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З А Х Т Ј Е В  

 
 

 

             Поштована госпођо Брнабић, 

 

   Обраћам Вам се трећи пут, као предсједник Савеза Срба из региона и народни 

посланик, са захтјевом да Влада Србије трајно ријеши стамбено питање свих протјераних 

Срба из Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине у складу са обећањем Комесаријата за 

избјеглице и миграције из 2012. године (у даљем тексту: Комесаријат). На моја два 

претходна  писма које сам Вам послао 13. новембра и 29. децембра 2020. годинe нисте 

одговорили, већ сте их прослиједили Комесаријату  ради даљег поступања.  

   У првом писму од 13. новембра сам навео 16 стамбених и других проблема 

протјераних Срба у процесу интеграције које држава треба да ријеши на праведан  начин. Ви 

сте моје писмо прослиједили комесару Владимиру Цуцићу који ми је 10. децембра одговорио 

да држава неће наставити реализацију Регионалног стамбеног програма и  неће испунити 

обећање из 2012. године о рјешавању стамбеног питања свих протјераних Срба. Такође,  

комесар Цуцић је истакао да се  неће ријешити бројни други проблеми у процесу интеграције 

највећих жртава рата на простору бивше Југославије.  

          У другом писму од 29. децембра сам поново тражио од Вас да Влада настави 

Регионални стамбени програм и коначно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба. На 

крају писма замолио сам Вас да примите нашу делегацију на састанак да разговарамо о 

рјешавању стамбених и бројних проблема протјераних Срба у процесу интеграције. 

Нажалост, нисте нас позвали на састанак већ сте моје писмо поново  прослиједили комесару 

Цуцићу ради даљег поступања. Комесар Владимир Цуцић ми је 19. јануара 2021. године 

послао уопштен и  неистинит одговор. У првом дијелу је изнио општепознате чињенице да је 

1992. године донијет Закон о избјеглицама и основан Комесаријат за избјеглице, као и да је 

2010. године донијет Закон о измјенама и допунама Закона о избјеглицама којим се држава 

обавезала да ће ријешити стамбено питање протјераних Срба. Даље, комесар Цуцић пише 

неистину да Закон о избјеглицама спречава да се рјешавају стамбени и други проблеми 

нашег народа у процесу интеграције. На крају свог одговора комесар Цуцић износи потпуну 

и бруталну неистину да Вас ја прозивам на друштвеним мрежама, као и да ја протјеране Србе 

погрешно информишем и обећавам им рјешавање проблема иако сам свјестан да су моји 

приједлози у супротности са важећим законима ове државе. Вјерујем да Вам је јасно да не 

дајем погрешне информације и да су моји приједлози праведни и у интересу наше државе.       



 

 

           Тражим од Вас, још једном, да Влада Србије учини све што је у њеној моћи да се 

настави Регионални стамбени програм и да се коначно ријеши стамбено питање више од 

12.000 избјегличких породица које живе као подстанари или у нељудским условима. Такође, 

крајње је вријеме да се коначно на праведан начин ријеше проблеми осталих избјегличких 

породица у процесу интеграције као што је питање права на откуп за све породице,  питање 

двоструког попуста приликом откупа станова и други које сам навео у првом писму. Поред 

тога, веома је важно да се максимално убрза рјешавање поднијетих захтјева и доношење 

коначних листа након завршених конкурса; да се убрзају рокови изградње станова и 

монтажних кућа и усељење у исте, као и да се убрза  купопродаја сеоских имања и додјела 

пакета грађевинског материјала. 

            Желим да Вас, још једном, замолим да примите нашу делегацију на састанак у што 

краћем временском року да разговарамо на тему рјешавања стамбених и бројних проблема 

протјераних Срба у процесу интеграције. Такође, желим да Вас замолим да моје треће писмо 

упућено Вама не прослијеђујете комесару Владимиру Цуцићу да ми он шаље одговор 

умјесто Вас. У очекивању Вашег одговора. 

             

           С поштовањем!  

 

                                                                         Предсједник Савеза Срба из региона  

                                                                                     и народни посланик 

                                                                                        Миодраг Линта 

 

                                                                                   ________________________ 
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