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Kaznena prijava protiv Stanimirovića kroz dva tjedna: 
'Ovdje se ne radi o Hrvatima i Srbima već o zločincima' 
 
Ova država nije spremna da se obračuna s onima koji su činili ratne zločine. Ova država ili ova 
vlast, pametnije, točnije i preciznije je reći, spremna je koalirati s njima - rekao je Hodak. 
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Mnogo je gnušanja, nevjerice i razočaranja hrvatskoj javnosti svojim izjavama od osnutka hrvatske 
države priuštio predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović. Posljednja u nizu sramotnih izjava 
Stanimirovića kako u školskim udžbenicima na srpskom jeziku u hrvatskim školama nema teksta o 
agresiji i četnicima jer Srbi smatraju da je to bio i grañanski rat opet je šokirala i otvorila nikad 
zaboravljene stare rane. Koordinacija stradalničkih udruga iz Domovinskog rata grada Vukovara 
ogorčena je, a zbog spornih stavova prvog čovjeka SDSS-a Udruga Croatorum podignula je 
kaznenu prijavu. Svojim se izjavama, kažu iz Udruge, predstavnik srpske manjine ogriješio o 
Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je Hrvatski sabor donio još u listopadu 2000.godine. 

No, tri javna djelatnika, dobro poznata čitateljima našeg portala, tome su odlučila stati na kraj. 

Novinarka Karolina Vidović Krišto i povjesničar Josip Jurčević u ovim trenucima u Vukovaru drže 
konferenciju za tisak na kojoj izvještavaju o podizanju kaznene prijave protiv predsjednika 
Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića zbog umiješanosti u ratni zločin u 
Borovu Selu početkom Domovinskog rata preko uglednog odvjetnika i kolumnista našeg portala, 
Zvonimira Hodaka. 

Prije same konferencije puštena je Slika Hrvatske o Vukovaru, koju je HRT zabranio. 

Hodak je na početku konferencije objasnio da je riječ o radnoj verziji kaznene prijave te kako se 
treba prikupiti još dokaza i pronaći svjedoka. Podizanje kaznene prijave očekuje kroz najkasnije dva 
tjedna, a prijava će se podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Riječ je, objasnio je 
Hodak, o kaznenom djelu protiv čovječnosti meñunarodnog prava, koje mora biti kažnjeno. 

- Ova država nije spremna da se obračuna s onima koji su činili ratne zločine. Ova država ili ova 
vlast, pametnije, točnije i preciznije je reći, spremna je koalirati s njima - rekao je Hodak. To je 
nazvao političkom pragmatikom. Dodao je kako će, ako ih odbiju DORH, Županijski sud u Osijeku, 
Vrhovni i Ustavni sud, što i očekuju pod krinkom pragmatike, ići do Strasbourga. 

- Netko će pokazati razumijevanje za činjenicu da smo smiješna zemlja - rekao je ugledni odvjetnik. 
Naglasio je kako oni koji su ubijali i devastirali danas slobodni hodaju, ali kako više neće mirno 
spavati i prepotentno hodati. 

Novinarka HRT-a Karolina Vidović Krišto pozvala je grañane da im se jave na mail 
stani.kriv.si@gmail.com ako imaju ikakva saznanja o zločinima koji su činjeni. Pozvala je na javnu 
raspravu o krivici i rekla da, ako je netko kriv, odgovara, a ako nije, neka se riješi tereta. 

- Došli smo dotle da su heroji javno, politički i pravosudno od strane institucija u RH proglašeni 
ratnim zločincima, a ratni zločinci uglednim grañanima koji zauzimaju visoke položaje u 
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institucijama vlasti. Ne radi se o pojedincima, radi se o osobama kojih je više tisuća - naglasio je 
povjesničar Josip Jurčević. Dodao je kako je ono što je istina proglašeno za laž, a laž proglašena 
istinom. 

- Ovdje se ne radi o Hrvatima i Srbima, radi se o zločincima - kaže Jurčević, nazvavši cijelu 
situaciju 'perverznom'. 

Vidović Krišto dodala je kako će o cijeloj situaciji govoriti javno i transparentno izvještavati 
javnost. Naglasimo kako su akteri iznijeli procjenu o 5000 aboliranih zločinaca koji slobodno 
hodaju Hrvatskom. 

Spomenimo i kako je svoju pomoć ponudio Antun Ivanković, predsjednik udruge Ante Starčević iz 
Tovarnika. 

 

SVAKAKO POGLEDATI –>   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=apP2OKpQveg  
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