаја од посебно значаја 
за избегла и прогнана лица: 20 година од почетка избеглиштва на подручју бивше Југославије и 
10 година од потписивања Бечког споразума о сукцесији. Избегличка удружења су Светски дан 
избеглица (20.јун) обележила организовањем спортско-културне манифестације «Крајишки 
откос» у избегличком насељу Бусије, као и организовањем јавне расправе у Народној скупштини 
Републике Србије. Нажалост, ниједан од наведених догађаја Радио телевизија Србије није 
испратила.  Међутим, остале ТВ куће су  посветиле дужну пажњу  обележавању  Светског дана 
избеглица било кроз гостовања представника избегличких удружења у њиховим информативним 
емисијима или у Јутарњем програмо било кроз праћење спорстко-културне манифестације 
«Крајишки откос».   

                С друге стране, у другом дневнику РТС-а  је 20.јуна 2011. године објављен прилог  у коме се 
говори о састанку  представника избегличких удружења са потпредседником Владе господином 
Јованом Кркобабићем на некоректан начин.  У прилогу није споменуто да су представници 
избегличких удружења затражили од господина Кркобабића да Влада Србије подржи предлог 
Резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и грађана 
Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у  Хрватској и упути га у 
скупштинску процедуру на усвајање из разлога јер нису створени услови за повратак и решавање 
имовинских и других проблема у Хрватској.    

                 Поштовани гопсодине Тијанићу,  преко милион грађана Србије су или протерани са подручја 
Хрватске, или су се доселили пре рата  у Србију са подручја Хрватске, или су рођени у Србији  
али су пореклом са подручја Хрватске. Све наведене категорије грађана Србије уредно плаћају 
преплату јавном сервису и очекују да им Радио телевизија Србије посвети далеко већу пажњу у 
циљу заштите својих колективних и индивидуалних права.  Новим приступом Радио телевизија 
Србије би значајно допринела процесу стварног помирења између хрватског и српског народа. У 
супротном биће суодговорна за гурање наших колективних и индивидуалних права под тепих у 
име лажног помирења између два народа и неискрене  сарадње између две државе.                            

                 У Београду,  24.06.2011. године                

                   

                                                                                                           Председник Коалиције удружења избјеглица 
                                                                                                                                      Миодраг Линта 
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