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УМЈЕСТО УВОДНИКА

„Да Хрватска није хтјела рат, не би га ни било“ – те
ријечи предсједника Хрватске Фрање Туђмана на
митингу у Загребу 1995. године кадa се прослављала хрватска побједа у Рату у Хрватској општепознате су. Међутим, и даље се манипулише правим
узроцима и циљевима хрватских напада на Крајину
кодираних као „Бљесак“ и „Олуја“. Наиме, тада је
убијено око 3.000 Срба из Републике Српске Крајине, подручја које је било под заштитом Уједињених
нација, а још се упорно тврди да је кривица на Србима Крајишницима.

Операцији „Бљесак“, злочину у западној Славонији
1. маја 1995. године посвећен је овај број „Сузе“, која се због великог броја погинулих и несталих Крајишника и 20 година касније чита у сузама.

Вашем уводничару је из прве руке познат споразум
о прекиду ватре у руској амбасади у Загребу од 29.
марта 1994. да Република Српска Крајина и Хрватска почну привредно сарађивати. При томе је најважније било да власт из Книна пусти воду граду Задру из Зрмање код Обровца, да Хидроелектрана
„Обровац“ добије оправљени генератор из Загреба
и да се отвори аутопут Загреб–Београд, његова дионица преко Окучана. Српска страна је била веома
кооперативна: Задар је добио воду, обровачка хидроелектрана генератор, а отворен је и саобраћај
аутопутем Загреб–Београд на спорној дионици кроз
западну Славонију.

на избјегличка колона, од Окучана према мосту спаса на Сави код Градишке у Републици Српској.
Остало је све познато: у питању је злочин над злочинима.

И у чему је кривица Срба? Хрватска демократска заједница којој је предсједник био Фрањо Туђман ослободила је Хрватску овако: само у операцијама „Бљесак“ и „Олуја“ нестало је више од 300.000 Срба. Шта
нас очекује још? Одговор на то питање ваш уводничар проналази у првом пасусу коментара Ратка Дмитровића, главног и одговорног уредника београдских
Вечерњих новости (рођеног Банијца), одличног познаваоца стања у Хрватској и односа хрватске државе према Србима. Наслов коментара гласи „Заборавите Олују“.

– Већ следеће године, реално је, Хрватски сабор
усвојиће закон по којем ће свако ко каже да је оружани сукоб у Хрватској деведесетих био грађански
рат, а „Олуја“ етничко чишћење, завршити у затвору
на најмање пет година. Ма, то је неко зезање? Није.
Неко неозбиљан гласно размишља? Ни то. Предлог
је стигао од председника Жупанијског суда у Загребу Ивана Турудића, који ће, то је готово сигурно, у
следећој влади Хрватске (парламентарни избори су
крајем ове године) сести у фотељу министра правде
јер по свим истраживањима те изборе добиће ХДЗ,
а Турудић је његов играч.o

Фрањи Туђману, тадашњем министру одбране Шушку, као ни генералу Бобетку, српска кооперативност није одговарала јер би – према Загребачком
споразуму – потом услиједили преговори о политичком рјешењу спора крајишких Срба и Загреба. Међутим, хрватском државном врху била је потребна хрватска држава без српске нације, што је „Бљеском“
започео а „Олујом“ и завршио. Према Шушковим мемоарима, у ту сврху 26. априла 1995. године инсцениран је инцидент код Новске када је убијен Србин
Тихомир Благојевић из Окучана. Због безбиједности, влада из Книна је одлучила да затвори аутопут,
а на загребачком аеродрому „Плесо“ договорен је
састанак предсједника Микелића с хрватским преговарачима, из Книна је послата и сагласност да се
аутопут поново отвори 1. маја пошто је из Загреба
обећано да инцидената више неће бити. Овдје треба истаћи да су сви преговори Загреба и Книна вођени уз активно учешће Уједињених нација, Европске уније и Контакт-групе. Приликом преговора на
„Плесу“ о отварању аутопута, прецизирано је да ће
се преговори о реализацији осталих дијелова економског договора наставити 15. маја.

Потписано и прекршено – као што је хрватски предсједник Фрањо Туђман стално и чинио. Умјесто аутомобила, аутопутем су из Загреба, у зору 1. маја,
стигли су тенкови и смрт за више стотина Срба. Сава је прокрварила, а крв је натопила и више километара асфалтног пута, гдје је непрестано митраљира-
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ЈУБИЛАРНИ БРОЈ „СУЗЕ”

ЧЕДОМИР МАРИЋ, савјетник удружења

По оснивању, наше Удружење истакло је иницијативу да
издаје билтен у којем би се објављивале појединости о судбинама крајишких породица, спискови
не ста лих, ка ко би се ши ри ла
истина о српским жртвама у рату
у Хрватској.
За идејно рјешење свог заштитног знака, обратили смо се
Пери Чимбуру, новинару и књижев ни ку из За гре ба, ро ђе ном
Книњанину.
Полазећи од мисије удружења, Перо Чимбур је предложио
да знак сачињава суза у тачки испод ускличника, и да буде окружена упитницима. Знак симболизује узвик породице на трагичну
вијест и пуштену сузу, а упитници
указују на неизвјесне судбине хиљада несталих Крајишника.
Тај знак постаје и званични
лого удружења, а од 2010. године
ријеч „Суза” налази се и у називу
удружења.
Аутор знака, због преране
смрти 2002. године, нажалост, није дочекао да му уручимо захвалницу, па смо је постхумно уручили његовој супрузи на Скупштини
удружења 2004. године.
Ликовно рјешење назива
листа „Суза“ урадио је сликар из
Книна Здравко Мирчета.

Међународна комисија за
Нестала лица (ICMP), са сједиштем у Сарајеву, финансирала је
билтен. Тако смо почели да припремамо и штампамо први број
„Сузе“ већ почетком 2000. године.
Вриједно је споменути да су прве
наше активности помогли скромним новчаним прилозима и поједини Крајишници, власници мањих фирми, којима смо посветили странице у првим издањима
билтена „Суза“.
У припреми, штампању и
дистрибуцији првог броја „Сузе“,
почетне кораке направио је тим
који су члинили: Чедомир Марић,
предсједник удружења; Драгана
Ра ди но вић-Про тић, се кре тар ка;
Раде Матијаш, уредник; Здравко
Мирчета, технички уредник; Сандра Шаре, лекторка; Данијел Миланковић, компјутерска обрада;
Игор Маринковић и Божена Мили во је вић, са рад ни ци. Са став
уређивачког тима временом се
мијењао.
Док исписујем ове редове,
навиру ми сјећања на пређени пут
од првог до овог јубиларног броја
„Сузе“. Пажљиви хроничари могли
су примјетити да смо заглавља насловних страна „Сузе“ мијењали у
два наврата због промјене назива
удружења, а од двадесет четвртог
броја, прешли смо на штампање
билтена ћириличним писмом.
Промјене су вршене као потреба
прилагођавања времену и простору дјеловања Удружења или начелима донатора. Донацијама ICMPa, све до краја 2003. године издавали смо „Сузу“ тромјесечно, а послије је подршку за тромјесечно
издавање наставио МКЦК, све до
2007. Године, од када поменути
донатор смањује донацију, па силом прилика, штампамо само два
броја годишње.
За 2013. и 2014. годину, поред два редовна броја, захваљујући Комесаријату за избеглице
Републике Србије, обезбиједили
смо средства за штампање и трећег, тзв. августовског броја поводом оби ље жа ва ња го ди шњи це

SUZA

масовног страдања Крајишника
(4. августа).
Кроз све бројеве „Сузе“ до
данас, успјели смо задржати критериј при избору тема за садржај,
да ју ћи пред ност ак тив но сти ма
удружења, судбинама породица,
објави спискова несталих, идентификацији и сахранама, а остале рублике према актуелности
догађаја. Најчешће је понављана
рублика Документа, спискови несталих Крајишника како бисмо добили што више повратних информација које би помогле у прочишћавању спискова. Колико је то
битно, потврђују примјери који су
помогли да нека имена скинемо с
листе тражења, било да су у питању били ријешени случајеви
или су се особе са списка налазиле међу живима. Зато и овом приликом апелујемо:
Обратите пажњу на објављење спискове, консултујте
се с пријатељима, комшијама
при ли ком про вје ре по да та ка
како би нам спискови били што
валиднији.

С обзиром на то да се овај
број издаје уочи двадесете годишњице страдања и прогона српског
народа из западне Славоније, дијелови садржаја подсјећају читаоце
на трагичне посљедице првомајске
агресије хрватске војске. У рублици
Судбине објављујемо приче породица које указују на почињене злочине. А подрубликом Документа
објављујемо списак српских жртава
у
западној
Славонији
1991–1995. године. Уз списак објављујемо одређени број припадајућих фотографија из своје фотобазе. Прилика је да кажемо како је
свака агресија хрватске војске, од
Миљевачког платоа, Масленице,
Медачког џепа, „Бљеска“ и, коначно, „Олује“ изведена на подручјима
која су била под заштитом Уједињених нација, те из тих разлога и у
овом броју објављујемо текстове о
свих пет масовних злочина.
На крају овог текста још
једном желим да замолим породице и осталу публику да пажљиво проуче поменути списак из наведених разлога.o
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ОДРЖАНА ПЕТА ИЗБОРНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА „СУЗА“

Тринаестог децембра 2014. године одржана је Пета изборна скупштина Удружења породица несталих и погинулих лица „Суза“. За
председницу је изабрана Драгана
Ђукић, која је и у претходне четири године била на челу нашег
удружења. Управни одбор у наредном мандату чиниће:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мара Беадер, С. Далмација
Нена Благојевић, З. Славонија
Нада Бодирога, Кордун
Мира Деветак, Банија
Бранка Хинић, Лика
Душанка Којић, З. Славонија
Драган Пјевач, Лика
Владо Шашо, Банија

Надзорни одбор чиниће:
1. Милица Бједов
2. Владимир Хајдин
3. Драгана Милановић

Заседање је почело минутом ћутања за све погинуле у рату. Након тога је драмска уметница Маја Колунџија Зорое прочитала песму „Три сина мајка имала” аутора Василија од Семберије. Врло емотивно извођење глумице, пореклом из Книна, о трагичној судбини Милеве Жупић,
која је изгубила три сина у рату
погодило је све присутне. Док су
тихи јецаји испуњавали простор
свечане сале, било је изузетно
тешко наставити с планираним
радом.
Износећи Извештај о раду,
председница „Сузе” Драгана Ђукић нагласила је да је у протеклом
периоду „Суза” настојала да одржава контакте са свим релевантним институцијама Хрватске и Србије како би се убрзали процеси
ексхумације и идентификације.
Редовно се пружа психосоцијална
помоћ породицама, организује се
њихов одлазак на идентификацију
и култивише сећање на нестале и
убијене на поменима и приликом
подизања споменика. Указано је и
на спорост у решавању процеса
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идентификације од стране државних институција Хрватске и Србије. О томе сведочи и податак да
на хрватској територији постоји 15
локација са 222 тела, чија ексхумација још није почела. На Институту за судску медицину у Загребу
налази се, још увек, више од 270
неидентификованих земних остатака жртава „Олује“ и „Бљеска“.
На скупу је исказана и забринутост због тога што није отворено
питање непознатих и скривених
гробница, као и њиховог премештања неколико година након завршетка рата.
Председник
Коалиције
удружења избеглица Миодраг Линта нагласио је да је проблем несталих најважније нерешено питање,
без чијег се решења не може у будућност, попут: повратка, процесуирања и двоструких стандарда
приликом суђења, као и да ће он
као посланик у Републичкој скупштини увек стајати на располагању ради решавања тих питања.
Скупу су присуствовали и представници сродних удружења из региона, међу којима је био и представник Координације удружења
породица Душан Челић. Он је известио о недавном састанку представника породица са председником Републике Србије, Томиславом Николићем, на коме је најављено скоро доношење Закона о
несталим особама. Присутнима се
обратила и председница Удружења жена жртава рата Републике
Српске Божица Живковић-Рајилић,
која је говорила о свом искуству у
логору, где је провела 322 дана, и
потреби да се више говори о женама српске националности које су
преживеле страхоте рата.
За реч се јавио и председник Удружења учесника оружаних
сукоба на простору бивше Југославије и ратни инвалид Жељко
Вукелић. Он је упозорио на предлог новог закона о борцима, ратним војним инвалидима и члановима породица погинулих и неста-
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лих. Тај предлог предвиђа да само борци који су учествовали у
рату до априла 1992., године, тј.
периоду трајања СФРЈ могу и даље примати инвалидске пензије.
Према његовим речима, нико из
удружења која се баве овим питањима није био позван на две до
сада одржане јавне расправе.
Председница
удружења
киднапованих и несталих лица на
Косову и Метохији Верица Томановић изнела је пред скупом проблематику косовско-метохијских
породица, која је болно слична
судбинама породица избеглих из
Хрватске. Посебно се осврнула
на чињеницу да су међу страдалима на Косову и многе избеглице
из Хрватске. У њиховом збрињавању након „Олује” учествовао је
и њен супруг, доктор по професији, који је неколико година касније
киднапован и до сада се не зна
његова судбина.
Чедомир Марић, оснивач и
саветник удружења, указао је на
проблем финансирања који је сваке године све већи. То се одражава и на штампање билтена „Суза“
које је неопходно за информисање
породица и интересних група. У
њему се сваки пут објављују слике
несталих и подаци о њима како би
се непрестано те информације
ажурирале.
Секретар удружења, Љиљана Радиновић изнела је планове за наредни период који подразумевају интензивније повезивање чланова породица и самог
удружења, њихово веће укључивање у активности „Сузе” и јачу
сарадњу са медијима, како проблеми несталих не би пали у заборав. Након тога се међу присутним члановима породица несталих јавила жеља да се и сами активније ангажују.
Закључено је да без веће
помоћи државних институција и
јавности, није могуће доћи до решења проблема несталих. Истовремено, наведени проблеми су
изазов за будуће активности удружења јер се мисија мора наставити све док последњи случај не буде решен.o
Ј.М.

АКТИВНОСТИ

СКУПШТИНА СРПСКОГ НАРОДНОГ П Р И П Р Е М А П О Р О Д И ц А
ВИЈЕЋА У ЗАГРЕБУ
ЗА ИДЕНТИФИКАцИЈУ
Обраћање предсједнице Удружења „Суза“ Драгане Ђукић

Поштовани предсједавајући и драги пријатељи, дозволите да се захвалим на позиву, поздравим
присутне и да им се кратко обратим.
С обзиром на то да представљам Удружење
породица несталих и погинулих лица „Суза“, чије је
сједиште у Београду, кратко ћу рећи с којим се проблемима суочавамо.
Иако се процеси ексхумације и идентификације одвијају а питање несталих јесте тема сусрета
највиших званичника двију држава, реализација не
прати обећања дата тим поводима. Жалосно је да
се и послије 20 година у Хрватској још увијек налази
15 познатих гробишта, од сјеверне Далмације до западне Славоније, насталих асанацијом терена послије „Бљеска” и „Олује” на којима су укопане 222
особе.
Према нашој евиденцији, око 2.000 случајева
није ријешено и нисмо задовољни динамиком досадашњег расвјетљавања судбина несталих Срба у Хрватској. Питамо се – ако би се поменутом динамиком
наставио процес – када ће наше породице престати
да осјећају бол и неизвјесност.
Осим тога, незадовољни смо што држава Хрватска мало или готово ништа не чини како би открила починиоце злочина и судила им.
Желим искористити прилику да истакнем и да
имамо проблем с меморијализацијом, то јест, с
обиљежавањем мјеста страдања Срба у Хрватској.
Меморијализација је још увијек симболична и толико
колико је учињено, учињено је зато што је Српско народно вијеће подржало породице, а посљедњих година и Удружење „Против заборава“.
На крају желим напоменути да је наше удружење члан Асоцијације избјегличких удружења из
Хрватске. Самим тим смо заинтересовани и за рјешавање осталих питања прогнаних и избјеглих Срба
из Хрватске. То су: стварање бољих услова за повратак, одговорнији однос државе према онима који
су се вратили – регулисање радног стажа, остваривање права на пензије, враћање станарског права,
заштита имовине и друга слична права.
Драго нам је што сте нам пружили прилику да
данас будемо с вама.
Захваљујемо се на вашем разумијевању за наше активности и желимо да и у будућности боље сарађујемо.
Делегација:
Поред предсједнице Драгане Ђукић, на Скупштини СНВ-а је био Чедомир Марић, савјетник у
Удружењу „Суза“, а у име Асоцијације избјегличких
Удружења Срба из Хрватске потпредсједник Раде
Матијаш.o

У Београду је 31. марта наше удружење породица несталих „Суза” организовало састанак с члановима породица жртава које су позване на идентификацију у Загреб 1. априла. Први је говорио Чедомир
Марић, оснивач и савјетник удружења. Он је рекао
да из личног искуства зна да чин идентификације не
може отклонити бол, али да може прекинути дугогодишњу неизвијесност. Такође, тиме је омогућен неопходан чин жаљења, послије кога ће породице лакше наставити да живе.

Марић је потом представио тим који по 55. пут
учествује у припреми породица за идентификацију. Тим чине др Весна Ковачевић с Војно-медицинске академије (ВМА), Ивана Костић, представница
Међународног Комитета Црвеног крста (МКЦК) и
Гордана Радукић, предстваница Црвеног крста
Србије (ЦКС).

Докторица Ковачевић је упознала породице с
процедуром идентификације и начином долажења
до резултата и указала на предности анализе ДНК.
Ивана Костић (МКЦК) говорила је о логистичкој подршци, смјештају и путовању, док је Гордана Радукић (ЦКС) истакла значај достављања података о
несталима и о преузимању неких надлежности Црвеног крста Србије од Међународног Комитета Црвеног крста.

Стални члан тима, представник Комисије за нестала лица Владе Републике Србије Божидар Бата
Поповић, који пружа логистичку подршку у вези са
сахранама, документима и информацијама ради
остваривања права на симболичну новчану надокнаду, из оправданих разлога овог пута није учествовао на састанку с представником МКЦК-а и патологом с ВМА.

Првог априла 2015. године идентификација је
вршена у загребачком Заводу за судску медицину и
криминалистику. Том приликом идентификовано је
14 особа српске националности које су страдале у
Рату у Хрватској.

Посмртни остаци идентификованих ексхумирани
су у Слуњу, Задру, Грачацу и на другим локацијама
и биће сахрањени према жељи породица.

Ове године навршава се 20 година од војно-полицијских акција „Бљесак” и „Олуја”. Досад су ексхумиране 1034 жртве тих акција, док 222 жртве још
треба ексхумирати с познатих локација од сјеверне
Далмације до западне Славоније.o
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Поводом актуелnog решавања питања несталих лица и сусрета председника Владе Републике Србије Александра
Вучића и изабране председнице Хрватске Колинде Грабарић Китаровић – Координација српских удружења породица
несталих, убијених и погинулих лица с простора бивше Југославије

САОПШТAВА

Породице несталих слажу се са ставом највиших званичника
Србије и Хрватске да је проблем несталих лица у Рату за југословенско насљеђе један од најзначајних билатералних
проблема.
Крајње је вријеме да се рјешавању тог питања приступи без политизације и дволичности.
Овом приликом истичемо да се – по нашој евиденцији – у познатим гробницама и гробним мјестима у Хрватској налазе
222 лица српске националности и да је Срба у Хрватској нестало више од 1.800. Уколико би се испоставило да су у познатим гробницама жртве хрватске националности, јасно је да би
оне одавно биле ексхумиране.
Напомињемо да је Србија ексхумирала нестала лица из свих познатих гробница и гробних мјеста на својој територији.
Похваљујемо приступ предсједника Владе Србије господина
Александра Вучића приликом наведеног сусрета с новоизабраном предсједницом Хрватске.
Први пут је неко од високих званичника Србије у Загребу отворено рекао да на листи несталих у Хрватској има више Срба него
Хрвата.
Желимо нагласити да не делимо жртве по националности и да
подржавамо породице несталих у Хрватској у тражењу својих
најмилијих.
Подвлачимо да је искрен приступ питању несталих могућ једино ако се за почетак ексхумирају све познате гробнице и
гробна мјеста у Хрватској.
Сусрет највиших званичника Србије и Хрватске у Загребу даје
наду у успешније решавање питања несталих, једно од најтежих
питања наслеђа прошлости.
У Београду, 16. 2. 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАцИЈЕ
Драган Пјевач
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УДРУЖЕЊЕ „ПРОТИВ

ЗА-

БОРАВА“ ДОПРИНИЈЕЛО ЈЕ ТИ-

ЈЕКОМ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИцА

О РАТНИМ ЗЛОЧИНИМА И СУ-

ПРОТСТАВИЛО СЕ ЗАТАШКАВАЊУ ЗЛОЧИНА НАД

СРБИМА

Удружење српских породица убијених, погинулих, несталих, насилно одведених и инвалидних особа „Против заборава“
је тијеком четверогодишње
успјешне сурадње с невладиним
организацијама и државним институцијама допринијело установљавању истине о злочинима у
ратовима деведесетих и супротставило се заташкавању злочина
над Србима.
У сурадњи с Documentom, Иницијативом младих за
људска
права,
удружењем
„Правда“ из Бјеловара, СНВ-ом,
као и сродним хрватским удружењима, удружење се борило за
остварење права цивилних жртава рата, уклањање неправди и
дискриминације над цивилним
жртвама рата. Осим бројних контаката с државним институцијама, сурадње с Министарством

АКТУЕЛНОСТИ

Но ви за кон укла ња не прав де

Досадашња предсједница Марица Шеатовић и наредне
четири године бит ће на челу удружења „Против заборава“, одлучено је на изборној сједници од 23. децембра у Загребу. На
тој сједници усвојени су извјештаји о раду и измијењен статут,
чиме је омогућено постављање већег броја људи на чело удружења. Осим замјеника Александра Трифкановића из Сиска,
изабрано је и троје потпредсједника – Слободан Јаковљевић за
источну Славонију, Љубица Мудринић за западну Славонију и
Јованка Банић за Далмацију и Лику. На челу Надзорног одбора
је Драженка Косић, а његови чланови су Жељко Обрадовић и
Дарко Васиљевић, одлучено је практички једногласно.
Присутнима су се, осим секретара Бранка Јуришића,
обратили пуковник Иван Грујић и Еуген Јаковчић из Documente.
Јаковчић је указао на одличну међусобну сурадњу и изразио
очекивање да ће Закон о цивилним жртвама рата почети да се
примјењује 2015. године. Тиме би требала бити уклоњена сва
ригидност и све неправде досадашњих законских рјешења.
Због њих су српске жртве у тежој ситуацији, због непризнавања
докумената изданих изван Хрватске или изјава свједока, не могу се остварити нека социјална права.o
бранитеља и Управе за заточене
и нестале, учествујући на невладиним скуповима и у Коалицији
за РЕКОМ (Регионална комисија
за установљавање истине о ратовима 90-их на подручју бивше
Југославије), Удружење је организовало трибину о несталима у
Негославцима, Обровцу, Грачацу и Борову током 2013. и у Глини 2014. године. Остварена је и
сурадња с удружењима „Суза“ и
„Веритас“ из Београда, а чланови удружења су присуствовали
комеморацијама жртвама у Јасеновцу, Вуковару и Воћину, жртвама „Олује“ у Двору и на Петровачкој цести, у Гошићу и у Вариводама. Удружење је учествовало у обнови девастираног споменика подигнутог у знак сјећања на цивиле страдале у Голубићу и поставило спомен-плоче
цивилима пострадалим у Мокром Пољу, у опћини Ервеник и у
Доњем Лапцу. Све то остварено
је у договору с локалним властима и српском заједницом. Истина, зграду с плочом у Мокром
Пољу полиција је због бранитељских пријетњи чувала десет
дана, док су у Лапцу проблеме
правили поједини Срби, али су

обје плоче остале на својим мјестима.
Предсједница Удружења
Марица Шеатовић, чијег су мужа
заједно с двоје српских цивила у
Новској крајем 1991. убили хрватски војници, рекла је за Новости да је увјерена како ће се
удружење наставити борити за
жртве и промовирати истину о
њима. Она је том приликом подсјетила да мора плаћати судске
трошкове због одбијених тужби
за одштету и још једном подсјетила на неосуђујућу пресуду починитељима ратног злочина над
њеним мужем, из које ипак произилази да је њен муж био жртва
ратног злочина.
- Ипак, борећи се с хрватским правосуђем свих ових година, успјела сам доћи до истине о
свом мужу. То ме подстиче да се
и даље боримо као удружење. А
ту је и осјећање да су све жртве
исте, у чему се слажемо сви ми
из њихових породица, без обзира
на нашу вјеру и нацију – каже Марица Шеатовић.
Марица Шеатовић ипак
није задовољна шутњом породица страдалих нити тиме што се
устручувају од рада у удружењу.

SUZA

Стога их она позива да се у удружење укључе и испричају своју
животну причу како би упознали
јавност с оним што су проживели.
Александар Трифкановић, коме
су 1991. убијени дјед, отац и
стриц, укључио се у рад удружења како би јавност и у његовом
родном Сиску и у цијелој Хрватској постала осјетљиција и заинтересиранија за судбину цивилних жртава рата.
- Годинама се у Сиску знало за злочине, али се није судило, него је то учињено у Осијеку,
гдје је Владимир Миланковић, оптужени за 22 убојства, добио правомоћну казну затвора, мада је
број убијених већи. Добру сурадњу с удружењем потврђује и шеф
Управе за заточене и нестале пуковник Иван Грујић.
Могу рећи да с овим људима сурађујем практично од 1993. и
да су наши односи увијек били изузетно коректни. Настојао сам дати праву информацију и учинити
колико је реално могуће, којом
приликом сам наилазио на разумијевање и подршку тих људи казао је он и подсјетио на трибине
које доприносе тражењу несталих
особа уз подршку Римокатоличке
и Српске православне цркве.
Ове године, у вези с
расвјетљавањем судбина несталих учињено је све што је било
планирано.
Идентифицирали
смо све земне остатке за које смо
добили налазе, а да бисмо поспјешили тај процес, склопили
смо споразум с Међународном
комисијом за тражење несталих
особа у смислу размјене узорака
крви чланова обитељи и тако динамизирали рад. Чим добијемо
налазе, организираћемо идентификацију на коју ћемо звати проматраче из Србије и Босне и Херцеговине, а и долазак чланова
обитељи који нису у Хрватској,
што се одвија без икаквих проблема. Судећи по нашем досадашњем искуству, очекујемо да ћемо током 2015. године ексхумирати око стотину тијела жртава;
толико их планирамо и идентифицирати – рекао је Грујић.o

„Новости” ― Загреб
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Пусић и Дачић: Уједначити листе несталих
ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ ИВИцА ДАЧИЋ У ЗАГРЕБУ

ЗАГРЕБ – И у Србији и у Хрватској постоји политичка воља
за даље унапређење односа и
две земље могу да се споразумевају о свим отвореним питањима,
што је предуслов за њихово решавање, поручено је у Загребу
после разговора првог потпредседника Владе и шефа дипломатије Ивице Дачића с хрватским
државним врхом.
Дачић, који борави у посети
Загребу на позив хрватске колегинице Весне Пусић, разговарао
је с премијером Хрватске Зораном Милановићем, председницом Колиндом Грабар-Китаровић, председником Сабора Јосипом Леком и министарком спољних послова, а међу темама разговора био је и случај Вељка Марића.
Током састанка с председницом Грабар-Китаровић, било је
речи о могућностима заједничког
учешћа у пројектима од интереса
за регион, као што је пројекат
превенције поплава.
Колинда Грабар-Китаровић је
указала на важност питања положаја мањина у обе земље и поно-
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вила спремност за лично ангажовање када је у питању положај
српске мањине у Хрватској.
Дачић и Милановић су на састанку потврдили политичку вољу за даљи развој односа двеју
држава. Како је саопштио Милановићев кабинет, они су разговарали о билатералним односима,
отвореним питањима, као и о актуелној ситуацији у Југоисточној
Европи.
Дачић је на заједничкој конференцији за новинаре с Пусићевом оценио да је унапређење билатералних односа и сарадње те
решавање отворених питања од
посебног значаја за стабилност
читавог региона.
Он је поручио да Србија жели
да гради боље односе с Хрватском на основу заједничких интереса и да односи двеју земаља
не треба да буду жртва унутрашњополитичких прилика, као и
да питања из прошлости не треба да спречавају економску сарадњу и сарадњу у области
европских интеграција.
Пусићева је оценила да су односи Београда и Загреба врло
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добри и на новом нивоу те да је
данашњом посетом Дачића удахнут нови живот сарадњи дефинисаној пре две године.
„Без обзира на проблеме који
постоје између Србије и Хрватске, у сваком тренутку постоји и
отворени канал комуникације и
може се разговарати о било којем проблему, што је предуслов
за решавање проблема“, истакла
је она.
Међу темама њиховог разговора било је и питање несталих
и, према речима Пусићеве, договорено је да се листе несталих
које се разликују уједначе у складу с међународним стандардима.
Дачић је навео да је Србија
спремна да конструктивно разговара с Хрватском о тој теми, као
и о положају прогнаника из Хрватске, којих у Србији има 32.000,
и другим отвореним питањима,
попут границе на Дунаву.
Пусићева је истакла да се у
оквиру питања несталих разговарало и о случају Вељка Марића,
осуђеног у Србији за ратне злочине, и додала да не постоји регионална јурисдикција онако како то
предвиђа српски закон и да је у
питању преседан, на шта је Дачић
одговорио да се, осим Хрватске,
нико из међународне заједнице
није жалио поводом тог закона.
Уколико се покаже да Закон о
регионалној јурисдикцији није у
складу с европским правним тековинама, биће промењен, рекао
је Дачић нагласивши да је тај закон добио најбоље оцене оних
који се баве питањем ратних злочина и омогућио кажњавање 170
осуђених за ратне злочине, међу
којима је 169 Срба.
Он је нагласио да постоји воља да се случај „Марић”, како је
то раније најавио премијер Александар Вучић, што пре реши из
„хуманитарних разлога“.
Одељење за ратне злочине
Вишег суда у Београду осудило
је 2011. године Марића на затворску казну од 12 година због
злочина над српским цивилима
током Рата у Хрватској територији. Он је ухапшен у Димитровгра-
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ду, на граничном прелазу с Бугарском.
Хрватској страни је спорно то
што је Србија осудила хрватског
држављанина за убиство другог
хрватског држављанина српске
националности, које се догодило
на територији Хрватске.
Дачић се раније у Загребу састао и с председником Сабора
Јосипом Леком, а у разговору је
обострано исказана жеља да се
реше отворена питања и унапреди сарадња, јавио је ХРТ.
Дачић је изразио спремност
за решавање свих отворених питања истакавши да је српско руководство за побољшање односа
с Хрватском.
Он је рекао и да су државни
секретари министарстава спољних послова Србије и Хрватске
задужени за координацију тела
која решавају спорна питања.
То су питања несталих особа,
положаја српске мањине у Хрватској и хрватске мањине у Србији,
пописа оптужених или осуђених
за ратне злочине, повратка у Хрватску 32.000 Срба из Хрватске
који у Србији још увек имају статус избеглица, питања њихових
пензија, враћања имовине и станарских права, као и враћања хрватског културног блага.
Леко је нагласио да отворена
питања не смеју бити кочница у
односима и да је истински интерес Хрватске напредак Србије на
европском путу.
Председник Сабора очекује
да две владе реше отворена питања, у првом реду проблем несталих, случај „Вељко Марић” и
положај хрватске мањине у Србији.
Дачић је изразио уверење да
ће случај „Марић“ бити решен на
обострано задовољство.
Кад је реч о граници на Дунаву, Дачић је поновио став да је
Србија за граничну црту по средини реке, али и изразио спремност да се то питање реши међународном арбитражом.
Милорад Пуповац, председник Српског националног вијећа у
Хрватској, рекао је за ХРТ да по-

сета Дачића Хрватској треба да
значи да ће се наставити тамо
где се стало пре доста година.
„Очекујем да ће почети да се
ради на темама о којима су разговарали Алесандар Вучић и Колинда Грабар-Китаровић, на ономе што су биле теме и најаве након доласка Вучића на инаугурацију председнице“, рекао је Пуповац јуче за ХРТ.
Он је подсетио да је размена
заробљеника функционисала до
2011. године све док је постојао
споразум о правосудној сарадњи
две државе који је у међувремену
поништен одлуком Сабора.
„Посетом Вучића и Дачића Хрватској стварају се претпоставке
да Марић може да настави да
служи казну у Хрватској, а истовремено и да се решавају друга
питања која оптерећују односе у
том подручју“, казао је Пуповац.
Он је прецизирао да не треба
само да се направи договор о
размени него и о сарадњи о
правним питањима.
„Као што има 45 оптужница на
српској страни против хрватских
држављана, тако има око 3.000
оптужница на хрватској страни,
било да је реч о хрватским држављанима српске националности
или држављанима Србије против
којих је оптужница подигнута у
одсуству. То оптерећује односе
двеју држава и ствар треба решити у целини новим споразумом о правосудној сарадњи“, закључио је Пуповац.
Иначе, хрватског држављанина Марића Одељење за ратне
злочине Вишег суда у Београду
осудило је 2011. године на затворску казну од 12 година због
злочина над српским цивилима
почињених
током
рата
у
Хрватској. Он је ухапшен у Димитровграду, на граничном прелазу
с Бугарском.
Хрватској страни је спорно то
што је Србија осудила хрватског
држављанина за убиство другог
хрватског држављанина српске
националности, а које се догодило на територији Хрватске.o

„Новости” ― Загреб
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Споменик жртвама
„Олује“ у Београду

Србија добија прво
обележје у спомен убијенима
у Републици Српској Крајини
1995. У плану су две локације: Ташмајдански парк и простор на ушћу Саве у Дунав
СРБИЈА ће ускоро добити први споменик посвећен жртвама
хрватске војне акције „Олуја“
1995. године, а обележје ће бити
подигнуто на београдском Ушћу
или код Цркве Светог Марка, сазнају незванично Новости.

Како преносе наши извори,
предлог за подизање овог белега
патње нашег народа биће прослеђен Скупштини града Београда и очекује се да буде откривен
најкасније до августа, када се навршавају две деценије од убиства 1.900 и прогона више од
200.000 Срба из Туђманове Хрватске.
Извори Новости тврде да ову
идеју подржавају представници
Владе Србије, градских власти и
челници удружења Срба из Хрватске.
Да је Србија више пута пропустила да се на достојан начин
ода почаст жртвама ратова деведесетих година на простору
бивше Југославије слажу се саговорници Новости који напомињу и да је време да се подигне
такав меморијал.

Историчар Чедомир Антић из
Напредног клуба подсећа на чињеницу да је „Олуја“ највеће етничко чишћење забележено у
Европи после Другог светског рата и да заслужује достојно обележје у Београду.

– Сасвим је логично да овакав злочин у којем су настрадали
углавном цивили добије и достојно спомен-бележје – каже Антић.
– Чињеница је и да би држава
требало да стане иза ове идеје и
да позове и друге установе и организације да је подрже. Такав
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споменик треба да постоји у Србији, када је већ то немогуће у
Хрватској. Такође, добро би било
истаћи иницијативу да слично
обележје буде подигнуто и у Бањалуци.

СКРОМНА ОБЕЛЕЖЈА

СПОМЕНИК жртвама „Олује“
биће прво овакво обележје у Београду. Скромни меморијал подигнут је у сећање на нестале
особе у периоду од 1991. до
1999. године на Ташмајдану, као
и спомен-плоча у част погинулих у ратовима деведесетих на
Савском тргу. Уз то, главни град
има још неколико спомен-чесама и табли постављених у знак
сећања на погинуле војнике, које су махом подизала удружења
бораца.
Антић сматра и да је веома
важно да будући меморијал својим изгледом и величином „не буде срамотан“, али и да речи које
буду на њему исписане одражавају праву слику догађаја.

– Важно је и да се на њему
нађу имена свих познатих жртава и да се јасно напише да је реч
о убијеним Србима – истиче Антић.

Да је Србији потребан достојан споменик жртвама ратова деведесетих, сматра и Саво Штрбац, први човек организације Веритас. Он подсећа да би било
идеално да будуће обележје буде саставни део ширег пројекта
Српски меморијал, чија идеја
није само одавање почасти већ и
истраживање и рад на неговању
успомене на све српске жртве у
20. веку.

– Идеја је да Српски меморијал не чини само споменик већ и
одговарајућа зграда где би референтна установа истраживала
сав материјал о страдању нашег
народа – каже Штрбац. – Око
ове идеје окупљен је велики број
историчара и јавних личности, а
има и подршку председника Републике и патријарха Иринеја.o
„Вечерње новости” ― Београд
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ОдалОвић:

НА СПИСКОВИМА НЕСТАЛИХ ВИШЕ
СРБА НЕГО ХРВАТА

БЕОГРАД/ПРАГ – Председник владине комисије за нестала лица
Вељко Одаловић изјавио је данас да не оспорава број несталих особа
хрватске националности у Рату за југословенско наслеђе, али је потврдио наводе премијера Србије Александра Вучића да на списку несталих
Срба има више него Хрвата.
Одаловић је за Радио „Слободна Европа“ рекао да – према евиденцији Комисије за нестала лица Владе Србије – званичном хрватском
списку недостаје неколико стотина лица српске националности, чији нестанак њихове породице нису пријавиле Црвеном крсту Хрватске нити
Међународном Kомитету Црвеног крста, него Црвеном крсту Србије.
Ми смо предали хрватским колегама списак са 629 несталих особа и
имена и презимена тих људи треба додати хрватском списку несталих
лица српске националности. Откуд овај списак? Једноставно, било је неколико стотина људи који нестанак својих блиских нису хтели да пријаве Црвеном крсту Хрватске нити Међународном Комитету Црвеног крста, него су их пријавили Црвеном крсту Србије. Управо зато смо тај списак прошле године послали хрватској страни тражећи да провери наводе које су породице дале нама – рекао је Одаловић за амерички радио.
Коментаришући могућност преклапања имена и презимена несталих, Одаловић је истакао да је из тог разлога српска страна Хрватској и
послала списак који садржи имена, презимена те друге појединости о
629 људи, да их провери на терену.
„Можда је негде неко сахрањен и Хрватска тај податак има у својој
евиденцији. Дакле, ми тражимо да своје евиденције упоредимо с њеном
евиденцијом. У односу на оно што је господин председник хрватског Повјеренства за заробљене и нестале Иван Грујић рекао, ми, дакле, тражимо да се провери још ових 629 имена и презимена Срба који су евидентно нестали. Једноставно, ми то не можемо да игноришемо”, објаснио је Одаловић.
Ради се о оперативној листи која иде уз редовну листу, а редовна је
она која је усаглашена с Међународним Комитетом Црвеног крста, навео је Одаловић.
„Осим оних који су нестанак пријавили тим двема организацијама –
као што сам рекао – ми имамо много људи који нестанак својих ближњих
нису пријавили њима, него надлежним институцијама Србије и зато српска страна тражи упоређивање и проверавање”, објаснио је Одаловић.
Осим тога, важно је нагласити да је Београд дао не само поменути
број него и конкретна имена, адресе, места нестанка, све елементе који
могу да се провере, додао је Одаловић.
На питање да ли је добијен одговор од хрватске стране, Одаловић је
одговорио одречно, али је рекао да очекује како ће се на првој седници
двеју комисија то питање отворити јер је пракса да се између седница
размењују подаци и да се на наредној седници обе стране информишу.
„Ако имамо захтеве хрватске стране, ми на њих одговарамо, а хрватска страна одговара на наше тако да ћемо добити прецизну информацију о томе шта је с нашим списком од 629 несталих до сада урадила, колико је људи пронашла, односно, евидентирала, да ли су подаци о њима у реду”, казао је он.
Одаловић је предочио да – осим тога – у Хрватској има још 265 тела,
односно, исто толико познатих гробних места, која од 1992. или 1993. године још нису ексхумирана.
„То је још један од наших захтева које хрватска страна онако селективно испуњава. Друго, на Шалати, загребачком предграђу, у мртвачници
има 900 тела која нису идентификована – ми не знамо чија су то тела”,
подсетио је Одаловић.o

„Новости” ― Загреб
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ЖМУРИЛИ НА НЕСТАЛЕ СРБЕ

САВО ШТРБАЦ:

Хрватска унедоглед отеже с ексхумацијом групних гробница. Досад су нестали били ексклузивна тема
хрватских званичника па се стекао утисак да међу несталима Срба и нема
Новоизабрана
хрватска
председница Колинда Грабар Китаровић истакла је у свом инаугуралном говору да ће у односима
Хрватске и Србије посебно место
имати статус несталих особа у Рату за југословенско наслеђе.
Премијер Србије Александар Вучић је након инаугурације
хрватске председнице и састанка
с њом, после питања новинара изјавио да проблем несталих у поменутом рату треба сагледати
објективно и посветити једнаку пажњу расветљавању судбина несталих Хрвата и несталих Срба.
Он је нагласио: „Ми желимо да се
тај проблем реши, али морате
разумети, а о томе нико не жели
говорити, несталих особа није мање ни с друге стране.“
До сада је проблем несталих био ексклузивна тема хрватских званичника па се стекао утисак да међу несталима Срба и нема или, ако их има, да је до расветљавања њихових судбина
Србима стало много мање него
Хрватима.
Колико је несталих на
подручју Хрватске?
- На српској страни је, према Веритасовим подацима, од 15.
фебруара 2015. године, у рату и
пораћу деведесетих година прошлог века на територији Републике Хрватске и бивше Републике
Српске Крајине укупно погинуло и
нестало 7.180 особа, од чега их је
5.279 (73%) сахрањено (породице
потврдиле идентификацију, преузеле и сахраниле посмртне остатке), док их се 1.901 (27%) још води
као нестало.
Међу несталима је 515
(27%) жена и 1.331 (69%) цивил,
док је 39 процената несталих старије од 60 година, 7 процената је
непознате доби, по правилу, они

најстарији. Највише их је нестало
у првој (36%) и у последњој (54%)
ратној години. С обзиром на време које је од престанка ратних дејстава протекло, мало је вероватно
да је неко са списка несталих међу живима тако да се и нестали
већ одавно сматрају погинулима.
Погинули и нестали су
углавном српске националности,
мањи број особа је других националности, али су живеле или ратовале са Србима у Републици Српској Крајини.
Нажалост, овај Веритасов
списак погинулих и несталих није
коначан. Тренутно се у поступку
верификације налази још неколико стотина особа. Вема је вероватно да су ти људи погинули и нестали у ратном периоду на подручју Републике Хрватске и Републике Српске Крајине.
На крају излагања доказа
пред Међународним судом правде,
у марту прошле године, у прилог
тужби Хрватске против Србије због
геноцида
њена
заступница
Хрватске Весна Црнић Гротић затражила је да тај суд Србији наложи да пружи информације о 865
особа које се још воде као нестале.
Колико је мени познато, Србија је Хрватској дала све расположиве податке о несталима на
територијама Србије и Хрватске.
Могуће је да у Србији има појединаца који знају за неке масовне и
појединачне гробнице на подручју
бивше Републике Српске Крајине,
који из страха због могућих последица ћуте о томе. Углавном проговоре када већ буду откривени и
тек тада су спремни да дају информацију или да на лицу места
покажу неку скривену гробницу.
Последњи такав случај се десио
пре две године када је један Србин открио масовну гробницу у се-
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лу Сотин у источној Славонији, а
заузврат пред српским правосуђем добио статус „оптужени сарадник“, што му гарантује мању
казну.
С друге стране, Хрватска
унедоглед отеже и с ексхумацијом познатих локација групних и
вртних гробница. Термин „групна
гробница“ означава локацију на
којој су покопани лешеви које су
скупиле службене државне институције приликом асанације терена. Током асанације терена, сачињава се документација (протоколи) о жртви, док термин „вртни
гроб“ означава локацију где су
жртву покопали рођаци, мештани
или случајни пролазници, у правилу уз њену кућу, без знања надлежних државних органа и без
икакве попратне документације.
Веритас располаже поузданим подацима о још приближно 380 регистрованих гробница у
којима се налазе неидентификовани посмртни остаци смртно
страдалих Срба у Рату у Хрватској. Нешто мање од половине отпада на групне гробнице, које скоро двадесет година по престанку
рата – искључиво због опструкције хрватске стране – нису ексхумиране.
У задњих четрнаест година
из заједничких, масовних и појединачних гробница на подручју
Хрватске и бивше Републике Српске Крајине ексхумирано је укупно
1.314 посмртних остатака српских
жртава, од чега их је до сада 898
идентификовано, а неидентификовано је 416. Веритас сматра да
би се и идентификација ексхумираних посмртних остатака могла
много брже одвијати, али, нажалост, и то углавном зависи од
спремности хрватске стране.
Разговор
новоизабране
председнице Хрватске и премијера Србије је и први корак у реализацији препоруке из недавно објављене пресуде Међународног суда правде по узајамним тужбама
Хрватске и Србије о геноциду упућене обема државама да убрзају
расветљавање судбина несталих
и с једне и с друге стране.o
„Вечерње новости” ― Београд

11

АКТУЕЛНОСТИ

ХРВАТСКА „ЗАБОРАВИЛА” НАКНАДНИ СПИСАК НЕСТАЛИХ СРБА

ЗАГРЕБУ 2013. ДОСТАВЉЕНА ЛИСТА 742
НАК У ХРВАТСКОЈ ПРИЈАВЉЕН У СРБИЈИ
Колико је Срба и Хрвата нестало у Рату у Хрватској између 1991.
и 1995. године? Хрвати кажу – 930
грађана хрватске националности,
док је Срба знатно мање – 670.
Наша страна не спори хрватске
податке о несталим Хрватима, али
тврди да је Срба много више –
1.868.
А то размимоилажење у броју
несталих настало је после недавне посете премијера Србије Александра Вучића Загребу, где је присуствовао инаугурацији хрватске
председнице Колинде Грабар-Китаровић. Председник Владе Србије је, на питања новинара о несталима, одговорио да је несталих
Срба било више, што је био повод
за реаговање хрватских званичника и медија.
„Вечерњи лист” објавио је изјаву Ивана Грујића, председника Комисије за заточене и нестале Владе Хрватске како би се „више случајева решило када бисмо од Србије добили одговор на питање
где су масовне гробнице премештене 1995”. Наводи и да се 930
Хрвата води као нестало, док је
број Срба мањи – има их 670. На
тај попис, како наводи лист, може
се додати и 200 особа са српским
држављанством које су нестале
на хрватској територији.
„Политика” је покушала да ступи у контакт с Иваном Грујићем,
али су нам у Одељењу односа с
јавношћу Министарства правде
Хрватске рекли да не желе да одговарају на питања. Додали су да
су све што су имали – већ рекли
медијима. Одакле ово размимоилажење у подацима о броју несталих питамо Вељка Одаловића,
председника Комисије за нестала
лица Владе Србије.
– Хрватска према нама има
тражења за око 900 особа хрватске националности, а ми према
њима – више него двоструко:
1.868 – каже Одаловић.
Према евиденцији Међународ-
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ног Комитета Црвеног крста, у
овом тренутку нестала је 2.131
особа у Хрватској. Када се од тог
броја изузму 404 особе чија је трагична судбина позната, али њихова тела нису пронађена, остаје
1.727 особа, међу којима је, како
тврде хрватски званичници, око
900 Хрвата.
– Међутим, заборављају да
смо им ми 18. децембра 2013. дали списак са 742 имена Срба, чији
су нестанак у Хрватској њихове
породице пријавиле нама, Црвеном крсту Србије или неком од
удружења, а нису били у евиденцији МКЦК-а. Такође, међу поменутим особама чија се судбина
зна – 404 лица, највише је Срба
тако да се број несталих грађана
српске националности на територији Хрватске пење на 1.868 особа
– објашњава Одаловић.
Разлози због којих се имена
несталих Срба са списка, које је
наша Комисија за нестале дала
хрватским колегама, не налазе у
евиденцији МКЦК су разна: многи
нису хтели да пријаве нестанак
Црвеном крсту Хрватске и МКЦМу, каже Одаловић, али било је и
породица чији нестанак није имао
ко да пријави – јер су комплетно
страдале.
– Много је оних који су, када су
протерани из Хрватске, отишли у
Аустралију, Канаду, више нико с
њима нема контакт. Ми преко Интерпола и других међународних
организација тражимо те људе и
њихове сроднике да дају крв за
анализу ДНК – објашњава Одаловић.
А ове анализе су неопходне јер
се у мртвачници у Загребу и даље
чувају посмртни остаци око 900
људи чији идентитет ни после
много година није утврђен.
– У анализама ДНК нема поклапања с до сада узетим узорцима оних који траже своје нестале –
наводи председник Комисије за
нестале.
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Питамо га да ли је Србија испитала све захтеве хрватске стране?
– У Србији не постоји ниједна
локација коју, на захтев хрватске
стране, нисмо испитали као могуће место гробнице. На другој страни, ми имамо податке за више од
250 гробних места на хрватској територији, за које зна и хрватска
страна, али она нису ексхумирана
– тврди Одаловић.
Међу несталим Србима из евиденције МКЦК је 387 наших држављана – пре свих, војника. У прошлој години на територији Хрватске – у местима Турањ и Машићка
Шаговинa, као и на гробљу у Вуковару пронађена су тела четворице
наших војника, која су у новембру
прошле године предата породицама. Лане су пронађени и посмртни
остаци још једног војника – који је
био сахрањен као непознато лице
на гробљу Лешће у Београду.
Према подацима Веритаса, које за наш лист наводи његов председник Саво Штрбац, на хрватској
територији нестао је 1.901 Србин.
– Од тог броја, 69 одсто је било
цивила, међу којима 27 одсто жена. Хрватске институције су у марту месецу прошле године објавиле
да траже 865 лица, а Грујић је сада изнео податак да на подручју
Хрватске има 1.600 несталих, од
којих 930 Хрвата – истиче Штрбац
уз напомену да је број несталих за
више од хиљаду људи већи од
онога који износи званични Загреб.

Шта су у Хагу замерили
„Веритасу”

Заступници Хрватске су током
главне јавне расправе пред Судом
правде у марту прошле године,
као један од битних доказа да Београд преувеличава када говори о
страдању Срба, изнели неколико
података којима су оспоравали веродостојност „Веритасове“ листе
српских жртава. Тако су као пример навели податак по коме је Душан Королија погинуо 12. јуна
1995. године, а смртовница, како
су рекли, доказује да је умро у

НОВА ПОЛИТИКА ЗА НОВО
РАЗДОБЉЕ
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„МОРАМО СЕ БАВИТИ РАЗВОЈЕМ, МОРАМО СМА-

ЊИТИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИТАК НА ПОДРУЧЈИМА ПОВРАТКА“, РЕКАО ЈЕ

ПУПОВАц

ДОДАВШИ ДА НОВИ

ТРЕНД АСИМИЛАцИЈЕ НАМЕЋЕ ОСМИШЉАВАЊЕ НОВЕ

ПОЛИТИКЕ

априлу 2009. „Веритасови” подаци показивали су и
да је Никола Кресојевић нестао 5. августа 1995. године, а он је, према тврдњи хрватских адвоката, поднео
захтев за издавање личне карте 10. јануара 2008. Заступници Загреба закључили су да је „број жртава које спомиње Србија грубо претеран”.
– На списковима са 7.035 имена жртава у рату
пронашли су десет спорних имена и били су у праву.
Али подаци до којих смо ми дошли били су плод наших истраживања, сарадње с породицама, војним јединицама, цивилном заштитом, хуманитарним и другим организацијама… Увек смо говорили да ти подаци нису потпуни ни коначни, да их дајемо на увид целом свету како бисмо их допунили или исправили.
Али хрватска страна се окомила на наш списак, иако
Хрватска има много више грешака на својим списковима – објашњава Штрбац.

МКцК не води евиденцију о
етничкој припадности

– У жељи да добијемо што прецизније податке о
броју несталих и њиховој етничкој припадности. Не
правимо поделу према етничкој припадности на нашим списковима, а статистику о несталима у вези са
сукобима у Хрватској води и ажурира хрватски Црвени крст, а ми се руководимо његовим извештајима.
Најновији подаци када је реч о несталима у вези са
сукобима у Хрватској датирају од 31. децембра 2014.
и по тој евиденцији постоји 2.131 отворен случај – наводи за „Политику” Гордана Миленковић из Међународног Комитета Црвеног крста (МКЦК).
На наше питање како се онда хрватске власти позивају на податке Међународног Комитета Црвеног
крста када говоре о 900 несталих Хрвата, она одговара да власти и једне и друге земље воде рачуна које
су етничке припадности људи који су нестали, али
МКЦК сматра да је од етничке припадности много важнији хуманитарни аспект.
– Људи су нестали, а државе имају одговорност
да породицама пронађу одговоре на питање шта се
десило с њиховим члановима и да им омогуће да
своје ближње ожале и сахране на достојанствен начин – истиче Гордана Миленковић.o
„Политика” ― Београд

У предстојећем раздобљу Српско народно вијеће (СНВ) највише ће се бавити развојем и спречавањем асимилације – истакнуо је 24. јануара Милорад Пуповац на Скупштини СНВ-а у загребачкоме
Новинарском дому након тајног гласања. Пуповац је
на тајном гласању, заједно са својим замјеником
Александром Милошевићем, још једном добио повјерење делегата да води СНВ. Скупштина је започела
Пуповчевим говором о активностима СНВ-а.
Бавили смо се заштитом права прогнаника и
повратника, помагали им да се стамбено збрину,
стекну држављанство и уживају правну сигурност.
Наиме, мировина још није исплаћена десетинама хиљада људи – рекао је Пуповац.
Предсједник СНВ-а је изјавио да се комеморације Србима страдалима у Рату у Хрватској деведесетих година сада ометају мање него раније, али и да
за ратне злочине над Србима у „Олуји“ и након ње постоје тек двије пресуде. А то је – по његовим ријечима – више него недопустиво.
Уставни суд је недавно поништио пресуду Врховног суда Бранимиру Главашу. Такав третман немају српски осуђеници за ратне злочине у Трпињи иако су и на суђењима њима установљени бројни пропусти – казао је Пуповац.
Пуповац је рекао и да је остварена добра сурадња с државним установама око очувања споменичке баштине па је тако осигуран новац за обнову
више цркава, али и вуковарског Дудика, гдје су за
Другога свјетског рата усташе побиле велики број
Срба.
Српске школе нису регистриране, оне у Вуковару се нападају, а извођење додатне наставе у
остатку земље практички се онемогућава. Школска
аутономија угрожена је, уз остало, искључивошћу и
хисторијским ревизионизмом, којега у хрватским уџбеницима има више него у српскима – сматра Пуповац.
У свом обраћању присутнима на Скупштини
Пуповац је поновно истакнуо колико је важно осигурати одрживи развој подручја која су била захваћена
ратом. Исто тако, констатирао је да политичке околности посљедњих неколико година нису биле добре
за мањине, понајприје српску, те да оне и из тог разлога морају сурађивати с европским институцијама и
другим земљама чланицама ЕУ-а.
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Поред извјештаја о раду, финанцијског извјештаја и оперативног плана за 2015. годину, делегати
су на Скупштини усвојили и измјене закона Статута
СНВ-а. У извјештају тако стоји да је Правни одјел
СНВ-а у претходном раздобљу бесплатно правно помогао трима хиљадама особа у Загребу, Карловцу,
Ријеци и Пули. Центар за развој је уз сурадњу саборских заступника српске националности осигурао осам
милијуна куна за опћине у којима живи већинско српско становништво и још два милијуна за програме руралног развоја.
Подијељено је и више од стотину комплета
опреме и бијеле технике за повратнике. А загребачки,
кнински и вуковарски уреди центра израдили су неколико десетака пројеката за обнову инфраструктуре,
развој задруга и раст опћина. Одјел за културу знатно је придонио друштвеној видљивости СНВ-а наметнувши јавности културне и остале теме битне за овдашње Србе, од тема „Јасеновац“, преко теме „Милутин Миланковић“, до теме „Александра Зец“ и „Владан Десница“. Самостални српски тједник „Новости“ и
његово интернет издање у протеклом су се раздобљу
прометнули у један од најрелевантнијих и често најцитираних медија у Хрватској и регији – наводи се у
извјештају који је изложио водитељ Уреда СНВ-а
Бранко Јуришић.
На крају Скупштине Пуповац је казао да СНВ
улази у нову фазу рада, у којој ће требати појачати
комуникацију између вијећа на свим нивоима.
Та комуникација мора обухватити све чланове,
поготову стога што на љето предстоје избори за вијећа и представнике националних мањина, а изборне
листе треба попунити људима за које се зна да ће ваљано обављати вијећничку функцију. Морамо се бавити развојем, морамо смањити демографски губитак

на подручјима повратка, спријечити исељавање младих људи и невраћање оних који су се иселили – казао је предсједник СНВ-а истакнувши да нови тренд
асимилације намеће осмишљавање нових политика.
Делегатима су се обратили бројни гости. Предсједник Савјета за националне мањине Александар
Толнауер подсјетио је на велику улогу СНВ-а и српских организација приликом уклањања ратног и поратног насљеђа истичући да су се челни људи
СНВ-а, као и заступници СДСС-а, залагали за права
свих мањина у Хрватској.
У вријеме кризе и рецесије удара се по мањинама, с тврдњом да су оне дестабилизацијски фактор
и продужена рука својих матичних држава.
Треба се борити против такве политике – истакнуо је Толнауер.
Еуген Јаковчић из Documente – Центра за суочавање с прошлошћу нагласио је да без сурадње и
помоћи СНВ-а засигурно не би било неких пројеката
које проводи та организација. Најавио је да ће ускоро
бити објављен цјеловит попис ратних жртава у западној Славонији, а потом и оних у источној Славонији и
сјеверној Хрватској.
Истовремено се, од куће до куће, проводи истраживање о жртвама рата у Лици и Далмацији – казао је Јаковчић додавши да ће ускоро бити усвојен
посебан закон како би се уклониле бројне неправде с
којима се сусрећу цивилне жртве рата.
Предсједник СДСС-а Војислав Станимировић
подсјетио је да СНВ постоји од 1997. и да је СДСС један од његових оснивача.
Погрешка је у томе што се нека мањинска вијећа одвајају од СДСС-а јер она могу урадити мало
ако немају подршку вијећника у опћинама, градовима
и жупанијама. СДСС их, као најјача српска странка,
има највише. При чему је добро вертикално повезан,
са 103 организације у цијелој држави – казао је Станимировић.
Боса Продановић, отправница послова Амбасаде Републике Србије у Хрватској, истакнула је како политичка ситуација и сурадња стагнирају, уз мале недовољне помаке. Министар управе Арсен Баук
упозорио је, пак, на погубност политичке идеје да је
Хрватска држава само Хрвата, без обзира на њихово етничко поријекло те изразио наду да сљедећим
изборима грађани неће починити погрешку какву су
починили 2003. године. Казао је и како би било погрешно изједначавати права Срба у Хрватској с правима Хрвата у Србији.
– Српска мањина у Хрватској мора имати иста
права као и све остале мањине, што због различите
легислативе не мора бити идентично правима које
мањине имају у другим земљама – рекао је Баук.
Осим делегата, на Скупштини су угошћени и
начелници многих градова и опћина, замјеници жупана, саборски заступници СДСС-а и других странака,
челни људи и представници српских организација и
избјегличких удружења те норвешки амбасадор Хенрик Офстад.o

„Новости” ― Загреб
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ОДШТЕТА ЗА ЖРТВЕ И ЊИХОВЕ ПОРОДИцЕ

У ЈЕДИЊЕНЕ

НАцИЈЕ УПОЗОРИЛЕ

ЗАГРЕБ – Одбор Уједињених
народа за људска права позива
Хрватску да националним мањинама осигура право на употребу
властитог језика, и посебно истиче употребу ћириличног писма у
Вуковару, каже се у новом извјештају о стању људских права.
Одбор у извјештају изражава
забринутост што припадници националних мањина наилазе на
проблеме у остварењу права на
властити језик, особито на ћирилично писмо, те тражи од Хрватске да подузме „додатне мјере”
ради промовирања међунационалне толеранције и „осигурања
пуне примјене права на употребу
мањинских језика и писама, у
складу с уставним оквиром, а с
посебним нагласком на употребу
ћириличног писма у Вуковару и
опћинама на које се то односи”.
УН-ов извјештај још изражава
забринутост због изостанка адекватне истраге у случајевима застрашивања новинара те због
криминализације срамоћења, јер
се тиме медије одвраћа од „критичког извјештавања о питањима
од јавног интереса, што је пријетња слободи изражавања и
праву на сваку врсту информација”. Одбор Хрватској сугерира

Х РВАТСКУ

НА ПОЛОЖАЈ

С РБА

да „размотри могућност декриминализације срамоћења”.
Одбор УН-а за људска права
још понавља приговор због дискриминације Рома и Срба. „Одбор је посебно забринут због
сталних дојава о de facto сегрегацији ромске дјеце у образовању и недостатку прилика за подуку на њихову језику. Одбор је
још забринут и због статистике
која показује ограничену примјену права Рома и Срба у подручјима осигурања стамбеног простора, здравствене заштите, за-

послења и судјеловања у јавним
пословима.”
Хрватска споро истражује
случајеве ратних злочина, а даље је непропорционално више
случајева у којима су починитељи етнички Срби, каже се у извјештају и наглашава нужност
исплате одштете жртвама.
Хрватска би требала „убрзати
и суђења за ратне злочине и злочине против човјечности и побринути се да се сви случајеви
воде без дискриминације, неовисно о починитељевој етничкој
припадности. Држава би требала
осигурати и да све жртве и њихове обитељи приме адекватну одштету”, каже се у извјештају о
људским правима.
Одбор за људска права тијело је неовисних стручњака који
надзиру како потписнице Међународног пакта о грађанским и
политичким правима (ICCPR)
проводе потписане обвезе. Све
државе дужне су Одбору подносити редовита извјешћа: прво годину дана од приступања, а затим на захтјев Одбора, уобичајено сваке четири године. Хрватска је извјештај представила у
Женеви 24. ожујка.o
„Јутарњи лист” ― Загреб
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ ПРИМИО
ДЕЛЕГАцИЈУ СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ ИЗ ХРВАТСКЕ

Председник Србије Томислав
Николић, примио је 6. априла
2015. године делегацију српске
омладине из Хрватске и поручио
да је сада време да са Хрватском
разговарамо о апсолутном поштовању свих постигнутих споразума и обавеза које Хрватска као
држава има према Србима.
Николић је рекао да га не радује нова атмосфера у хрватској
власти, и да му се чини да се та
атмосфера из предизборне кампање пренела у астмосферу после избора.
„Појављују се у администрацији, међу саветницима људи који су синоним за непромењлив
хрватски став према Србима, непроменљиво лош...”, рекао је Николић.
„Има много Хрвата који су
схватили какав нам је заједнички
пут и циљ и будућност, са којима
можемо изванредно са сарађујемо, али ето видите, појављују се
и људи који су оковани у прошлости и који би да Хрватска можда
изврши још једнапут неку своју,
како кажу блиставу акцију, и да
остане потпуно без Срба”, рекао
је Николић.
Председник Србије је навео

да су неки људи из Хрватске
„преспавали све ово време”, наводећи да су притисци данас безмало очигледни као што су били
негде почетком 90. године, али и
додао да су сада друге оконости,
да је Хрватска чланица ЕУ и апсолутно обавезана да поштује
сва права и сва правила која мора да да свим својим грађанима.
Како је додао, Србија се труди
да њима, њиховим родитељима
обезбеди да могу мирно да живе
у Хрватској „па макар ми не приговорили Хрватској све што би
требало”.
„Понекад се некоме у Србији
учини како смо благи или да не
смемо да одговоримо – најлакше
је одговорити провокацијом на
провокацију”, рекао је Николић
али и упозорио да се тиме никоме, па ни њима не чини ништа
добро.
Он је оценио да је Хрватска уз
велике недостатке на односу према, пре свега протераним Србима,
њиховој имовини, њиховим правима ушла у ЕУ и навео да Србија
није правила проблеме код других
држава инсистирањем на томе да
се најпре реше сви проблеми Срба а које је могуће решити.

„Али сада је већ време и
отворено ћемо о томе да разговарамо са Хрватском о апсолутном поштовању свих споразума
које смо постигли и свих обавеза
које Хрватска има као држава
према Србима”, додао је Николић.
Како је рекао, Србија је ту
прилично ослоњена на међународну заједницу и додао да би
иначе, када бисмо ми и Хрвати
сами решавали проблеме, никада их не би решили и не би их
решили добро.
Он је поручио младима из
Хрватске да ће Србија да уложи
много више него што је улагала
до сада у њихов потпуни развој
на свим пољима.
„Србија ће с Хрватском непрекидно да одржава добре односе у доброј вери убеђена да
само тако могу да се реше сви
проблеми... Видели сте да ми
нисмо више они на чије изјаве
треба да се реагује, углавном су
хрватски званичници они на чије
изјаве реагује ЕУ и опомиње да
се нисмо тако договарали када
смо се договорили”, рекао је Николић.
Представник
Омладинске
мреже Срба у Хрватској Марко
Сужњевић истакао је да се млади осећају у Србији добродошло
као код своје куће и захвалио је
председнику на гостопримству.
Он је рекао да су се у оквиру
овог путовања окупили млади из
целе Хрватске и представили
неке од проблема с којима се суочавају.
Митрополија загребачко-љубљанска, Амбасада Србије у Загребу и Омладинска мрежа Срба
у Хрватској, у сарадњи са српским организацијама у Хрватској, организовали су путовање
српске омладине у Београд и
Нови Сад, где бораве од 5. до 8.
априла.o

СРНА ― Р. Српска
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20 ГО ДИ НА ОД СТРА ДА ЊА И ПРО ГО НА СР БА ИЗ ХР ВАТ СКЕ

СРПСКЕ ЖРТВЕ НИСУ ЗАБОРАВЉЕНЕ

У поводу 20. годишњице егзодуса српског народа из западне Славоније, а у оквиру обиљежавања
страдања Срба у хрватској агресији „Бљесак” (1. маја 1995.), у јубиларном, 45. броју Сузе објављујемо:
СПИСКОВЕ НЕСТАЛИХ И ИДЕНТИФИКОВАНИХ СРПСКИХ ЖРТАВА СТРАДАЛИХ У ЗАПАДНОЈ
СЛАВОНИЈИ У РАТУ У ХРВАТСКОЈ ОД 1991. ДО 1995. године
Листе су сачињене на основу података са којим располаже наше Удружење.

Молимо породице и друге читаоце да нам укажу на евентуалне грешке или недостатке у списку, и
доставе на адресу Удружења или лично.
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ВОЋАРИцЕ

КОД

ЧИНцИ УБИЛИ ШЕСТ ЧЛАНОВА ПОРОДИцЕ

НОВСКЕ,

НА ПОЧЕТКУ РАТА У

ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ,

ЗЛО-

БРАТИЋУ ЗОРАНУ ПРЕКЛАЛИ ВРАТ РАЗБИЈЕНОМ ЧАШОМ

Изгубити члана породице
у рату, страшном какав је био
онај у Хрватској, огроман је и непролазан бол, а остати без шест
блиских чланова породице, и то
у размаку од само месец дана,
тешко је и замислити. То је бол
пред којом човек може само занемети. Управо је то доживела
Славица Милошевић у јесен
1991. године, оставши без супруга, свекра, свекрве, брата и
два братанца.
Злочинци у хрватским
униформама упали су у село Воћарица у западној Славонији,
29. октобра 1991. године, у 11
сати преподне. У селу је тада
било тек неколико кућа у којима
су живеле српске породице. Демографска слика знатно другачија у односу на период пре Другог светског рата, када их је било
много више. Тај рат је значајно
изменио састав становништва, а
оно што тадашње усташе, иако
уз велики труд, нису успеле ‘41.
њихови наследници јесу педесет
година касније. Тек три-четири
куће у којима су живели Срби нашле су се тог дана на удару убица који до данас нису процесуирани. Све које су затекли су или
убили на лицу места или одвели
у непознатом правцу. Славица је
срећом тада са децом била код
најстарије кћерке која је студирала у Београду.
Прво је на прагу куће
хладним оружјем убијена свекрва Љубица, рођена 7. 7.1923. године у Новској. Супруг Драган и
свекар Ранко одведени су из села. Славица је једино успела да
дође до информације да су Драган и Ратко доведени у логор у
Кутини. По тим информацијама,
након неколико дана су изведени напоље и стрељани. То је
сведочење заробљеника који је
после тога размењен, али је и он
касније преминуо у бањалучкој
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болници. После двадесет четири године, то је и даље једино
што Славица зна о њиховој судбини. Претпоставља се да су
њих двојица покопани у масовној гробници у Марином Селу
код Кутине, али то се без ДНК
идентификације не може са сигурношћу тврдити.
Славичин супруг, Драган
Милошевић, рођен 17. 3. 1947.
године у Новској, радио је, као и
она, у текстилном предузећу
‘Спортска одећа НИК Новска’,
као складиштар. Његов отац,
Ранко, рођен 7. 6. 1923. године у
Новској, био је лугар. Ни један
ни други нису били у борбама,
нити су носили оружје. У Окучанима је у породичној гробници
сахрањена свекрва Љубица, на
надгробном споменику исписана
су и имена Драгана и Ранка.
Славица каже да ће, ако се тела
за њеног живота не пронађу, на
том месту наставити да пали
свеће, као да су тамо. Узалуд јеобилазила све домаће и међународне организације не би ли сазнала било шта о њиховој судбини. Без успеха, иако су околности и место њихове смрти познате, пре свега захваљујући једном давном сведочењу.
Убиство и нестанак укућана, догодили су се само неколико недеља од којих је Славица
била у шоку. Зоран Ђерман, рођен 26. 7. 1972. године у Новој
Градишки, син њеног брата Маринка, убијен је на стравичан начин. Убице у униформама хрватске војске, разбијеном чашом
преклали су врат овог младог
момка од једва 19 година. Зоран
је непосредно пре убиства стигао из Аустрије где је живео с
мајком, не слутећи каква га судбина тог 11. септембра 1991. године чека у родној Хрватској, само зато што је Србин. Никада
није био војник нити је учество-
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вао у рату. Само двадесет дана
касније,у Горњем Рајићу, у селу
где је и живео, убијен је Славичин брат Ратко Ђерман, рођен
6. 2. 1940. године,у Новој Градишки. До рата је радио на одржавању путева, у Комуналној служби. Ту, међутим, није био крај
трагедија. Када је чуо вест о
смрти оца, његов син, Жељко,
кренуо је до Човца, заједно са
још неколико пријатеља. На путу
до тамо, у истом селу - Горњи
Рајић, сви су погинули од снајперског метка. Жељко је страдао само пола сата након оца
Ратка, 2. октобра 1991. године.
Имао је 19 година и тек је завршио служење редовног војног
рока у ЈНА. После тога, не само
срећа, него вероватно и оправдани страх за живот своје деце,
довео је Славицу тих дана у Београд, чиме је избегнута још већа породична трагедија.
Међу страдалим припадницима Славичине породице,
били су: очеви, синови, мајка, бака, деда, радници, тек свршени
средњошколци. Иза њих су били
обични животи испуњени свим
могућим радостима, надама, жељама које су нестале те 1991. године. Готово четврт века касније, многа питања остају без одговора. У мору неправди, Славици
је једно од најтежих то што још
нису пронађена тела Драгана и
Ранка. Она данас живи у Борчи,
с најмлађом кћерком Слађаном,
која је у време злочина имала 16
година.Кћерка Мирјана живи у
близини, док је Драгана настањена у Бистрици код Градишке.
Славица прима инвалидску пензију и задовољна је, каже, како
се скућила након свих недаћа које су снашле њену породицу.
Осмех на лицу најлакше јој измами њено четворо унука.o
Ј.М.
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„С УЗА “ СВАКЕ СЕ ГОДИНЕ НА ПЕТ
„М ИЉЕВАЧКИ ПЛАТО “ – 21. ЈУНА 1992. ГО ДИНЕ , „М АСЛЕНИцА 93“ – 22. ЈАНУАРА И „М ЕДАЧКИ џЕП “ – 9. СЕПТЕМБРА 1993. ГОДИНЕ , „Б ЉЕ САК “ – 1. МАЈА И „О ЛУЈА “ – 4. АВГУСТА 1995. ГОДИНЕ .
О ДЛУЧИЛИ СМО ДА ПОВОДОМ 20 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА СРПСКОГ НАРОДА , У ОВОМ БРО ЈУ ОБЈАВИМО КРАТАК ОПИС ОПЕРАцИЈЕ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ „Б ЉЕСАК “ ДА БИСМО ОЧУВАЛИ СЈЕЋАЊА
НА НАШЕ НАЈМИЛИЈЕ .
ПОРОДИцА НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИцА

ПАРАСТОСА МОЛИ ЗА ЖРТВЕ АКцИЈА ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ :

ОПЕРАцИЈА БЉЕСАК

Војну операцију „Бљесак”
спровеле су хрватске војне и
полицијске снаге 1. маја 1995.
године на територији западне
Славоније, која је била у саставу тадашње Републике Српске
Крајине. У вријеме напада, подручје западне Славоније било је
под заштитом снага УН-а. За само 36 сати протјерано је око
15.000 Срба, 283 их је убијено
или нестало, а међу убијенима
и несталима је било 57 жена и
деветоро дјеце. Операција
„Бљесак” почела је у раним јутарњим часовима 1. маја 1995.
године артиљеријским нападима на српске положаје од Пакраца до Јасеновца. Око шест
часова, хрватски оклопни одред
ушао је у тампон-зону коју је у
региону Пакраца требало да
штите припадници јорданских
„плавих шљемова”.
Команда Унпрофора потврдила је да је добила обавјештење о почетку напада на западну Славонију, у којем нису
наведени разлози. Након почетка операције, јордански „плави
шљемови” су се повукли у базе,
из којих су посматрали страдање људи које су били обавезни
да заштите.
Хрватско Министарство
унутарњих послова саопштило
је да је напад на Републику
Српску Крајину само „полициј-

ска операција” којом се „жели
осигурати безбједност путника
на дијелу аутопута од Загреба
до Липовца” приписавши јој „локални карактер”.
У избјегличкој колони Срба који су се спасавали пред хрватском војском и полицијом на
путу према Републици Српској,
убијена су или нестала 283 ли-
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ца, међу којима је 57 жена и деветоро дјеце. Српски збијег био
је гађан авионским бомбама и
топовским пројектилима.
По завршетку ратних дејстава, Хрвати су покупили и покопали 168 убијених Срба, највише под ознаком “непознат”, а
они ни до данас нису ексхумирани ни идентификовани.o
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Мирко Благојевић

Велики љубитељ фудбала, лова и риболова, радник предузећа „Шумарија“ из
Нове Градишке, активни фудбалер у клубу „Градина – Трнаковац“, Сандрин отац, Ненин супруг. То и много више
за оне који су га волели био је
Мирко Благојевић, рођен 2. 1.
1963. године. Место рођења:
Босна и Херцеговина. Међутим, скоро читав живот провео је у селу Цаге код Нове
Градишке.
Управо у том селу, 2.
маја 1995. године, Мирку се
губи сваки траг. Тада се заједно с пријатељем Јованом Вучковићем упутио пут куће Раде
Бјелића. Тачне околности њиховог нестанка нису познате,
али се зна да је пре око три
године Јован идентификован
и сахрањен. Додатно збуњује
то што је истовремено идентификован и Јованов брат, који је такође погинуо у рату,

Коста Којић

У понедељак, 1. маја рано ујутру, као и много пута до
тада, огласиле су се сирене у
Новој Градишки. Глас спикера
је преко радија обавештавао
грађанство да оде у склоништа, али да не бежи из својих
кућа. Коста Којић, радник Дрвно-индустријског комбината
„Секулић“, пилане Окучани,
нешто пре пет сати, баш као и
сваког јутра, паковао је термос с кафом, без којег нигде
на дуже није ишао. Супруга
Душанка испратила га је до
ћуприје, као и много пута до
тада. Тог раног јутра нешто је
ипак било другачије. Коста је,
мада то није чинио често, за-
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али не у исто време, нити на
истом месту. Питања Миркове
су пру ге, Не не Бла го је вић,
тач но два де сет го ди на код
надлежних остају без одговора. Сва та питања, све што би
још желела да сазна, све неизвесности би, чини се, нестале оног тренутка када би први
пут добила званичну информацију о судбини свог вољеног супруга. Овако се питања
сама од себе роје, неизвесност расте, године пролазе,
али не и нада. Она је и даље
јака, упркос искушењима: две
де це ни је ис пу ње не мно гим
нелогичностима и малобројним информацијама.
Нена данас живи у Шиду и више од десет година је
активни члан удружења „Суза“. Младој удовици са двогодишњим дететом није било
нимало лако у избеглиштву,
али је и поред тога сама успела да одгаји ћерку која је узорна студенткиња Педагошког
факултета. Њих две с оста-

грлио и пољубио Душанку, рекавши јој: „Чувај ми децу“. И
баш тада, око 5 сати изјутра,
на том месту, последњи пут га
је видела. Те његове речи, каже, никада неће заборавити.
Причаће јој касније њихов
пријатељ како је у месту Ширинци, Просека, чуо позиве у
помоћ. Када је дотрчао, видео
је свог тешко рањеног пријатеља Косту, који му је недуго потом издахнуо на рукама. Коста
је био изрешетан у пределу
стомака, из аутоматске пушке,
по свему судећи. Видевши да
се приближавају хрватски војници, сведок овог догађаја и
последњи човек који је видео
Косту живог, морао је да спасе
своју главу успевши тако да
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лом Мир ко вом род би ном и
мно го број ним при ја те љи ма
још чекају дан када ће прва
информација о Мирковој судбини, ма како страшна била,
показати да њихов труд, залагања, упорност и нада, свих
ових година нису били узалудни.o
Ј. М.

пренесе трагичну информацију Костиној породици. Све се
десило само два сата од растанка на ћуприји.
Двадесет година је Душанка удовица. Исто толико,
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њихова кћерка Милена и син
Милан, ратни војни инвалид,
живе без оца и исто толико дуго трагају за његовим телом. У
близини места Костине погибије, лоцирана је гробница за
коју се претпоставља да се у
њој, поред Косте, налазе још и
нестали: Ђуро Милојевић и
Никола Игић. Када је на састанку с хрватским званичницима Душанка Којић поставила питање: када ће почети
ексхумација те гробнице, добила је уверавања да ће то у

Ра н ко Д а и ћ

Најмање три пута годишње Милан Даић обилазио је
масовну гробницу у западној
Славонији јер је знао да она
крије тело његовог сина. Упркос томе, тек је априла ове године завршена двадесет година дуга неизвесност, коначном
идентификацијом посмртних
остатака Ранка Даића из неколико година раније ексхумиране гробнице. Тада је са сигурношћу, израженом у процентима анализе ДНК, коначно потврђено да се тамо све време
налазило тело Милановог сина
Ранка.
Дан идентификације Милан није дочекао, преминуо је
2009. године и сахрањен у месту Вајска код Бача. До тада су
он и супруга, Ранкова мајка
Драгиња, врло активно учествовали у раду удружења,
присуствовали су свим нашим
скупштинама и одазивали се
на сваки позив. Милан је на то
место где је Ранко покопан, поставио и једну плочу са синовљевим именом и презименом. У међувремену је у хрватској полицији дошло до замене
идентитета пошто је у Ранко-

најскорије време бити урађено. Од тада су прошле 4 године, а Костино тело још увек
није идентификовано и поред
свих доступних информација.
Његова супруга, деца и четворо унуичади и даље чекају тај
дан.
Косту, Колета, Коју, рођеног 17. 6. 1953. године у Новој Градишки, сви су знали као
вредног и веселог човека који
је обожавао музику. Био је пасионирани заљубљеник у
стрипове, као и у свој посао.

вом џепу пронађен лекарски
рецепт на име његовог брата
од стрица, због чега је он касније имао доста проблема да
докаже да је жив.
Очева преданост у трагању за сином добија на снази
због сазнања да је Ранко убијен пред његовим очима. Док је
притрчавао да помогне сину, и
сам је погођен. Брат и братанац, који је такође пре тога рањен, једва су пренели Милана
у болницу, а Ранковом телу се
од тада губи сваки траг.
Ранко Даић, рођен 3. 9.
1968. године у Новој Градишки,
живео је у селу Медари. Погинуо је у акцији хрватске војске
„Бљесак“, у месту Нови Варош.
С оцем је до пре почетка рата
радио у трговинској фирми.
Оставио је за собом супругу
Марину и кћерку Сању од непуне четири године.
Мајка Драгиња због старости није могла да присуствује идентификацији. Зато се пут
Загреба, тачније, тамошњег
Завода за судску медицину и
криминалистику, отиснуо Ранков шест година старији брат
Драган који живи и ради у Новом Саду. Њему је то било први пут да прелази хрватску границу од прогона 1995. године.
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Толико – да је често и код куће, после радног времена, обрађивао дрво. Био је девето,
најмлађе дете у породици,
једно од југословенске деце
којима је кумовао тадашњи
председник Јосип Броз Тито.
Памте га као добру душу, увек
спремну да помогне породици, пријатељима, комшијама.
Његов унук, Миланов син, носи добар део тог веселог и
дружељубивог духа свог деде,
имењака.o
Ј. М.

Осећа извесно олакшање након што ће моћи да испуни сопствену и родитељску жељу да
достојно сахрани брата, а жеља породице је да Ранко буде
сахрањен поред оца, у селу
Вајска. Драгиња живи у том
војвођанском селу код Бача,
где је само мали део Дунава
дели од Вуковара и земље из
које је прогнана пре двадесет
година. Унука, Ранкова кћерка
Сања, тренутно је студенткиња
завршне године студија психологије у Загребу и редовно
обилази баку Драгињу. Ускоро
ће Сања први пут моћи да посети и гроб оца, који ће почивати крај свог преданог и пожртвног оца Милана.o

Ј. М.
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Важно је саосећати и разумети туђу жртву
Често на сусретима с породицама жртава потенцирам питање саосећања са жртвама других. Сигуран сам да је
тек с таквим приступом могућ помак у тражењу несталих

Иако годинама на маргинама интереса државних тијела и политике, питање несталих особа битан
је камен спотицања у односима
Хрватске и Србије. Све чешће врх
хрватске власти пријети Србији
успоравањем европског пута ако
се оно не ријеши: тако се у јавности ствара дојам да су нестали
понајприје српски проблем. Премијер Србије Александар Вучић,
за посјета Загребу поводом инаугурације нове хрватске предсједнице, изјавио је да је на попису
несталих више од половице Срба,
што је ускоро демантирао владин
Уред за нестале. О сложеним проблемима везанима уз судбине несталих особа разговарали смо с
предсједником Координације српских удружења породица несталих с подручја бивше СФРЈ, београдским одвјетником Драганом
Пјевачем.

С п и с ко ве т р еб а
и зб и с т р и т и

Хрватски Уред за заточене и нестале трага за око 1.600 људи:
готово половица њих су српске
националности. Чини ли вам се
да се тај податак у хрватској јавности недовољно истиче?

Мислим да се хрватска
страна по том питању поставља
помало лицемерно. По нашој евиденцији, 222 лица српске националности закопана су у познатим
гробницама: има ли се воље и жеље, сутра се могу откопати. Био би
то почетак озбиљног решавања
тог проблема јер у Србији, у којој
није било рата, више нема хрватских жртава – све су откопане и
предане хрватским властима. Подржавам захтев из Хрватске да се
отворе све архиве и да се решава
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питање несталих, али не пре него
се ископају оне из познатих гробница. Полазим од тога да су све
жртве једнаке и да је то елементарно цивилизацијско питање. Ту
је и више од 300 жртава које на
Шалати чекају идентификацију. По
нашој евиденцији, само несталих
Срба има око 1.800.

Хрватска власт тврди да је несталих Срба око 700, ви да их је
око 1.800: како је могућа толика
разлика?

Наша евиденција настала
је тако да су нам долазили познаници, пријатељи и родбина жртава. Нажалост, Србија се није тиме
бавила, само удружења. Међународни Комитет Црвеног крста има
своју евиденцију и правила како се
долази на службени списак: обично се тражи да дође родбина, да
поднесе захтев и даде податке.
Наша евиденција није тачна сто
процената, али јесте 95.
Редовито се на вашем попису
откривају погрешке, па се онда
састављаче проглашава митоманима и манипулаторима?

Одговор је једноставан.
Примерице, лично сам познавао
угледнога госпићког професора
Ману Бајића, чији су синови близанци данас у Канади, а њега нико
не тражи. Он је на нашем списку,
али не и на списку Црвеног крста:
то што ја лично знам да је нестао,
Црвеном крсту није довољно, а не
зна се где су му тачно синови,
осим да су у Канади. Тако се ствара разлика у списковима – наши
људи су разбијени, расељени, нико их не тражи, једва се чека да се
све заборави. Живео сам у Америци неколико година и тек сада видим колико ми је тамо било лакше.
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Јер када овим почнеш да се бавиш, заробљен си доживотно.
Зашто Србија није помогла да се
пронађе родбина несталих па да
им се утврди точан број?

Гледајте, у мојој фамилији,
од стричевића… Милан, звали су
га Лола, он је нестао. Није био
ожењен, а брат му је негде у Банату, има своју муку, тражи несталога сина… Милана нико не тражи.
Због таквих ситуација настаје разлика. Захтевам да се у Србији то
организује другачије, но за Србе
из Хрватске овде нема довољно
интереса. А то није ни велик посао
ни инвестиција: треба само сакупити податке од свих удружења,
од Црвеног крста и Хрватске, спискове избистрити па видети како
ће тај део завршити.

Тр го в и н а н ес т а л и ма
в р е ђ а ж рт ве

Свако мало се, прије сусрета хрватских и српских политичара,
открије нека нова гробница: у једној се пронађу посмртни остаци
неколицине Хрвата, у другој неколицине Срба. То се догађа у
правилним размацима и годишње
се ријеши неколико десетака случајева – као да се тиме на неки
начин тргује. Хрватска страна,
која често намјерно отеже с ексхумацијом и идентификацијом,
тврди да Србија не жели отворити војне архиве ЈНА с подацима о
гробницама по Славонији…

Поставили сте питање које
ме погађа у срце. Летос сам на
Међународном дану несталих разговарао с човеком блиским српској
власти, који ми је дословце казао
да је питање несталих једна врста
трговине. То ме поразило. Од једне друге личности, из међународних институција које се тиме баве,
чуо сам исто. То вређа жртве! Када након десет година бављења
овим проблемом сазнам да је он
предмет трговине, помислим да
нема решења. Ипак, идемо да направимо све што можемо, и ја желим да се архиве отворе, али није

ИНТЕРВЈУ

Вeљкo Oдaлoвић:

„Никo у Србиjи нeћe
мaнипулисaти инфoрмaциjaмa
o нeстaлимa”

Ако добијемо информацију где су секундарне гробнице, урадићемо све по процедури, веома
брзо и без условљавања. Тако смо радили и досад.

нормално да ти неко отвори своје ако ти нећеш да
решаваш ни познате случајеве… Шта се тиче архива,
и једних и других, сви су имали безбедњаке, од нивоа
чета па навише, који су писали извештаје и о кокоши
која је нестала, а камоли о томе гдје је човек убијен и
закопан. Но ту је најчешће реч о монструозним злочинима и зато се то скрива, онда тај део почне да се
отпетљава…
Удруге несталих сурађују, зашто политичари не
слиједе ваш примјер?

Често на сусретима с породицама жртава потенцирам питање саосећања са жртвама других. Једна жена из Тење показала ми је слику своје мајке Хрватице и српског војника који ју је одвео, након чега је
никада није видела. Осећао сам се као да гледам
своју мајку, то је за мене иста ствар, иста врста злочина и злочинца: она је нестала, ње нема. Како је неки злочинац убио њу, тако је неки убио моју мајку. Важно је саосећати и разумети туђу жртву. Не могу да
тражим своје нестале а да нисам спреман подржати
Хрвате који траже своје. Сигуран сам да је тек с таквим приступом могућ помак у тражењу несталих.
Како сте доживјели одбијање хрватске и српске тужбе за геноцид?

Пресуда је очекивана. Да је било среће и разума, тужбе би се повукле и све би се решило на
други начин. Када ја размишљам о геноциду, имам
на уму историју и геноцид почињен у Другом светском рату и мислим да морамо бити врло опрезни
када говоримо о томе. Да ли је деведесетих почињен геноцид над Србима у Хрватској? Ја сам из Медачког џепа, где ми је – уз још 36 цивила, од чега 17
жена – на један од најмонструознијих начина убијена мајка. У микросвету жртве то јесте геноцид. У моме свету није, али једино жртви не могу замерити
када каже да је над нама почињен геноцид. Сви
остали то инструментализују и не постављају на
прави начин.o

„Новости” ― Загреб

Док будете читали овај интервју, иза нас ће
бити посјет министра вањских послова Републике
Србије Ивице Дачића Загребу, гдје ће с колегицом
Весном Пусић и другим хрватским дужносницима
разговарати и о проблему несталих у рату, што је у
посљедње вријеме један од најважнијих пријепора
између двију земаља. Хрватска страна, наиме, оптужује Србију за опструкцију, тврдећи да одуговлачи с расвјетљавањем судбина несталих. О томе
смо разговарали с Вељком Одаловићем, предсједником Комисије за нестала лица Владе Србије.

Господине Одаловићу, како је могуће да
ни 20 година након ‘Олује’ још немамо податак
колико је Срба страдало током и послије те војне акције?

Када је о бројевима реч, треба поћи од тога
да је Република Хрватска с Међународним Комитетом Црвеног крста и нама успоставила Књигу несталих лица, која је имала три издања. Основни је
принцип био да је она ‘жива’ и да није коначна: наиме, сви решени случајеви из Књиге се бришу, а
уносе могући нови. И данас је преко 2.000 лица у
њој, али у две категорије. Око 2.130 лица води се
као нестало; од тога је позната судбина око 400
њих, за које се зна да су смртно страдали, али нема посмртних остатака – водимо их као нестале
док се не расветли њихова судбина. У евиденцији
Републике Хрватске 1.600 лица сматра се за нестало, но том се броју мора придодати 400 ових чију
судбину знамо, али немамо тела јер су, примерице,
везана уз ексхумације и у Републици Хрватској. Не
можемо имена тих лица макнути са званичних листа док им се не расветли судбина. Трећа су категорија оперативне листе, формиране на бази свих
информација добијених од чланова породица,
удружења или Црвеног крста Србије. Оне у пуној
мери не испуњавају критеријуме Међународног Црвеног крста, али их не можемо игнорисати. Хрватској смо предали листу са око 740 имена и сада заједно проверавамо те информације. То није лако
јер су оне често непотпуне и извори су им непоуздани, али има и оних које ћемо морати боље да
разјаснимо. Примера ради, приликом једне од досадашњих анализа тела преузетих за идентификацију било је око 20 одсто лица која нису била у званичним евиденцијама, а ми смо их идентификовали
управо уз помоћ добијених, мада непотпуних информација.
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Тврдње морају да се докажу

Је ли премијер Србије Александар Вучић на
инаугурацији хрватске предсједнице Колинде Грабар Китаровић мислио на тај укупни број када је казао да је међу несталима више Срба него Хрвата?

Апсолутно! То је наш став, који ни на једној од
заједничких седница с представницима Републике
Хрватске није доведен у питање, те три категорије су
нешто о чему званично разговарамо. Колегама из Хрватске предали смо сва имена с оперативних листа,
како бисмо проверили јесу ли лица с њих жива, давно идентификована или су заиста нестала. То је важно јер ћемо део оних за које се установи да испуњавају све критеријуме Међународног Црвеног крста
ставити на службену листу. Замислите, на Шалати су
стотине неидентификованих тела, а ми за лица с оперативних листа немамо узорке крви… Сва лица с сигурно листе неће бити потврђена као нестала, али ће
таквих ипак бити. Чекамо одговор хрватске стране.
Како коментирате тврдње да Србија не жели отворити архиве ЈНА, у којима се крију локације секундарних гробница у источној Славонији?

То је питање које годинама стоји отворено и
хрватска га страна на свакој седници потенцира. Све
захтеве које смо добили проследили смо државним
органима, да кроз архиве којима располажу направе
детаљне истраге и да информације које добијемо поделимо с хрватским колегама. Свака информација
коју добијемо из званичних архива војске и полиције
биће доступна, како смо дошли и до оних о Стајићеву
и Бегејцима и дела документације из вуковарске болнице. Нико у Србији неће с њима манипулисати и задржавати их за себе. Сем тога, проверавамо сваку
коју добијемо: позовемо колеге и закажемо извиђање. Ових ћемо дана радити на две локације, хрватској страни пријављене као потенцијална места с телима страдалих Срба.
Ипак, неке изјаве Загреба остављају сумњу
у то да српска страна не говори истину: је ли довољно затражити одговор и информацију од службених органа?

Хрватска би страна у том случају требало да
да уверљив материјални доказ, на основу кога бисмо
могли да тражимо даље информацију о одређеном
догађају. Ми од Републике Хрватске нисмо добили
ништа такво јер ми те информације делимо са српским Тужилаштвом за ратне злочине, тужилаштвима
на територијама где се нешто десило и са свим другим органима. Проследимо сваку информацију која
нам се достави, а тврдње морају да се докажу. На
крају, на суђењу за геноцид, нестали су били једна од
главних тема, но није изведен ниједан доказ тог типа.
Дао бих прецизнији одговор када бих имао доказе.

Позив члановима породица

Можда у суставу нема службених података и ‘папирнатих’ трагова о секундарним гробницама?

Знајући највећи део тих људи, не верујем да
имају те информације. Треба да разјаснимо: то не може бити предмет неких регуларних процедура и регуларних јединица. Ако је било измештања, сумњам да
би неки генерал или било који командант неке зоне
издао такву наредбу.

Ипак, неслужбено смо дознали да хрватска
страна зна име заповједника који је водио тајну
операцију премјештања тијела у секундарне гробнице?

Државним сам органима пренео ту информацију и она се проверава. Чим добијемо одговор, даћемо га колегама. А ако добијемо информацију где су те
секундарне гробнице, урадићемо све по процедури,
врло брзо и без условљавања. Тако радимо стално и
досад није било несугласица.
Српске удруге приговарају хрватској страни спорост у ексхумацијама и идентификацијама.
Мислите ли и ви да прво треба истражити познате гробнице?

Чињеница је да у Републици Хрватској има
преко 200 гробних места, познатих и нама и хрватској страни. То су асанације рађене после ‘Блеска’ и
‘Олује’ и у том смо делу направили огроман посао. И
ја посљедњих година очекујем да хрватска страна то
заврши, породице жртава су с правом незадовољне
спорошћу. Асанација је рађена на терену одређене
регије, зна се ко је нестао и ко је страдао, имамо и
нека документа, и то треба брзо окончати. Треба интензивирати и идентификације тела која су у болници на Шалати, но ту је проблем да многи чланови породица још нису дали крв. То није проблем само у
Хрватској, пуно је таквих случајева у целом региону.
Некада је тешко пронаћи крвне сроднике јер су знале страдати читаве породице. Сем тога, многи живе
у Аустралији или Канади: њих и овим путем молим
да нам помогну и дају узорак крви, без тога нема
идентификације жртава.o

„Новости” ― Загреб
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ДУХОВНОСТ

В Л А Д И К А Д А Л М АТ И Н С К И Ф О Т И Ј Е :

ВРАТИТИ ИКОНЕ У ХРВАТСКУ
КАД И ПРОГНАНЕ СРБЕ

Не можемо да прихватимо никакав облик гетоизације нити грађанства другог реда у Хрватској јер би у том случају и враћање нашег духовног блага имало другоразредан значај
Православне иконе и духовну
баштину српске цркве треба вратити у Хрватску кад се у њу врати
и прогнани српски народ. То је у
најкраћем више пута изречен
став Српске православне цркве
када је у питању враћање од рата
склоњеног духовног блага у православне цркве и манастире на
територији Републике Хрватске.
Понавља га у интервјуу за „Политику” и владика далматински Фотије. Он је на челу једне од епархија која је највише пострадала у
Рату у Хрватској. Духовно благо
далматинских цркава и манастира на списку је предмета који се
из Србије враћају у Хрватску.
Владика наводи и да су двадесет
година по окончању ратних сукоба, православне цркве и манастири у Епархији далматинској и даље мета изгредника иако је реч о
појединачним инцидентима.
– Безбедније су оне светиње у
којима има више нашег народа.
Из ове чињенице се јасно види да
проблем обнове цркава и манастира Епархије далматинске, као
и евентуално враћање културног
блага из Србије, није могуће
одвојити од повратка Срба на
просторе Далмације. То мора бити паралелан процес. Другачије
би могло изгледати да је будућност Срба у Далмацији у „музејима”, што је за нас као Цркву неприхватљиво. Ми смо овде вековима живели и желимо и даље да
живимо као православни хришћани и Срби, поштујући и уважавајући како државне законе, тако и
све народе који живе и који ће живети на овим просторима – каже у
разговору за „Политику” владика
Фотије.
Да ли се обнављају манастири
и цркве у које се враћа културно
благо?

Недавно су Епархију далматинску посетиле мешовите комисије Републике Србије и Хрватске,
које се у најконкретнијем смислу
баве питањем враћања ризнице
манастира Крке и другог духовног
и културног блага наше епархије.
Ми смо заједно с њима обишли
просторије ризнице у „Крки“, као и
епархијске у Шибенику. На основу
те посете, свима је било јасно да
тренутно не постоје ни елементарни услови за враћање нашег духовног и културног блага. То значи
да Министарство културе из Загреба и друге државне институције морају наставити с даљом обновом ових простора како би се оне
адекватно припремиле за прихватање наших светиња. Поред тога,
приликом ове посете, поменули
смо и значајно културно благо, које је у време рата остало у нашим
црквама и манастирима, а потом
је нестало. Тај проблем се покушава ставити у други план, што је
за нас као Цркву неприхватљиво.
Сматрамо да су надлежне државне институције и министарства Хрватске обавезни да и то благо пронађу и врате. Само тако би про-

блем враћања нашег културног
блага био целовито решен.
Има ли цркава и манастира у
вашој епархији који су до темеља
срушени, а чије је културно благо
на списку за враћање из Србије у
Хрватску?
Нажалост, има још десетак до
темеља срушених цркава. Неке од
њих смо успели обновити, на пример, Цркву Светог Георгија у Смоковићу код Задра. Већина далматинских цркава и манастира у
овом последњем трагичном рату
од 1991. до 1995. године претрпела је потпуну или делимичну штету. Најпре смо почели обнављати
оне цркве где се сабире највише
народа, а то су саборне цркве у
седиштима црквених општина, као
и наше манастире „Крку“, „Крупу“ и
„Драговић“. Жеља нам је да све
преостале цркве обновимо, али
нам је за то потребна помоћ како
хрватске државе, тако и матичне
државе Србије, и дијаспоре у којој
живи велики број Срба пореклом
из Далмације. Да бисмо ово велико дело обнове учинили, потребно
нам је то „тројно” јединство.
Да ли се у вашу епархију враћа, заједно са светињама, и народ
или Српска црква остаје највећи
сведок некадашњег српског присуства на тим просторима, слично
као на Косову и Метохији?
Мисија Православне цркве јесте да увек буде са својим народом, и у добру и у злу, јер је Црква
позвана да носи крст свога народа, али и да сведочи Васкрсење.
Самим тим, ни најтеже животне
или историјске околности не могу
да затамне ту веру Цркве у коначну победу добра и вредности Царства небескога, за које се Свети
Кнез Лазар определио на Косову.
Ми у Далмацији имамо своје Далматинско Косово и манастир Свету Лазарицу и чувамо косовски завет и косовску етику и у ово наше
распето време. Као Црква, пак, не
можемо да прихватимо никакав
облик гетоизације нити грађанства
другог реда јер би тада и враћање
нашег духовног блага имало другоразредан значај и не би могло
извршити ону духовну и културну
мисију која му је намењена.o

„Политика” ― Београд
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Је ли могуће покренути поступак ради накнаде штете и против кога 20 година након
што је особа убијена само зато што је припадник српске националности, и то од стране непознатог починитеља који је припадник Хрватске војске?
Да би се у таквим случајевима оствариле претпоставке за
одговорност Републике Хрватске
за насталу штету, а сукладно Закону о одговорности РХ за штету
коју су починили припадници хрватских оружаних и редарствених снага за вријеме Рата у
Хрватској (НН 117/03, у наставку
текста Закон о одговорности),
потребно је разлучити да ли се у
конкретном случају ради о ратној
штети, да ли штетни догађај има
карактер терористичког акта и,
на крају, да ли постоји застара
потраживања накнаде штете сукладно Закону о обвезним односима (НН 53/91, 73/91, 58/93,
3/94, 7/96 и 91/96, у наставку текста ЗОО).

Ратном штетом квалифицира
се само она штета која је посљедица неког ратног чина или је у
изравној вези с ратом. Одредба
чланка 3. ставка 1. Закона о одговорности дефинира појам ратне штете. Надаље, према ставку
2. истог чланка претпоставља се
да је посљедица ратног чина
(ратна штета) она штета коју су
тијеком Рата у Хрватској од 17.
коловоза 1990. до 30. липња
1996. године узроковали припадници хрватских оружаних и редарствених снага у војној или редарственој служби или у вези с
обављањем војне или редарствене службе, ако је почињена у
вријеме и на простору одвијања
војних борбених акција. Република Хрватска, према одредбама чланка 2. Закона о одговорности по опћим правилима одговорности за штету, одговара само за ону штету из чланка 1. Закона о одговорности (штета коју
су тијеком Рата у Хрватској од
17. коловоза 1990. до 30. липња
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МИРОВИНЕ СУ НЕОТУЂИВЕ

На расправи о измјенама и допунама Закона о мировинском осигурању, Хорват је навео како је овај приједлог резултат
праксе па подржава настојања да се основни законски модел
усаврши.

– Тема коју избјегавам јест обештећење категорије умировљеника, хрватских грађана који су до 1997. године били закинути за исплату мировина, које су стекли до 1991. године. Ријеч
је о власничком правном питању јер су пензије неотуђиво право, а у овом случају, и социјална категорија. Ова скупина врло
угрожених становника, којих је негдје 18.000 у Хрватској, цијели
радни вијек алиментирала је својим радом исплату те мировине, а која им је касније закинута због ратних дјеловања и отежаног повратка. Рјешење проблема ових људи био је дио програма актуелне Владе 2011. године. Четири године је прошло, а нема никаквих помака на том плану, а половина њихових корисника више није ни жива. Питање је и колики износ је потребан да
се врате те мировине, али чињеница да им све ове године нисмо апсолутно ништа урадили како би бар почели разговарати
о тој ствари – рекао је Хорват.o

1996. узроковали припадници хрватских оружаних и редарствених снага у војној или редарственој служби или у вези с том службом) која нема карактер ратне
штете. Према чл. 1. ст. 2. Закона
о одговорности за штету насталу
услијед терористичких аката и
јавних
демонстрација
(НН
117/03, у наставку текста ЗОШТ),
терористичким актом сматра се
особито акт насиља извршен у
правилу из политичких побуда с
циљем изазивања страха, ужаса
и осјећаја особне несигурности
грађана.
Убојство цивила српске националности изван подручја ратног
дјеловања од стране непознатог
припадника Хрватске војске свакако нема карактер ратне штете.
Чињенична тврдња да је штету
починио непознати припадник
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хрватске војске, која се врло често доказивала и исказима свједока очевидаца, ипак за суд
остаје недовољно доказана
тврдња. Стога приликом одлучивања судови у таквим случајевима не примјењују Закон о одговорности за штету коју су починили припадници хрватских оружаних и редарствених снага за
вријеме Рата у Хрватској, већ
ЗОШТ. Примјеном ЗОШТ-а оштећенима, односно блиским сродницима убијеног досуђује се одштетни захтјев који је лимитиран
на износ од 350.000 куна по
штетном догађају, док је према
сваком оштећеном досуђивано
60 посто од стварне штете, и то
само на име неимовинске штете
за душевне боли коју су оштећени претрпјели и коју ће убудуће
трпјети. Уколико би се у таквим
случајевима примијенио Закон о
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одговорности, претпоставља се
исплата укупне како неимовинске тако и имовинске штете коју
су претрпјели блиски сродници
убијеног, и то сукладно ЗОО-у,
што у већини случајева знатно
прекорачује лимитирани износ
према ЗОШТ-у.

Оно што ствара проблем у
циљу остварења права на накнаду штета оштећених је питање
да ли је наступила застара потраживања накнаде штете. Од
штетног догађаја ступио је на
снагу Закон о измјенама ЗОО-а
(НН 7/96), којим је брисан чл. 180
и чланом 2. одређено да се поступци за накнаду штете покренути по чл. 180. ЗОО-а прекидају
и да ће се поступци наставити
након што се донесе посебан
пропис којим ће се уредити одговорност за штету насталу услијед терористичких аката. Овај Закон о измјенама ЗОО-а објављен
је у Народним новинама од 26.
сијечња 1996. и ступио је на снагу осам дана од објаве, 3. вељаче 1996. Прекид траје све до 31.
српња 2003. године, када су на
снагу ступили Закон о одговорности и ЗОШТ.

значаја одредба чл. 11 ЗОШТ-а
јер да у смислу одредбе чл. 376
ЗОО-а потраживање накнаде
узроковане штете застаријева за
три године откада је оштећени
дознао за штету и за особу која
је штету учинила. Како се у наведеним случајевима ради обично
о штетним догађајима с почетка
деведесетих година, то значи да
је застара наступила прије 3. вељаче 1996. године, када би требао наступити прекид застаре
сукладно Закону о одговорности.

ватске. Сукладно тим измјенама,
сва застаријевања накнаде штете која су почела тећи прије 3.вељаче 1996. настављају тећи након ступања на снагу нових двају
закона. Према томе, застаријевање које је почело тећи прије 3.
вељаче 1996. године, с обзиром
на објективни рок застаре од пет
година, требало би се наставити,
а вријеме застаре које је протекло до момента прекида урачунава се у одређени рок за застару.
Међутим, овакав начин рачунања
протока рока застаре, који је
оштећенима ишао у прилог, промијењен је рецентним одлукама
Врховног суда. У образложењима одлука Врховног суда (рев1095/12) наводи се да није од

Стога је наступила застара потраживања накнаде штете уколико поступци за остварења права
на накнаду штете, због трпљења
душевних боли, због смрти блиске особе која је страдала као цивил српске националности од 17.
коловоза 1990. до 30. липња
1996. године, нису ни покренути,
или су покренути након истека рока од три године од сазнања за
штету. Само уколико је правомоћном осуђујућом пресудом казненог суда утврђено постојање казненог дјела ратног злочина и одговорности починитеља, тада се
примјењује дуљи рок застаре из
чл. 377 ЗОО-а, што даље значи
да застара потраживања накнаде
штете неће наступити и оштећени
је у прилици да оствари своје право на накнаду штете.o

„Новости” ― Загреб

Оба закона су донесена у циљу попуњавања правних празнина које су настале Измјенама
ЗОО-а 1996. године, јер је укинут
чл.180 ЗОО-а којим је била одређена одговорност Републике Хр-
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СЛАВОНИЈО МОЈА МИЛА

Славонијо моја мила
на крст мука распета
Ој домајо, ој страдална
намучена и света

За крст часни и слободу
ти си опет спаљена
у срцима нашим блисташ
у рају си слављена

Твоја дјеца тебе воле
у срцу те носимо
и пред светим оцем Савом
за те Бога молимо
Године су многе прошле
како смо протјерани
само за то што смо свога
Светог Саву славили
Збогом Славонијо мила
мученици страдални
и Ви живи мученици
збогом роде вољени

Збогом Папук и Крндијо
збогом Подравино, јој
збогом Билогоро дивна
и славуја слатки пој

Збогом поља наша родна
виногради зелен гај
ви сте нама били мајка
ви сте нама били рај

Ми вас више видјет нећмо
никад, никад, јој мени
збогом Пожешка котлино
и Пакрацу предивни
Збогом Пакро манастиру
света Ано Гомирје
манастиру Оровице
светог оца Николе

Збогом цркве порушене
гробља мила сравњена
празне цркве, празна душа
празна села остала

Збогом Кусоњски страдални
у бунаре бачени
и Ви мили из Воћина
у подруму поклани
И сви нови страдалници
Ви сте један нови свијет
Ви сте вијенац Јасеновца
јединствени камен цвијет

МОЈ ДОМ

Колко то туга трајати може
За отетим прагом за родном кућом
За цветом што расте сам у башти
Великом на крову чуваркућом
И прозор што на Исток гледа
Одакле Сунце увек ми свиће
Колика може та љубав бити
И што сам даље све већа биће

Сад неко други на прозор гледа
Неће Исток да му се румени
Неће му бити топло на срцу
Ко што је топло било мени

Ни њива неће њему да роди
Ко што је некад рађала нама
Уместо беле пшенице јаре
Њему ће рађати само слама

Збогом, збогом, свима збогом
Мом животу ближи се крај
Видим небо отворено
Видим Христа видим рај.

Рођени доме ја сам у теби
Иако туђе небо ме гледа
Немој да примаш уљезе стране
Јер моја душа ником те не да

Бранко Радунковић, народни
умјетник, члан удружења „Никола Тесла“ – Крагујевац

Ђорђе Босанац, Из збирке песама „Од наде до безнађа“

ЈУНИ НА цАРИНИ У СТРМИцИ
Видоскоци, ускопистили се!
Бедме се пене!
Кипи мирис липе

СТАРИцА

Крај срушене куће
старица стоји,
прегачом дрхтаве руке брише,
само јој сузе образе квасе
и тихо збори: никад више.

Царините сузе,
очи су ми препуњене!
Царините честар птица,
поделите рој цвркута!

Никада више успјети неће
доживјети срећу роднога огњишта,
мало је остало до краја живота,
њен дом је сада гомила ништа.

Нестаје ме,
разнесе ме веловина,
разлежем се,
у свему сам, ништа моје!

Већ други дан је на згаришту куће,
као да тражи остатке среће,
пред вече су је нашли непомичну
крај догорјеле свијеће.

Царините урођену успомену.
Доносим је
да оверим одакле је.
Сава Крнета, Стрмица–Београд

Слободан Перић, Пакрац, 22. 6. 1992. год.
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