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Поштовани господине Председниче Републике Србије, 
Поштовани господине Председниче Владе Републике Србије, 
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У Републици Србији живи преко 500.000 избеглица и других грађана  који још увек нису 
остварили своја темељна људска права у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској и 
Републици Словенији.  Уверени смо да би проналажење  свеобухватног и правичног 
решења избеглица и других оштећених грађана дало велики допринос миру, стабилности, 
сарадњи и помирењу међу народима који живе на подручју бивше Југославије.  Такође, 
уверени смо да је проналажење свеобухватног, правичног и трајног решења оштећених 
грађана из бивших југословенских република у виталном интересу Републике Србије. 
 
Коалиција удружења избјеглица је кровна организација која тренутно окупља 72  
удружења а која су основали избегла и прогнана лица и грађани који су родом и пореклом 
из Босне и Хеццеговине и Хрватске. Укупно 112 делегата су на Скупштини Коалиције 
удружења избјеглица, одржаној  01.  јула 2012. године,  једногласно  донели одлуку  да 
Вам се обрате  с молбом  да подржите наше темељне захтеве.   
 

1.  Петицију избеглих и прогнаних Срба из бивших југословенских република 
којом тражимо  нашу отету имовину и стечена права, успоставу истих 
стандарда у суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица. То 
конкретно подразумева следеће: повратак одузете покретне и непокретне имовине; 
обнову, ратом и терористичким акцијама, уништене имовине у пређашње стање; 
правичну надокнаду за уништену, оштећену и несталу имовину; повратак одузетог 
станарског права;  повратак одузетог пољопривредног, шумског и грађевинског 
земљишта; исте услове откупа за лица која су добила станове кроз Програм 
стамбеног збрињавања  које су имали други грађани Хрватске; престанак отимања 
обновљених кућа у Хрватској лицима која због непостојања економских услова не 
живе у истим; исплата заосталих а неисплаћених пензија, исплата  динарске и 
девизне штедње; новчана надокнада за неучествовање у процесу приватизације; 
признавање комплетног радног стажа до 1991. и конвалидација радног стажа са 
признатим доприносима за период 1991.-1995. године без условљавања; поштено и 
уједначено процесуирање ратних злочина и престанак етнички мотивисаних 
суђења; завршетак процеса ексхумације и идентификације жртава.  
 

2. Сазивање ванредне седнице Народне скупштине Републике Србије и усвајање 
Резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних лица и  других 
оштећених грађана из бивших југословенских република (у даљем тексту: 
Резолуција).  Циљ Резолуције јесте да обавеже Владу Републике Србије да покрене 
суштински дијалог са Саветом министара БиХ, Владом Републике Хрватске и 
Владом Републике Словеније о проналажењу свеобухватног и  правичног  решења 



оштећених грађана. Темељ суштинског дијалога треба да буде Бечки споразум о 
сукцесији.  У Анексу Г Споразума под називом «Приватна својина и стечена права» 
се наводи да ће право на покретну и непокретну имовину, станарско право и 
интелектуалну својину коју су грађани имали на дан 31.12.1990. године бити 
признато, заштићено и враћено у складу са утврђеним стандардима и нормама 
међународног права; 
 

3. Брже и ефикасније решавање проблема избеглих, прогнаних и расељених лица 
у процесу интеграције у Србији.  То конкретно подразумева следеће: решавати 
стамбена питања лица која су подстанари или живе у колективним  центрима;  
пружати материјалну помоћ посебно рањивим породицама и појединцима као што 
су породице са великим бројем чланова, инвалиди, самохране мајке, породице 
погинулих лица и др.; омогућити да 530 породица тзв. СИРП програма (програм 
трајне интеграције избеглица) добије право на откуп станова, у складу са вољом 
донатора и Законом о избеглицама, као што то право има других 3000 породица 
чији су станови изграђени средствима међународних организаицја и Владе 
Републике Србије;  омогућити избеглицама који су изградили куће уз помоћ 
страних донација и општина да стекну право својине без откупа као што је 
првобитно и договорено;     
 

4. Оснивање  Фонда за пружање помоћи избеглим,  прогнаним и расељеним 
лицима на државном нивоу  (у даљем тексту: Фонд). Главни циљеви Фонда су:  
пружање помоћи усмерене на стамбено решавање лица смештених у колективним 
центрима и у подстанарском смештају; пружање помоћи лицима која су одлучила 
да се врате у места претходног пребивалишта; пружање помоћи  лицима да  поврате 
одузета имовинска и стечена права у местима претходног пребивалишта; подршка 
реализацији програма запошљавања; пружање помоћи посебно угроженим групама 
(лица са инвалидитетом, породице са великим бројем чланова, самохрани 
родитељи, јако сиромашне породице).  Извори финансирања Фонда су: средства 
обезбеђена у буџету Републике Србије, средства прикупљена од донација, прилога 
и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица, повољне кредитне линије и 
остала средства у складу са законом. Део средстава из Фонда Владе Србије, Фонда 
Града Београда и посебних ставки у буџетима осталих градова и општина биће 
усмерен на пружање помоћи другим угроженим грађанима у локалној заједници. 
 

У Београду, 01. јула 2012. године 
                                                                               Председник Коалиције удружења избјеглица 
                                                                                                        Миодраг Линта 

 
 

 
                                            
 
 
 


