ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ОТЕТЕ И УНИШТЕНЕ ИМОВИНЕ ИЗБЈЕГЛИХ
И ПРОГНАНИХ СРБА И ДРУГИХ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА У ХРВАТСКОЈ, БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ И СЛОВЕНИЈИ КОЈУ ЈЕ СПРОВЕО САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА

ПРЕДГОВОР
Савез Срба из региона покренуо је крајем 2015. године евидентирање отете,
уништене, оштећене, неадекватно обновљене, неадекватно размијењене и
неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица који живе расијани
широм свијета и осталих оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и
Херцеговини и Словенији. Евиденција je трајала до 31. децембра 2017. године.
Укупно је 10.322 избјегличке породице попунило Образац за евиденцију. Према
извјештају просјечна породица броји три члана, што значи да је овом евиденцијом
обухваћено нешто више од 30.000 оштећених грађана. С обзиром да је са подручја
Хрватске и Федерације БиХ протјерано више од милион Срба, ова евиденција може
се сматрати веома репрезентативном анкетом.
Главни разлог због чега је Савез Срба из региона кренуо у евиденцију отете,
уништене, оштећене, неадекватно обновљене, неадекватно размијењене и
неадекватно продате имовине избјеглих и прогнаних лица и осталих оштећених
грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији јесте
чињеница да су подаци из пописа имовине из 1996. године застарјели и у једном
значајном дијелу промијењени.
Наиме, један мањи дио наших земљака и оштећених грађана је повратио, продао
или размијенио имовину, другом дијелу су обновљене куће и др.
Једини попис имовине избјеглих и прогнаних лица са подручја данашње Хрватске
урађен је још 1996. године, а Извјештај тек 2001. године. Нажалост, у претходне
двије деценије нису предузете никакве мјере и активности oд стране државе да се
међународне организације и међународна јавност упозна са подацима о
систематском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица са подручја
данашње Хрватске који су наведени у Извјештају из 2001. године. Наш је став да
није могуће успоставити односе међусобног поштовања и повјерења међу
државама насталим на простору бивше Југославије без проналажења правичног и
трајног рјешења овог питања. Такође, подаци из пописа имовине из 1996. године
нису обухватили прогнана лица Босне и Херцеговине и Словеније.
Савез Срба из региона је након завршене евиденције ангажовао редовног
професора на Филозофском факултету у Београду проф. др Владимира Вулетића
који је извршио анализу прикупљеног материјала и урадио свеобухватан
извјештај са прецизним подацима о систематском кршењу људских права
избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана.

Израда извјештаја је трајала дужи временски период јер је било потребно да се
телефонски позове значајан број породица које су електронски попуниле образац
с циљем да се провјери тачност података.
Извјештај ће бити преведен на енглески језик, а затим послан на адресе свих
значајних међународних организација, као што су Уједињене нације, Европска
унија, ОСЦЕ, Савјет Европе и друге.
Савез Срба из региона ће тражити, прије свега од Европске уније тј. од њених
институција: Европског парламента, Европског савјета, Савјета министара и
Европске комисије да изврши притисак на Хрватску, Босну и Херцеговину и
Словенију да поштују Повељу Уједињених нација о људским правима, Европску
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода; да Словенија и
Хрватска испуни преузете обавезе потписивањем Уговора о приступању
Европској унији; и да Босна и Херцеговина испуни Анекс 7 Дејтонског мировног
споразума који се односи на повратак имовине избјеглих и расељених лица.
Извјештај је доступан на сајту Савеза Срба из региона www.ssr.org.rs
Предсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта
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УВОД
У овом извјештају презентовани су материјални губици избјеглих и прогнаних
лица из БиХ, Хрватске и Словеније, као и лица која су имала имовину на
територији ових држава, а пребивалиште им је било у Србији. Позиву за учешће у
анкети се одазвало укупно 10.322 породица и овај извјештај се односи на та лица.
Oд укупно 10.322 породице које су учествовале у овој анкети највише, 7.763 или
три четвртине (75,2%), пријавило је материјалну штету у Хрватској. Једна
четвртина (23.9%), односно 2.472 пријава, односи се на штету у БиХ. На штету у
Словенији односи се свега 87 пријава, што је мање од 1%.

Нису сви грађани који су претрпјели материјалну штету живјели на територији
тих република. Од 7.763 лица која су пријавилa штету на територији Републике
Хрватске 6.992 је живјелo у Хрватској, док је 771 живјело у Србији. Материјалну
штету на територији БиХ пријавило је 2.472 лица од којих је 2.024 живјело у БиХ,
док је 448 живјело у Србији. У Словенији је живјело 72 лица од укупно 87 који су
материјално оштећени на територији те републике, док их је 15 живјело у Србији.
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Огромна већина од 10.322 породице које су учествовале у овој анкети била је
присиљена да напусти стара пребивалишта и данас претежно живе у Србији (9.312
породица или 90,2%). Од породица које су живјеле и имале имовину на територији
Хрватскe, БиХ и Словенијe данас тамо живи 600 породица, односно свега 5,8% од
оних који су некада живјели у тим републикама. У разним земљама Европе и
свијета сада живи 351 породица, а у земљама насталим на територији осталих
бивших југословенских република (Македонија и Црна Гора) живи 59 породица.
Основни циљ извјештаја је да се инострана и домаћа јавност упозна са размјерама
материјалне штете коју су након распада Југославије претрпјеле породице и лица
српске националности која су имала имовину на територији наведених
република.
Под материјалном штетом подразумијева се отета, уништена, оштећена и
неадекватно размијењена или неадекватно продата имовина која није
надокнађена, као и непризнати радни стаж, девизна и динарска штедња, заостале
а неисплаћене пензије, покретна имовина, земљиште и друго.
У извјештају су презентовани само подаци о имовинским губицима лица која су се
пријавила на позив Савезa Срба из региона. Овај извјештај се односи искључиво на
имовину 10.322 породица којe су пријавилe губитак имовине и не представља
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укупне материјалне губитке којe су претрпјеле породице српске националности
које су имале имовину на територији три бивше југословенске републике.
Одговоре на питања у анкети су попуњавали појединци, али је јединица
посматрања домаћинство, а податке о губицима домаћинства давали су
испитаници из три категорије: носиоци домаћинства, чланови домаћинства и
насљедници имовине.
Овдје је важно још једном истаћи да су лица наводила укупне материјалне
губитке, односно непокретну и покретну имовину, као и финансијске губитке.
Када је о непокретној имовини ријеч неки испитаници су изгубили само један, а
неки више објеката и због тога је укупан број уништених или отетих објеката већи
од броја лица која су учествовала у анкети.
У извјештају су наведени подаци о непокретној и покретној имовини,
неисплаћеним пензијама, дионицама и непризнатом радном стажу. Посебни
дијелови извјештаја се односе на неадекватну размјену или неадекватну обнову
или неадекватну продају непокретне имовине, као и на податке о судским
процесима везаним за наведену имовину.
Структура овог извјештаја прати структуру Шестог привременог извјештаја о
имовини прогнаних и избјеглих лица из Републике Хрватске и гдје год је то било
могуће извршена су поређења са резултатима тог извјештаја. Тај извјештај је
сачињен 2001. године на основу података које су 1996. године дала 68.076 лица
избјегла са територије Републике Хрватске и 237 пријава лица која су прије рата
имала имовину на територији те Републике.
За разлику од овога, овај извјештај се односи на имовину избјеглих и прогнаних
лица са територије БиХ, Словеније и Хрватске, па су подаци презентовани за сваку
од тих држава засебно.
У сваком дијелу извјештаја који се односи на три бивше југословенске републике
наведени су конкретни подаци за материјалне губитке у шест категорија које су
разврстане у поткатегорије: непокретна имовина; покретна имовина;
финансијски губици и непризнати радни стаж; неадекватна размjена и обнова и
продаја имовине.
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Структура извјештаја
У сваком дијелу извјештаја који се односи на три бивше југословенске
републике наведени су конкретни подаци за материјалне губитке у шест
категорија које су разврстане у поткатегорије1.
1.
непокретна имовина
- стамбени/пословни објекти (куће, станови, викендице, пословни
простори и радње)
- помоћни објекти (дворишне зграде, стаје, свињци, сјеници, бунари,
остали објекти – гараже, курузане, старе дрвене куће, магацини,
подруми)
- земљиште (оранице, ливаде, пашњаци, окућнице, трстици и баре,
земљиште под засадима – воћњаци, виногради, шуме, остало земљиште)
2.
покретна имовина
- превозна средства (аутомобили, мотоцикли, камиони, чамци,
минибусеви, аутобуси, остала возила)
- пољопривредне машине (трактори, комбајни, прикључне машине –
плугови, тракторске приколице, дрљаче, тањираче, сијачице, копачице,
прскалице итд; остале пољопривредне машине – мотокултиватори,
фрезе, цистерне итд)
- стока и остале животиње (коњи, магарци, говеда, овце, свиње, козе,
зечеви, живина)
- намјештај и кућна техника (спаваће и дневне собе, кухиње, трпезарије,
телевизори, пећи, фрижидери, шпорети, бојлери, замрзивачи, веш
машине, шиваће машине, музичке линије, видео рекордери, рачунари)
3.
финансијски губици и непризнати радни стаж
- изгубљене девизе и хартије од вриједности
- неисплаћене пензије и непризнати радни стаж
4.
неадекватна размјена, обнова и продаја имовине
Извјештај за Хрватску (од 7. до 43. стране)
Извјештај за Босну и Херцеговину (од 44. до 77. стране)
Извјештај за Словенију (од 78. до 87. стране)
Аутор извјештаја
Проф. др Владимир Вулетић,
редовни професор на Филозофском факултету у Београду
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ХРВАТСКА
Као што је речено у уводном дијелу највише лица је пријавило материјалну штету
на територији Републике Хрватске. Овдје су наведени подаци о укупно
пријављеној штети према предложеним категоријама и поткатегоријама.
1. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА
Непокретна имовина је разврстана у три поткатегорије:
- стамебни/пословни грађевински објекти;
- помоћни објекти и
- земљиште.
За сваку од ових поткатегорија наведени су подаци о укупном броју, површини,
просјечној површини и тренутном стању имовине.
1.1. Грађевински објекти – стамбени/пословни простор (куће, станови,
викендице, пословни простор и радње)
Као што показује графикон 1.1.1 Срби у Хрватској су најчешће остајали без
кућа. У овој анкети је укупно пријављена штета на 7562 куће и 2008 становa2.
Графикон 1.1.1: Уништени или отети стамбени/пословни објекти

Ради прегледности пословни простор и угоститељске и занатске радње су
груписане у једну категорију и њих је укупно уништено или отето 541. Поред тога,

2

Знатно већи број уништених/отетих кућа него осталих објеката је разумљив с обзиром на то да
је већина Срба који су протјерани 1995. године живјела на селима или у мањим градовима гдје
доминира индивидуални облик стамбене изградње. Такође, имовина коју су пријавила лица која су
живјела на територији Републике Србије углавном је била у сеоским подручјима јер је ријеч о
дједовини или објектима који су изграђени као викендице.
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уништено је или отето 337 викендица. Укупно посматрано, лица која су
учествовала у овој анкети пријавила су материјалну штету на територији
Републике Хрватске на 10.448 објеката, од чега 7562 кућа, 2008 станова, 337
викендица и 541 радња и пословни објекат.
До истог броја се долази и када се посматра број лица која су у анкети
пријавила губитак једног или више објекта (табела 1.1.1).
Табела 1.1.1: Број лица према броју изгубљених3 објеката
Број изгубљених објеката Број лица Укупно објеката
Један

4958

4958

Два

2003

4006

Три

348

1044

Четири

84

336

Пет

16

80

Шест

4

24

Укупно

7409

10448

Посматрано према квадратури укупна површина уништеног стамбеног и
пословног простора - као што показује графикон 1.1.2 - износи преко милион и
двјеста хиљада (1.221.533) квадратних метара.

Одредница изгубљени објекти подразумијева све укупно: отете, уништене, оштећене и у
изнудици неадекватно размијењене или неадекватно продате објекте.
3
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Графикон 1.1.2: Стамбени и пословни објекти - укупна и просјечна површина

Посматрано према појединачним губицима то значи да је просјечна
површина изгубљене куће била 135.1 квм; стана око 60 квм; пословног
простора/радње 99.4 квм и викендице 76.5 квм.
Структура уништених стамбених и пословних објеката према старости,
односно години изградње, приказана у графикону 1.1.3. показује да у тренутку
уништавања или отимања више од половине кућа (56.1%) и готово двије
трећине станова (61.4%) није било старије од 20 година. Ријеч је, дакле, о
релативно новим стамбеним објектима изграђеним након 1971. године који су
имали високу употребну и тржишну вриједност4. Викендице, као плод релативно
новог животног стила, имале су још повољнију старосну структуру, па је безмало
свака девета (86.94%) била млађа од 20 година. Слично се може рећи и за радње и
пословни простор, јер је сваки осми (80.8%) припадао категорији релативно нових
објеката. Ако се посматра из другог угла долази се до сличног закључка о
повољној старосној структури стамбених објеката. Тек свака пета кућа (18.9%) и
сваки дведесети стан (5.2%) у тренутку уништења/отимања били су старији од 40
година.
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Чињеница да је већина објеката била релативно нова разумљива је јер је у периоду од 1970-1990,
након деценија улагања у инфраструктуру, држава подстицала личну потрошњу становништва и
стамбену изградњу па чак и они који нису добили стан од предузећа искористили су релативно
повољне кредите и вишак новца за улагање у изградњу кућа, викендица и различитих објеката.
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Графикон 1.1.3: Година изградње стамбених објеката

У досадашњој анализи није било ријечи о врсти штете на непокретној
имовини, па је потребно истаћи да постоје разлике с обзиром на степен оштећења,
односно начина на који су објекти изгубљени.
Као што показује графикон 1.1.4 највећи број, или готово двије трећине
(69.5%) српских кућа у Хрватској је потпуно или дјелимично уништено, што
је посљедица чињенице да су се главна ратна дејства, односно активности
хрватске војске у данима и недјељама након протеривања српског становништва,
одвијала у сеоским предјелима на простору гдје доминирају индивидуалне
стамбене јединице. Слична је ситуација и са викендицама које се по правилу
налазе ван градова и пословних објеката који су већим дијелом били у посједу
Срба који су живјели ван великих градова или у Србији. Исти графикон показује
да је 62.6% викендица и сличан проценат (65.3%) пословних објеката потпуно или
дјелимично уништено.
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С друге стране, станови су најчешће, у девет од десет случајева (89.8%),
отимани. И овај налаз је очекиван јер је ријеч углавном о становима Срба који су
живјели у градовима из којих су протјерани, а њихови станови отети или, у
ситуацији крајње нужде, неадекватно продати или замијењени (5.7%). Отимање
станова је олакшано чињеницом да у то вријеме још није извршена приватизација
такозваних друштвених станова, тако да су протјерани Срби једноставно
изгубили станарско право, односно право коришћена или могућност откупа
станова у којима су до тада живјели, што је само други назив за отимање.
Графикон 1.1.4: Стање стамбених објеката
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1.2. Помоћни објекти
У графикону 1.2.1 је наведен укупан број уништених/отетих помоћних
објеката. Ријеч је o 17328 објеката, или у просјеку по 2,2 по домаћинству.
Графикон 1.2.1: Број уништених/отетих помоћних објеката

Као што графикон показује највише су страдале стаје, дворишне зграде,
свињци, сјеници и бунари, што свједочи о систематском уништавању сеоских
домаћинстава како би се онемогућио било какав економски живот.
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Графикон 1.2.2 свједочи да је укупна површина уништених/отетих
помоћних објеката, не рачунајући бунаре, 852.006 квм.
Графикон 1.2.2: Укупна и просјечна површина страдалих помоћних објеката

Стаје, дворишне зграде и сјеници су објекти са највећом површином, па не
чуди да је више од ¾, односно 76.4% укупне површине управо везано за те објекте.
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Наредни графикон 1.2.3 показује да је и овдје ријеч о релативно новим
објектима саграђеним углавном током посљедње двије деценије пред рат.
Графикон 1.2.3: Старост страдалих помоћних објеката
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У просјеку према старости најмлађи објекти су гараже, од којих је безмало
свака друга, или 46.6%, било изграђено током двадесет година прије уништења.
То је очекивано с обзиром на то да су пољопривредна домаћинства
аутомобилизована касније него градска па су аутомобили и потреба за гаражама у
рурална подручја масовније почели да стижу тек од осамдесетих година
двадесетог вијека.
Попут стамбених, помоћни објeкти су углавном уништавани. Из графикона
1.2.4 се види да је потпуно или дјелимично уништено више од три четвртине свих
помоћних објеката. Појединачно посматрано ријеч је о: 87.5% стаја; 86.1%
свињаца; 87.6% сјеника и 78.3% дворишних зграда и 72.9% свих осталих
помоћних објеката.
Графикон 1.2.4: Стање помоћних објеката у Хрватској
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1.3. Земљиште
Осим изгубљених грађевинских објеката, Срби који су живјели у Хрватској
изгубили су и велике површине земље. У графиконима 1.3.1 и 1.3.2 дат је
преглед укупно пријављене површине изгубљеног земљишта разврстан према
различитим категоријама, као и укупан број парцела и просјечна величина
парцеле за сваку од наведених категорија.
Графикон 1.3.1: Површина и број парцела изгубљеног земљишта
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Графикон 1.3.2: Површина и број парцела изгубљеног земљишта под
засадима

Укупна површина изгубљеног земљишта износи 29.893,7 ха, а када се томе
дода још 8.991,2 ха земљишта под засадима воћа, винове лозе и шуме укупан
губитак земљишта износи 38.884,9 ха. Од тога више од трећине (38.6%) чине
оранице, а четвртину (25.5%) ливаде и пашњаци. Земљиште под шумом чини
15.2%, воћњаци и виногради 7.9% а окућнице чине 10.6% изгубљеног земљишта.
Томе треба додати и 2.2% трећеразредног земљишта као што су тршћаци, баре и
остало необрадиво земљиште.
Наведена структура одговара врсти пољопривредне дјелатности којом су се
бавили Срби у Републици Хрватској. Ријеч je о мјешовитој пољопривредној
производњи која је на нивоу домаћинства обухватала како земљорадњу тако и
сточарство, уз обавезно повртарство, а неријетко воћарство и ријеђе
виноградарство. Значајан дио ове производње подмиривао је сопствене потребе, а
релативно мали вишкови, углавном млијека и стоке, били су намијењени
тржишту. О томе свједочи и релативно ситни просјечан земљишни посјед.
Стање изгубљеног земљишта, о чему свједоче подаци презентовани у
графиконима 1.3.3 и 1.3.4 поткрепљује закључак о систематском уништавању
свега што се могло уништити, а овдје се прије свега мисли на воћњаке и винограде
који су у натпросјечној размјери у односу на остале парцеле уништени.
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Графикон 1.3.3: Садашње стање изгубљеног земљишта према броју парцела
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Графикон 1.3.4 показује да је више од двије трећине (70.2%) шума и исто
толико (71.2%) винограда уништено док су, на примјер, оранице и пашњаци
углавном отимани јер нису могли бити физички уништени. Веома мали проценат,
мање од 5% укупног земљишта, су његови бивши власници успјели да у нужди
неадекватно продају или замијене.
Графикон 1.3.4: Садашње стање изгубљеноg земљишта под засадима према
броју парцела

Посматрано према броју садница, о чему свједочи графикон 1.3.5,
власници су на различите начине оштећени за преко милион и триста хиљада
(1.341.623) чокота винове лозе и преко триста педесет хиљада (363.342) садница
различитог воћа.
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Графикон 1.3.5: Уништени засади виновe лозe и воћa

2. ПОКРЕТНА ИМОВИНА
Покретна имовина је разврстана у неколико категорија и поткатегорија. У
анкети је тражено да лица наведу тачан број предмета и начин на који су их
изгубили, а гдје је то могуће и новчану вриједност изгубљене покретне имовине.
Нажалост, неки од тих података нису потпуно употребљиви јер су грађани
вриједност изражавали у различитим валутама па је данас веома тешко прецизно
реконструисати стварну вриједност тих износа. Због тога смо се одлучили да
податке које није могуће прецизно и вјеродостојно представити изоставимо из
овога извјештаја. Но, упркос томе и подаци које је било могуће егзактно
представити свједоче о размјерама материјалних губитака које су претрпјеле
избјеглице из Хрватске.
2.1. Превозна средства
Када је о превозним средствима ријеч, према очекивању, највише је изгубљено
оног чега је било највише – аутомобила и мотоцикала. Веома је тешко
процијенити њихову тадашњу тржишну вриједност, тако да остаје само да се
констатује да су грађани пријавили губитак 2753 аутомобила и 950 мотоцикала,
237 камиона различите носивости, 191 чамац, 8 аутобуса и 27 минибусева. Поред
тога, пријављено је 1312 осталих превозних средстава међу којима због бројности
несумњиво превладавају бицикли (графикон 2.1.1).
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Графикон 2.1.1: Уништена и отета превозна средства
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Као што показује графикон 2.1.1 превозна средства су најчешће отимана. У
зависности од врсте возила удио отетих у односу на оштећена возила креће се од
2:1 у случају аутомобила до 4:1 код камп приколица, а код већине врста удио
отетих возила износи око двије трећине у односу на једну трећину уништених.
2.2. Пољопривредне машине
Као и када је ријеч о изгубљеним превозним средствима и у случају
највриједнијих пољопривредних, али и осталих машина и апарата, највећи број је
отет, а знатно мањи број уништен. Подаци у графиконима 2.2.1 и 2.2.2 свједоче
да је овај однос као и код превозних средстава такав да је преко двије трећине
машина отето, а једна трећина уништена током ратних дејстава.
Графикон 2.2.1: Отете и уништене пољопривредне и остале машине
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Графикон 2.2.2 Отете и уништене oстале машине и апарати

Појединачно посматрано највише је отето или уништено прикључних
машина – 20837 комада. То је логично јер је, с једне стране, њих било највише, а са
друге стране биле су неприкладне за транспорт. Насупрот томе, релативно мали
број изгубљених трактора – 2298 посљедица је чињенице да су многе породице
напустиле своје домове управо на тракторима који су били основно превозно
средство.
Категорија остале машине обухвата мјешалице за бетон, казане за ракију,
млинове за жито, циркуларе, запрежна кола, бушилице, брусилице, хидрофоре
итд. – дакле, предмете који су имали значајну употребну и тржишну вриједност
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али нису били прикладни за транспорт, нити су представљали најважније личне
предмете које су прогнаници оставили за собом.
2.3 . Стока и остале животиње
Поглед на графикон 2.3.1 показује да је огромна материјална штета
претрпљена и губитком стоке. Тај податак је разумљив с обзиром на то да је током
хрватских војних акција Бљесак и Олуја углавном протјерано сеоско
становништво које је у свом посједу имало значајан број грла стоке. Релативно
мали број коња посљедица је убрзане механизације којом су, двадесетак година
прије рата, коњи замијењени тракторима, али је значајан број домаћинстава и
даље чувао стоку ситног зуба, свиње и говеда.
Графикон 2.3.1: Изгубљена стока

Наведени број грла и комада изгубљене стоке само дјелимично одражава
укупне губитке који су много цјеловитије приказани у Шестом привременом
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извјештају о имовини прогнаних лица из Републике Хрватске који је Комисија за
евидентирање имовине прогнаних и избјеглих лица СР Југославије публиковала
2001. године. Из тог извјештаја, који је сачињен на основу укупно 68313 пријава,
види се да је укупно изгубљено преко милион грла стоке. У овом извјештају тај
број је знатно мањи јер је и број лица која су пријавила изгубљену имовину знатно
мањи и износи укупно 125.412 грла стоке, 16.125 кошница и 118.384 комада
осталих животиња. Међутим, оно што ова два извјештаја чини упоредивим је, као
што је видљиво из табеле 2.3.1, сразмјерно исти однос изгубљених животиња.
Разлике су веома мале, а у већини случајева готово да их и нема.
Табела 2.3.1: Упоредни приказ изгубљене стоке у односу на Шести
привремени извештај (%)
Шести
привремени извјештај
1996

Актуелни извјештај
2016

Коњи

16.902 (1.6%)

2.336 (1.8%)

Говеда

104.564 (10.5%)

16.374 (13.1%)

Овце

505.177 (50.2%)

58.000 (46.3%)

Свиње

270.619 (26.9%)

37.508 (29.9%)

Козе

108.603 (10.8%)

11.194 (8.9%)

укупно

1.005.865 (100%)

125.412 (100%)

Према подацима из оба извјештаја највише је изгубљено оваца - око 48%,
свиња - око 28%, говеда - око 12%, коза - око 10% и коња – нешто испод 2%. Број
изгубљене живине (кокошке, ћурке, патке и гуске) и зечева у претходном
извјештају није наведен па није ни било могуће поређење.

2.4. Намјештај и кућна техника
Као и када је ријеч о губицима стоке и губици намјештаја и кућне технике
показују сличност између два поменута извјештаја. Наиме, иако се због велике
разлике у броју пријава разликују укупни бројеви, редослијед ствари које су
изгубљене остао је исти.
Ради прегледности ове податке смо разврстали у три категорије. Прву чине
гарнитуре, односно њима припадајући намјештај (спаваће собе, дневне собе,
трпезарије и кухиње). Укупан број ових гарнитура је 41.260. Ако се има у виду да
(је) укупан број стамбених објеката (куће, станови и викендице) износи 10.444,
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просјечан број изгубљених гарнитура по стамбеној јединици је 4. То је логичан
збир спаваће собе, дневне собе, трпезарије и кухиње које је обично посједовало
свако домаћинство.
Другу категорију чине базични комади технике (шпорет, пећ, телевизор,
фрижидер, бојлер, веш машина и замрзивач), што збирно износи 62.268. Када се
тај број подијели са укупним бројем стамбених објеката свако домаћинство је у
просјеку изгубило 6 базичних уређаја, што је, такође, логично јер свако сеоскo
домаћинствo ниje ималo све наведене уређаје.
Трећу категорију чине луксузни комади технике (рачунари, видео
рекордери, музичке линије, шиваће машине) којих је укупно отуђено или
уништено 12.493. У просјеку то значи да је свако домаћинство изгубило 1.2
луксузна уређаја. Веома је тешко одредити тржишну вриједност ових уређаја, али
треба имати у виду да с обзиром на раније истакнуту релативно малу старост
стамбених објеката и ови уређаји нису могли бити сувише стари, посебно ако се
има у виду да је неколико година пред рат значајан број домаћинстава у тадашњој
Југославији куповао нове уређаје који су били знатно доступнији као посљедица
либерализације тржишта и економских реформи које су спроведене неколико
година прије распада земље и почетка ратова.
Графикон 2.4.1: Изгубљени намјештај и кућна техника

Осим губитака намјештаја и кућне технике значајан број породица пријавио
је и губитке умјетничких предмета. У графикону 2.4.2 наведен је број
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пријављених слика и број оштећених породица. Свака породица која је пријавила
штету ове врсте оштећена је за, у просјеку, нешто више од шест умјетничких
слика, односно двије иконе (графикон 2.4.3)
Графикон 2.4.2: Изгубљене умјетничке слике

Графикон 2.4.3: Изгубљене иконе

Нажалост, нема података о вриједности ових умјетничких дјела али сама
чињеница да су их грађани пријавили свједочи да њихова вриједност није била
занемарива. Према процјенама самих грађана укупна вриједност отетих слика
износи 5.435.030, а икона 666.390 њемачких марака.
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3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Преглед пријављених финансијских средстава обухвата: девизна средства,
динарска средства, неисплаћене хартије од вриједности, неисплаћене деонице и
заостале неисплаћене пензије.
3.1 Изгубљене девизе, динари и хартије од вриједности
Девизна средства најчешће су чувана у њемачким маркама и америчким
доларима па је њихова укупна количина тако и представљена у графиконима
3.1.1 и 3.1.2. Укупан број лица која су пријавила губитак доларских улога је 122, а
оних који су изгубили улоге у маркама је знатно већи - 687. То је очекивано с
обзиром да су многи Срби радили или имали чланове породице који су радили у
Њемачкој или другим западноевропским земљама и чували новац углавном у ДМ.
Укупна свота новца коју су изгубила лица која су учествовала у овој анкети износи
567.893 америчких долара и 4.682.395 ДМ. Но, осим у овим најпопуларнијим
валутама грађани су имали штедњу и у другим валутама, а свота изгубљених
средстава у тим валутама приказана је у табели 3.1.1.
Графикон 3.1.1 Изгубљена девизна средства – ДМ
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Графикон 3.1.2 Изгубљена девизна средства – амерички долари

Табела 3.1.1: Изгубљена девизна средства у осталим валутама

Аустралијски долар
ВБ Фунта
Швајцарски франак
Француски франак
Италијанска лира
Аустријски шилинг

Укупан
износ
36553
81688
408544
378264
3966942
6354323

Број лица
7
12
58
15
11
16

Просјечно
по лицу
5221,9
6807,3
7043,9
25217,6
360631,1
397145,2
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Табела 3.1.2 Структура изгубљених девизних улога према банкама

Њемачке
Марке

Укупно

Остало

Сплитска

Сисачка

Ријечка

Привредна банка
Загреб

Љубљанска

Комерцијална

Карловачка

број
66
255
20
33
121
47
18
33
28
66
687
оштећених
укупна сума 295680 2088622 19479 164435 775781 243800 73427 93903 82900 844368 4682395

Амерички број
10
Долари
оштећених
укупна сума 29600
Остало

Југобанка

Загребачка

Банка

број
оштећених
Укупно
број
оштећених
% оштећених

72

4

1

14

350562

4390

10000

2

83

2

78

410

8,4

44,2

5

1

1

6

7

121

115640 3326

2000

100

9644

42631

567893

3

12

5

3

1

3

5

119

26

37

147

57

22

35

37

78

927

2,8

4

15,9

6,1

2,4

3,8

4

8,4

100

Осим према врсти валуте, изубљена девизна средства приказана су и према
банкама у којима су била депонована. Из табеле 3.1.3 се види да су Југобанка
(44.2%) и Љубљанска банка (15.9%) имале највише штедиша којима су остали
дужни девизна средства.
Укупан износ изгубљених динарских средстава (графикон 3.1.3) такође је
тешко одредити због галопирајуће инфлације која је почетком деведесетих
обезвредила динар па су овде динарска средства представљена онако како су
наведенa у пријавама. Но, ако се као оријентациона тачка узме почетак рата
односно март 1991. године када је немачка марка вредела 13 југословенских
динара5, онда укупна сума од 59.561.476 динара претворена у марке износи
4.581.652 немачких марака само за лица која су учествовала у овој анкети. С
обзиром да је у Шестом извештају укупна материјална штета за знатно већи број
лица процењена на две и по милијарде немачких марака чини се да је потребно
изградити посебну методологију и применити специјална знања из финансијске
форензике да би се дошло до приближно тачне бројке о укупним финансијским
губицима које су грађани српске националности имали у Републици Хрватској.
Графикон 3.1.3: Изгубљена динарска средства

5 Према подацима НБЈ курс немачке марке је на крају прва три месеца 1991. године износио 9

динара, а од априла до октобра 1991. 13 динара за једну немачку марку.

Укупно

Динари

Укупно

Остало

Сплитска

Сисачка

Ријечка

Привредна

Поштанска штедионица

Љубљанска

Комерцијална

Карловачка

Југобанка

Загребачка

Табела 3.1.3: Структура изгубљене динарске штедње према банкама

број
оштећених

33

53

17

20

30

19

37

6

32

26

28

301

укупна сума
у динарима

44540
00

106946
12

22486
46

48397
45

61766
00

48152
63

46092
21

17130
00

58667
00

64458
69

76978
20

595614
76

%
оштећених

11,0

17,6

5,6

6,6

10,0

6,3

12,3

2,0

10,6

8,6

9,3

100,0

7,5

18,0

3,8

8,1

10,4

8,1

7,7

2,9

9,8

10,8

12,9

100,0

% укупне суме

У табели 3.1.3 приказана је структура изгубљених динарских средстава
према банкама у којима су та средства била депонована. Као и када је реч о
девизним средствима Југобанка је са уделом од 17.6% имала највише штедиша и
пропорционално највише динарских улога (18%).
Као што је већ речено данас је веома тешко прерачунати губитке који су
изражени у динарској противвредности. Из сличних разлога, али и због
непрецизности у начину навођења изгубљених средстава на име неисплаћених
хартија од вредности, неисплаћених деоница и заосталих неисплаћених пензија у
графикону 3.1.4 наведен је само број оштећених лица, а не и износ који је било
тешко прецизно утврдити.
Графикон 3.1.4: Број корисника који су изгубили хартије од вредности и
деонице

Упркос томе, остаје забележено да је готово две хиљаде лица изгубило и
претрпело штету губитком деоница и хартија од вредности.
Знатно лакше је било утврдити остале финансијске губитке јер су
испитаници њихову вредност наводили у намачким маркама (графикон 3.1.5).
Најважнији видови ових губитака су: залихе робе која је изгубљена; незавршене
инвестиције и ненаплаћена потраживања.

Графикон 3.1.5: Остали финансијски губици

Различита ненаплаћена потраживања у укупном износу од 5.164.979 ДМ
пријавило је 389 лица. Губитке у материјалу, опреми и штету због недовршених
грађевинских радова навело је 1302 лица. Укупни губици по том основу су
15.747.174 ДМ. Губици у залихама разне трговинске робе, пољопривредних и
других производа које је пријавило 1556 лица износе готово 20 милиона
(19.347.390 ДМ), што све укупно износи преко 40 милиона ДМ или 12.399 ДМ по
једној пријави.
3.2

Неисплаћене пензије и непризнати радни стаж

Посебан проблем и материјални губитак представљају неисплаћене пензије
и непризнати радни стаж који су остварила лица која су до 1995. године живјела
на територији Републике Хрватске. Графикон 3.2.1 показује број лица која су
пријавилa неисплаћене пензије; затим број мјесеци за које им пензије нису
исплаћене и просјечан број пензија по једном лицу који износи 79. То другим
ријечима значи да у просјеку држава Хрватска сваком лицу дугује у просјеку
пензије за готово седам (6,9) година.
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Графикон 3.2.1: Заостале неисплаћене пензије

Ови подаци показују да држава Хрватска грађанима српске националности,
који су пријавили штету по овом основу, дугује укупно 164.125 пензија. Ако се има
у виду да је просјечна пензија у Републици Хрватској око 350 евра то значи да су
само лица која су пријавила штету у овом истраживању на име пензија оштећена
за око 57 милиона евра.
На крају треба рећи да је веома значајан губитак везан за непризнати радни
стаж који директно утиче на вријеме одласка у пензију па самим тим и на губитке
на име пензија. Ову врсту губитка за период до почетка рата (графикон 3.2.2)
пријавило је 597 лица, а број изгубљених мјесеци у просјеку износи преко шест
година.
Графикон 3.2.2: Непризнати радни стаж до 1991. године
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С обзиром на то да Република Хрватска није признала Републику Српску
Крајину, овом непризнатом радном стажу треба додати и непризнати радни стаж
у периоду од 1991. до 1995. године. Укупан број пријава за овај период од четири
године износи 2157, што укупно чини 99.653 мјесеци непризнатог радног стажа
(графикон 3.2.3).
Графикон 3.2.3: Непризнати радни стаж у периоду 1991-1995. године

4. РАЗМЈЕНА И ОБНОВА ИМОВИНЕ
Посебан облик штете представљају ефекти неадекватне размјене и
неадекватне обнове имовине. Наиме, одређени број лица је имовину у Хрватској
мијењао за имовину Хрвата у Србији који су жељели да се преселе у Хрватску.
Такође, одређени број лица који је одлучио да се након рата врати у Хрватску
добио је средства од међународих организација или Републике Хрватске за обнову
својих уништених или оштећених стамбених објеката. У пријавама је тражено да
се опише на који начин је извршена размјена и обнова, односно да се наведе врста
објекта који је мијењан и онога за који је тај објекат мијењан, као и број квадрата
оба објекта и разлог размјене. Слично томе, тражено је да се наведе број квадрата
куће прије рушења и број квадрата обновљене куће, као и информација да ли је
поднијет захтјев за обнову а да објекат није обновљен.
4.1. Неадекватна размјена
У графикону 4.1.1 дати су упоредни подаци о укупној површини замијењеног
простора. Ти подаци показују да је укупно 108 лица ушло у процес размјене. Од
тих лица њих 40 је у размјену понудило објекте веће од 200 квм, 33 објекте
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површине између 100 и 200 квм, а 35 лица објекте површине до 100 квм. Након
размјене, од 40 лица која су мијењала објекте већe од 200 квадратних метара само
њих 4 је у замјену добило објекат сличне величине. Од 33 лица која су мијењала
простор величине између 100 и 200 квадрата њих 25 је у замјену добило објекат
сличне величине. Већина је добила објекте мање од 100 квадратних метара.
Графикон 4.1.1: Упоредни преглед површине размијењених објеката

Ова несразмјера се још јасније види из графикона 4.1.2 који показује да је од
95 случајева размјене у девет од десет случајева размјена извршена на штету лица
која су напустила Републику Хрватску. Само 9 лица је добило у замјену исте или
веће објекте, а сви остали су у већој или мањој мјери оштећени, с тим што су у
размјени најлошије прошли они који су имали велике површине стамбеног
простора.
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Графикон 4.1.2: Разлика у површини размијењених објеката

Претходна два графикона која се тичу размјене објеката један су од низа
доказа да су Срби протјерани из Републике Хрватске. Протјерани Срби, као и
остала лица која су имала имовину у Републици Хрватској, у просјеку су изгубили
94,2 квм по кориснику. Република Хрватска не поштује Анекс Г Бечког споразума
о сукцесији под називом „Приватна својина и стечена права“ у коме, између
осталога, стоји да ће сви уговори о купопродаји и размјени који су потписани за
вријеме рата под притисцима и пријетњама бити проглашени ништавним.
С обзиром на овако неравноправан однос размијењене имовине
постављено је питање да ли су грађани накнадно у судском поступку покушали да
оспоре неадекватну размјену и какав је био исход поступка. На основу добијених
података наведених у графикону 4.1.3 види се да је 74 лица упутило тужбу за
ревизију размјене. У 59.5% случајева поступак није ни покренут, а од 30 случајева
када је покренут само је у четири случаја поступак ријешен у корист лица која су
га покренула. Другим ријечима, тек сваки 20. поступак који је покренут ријешен је
у корист грађана који су га покренули.
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Графикон 4.1.3: Број и исход пријава за ревизију размјене

4.2. Обнова
У овом дијелу наведени су подаци о штети коју су лица претрпјела
неадекватном обновом оштећених и уништених објеката. У графикону 4.2.1
наведени су подаци о површини објеката прије рушења или оштећења, односно
након обнове. Графикон показује да је 470 лица поднијело захтјев за обнову.
Графикон 4.2.1: Упоредни преглед површине обновљених објеката
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Сваком седмом лицу (14.3%) није услишена молба. Од 127 лица која су имала
објекте веће од 200 квм, само је у 2 случаја извршена адекватна обнова.
Најбројнији су они који су прије рата имали простор величине од 100 до 200
квадратних метара. Међутим, од њих 218 након обнове само је њих 23, односно
сваки десети, добило простор сличне величине.
Графикон 4.2.2 показује да је свега 27 лица, односно 4.6% од оних који су
ушли у процес обнове, након обнове добило објекат исте или веће површине него
прије обнове. Огромна већина, њих 78%, након обнове, добили су мањи простор, а
то умањење за 192 лица је било драстично јер им је обновом објеката ускраћено
више од 100 квадратних метара.
Графикон 4.2.2: Разлика у површини објеката прије и након обнове

Као што се може видјети на основу тог графикона, свако коме је одобрен захтјев за
обновом у просјеку је изгубио 121,1 квм.
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ЗАКЉУЧАК
Укупне материјалне губитке лица српске националности која су протјерана
са простора Републике Хрватске, или су имала имовину на територији Републике
Хрватске а нису тамо живјела, веома је тешко у потпуности сагледати. Процјена
поменутог Шестог привременог извјештаја објављеног 2001. године била је да је у
питању 2.766.456.666,73 њемачких марака или преко милијарду и триста
осамдесет три милиона евра. Подаци показују да постоји значајна упоредивост у
пропорцијама тако да и без апроксимација можемо рећи да су подаци Шестог
привременог извјештаја валидан основ за процјену укупне штете6.
Први битан закључак овог извјештаја јесте да је уништавање непокретне
имовине Срба у Хрватској било систематско и да су штете на објектима настале
након хрватских војних акција Оркан, Откос и Папук у Западној Славонији у јесен
1991. године, Миљевачки плато 1992, Масленица и Медачки џеп 1993. и Бљесак и
Олуја 1995. године. Такође, уништавање непокретне имовине Срба дешавало се и
у десетинама хрватских градова гдје није било ратних дејстава минирањем
српских кућа и локала. Управо та чињеница свједочи да је уништавање објеката
имало за циљ спријечавање повратка протјераних Срба на своја имања. О томе
свједочи и чињеница да је за разлику од непокретне имовине, која је систематски
уништавана, покретна имовина пљачкана. Другим ријечима, након протјеривања
Срба од 1991. до 1995. године извршена је и систематска пљачка покретне
имовине која је остала у Хрватској.
Други битан закључак овог извјештаја јесте да се мора установити
методологија прорачуна штете која би превазишла наведене проблеме. Укупни
материјални губици протјераних Срба и других оштећених грађана су, мада нема
прецизне рачунице о њиховој тржишној вриједности, веома велики. Подаци до
којих је дошло ово истраживање упућују на опрез јер је укупне губитке и штету
тешко утврдити због огромне инфлације која отежава прецизне закључке и због
непостојања установљене методологије.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Као што је речено у уводном дијелу материјалну штету на територији Републике
Босне и Херцеговине пријавило је 2472 лица. Овдје су, као и у случају Хрватске,
наведени подаци о укупно пријављеној штети према предложеним категоријама и
поткатегоријама.
1. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА
Непокретна имовина је разврстана у три поткатегорије:
- стамбени/пословни грађевински објекти;
- помоћни објекти и
- земљиште.
За сваку од ових поткатегорија наведени су подаци о укупном броју, површини,
просјечној површини и тренутном стању имовине.
1.1. Грађевински објекти – стамбени/пословни простор (куће, станови,
викендице, пословни простор и радње)
Као што показује графикон 1.1.1 Срби у БиХ су најчешће остајали без кућа. У
овој анкети је укупно пријављена штета на 2425 кућа и 591 стану.
Графикон 1.1.1: Уништени или отети стамбени/пословни објекти

Поред тога, уништено је или отето 177 викендица и 159 објеката који су
служили као пословни простор и угоститељске или занатске радње. Укупно
посматрано, лица која су учествовала у овој анкети пријавила су материјалну
штету на територији Републике Хрватске на 3352 објеката од чега 2425 кућа, 591
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стан, 177 викендица и 159 радњи и пословних објеката7. До истог броја се долази
и када се посматра број лица која су у анкети пријавила губитак једног или више
објеката (табела 1.1.1).
Табела 1.1.1: Број лица према броју изгубљених8 објеката
Број изгубљених објеката Број лица Укупно објеката
Један

1639

1639

Два

657

1314

Три

99

297

Четири

16

64

Пет

4

20

Шест

3

18

Није пријављена штета

52

0

2470

3352

Укупно

Посматрано према квадратури укупна површина уништеног стамбеног и
пословног простора - као што показује графикон 1.1.2 - износи готово триста
хиљада (295.110,7) квадратних метара.

Знатно мања материјална штета коју су Срби претрпјели у БиХ у односу на Хрватску упркос
знатно дужем периоду трајања рата – посљедица је чињенице да је та штета настала углавном на
подручјима која су била на линији ратних дејстава или су након Дејтонског споразума припала
Федерацији БиХ. Знатно мању штету Срби су претрпјели на подручју које је током трајања рата
контролисала војска Републике Српске и која је касније већим дијелом припала Републици
Српској.
7

Одредница изгубљени објекти подразумијева свеукупно: отете, уништене, оштећене и у
изнудици неадекватно размијењене или неадекватно продате објекте.
8
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Графикон 1.1.2: Стамбени и пословни објекти - укупна и просјечна површина

Посматрано према појединачним губицима то значи да је просјечна
површина изгубљене куће била 121.7 квм; стана око 61 квм; пословног
простора/радње око 70 квм и викендице 72.9 квм.9
Структура уништених стамбених и пословних објеката према старости,
односно години изградње, приказана у графикону 1.1.3. показује да у тренутку
уништавања или отимања половина кућа (50.1%) и знатно више станова
(58.9%) није било старије од 25 година. Ријеч је, дакле, о релативно новим
стамбеним објектима изграђеним након 1971. године који су имали високу
употребну и тржишну вриједност. Викендице, као плод релативно новог
животног стила, имале су још повољнију старосну структуру, па је безмало свака
девета (88.1%) била млађа од 25 година. Слично се може рећи и за радње и
пословни простор јер је три четвртине (75.5%) од укупног броја припадало
категорији релативно нових објеката. Ако се посматра из другог угла долази се до
сличног закључка о старосној структури стамбених објеката. Тек свака пета кућа
(17.3%) и мање од десет посто станова (8.1%) у тренутку уништења/отимања
били су старији од 45 година.

9

Наведени подаци свједоче да је просјечна површина кућа, викендица и пословних објеката које су
посједовали Срби у БиХ била у просјеку мање квадратуре од сличних објеката у Хрвaтској, што се може
објаснити нижим степеном економског развоја БиХ у односу на Хрватску. Истовремено, просјечна
квадратура станова у БиХ је била већа негo у Хрватској. То се може објаснити чињеницом да су Срби у БиХ
изгубили станове углавном у великим градовима као што су Сарајево, Зеница, Тузла итд, у којима је иначе
структура и квадратура станова била већа него у мањим градовимa који су били типични за територију
Републике Српске Крајине.
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Графикон 1.1.3: Година изградње стамбених објеката
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Када је ријеч о врсти штете на непокретној имовини може се, као што
показује графикон 1.1.4, видјети да је највећи број српских кућа у БиХ - осам од
десет (79.6%), потпуно уништено. Томе треба додати и да је свака десета
(10.8%) оштећена10, из чега слиједи да су у преко 90 % случајева српске куће
биле мета оружаних дејстава и гранатирања. То се може објаснити
немилосрдношћу сукоба и чињеницом да су се дуготрајна ратна дејства одвијала
на територији гдје су Срби представљали значајан дио становништва. Готово
идентична ситуација је и са викендицама, које се по правилу налазе ван градова а
које су већим дијелом биле у посједу Срба који су живјели у великим градовима,
или у Србији. Исти графикон показује да је 87.6% викендица потпуно уништено
или оштећено. Када је ријеч о пословним објектима они су, у односу на друге
објекте, у мањем постотку (74.8%) уништавани, а разлог је што је дио тих објеката
био у градовима из којих су Срби протјерани, тако да су им ти објекти били отети
или су били принуђени да их неадекватно продају.
С друге стране, станови су најчешће, у безмало двије трећине случајева
(64%), отимани. И овај налаз је очекиван јер је ријеч углавном о становима Срба
који су живјели у градовима на територији Федерација БиХ из којих су протјерани,
а њихови станови отети или, у ситуацији крајње нужде, неадекватно продати
или замијењени (10%). Отимање станова је, као и у Хрватској, олакшано
чињеницом да у то вријеме још није извршена приватизација такозваних
друштвених станова, тако да су протјерани Срби једноставно изгубили станарско
право, односно право коришћења или могућност откупа станова у којима су до
тада живјели, што је само други назив за отимање.

10

Овдје треба нагласити да се то односи само на објекте који су оштећени и до данас нису обновљени. У
другој категорији су уништени или оштећени објекти који су касније неадекватно обновљени.
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Графикон 1.1.4: Стање стамбених објеката
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1.2. Помоћни објекти
У графикону 1.2.1 је наведен укупан број уништених/отетих помоћних
објеката. Ријеч је o 5394 објеката, или у просјеку по 2,18 по домаћинству.
Графикон 1.2.1: Број уништених/отетих помоћних објеката

Као што графикон показује највише су страдале стаје, свињци, дворишне
зграде, сјеници и бунари, што, као и у случају Хрватске, свједочи о систематском
уништавању сеоских домаћинстава како би се онемогућио било какав економски
живот у будућности.
Укупна површина уништених/отетих помоћних објеката, не рачунајући
бунаре, износи 208.081,5 квм (Графикон1.2.2).
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Графикон 1.2.2: Укупна и просјечна површина страдалих помоћних објеката

Стаје, дворишне зграде и сјеници, су објекти са највећом површином, па не
чуди да је више од ¾, односно 79.8% површине свих објеката, управо везано за
њих.
Наредни графикон 1.2.3 показује да је и овдје ријеч о релативно новим
објектима саграђеним углавном током посљедње двије деценије пред рат.
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Графикон 1.2.3: Старост страдалих помоћних објеката
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У просјеку, према старости, најмлађи објекти су гараже, од којих је 43.7%,
било изграђено у деценији прије уништења. То је очекивано, с обзиром на то да су
пољопривредна домаћинства аутомобилизована касније него градска, тако да су
аутомобили и потреба за гаражама у рурална подручја масовније почели да стижу
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тек од осамдесетих година двадесетог вијека. Најстарији објекти су стаје и сјеници
које свако сеоско домаћинство има од свог заснивања.
На крају овог одјељка треба истаћи да су помоћни објeкти углавном
потпуно уништени или оштећени. Из графикона 1.2.4 се види да је, појединачно
посматрано, уништено и оштећено: 97.2% стаја; 96% свињаца; 97.3% сјеника и
95.8% дворишних зграда; 95.1% помоћних просторија; 93% магацина; 95,2%
осталих објеката; 97.7% курузана; 97.4% дрвених кућа; 86.2% шупа; 84.3% гаража;
71.9% подрума.
Графикон 1.2.4: Стање помоћних објеката
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1.3. Земљиште
Осим изгубљених грађевинских објеката, Срби који су живјели у БиХ
изгубили су и велике површине земље. У графиконима 1.3.1 и 1.3.2 дат је
преглед пријављене површине изгубљеног земљишта разврстан према
различитим категоријама, као и број парцела и просјечна величина парцеле за
сваку од наведених категорија.
Графикон 1.3.1: Површина и број парцела земљишта
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Графикон 1.3.2: Површина и број парцела изгубљеног земљишта под засадима

Укупна површина изгубљеног земљишта износи 8.717,7 ха, а када се томе
дода још 3.293,6 ха земљишта под засадима воћа, винове лозе и шуме, укупан
губитак земљишта износи 12.011,3 ха. Од тога трећину (32.4%) чине оранице, а
37.7% ливаде и пашњаци. Земљиште под шумом чини 20%, воћњаци и виногради
7.4%, а окућнице 11.7% изгубљеног земљишта. Томе треба додати и 1.6%
трећеразредног земљишта као што су тршћаци, баре и остало необрадиво
земљиште.
Наведена структура одговара врсти пољопривредне дјелатности којом су се
бавили Срби у Босни и Херцеговини. Ријеч je, као и у случају Хрватске, о
мјешовитој пољопривредној производњи која је на нивоу домаћинства обухватала
земљорадњу и сточарство, уз обавезно повртарство, а неријетко воћарство и рјеђе
виноградарство. Значајан дио ове производње подмиривао је сопствене потребе, а
релативно мали вишкови, углавном млијека и стоке, били су намијењени
тржишту. О томе свједочи и релативно ситни просјечан земљишни посјед.
Стање изгубљеног земљишта, о чему свједоче подаци презентовани у
графиконима 1.3.3 и 1.3.4, поткрјепљује закључак о систематском уништавању
свега што се могло уништити, овдје се прије свега мисли на шуме, воћњаке и
винограде који су у натпросјечној размјери у односу на остале парцеле уништени.
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Графикон 1.3.3: Садашње стање изгубљеног земљишта према броју парцела

Графикон 1.3.4 показује да је готово три четвртине (73.6%) шума и више
од три четвртине винограда (78.2%) уништено, док су остале врсте земљишта
углавном отимане, јер нису могле бити физички уништене. Једино када је ријеч о
окућницама бивши власници су у значајнијем проценту успјели да их неадекватно
продају (33.1%) или замијене (4,5%).
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Графикон 1.3.4: Садашње стање изгубљеног земљишта под засадима према
броју парцела

Посматрано према броју садница, о чему свједочи графикон 1.3.5, Срби су
на различите начине оштећени за 52.730 чокота винове лозе и 169.099 садница
различитог воћа.
Графикон 1.3.5: Уништени засади виновe лозe и воћa
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2. ПОКРЕТНА ИМОВИНА
Покретна имовина је разврстана у неколико категорија и поткатегорија. У
анкети је тражено да лица наведу тачан број предмета и начин на који су их
изгубили, а гдје је то могуће и новчану вриједност изгубљене покретне имовине.
Нажалост, неки од тих података нису потпуно употребљиви јер су грађани
вриједност изражавали у различитим валутама па је данас веома тешко прецизно
реконструисати стварну вриједност тих износа. Због тога смо се одлучили да
податке које није могуће прецизно и вјеродостојно представити изоставимо из
овог извјештаја. Но, упркос томе, и подаци које је било могуће егзактно
представити свједоче о размјерама материјалних губитака које су претрпјеле
избјеглице из Босне и Херцеговине.
2.1. Превозна средства
Када је о превозним средствима ријеч, према очекивању, највише је изгубљено
оног чега је било највише – аутомобила и мотоцикала. Веома је тешко
процијенити њихову тадашњу тржишну вриједност, тако да остаје само да се
констатује да су грађани пријавили губитак 2753 аутомобила и 950 мотоцикала,
237 камиона различите носивости, 191 чамац, 8 аутобуса и 27 минибусева. Поред
тога, пријављено је 1312 осталих превозних средстава међу којима, због
бројности, несумњиво превладавају бицикли (графикон 2.1.1).
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Графикон 2.1.1: Уништена и отета превозна средства

Као што показује графикон 2.1.1 превозна средства су најчешће отимана.
Наравно, најчешће су отимани и уништавани аутомобили јер их је било највише.
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За разлику од Хрватске, у БиХ разлика у броју отетих и уништених аутомобила
није била толико велика, првенствено због тога што су ратна дејства у БиХ у
дужем временском периоду била интензивнија па је и број уништених аутомобила
био сразмјерно већи.
2.2. Пољопривредне машине
Као и када је ријеч о изгубљеним превозним средствима, материјална
штета која се односи на најврједније пољопривредне, али и остале машине и
апарате, начињена је већим дијелом отимањем. Подаци у графиконима 2.2.1 и
2.2.2 свједоче да у том смислу најдрастичнији примјер представља отимање
трактора, па је тако преко три четвртине трактора отето, а једна четвртина
уништена током ратних дејстава. Отимање доминира и у случају других машина и
алата, али разлика у односу на штету начињену уништавањем није тако велика
као у случају Хрватске, гдје је отимање услиједило одмах након и током егзодуса
српског становништва, који у БиХ није забиљежен на такав начин.
Графикон 2.2.1: Отете и уништене пољопривредне и остале машине

Појединачно посматрано највише је отето или уништено различитих
комада прикључних машина – 2013.

62

С друге стране, Графикон 2.2.2 лијепо илуструје да структура отетих и
уништених машина и апарата одговара структури привредних активности којом
су се бавили Срби у БиХ. Не изненађује релативно велики број казана за ракију јер
је печење ракије, углавном за сопствене потребе, у предјелу богатом шљивом,
била уобичајена активност готово сваког домаћинства. Такође, не изненађује
сразмјерно велики број електричних пила ако се зна да су Срби на територији
садашње Федерације живјели углавном у предјелима богатим шумом. Насупрот
томе, релативно мали број круњача за кукуруз и косачица или изостанак
вршилица са списка уништене и отете имовине је разумљив, с обзиром на
конфигурацију терена која само дјелимично омогућава бављење ратарством па
није ни било потребе за машинама ове врсте.
Графикон 2.2.2: Отете и уништене oстале машине и апарати
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2.3. Стока и остале животиње
Поглед на графикон 2.3.1 показује да је значајна материјална штета
претрпљена губитком стоке. Највише је изгубљено оваца – преко 20.000 комада и
готово исто толико комада живине. Када је о крупној стоци ријеч, треба истаћи да
је нестало готово 4500 грла говеда и око хиљаду коња.
Графикон 2.3.1: Изгубљена стока

Наведени број грла и комада изгубљене стоке само дјелимично одражава
укупне губитке јер је, поново треба подсјетити, ријеч само о штети коју су
пријавили учесници у овој анкети, док је број лица која су претрпјела губитке
знатно већи.
2.4. Намјештај и кућна техника
Ради прегледности ове податке смо разврстали у три категорије. Прву чине
гарнитуре, односно њима припадајући намјештај (спаваће собе, дневне собе,
трпезарије и кухиње). Укупан број ових гарнитура је 12.941. Ако се има у виду да
укупан број стамбених објеката (куће, станови и викендице) износи 3.193,
просјечан број изгубљених гарнитура по стамбеној јединици је 4.05. То је логичан
збир спаваће собе, дневне собе, трпезарије и кухиње које је обично посједовало
свако домаћинство.
Другу категорију чине базични комади технике (штедњак, пећ, телевизор,
фрижидер, бојлер, веш машина и замрзивач), што збирно износи 18.485. Када се
тај број подијели са укупним бројем стамбених објеката, свако домаћинство је у
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просјеку изгубило 5.8 базичних уређаја, што је, такође, логично јер свако сеоско
домаћинствo ниje ималo све наведене уређаје.
Трећу категорију чине луксузни комади технике (рачунари, видео
рекордери, музичке линије, шиваће машине) којих је укупно отуђено или
уништено 3.935. У просјеку, то значи да је свако домаћинство изгубило 1.23
луксузна уређаја. Веома је тешко одредити тржишну вриједност ових уређаја, али
треба имати у виду да с обзиром на раније истакнуту релативно малу старост
стамбених објеката и ови уређаји нису могли бити сувише стари, посебно ако се
има у виду да је неколико година пред рат значајан број домаћинстава у тадашњој
Југославији куповао нове уређаје који су били знатно доступнији као посљедица
либерализације тржишта и економских реформи које су спроведене неколико
година прије распада земље и почетка ратова.
Графикон 2.4.1: Изгубљени намјештај и кућна техника

Осим губитака намјештаја и кућне технике значајан број породица пријавио
је и губитке умјетничких предмета. У графикону 2.4.2 наведен је број
пријављених слика и број оштећених породица. Свака породица која је пријавила
штету ове врсте оштећена је за, у просјеку, нешто мање од шест умјетничких
слика, односно двије иконе (графикон 2.4.3).
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Графикон 2.4.2: Изгубљене умјетничке слике

Графикон 2.4.3: Изгубљене иконе

Нажалост, нема објективних података о вриједности ових умјетничких
дјела, али сама чињеница да су их грађани пријавили свједочи да њихова
вриједност није била занемарива. Према процјенама самих грађана, укупна
вриједност отетих слика износи 1.311.301, а икона 328.190 њемачких марака, што
у еврима износи око 650, односно 170, или укупно узето око 820 хиљада
данашњих евра.

3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Преглед пријављених финансијских средстава обухвата: девизна средства,
динарска средства, неисплаћене хартије од вриједности, неисплаћене дионице и
заостале неисплаћене пензије.
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3.1. Изгубљене девизе, динари и хартије од вриједности
Девизна средства најчешће су чувана у њемачким маркама и америчким
доларима па је њихова укупна количина тако и представљена у графиконима
3.1.1 и 3.1.2. Укупан број лица која су пријавила губитак доларских улога је 54, а
оних који су изгубили улоге у маркама је знатно већи - 250. То је очекивано, с
обзиром на то да су многи Срби с подручја БиХ радили или имали чланове
породице који су радили у Њемачкој, или другим западноевропским земљама, и
чували новац углавном у ДМ. Укупна свота новца коју су изгубила лица која су
учествовала у овој анкети износи 1.971.121 ДМ и 235.422 америчких долара. Но,
осим у овим најпопуларнијим валутама грађани су имали, али у знатно мањим
износима, и штедњу у другим валутама, а свота изгубљених средстава у тим
валутама приказана је у табели 3.1.1.
Графикон 3.1.1 Изгубљена девизна средства – ДМ

Графикон 3.1.2 Изгубљена девизна средства – амерички долари
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Табела 3.1.1: Изгубљена девизна средства у осталим валутама

ВБ Фунта

Укупан
износ
3519

3

Просјечно
по лицу
1173

Швајцарски франак

11744

16

734

Француски франак

6103

4

1526

Аустријски шилинг

23950

5

4790

Број лица

Осим према врсти валуте, изгубљена девизна средства приказана су и
према банкама у којима су била депонована. Из табеле 3.1.2 се види да су
Привредна банка Сарајево (30.2%), Југобанка (30%) и Сарајевска банка (18.2%)
укупно депоновале више од три четвртине укупних девизних штедних улога које
власници до данас нису успјели да подигну.
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Амерички

број оштећених

долари

укупна сума

Остало
Укупно

5

54

33

35

68

55

250

92165

593016

357950

117655

595773

214562

1971121

1

11

24

5

54

2

11

Укупно

Остало

укупна сума

Привредна
банка Сарајево

марке

Љубљанска

број оштећених

Сарајевска

Њемачке

Југобанка

Банка

Инвест банка

Табела 3.1.2: Структура изгубљених девизних улога према банкама

1295

79553

100

38711

108063

7700

235422

број оштећених

1

5

3

7

9

3

28

број оштећених

8

70

37

53

101

63

332

2.4

21.1

11.1

16.0

30.4

19.0

100.0

% оштећених

Укупан износ изгубљених динарских средстава (графикон 3.1.3) такође је
тешко одредити због галопирајуће инфлације која је почетком деведесетих
обезвриједила динар па су овдје динарска средства приказана онако како су
наведена у пријавама. Но, ако се као оријентациона тачка узме почетак рата,
односно март 1991. године, када је њемачка марка вриједила 13 југословенских
динара11, онда укупна сума од 27.344.605 динара претворена у марке износи
2.103.431 њемачких марака, само за 113 лица која су у овој анкети изјавила да су
имале ову врсту материјалне штете. На тај начин су та лица оштећена за, у
просјеку, тадашњих 241.987 динара или 18.614 марака.
Графикон 3.1.3: Изгубљена динарска средства

У табели 3.1.3 приказана је структура изгубљених динарских средстава
према банкама у којима су та средства била депонована. Као и када је ријеч о
девизним средствима Привредна банка Сарајево (54.6%), и у мањој мјери
Сарајевска банка (12.6%), предњаче по удjелу у динарској штедњи. Двије трећине
укупних динарских штедних улога остале су заробљене управо у те двије банке.

11Према подацима НБЈ курс њемачке марке је на крају прва три мјесеца 1991. године износио 9

динара, а од априла до октобра 1991. године 13 динара за једну њемачку марку.

Инвест банка

Југобанка

Сарајевска

Љубљанска

Привредна банка
Сарајево

Остало

Укупно

Табела 3.1.3: Структура изгубљене динарске штедње према банкама

2

17

12

2

57

23

113

30000

1610314

3445000

12550

14917546

7329195

27344605

% оштећених

1.8

15.0

10.6

1.8

50.4

20.4

100.0

% укупне суме

0.1

5.9

12.6

0.0

54.6

26.8

100.0

Банка

број оштећених
укупна сума

Као што је већ речено данас је веома тешко прерачунати губитке који су
изражени у динарској противвриједности. Из сличних разлога, али и због
непрецизности у начину навођења изгубљених средстава, на име неисплаћених
хартија од вриједности и неисплаћених дионица у графикону 3.1.4 наведен је само
број оштећених лица, а не и износ који је било тешко прецизно утврдити.
Графикон 3.1.4: Број корисника који су изгубили хартије од вриједности и дионице

Упркос томе, остаје забиљежено да је 570 лица у овој анкети пријавило да је
изгубило и претрпјело штету губитком дионица, а 15 лица губитком хартија од
вриједности.
Осим наведене штете, овдје треба додати и штету изазвану ненаплаћеним
потраживањима, недовршеним инвестицијама и роби пропалој на залихама, што је
сврстано у категорију Остали финансијски губици и приказано на графикону 3.1.5.
Графикон 3.1.5: Остали финансијски губици

Укупна сума ненаплаћених потраживања коју је претрпјело 112 лица, која су
ову врсту штете пријавила, износи преко милион и шесто хиљада тадашњих марака.
Укупна штета услијед недовршених инвестиција износи преко три милиона осамсто
хиљада марака, али када се тај износ подијели са 332 лица колико их је ту врсту
штете пријавило, у просјеку по особи то износи око једанаест хиљада и петсто
марака. Нешто мања просјечна штета, од око десет хиљада петсто марака, настала је
на основу пропалих залиха, али с обзиром на то да је број лица коју је ову штету
пријавио највећи, највећа је и штета која је настала на овај начин и износи готово
четири милиона марака. Све укупно, штета настала на ове начине износи готово
девет и по милиона марака (9.359.980).
3.2 Неисплаћене пензије и непризнати радни стаж
Посебан проблем и материјалну штету представљају неисплаћене пензије и
непризнати радни стаж који су остварила лица која су до 1995. године живјела на
територији Републике БиХ. Графикон 3.2.1 показује број лица која су пријавилa
неисплаћене пензије; затим број мјесеци за које им пензије нису исплаћене и
просјечан број пензија по једном лицу који износи нешто више од 63. То другим
ријечима значи да Босна и Херцеговина сваком лицу дугује пензије у просјеку за
нешто више од пет (5,3) година.
Графикон 3.2.1: Заостале неисплаћене пензије

Ови подаци показују да су грађани српске националности, који су пријавили
штету по овом основу, оштећени за укупно 9.989 пензија. Ако се има у виду да је
просјечна пензија у Федерацији БиХ око 360 КМ или 180 евра, то значи да су само
лица која су пријавила штету у овом истраживању на име пензија оштећена за
готово два милиона (1.798.020) евра.
На крају треба рећи да је веома значајан губитак везан за непризнати радни
стаж који директно утиче на вријеме одласка у пензију, па самим тим и на губитке на
име пензија. Ову врсту губитка за период до почетка рата (графикон 3.2.2)
пријавило је 154 лица, а број изгубљених мјесеци у просјеку по оштећеном износи
преко пет година (62 мјесеца).
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Графикон 3.2.2: Непризнати радни стаж до 1991. године

Овом непризнатом радном стажу треба додати и непризнати радни стаж у
периоду грађанског рата од 1992. до 1995. године. Укупан број пријава за овај период
од четири године износи 311. Укупан број мјесеци за које тим људима нису
исплаћене плате у том периоду износи 11.193, или у просјеку по 36 мјесеци, односно
три године (графикон 3.2.3).
Графикон 3.2.3: Непризнати радни стаж у периоду 1991-1995. године
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4. РАЗМЈЕНА И ОБНОВА ИМОВИНЕ
Посебан облик материјалне штете представљају ефекти неадекватне размјене и
неадекватне обнове имовине. Наиме, одређени број лица је имовину у Федерацији
БиХ мијењао за имовину у Србији или Републици Српској. Такође, одређени број
лица који је одлучио да се након рата врати у Федерацију добио је средства од
међународних организација за обнову својих уништених или оштећених стамбених
објеката. У пријавама је тражено да се опише на који начин је извршена размјена и
обнова, односно да се наведе врста објекта који је мијењан и онога за који је тај
објекат мијењан, као и број квадрата оба објекта и разлог размјене. Слично томе,
тражено је да се наведе број квадрата куће прије рушења и број квадрата обновљене
куће, као и информација да ли је поднијет захтјев за обнову а да објекат није
обновљен.
4.1. Неадекватна размјена
За разлику од Републике Хрватске гдје је било знатно више случајева размјене, у
БиХ је свега три лица навело да су имали искуство размјене. У сва три случаја
размјена је обављена неповољно по та лица. У просјеку они су добили 64 м2 мање у
односу на своју првобитну имовину. Само једно од та три лица је касније покушало
да тако насталу штету надокнади у судском процесу, али је тај покушај био
неуспјешан.
4.2. Обнова
У овом дијелу наведени су подаци о штети коју су лица претрпјела неадекватном
обновом оштећених и уништених објеката. У графикону 4.2.1 наведени су подаци о
површини објеката прије рушења или оштећења, односно након обнове. Графикон
показује да је 129 лица поднијело захтјев за обнову.
Графикон 4.2.1: Упоредни преглед површине обновљених објеката
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Од тог броја захтјеви 57 лица (44.2%) нису услишени. Од 27 лица која су имала
објекте веће од 200 квм, само је у једном случају извршена адекватна обнова.
Најбројнији су они који су прије рата имали простор величине од 100 до 200
квадратних метара. Међутим, од њих 53 након обнове само је њих 8 или 15 % добило
простор сличне величине.
Графикон 4.2.2 показује да је свега 9 лица, односно 7% од оних који су ушли у
овај процес, након обнове добило објекат исте или веће површине него прије обнове.
Огромна већина, њих 63%, након обнове, добили су мањи простор, а то умањење за
36 лица је било драстично јер им је обновом објеката ускраћено више од 100
квадратних метара.
Графикон 4.2.2: Разлика у површини објеката прије и након обнове

Другим ријечима, процес обнове имао је, прије свега, функцију збрињавања лица
којима је штета причињена, а не правичну надокнаду начињене штете.
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ЗАКЉУЧАК
Укупну материјалну штету коју су претрпјела лица српске националности на
простору Републике Српске, а посебно на простору Федерације БиХ, било да су тамо
живјела прије рата или су само имала имовину на тој територији, као и у случају
Хрватске, веома је тешко у потпуности сагледати. Међутим, као што смо закључили
на примјеру Хрватске, подаци показују значајну упоредивост у пропорцијама, па
нема разлога да се тај закључак не може примијенити и на штету насталу на
територији БиХ, прије свега на територији Федерације БиХ.
Први битан закључак овог извјештаја јесте да је уништавање непокретне
имовине Срба у Босни и Херцеговини било систематско и да су штете на објектима
настале након војних акција хрватских и бошњачких снага. Такође, уништавање
непокретне имовине Срба дешавало се и у десетинама градова на подручју
Федерације БиХ, и мањим дијелом у Републици Српској, минирањем српских кућа и
локала. Управо та чињеница свједочи да је уништавање објеката имало за циљ
спријечавање повратка протјераних Срба на своја имања. О томе свједочи и
чињеница да је за разлику од непокретне имовине, која је систематски уништавана,
покретна имовина пљачкана. Другим ријечима, након протјеривања Срба од 1992. до
1995. године извршена је и систематска пљачка покретне имовине која је остала у
Федерацији БиХ.
Други битан закључак овог извјештаја јесте да се мора установити
методологија прорачуна штете која би превазишла наведене проблеме. Укупни
материјални губици протјераних Срба и других оштећених грађана су, мада нема
прецизне рачунице о њиховој тржишној вриједности, веома велики. Подаци до којих
је дошло ово истраживање упућују на опрез јер је укупне губитке и штету тешко
утврдити због огромне инфлације која отежава прецизне закључке и због
непостојања установљене методологије.
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СЛОВЕНИЈА
С обзиром на то да се извјештај односи на све људе који су пријавили
материјалну штету на простору бивших југословенских република, овдје се налазе и
подаци за 87 лица која су имала имовину на територији Републике Словеније, а до
данас нису успели да је надокнаде. Разумљиво је да је овај број неупоредиво мањи у
односу на лица оштећена у Хрватској и БиХ, с обзиром на то да је овдје ријеч
углавном о лицима која не потичу са овог подручја, већ су углавном радила на
територији Републике Словеније, најчешће као војна лица. Као и у случајевима
Хрватске и БиХ структура извјештаја је идентична, с тим што је број категорија у
којима се изражава материјална штета овдје знатно мањи, јер због малог броја лица
и начина њиховог живота врста материјалне штете је ограничена само на неке
категорије.
1. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА
Непокретна имовина је, из горе наведених разлога, разврстана у двије
поткатегорије:
- стамбени грађевински објекти и
- земљиште.
1.1 Грађевински објекти – стамбени (куће, станови)
Као што показује графикон 1.1.1 Срби у Словенији материјалну штету су
претрпјели углавном губитком станова и кућа. У овој анкети је укупно пријављена
штета на 9 кућа и 67 становa.

Графикон 1.1.1: Уништени или отети стамбени објекти

78

До истог броја се долази и када се посматра број лица која су у анкети пријавила
губитак једног или више објеката (табела 1.1.1).
Табела 1.1.1: Број лица према броју изгубљених објеката
Број изгубљених објеката Број лица

Укупно објеката

Један

74

74

Два

2

4

Укупно

76

78

Као што показују подаци из табеле 1.1.1 и претходног графикона 1.1.1. Срби су у
Словенији углавном посједовали само по један стамбени објекат у коме су живјели, а
у свега два случаја поред основног стамбеног објекта посједовали су још један стан
или кућу.
Посматрано према квадратури, укупна површина тих објеката - као што
показује графикон 1.1.2 - износи нешто преко пет хиљада (5.108) квадратних
метара.
Графикон 1.1.2: Стамбени објекти - укупна и просјечна површина

Очекивано, просјечна површина кућа је знатно већа (155.7 км2) у односу на
просјечну површину станова, која је износила 55.3 м2.
Ријеч је, као што показује графикон 1.1.3, о становима и кућама различите
старости. Највише станова је изграђено у периоду од двије до три деценије пред рат,
док је старосна структура кућа релативно уједначена.
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Графикон 1.1.3: Година изградње стамбених објеката

Према очекивању, до штете је дошло углавном тако што су станови отети,
односно што су њихови станари онемогућени да их откупе на начин на који је
омогућен осталим држављанима Словеније. Од 67 станова 64 су отуђена на тај начин.
Када је о кућама ријеч њихови бивши власници су подједнако оштећени отимањем
(три случаја), оштећењем (три случаја) и неадекватном продајом (три случаја)
(графикон 1.1.4).
Графикон 1.1.4: Стање стамбених објеката

1.2. Помоћни објекти
Нико од анкетираних лица није пријавио штету на помоћним објектима, јер
такве објекте нису ни посједовали.
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1.3. Земљиште
Срби који су претрпјели материјалну штету у Словенији углавном нису
посједовали земљу - осим окућница.
Графикон 1.3.1: Површина и број парцела изгубљеног земљишта

Окућнице су, као што показује графикон 1.3.1, биле просјечне величине око 1.7
ха, што је несумњиво значајна штета за њихове власнике. Међутим, укупно
посматрано укупна штета износи 11.9 ха, што је занемарива површина ако се
упореди са земљиштем које су на различите начине изгубили Срби у Хрватској и БиХ.

2. ПОКРЕТНА ИМОВИНА
Покретна имовина је разврстана у неколико категорија и поткатегорија. У
анкети је тражено да лица наведу тачан број предмета и начин на који су их
изгубили, а гдје је то могуће и новчану вриједност изгубљене покретне имовине.
2.1. Превозна средства
Када је о превозним средствима ријеч, према очекивању, највише је изгубљено
средстава која користи градско становништво – аутомобили, мотоцикли и бицикли.
Такође, с обзиром на то да су Срби напустили Словенију углавном користећи
сопствена превозна средстава њихов укупан број који је приказан у графикону 2.1.1.
није велик, односно своди се на 6 аутомобила, два мотоцикла и два бицикла.
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Графикон 2.1.1: Уништена и отета превозна средства

2.2. Пољопривредне машине
Лица која су попунила образац нису пријавила пољопривредне машине.
2.3. Стока и остале животиње
Лица која су попунила образац нису пријавила стоку и остале животиње.
2.4. Намјештај и кућна техника
Осим губитка стамбеног простора, највећу материјалну штету грађани који су
прогнани из Словеније претрпјели су губитком покућства, односно намјештаја и
кућне технике.
Ради прегледности, као и у претходним случајевима, ове податке смо
разврстали у три категорије. Прву чине гарнитуре, односно њима припадајући
намјештај (спаваће собе, дневне собе, трпезарије и кухиње). Укупан број ових
гарнитура је 128. Ако се има у виду да укупан број стамбених објеката (куће,
станови) износи 76, просјечан број изгубљених гарнитура по стамбеној јединици је
1.7, што свједочи да су грађани успјели да дио намјештаја понесу са собом. То не
изненађује, с обзиром на то да је одлазак грађана српске националности из
Словеније услиједио након краткотрајног десетодневног рата, који није био тоталан
као у Хрватској и БиХ.
Другу категорију чине базични комади технике (шпорет, пећ, телевизор,
фрижидер, бојлер, веш машина и замрзивач), што збирно износи 178. Када се тај број
подијели са укупним бројем стамбених објеката свако домаћинство је у просјеку
изгубило 2.3 базичних уређаја, што само потврђује претходни закључак да су
грађани успјели да значајан дио покућства понесу са собом.
Трећу категорију чине луксузни комади технике(рачунари, видео рекордери,
музичке линије, шиваће машине) којих је укупно отуђено 49. У просјеку то значи да
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је свако домаћинство изгубило мање од 1 луксузног уређаја (0.6), а разлог је већ
наведен.
Графикон 2.4.1: Изгубљени намјештај и кућна техника

Осим губитака намјештаја и кућне технике одређени број породица пријавио је
и губитке умјетничких предмета. У графикону 2.4.2 наведен је број пријављених
умјетничких слика. Из графикона се види да је ову врсту штете имало 5
домаћинстава. Ријеч је, дакле, о оним домаћинствима која из одређених разлога нису
успјела да извуку своје покућство, тако да је укупна штета коју су имали 11.700
марака, или око 315 марака по слици. Свака породица која је пријавила штету ове
врсте оштећена је за, у просјеку, нешто више од седам умјетничких слика.
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Графикон 2.4.2: Изгубљене умјетничке слике

Насупрот томе, пријављен је само један случај губитка једне иконе. Осим раније
изнијете претпоставке да су домаћинства из Словеније успјела да изнесу дио своје
имовине, овдје треба имати у виду да, као што смо рекли, највећи број прогнаних
лица чинила су војна лица за која посједовање религијских реликвија није било
уобичајено.
3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Преглед пријављених финансијских средстава обухвата: девизна средства и
неисплаћени радни стаж.
3.1 Изгубљене девизе
Десет лица која су пријавила губитак девизних средстава пријавило је
различите износе у њемачким маркама у укупном износу од безмало 52.000 марака,
графикон 3.1.1 и табела 3.1.1.
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Графикон 3.1.1 Изгубљена девизна средства – ДМ

Табела 3.1.2 Структура изгубљених девизних улога према банкама
Банка
Њемачке број
марке
оштећених
укупна сума
Укупно

број
оштећених
% оштећених

Љубљанска Остале

Укупно

8

2

10

28035

23898

51933

8

2

10

80

20

100

Осим губитака у њемачким маркама, које су из различитих разлога остале у
банкама, није било других директних финансијских губитака. У том смислу у
Словенији није било ни неисплаћених пензија.
Међутим, одређени број грађана је пријавио индиректне губитке преко
непризнатог радног стажа.
3.2 Неисплаћене пензије и непризнати радни стаж
У графикону 3.2.1. приказана је структура непризнатог радног стажа за период
до 1991. године.
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Графикон 3.2.1: Непризнати радни стаж до 1991. године

Ријеч је о седам случајева грађана који су пријавили укупан број од 404 мјесеца
непризнатог радног стажа, односно од готово пет година по особи. Ако се томе дода
још пет случајева који су пријавили непризнати радни стаж у периоду након 1991.
године у укупном износу од 150 мјесеци, добија се укупна цифра од преко 550
мјесеци непризнатог радног стажа што, ако се има у виду да је просјечна плата у
Словенији нешто преко 1000 евра, износи око 600 хиљада евра.
Графикон 3.2.2: Непризнати радни стаж у периоду након 1991. године

4. РАЗМЈЕНА И ОБНОВА ИМОВИНЕ
У нашој анкети није забиљежено да је ико од испитаника имао искуство
неадекватне размјене или обнове имовине.
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ЗАКЉУЧАК
Укупни материјални губици које су Срби имали на територији Републике
Словеније неупоредиво су мањи у односу на оне у Хрватској и БиХ. Ријеч је о
релативно малом броју Срба који су живјели у Словенији и то, углавном, о
припадницима оружаних снага СФРЈ који нису имали значајнију материјалну
имовину осим станова над којима су имали станарско право. Осим губитка
могућности да, као и остали грађани по привилегованим цијенама откупе те станове,
грађани српске националности су у извјесном броју случајева изгубили и дио
покретне имовине.
Такође, један мањи дио грађана српске националности пријавио је губитке
везано за непризнати радни стаж и неисплаћена девизна средства.
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