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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Предсједница Владе Ана Брнабић 

 

Поштована госпођо Брнабић,  

Обраћам Вам се као, предсједник Савеза Срба из региона и народни посланик, са 

молбом да Влада Србије покрене иницијативу у међународној заједници да предсједник 

бивше Републике Српске Крајине Миле Мартић и други хашки осуђеници казну затвора 

издржавају у Србији. Вјерујем да Вам је познато да  хашки осуђеници дугогодишње казне 

затвора издржавају по затворима у неколицини земаља Европске уније. Посебно тешке 

услове боравка у затвору имају Милан Мартић, Драгомир Милошевић и Милан Лукић који 

казну затвора служе у Естонији. Српски затвореници у Естонији cлуже казну у условима 

нижим од гарантованих и прописаних међународним конвенцијама. То конкретно значи да 

немају адекватну здравствену заштиту, исхрана није примјерена болестима од којих болују, 

немају довољно физичких активности односно свега један сат шетње дневно, посјете 

најближих чланова породице су омогућене једном до два пута годишње (уз огромне 

трошкове на штету породице, као и трошкове мјесечног издржавања у затвору), имају 

обавезу плаћања струје и телефона и друго. 

             У изузетно тешкој ситуацији се налази Милан Мартић који је дугогодишњи болесник 

од Diabetes Mellitusa. За вријеме боравка у притвору Трибунала у Хагу од маја 2002. до јуна 

2009. године био је на инсулинској терапији која му је за вријеме издржавања казне у затвору 

у Тартуу више пута мијењана. Због тог разлога шећер му је осцилирао и оштетио многе 

органе. Милан Мартић је 2009. године пребачен у затвор Тарту Вангла који се налази у 

естонском граду Тартуу и већ 12 година (укупно 19) се суочавава са горе наведеним и 

бројним другим проблемима. Ако се настави дискриминаторски однос затворске управе 

према њему постоји реална опасност да неће дуго живјети. 

Милан Мартић је био један од вођа устанка српског народа против усташког режима 

Фрање Туђмана чији је циљ био стварање етнички чисте хрватске државе по узору на 

геноцидну НДХ.  У монтираном судском поступку је неправедно осуђен од стране Хашког 

трибунала на скандалозних 35 година затвора за наводни плански прогон, убиства и друга 

нечовјечна дјела против Хрвата. Током рата у Хрватској није било планских злочина над 

Хрватима али је било планских злочина над Србима по хрватским градовима 1991–1992. 

године, као и током и послије злочиначких акција хрватске војске и полиције.  Посебно 

желим да нагласим чињеницу да је Република Српска Крајина у наведеном периоду била под 

заштитом Уједињених нација, те да је без обзира на међународну заштиту, извршено 5 

класичних агресија хрватске војске и полиције са огромним српским жртвама  (Миљевачки 

плато `92, Масленица `93, Медаџки џеп `93, Бљесак `95 и Олуја `95).  За ове злочине данас 

нико од припадника хрватске војске и полиције не служи казну. Српске жртве су гурнуте под 

тепих, а малобројни оптужени Хрвати су ослобођени због почињеног злочина и  етничког  
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чишћења Срба са крајишког подручја  уз свесрдну политичку, финансијску и сваку другу 

помоћ своје државе и народа. Због недостатка подршке бивших Влада и бившег предсједника 

Бориса Тадића многи српски генерали, војни команданти, предсједници Републике Србије, 

Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине остали су на немилост „правди“ 

Хашког трибунала. Због тога у међународном спору између Републике Србије и Републике 

Хрватске нисмо постигли успјех.  

Бројне чињенице показују да је српском народу у Хрватској наметнут рат јер је 

претила опасност да му се понови геноцид из времена Другог свјетског рата. Србима се још у 

предизборној кампањи у прољеће 1990. године ледила крв у жилама због оживљавања 

усташтва, масовне употребе усташких симбола и поздрава, радикалне ревизије историје и 

отворених претњи предсједника ХДЗ-а Фрање Туђмана и његових бројних сарадника да ће се 

обрачунати са Србима. Данас напокон можемо видjети настојања наше спољне политике да 

расвијетли и објелодани злочине геноцида у Јасеновцу, Јадовну, крашким јамама и многим 

другим мјестима. Нажалост, ове историјске чињенице нису биле важне за Хашки трибунал. 

Овакав дискиминаторски однос се потврдио у пресудама готово свих оптужених припадника 

српског народа из све три републике, чиме је кривица ратних дешавања неосновано стављена 

на терет само једне стране. У историји међународних односа остаће трајно лоша слика о 

српском народу ако као држава не будемо предузели конкретне мјере и активности. 

  Промјене у владајућој структури, одговорнији однос према свим грађанима наше 

земље у свакој области као и промјене у поимању Републике Србије у међународној 

заједници дају нам наду да ће однос државе према многобројним херојима који су бранили 

отаџбину бити значајно промијењен у блиској будућности. Овом приликом вољели би и да 

укажемо  и на могућност да се кроз сталан разговор са властима у Естонији значајно 

побољша статус Милана Мартића, Драгомира Милошевића и Милана Лукића у затвору. 

Мишљења смо да је подршка државе у оваквим тренуцима од непроцјењиве важности и 

неопходна у сваком погледу. Важно је нагласити да је због старосне доби већине хашких 

осуђеника веома важно да Влада у што краћем року покрене дипломатску иницијативу  за 

њихово пребацивање у Србију јер ће у супротном ускоро бити прекасно да се било шта 

учини. У том случају остаће историјски жал, као и жал у народу, да као држава нисмо 

довољно учинили да се супротставимо неправди која је учињена према тим људима.  

На крају желим да Вас замолим да примите нашу делегацију на састанак у што краћем 

временском року да разговарамо на тему да Влада Србије покрене иницијативу у 

међународној заједници да хашки осуђеници преосталу казну затвора издржавају у Србији. 

С поштовањем, 

                                                                        Предсјединик Савеза Срба из региона 

                                                                                             и народни посланик 

                                     Миодраг Линта 

 

                                                                                                     _____________________________ 
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