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Премијер Хрватске Андреј Пленковић изјавио је у разговору с председником Србије
Александром Вучићем да треба обновити преговоре ради склапања споразума о
накнади за сву уништену, оштећену и несталу имовину у рату у Хрватској почетком
'90-тих, саопштила је хрватска влада.

  

  

У саопштењу се наводи да је Пленковић подсетио да је то предвиђено чланом 7
Споразума о нормализацији односа од 23. августа 1996.

  

"На предлог председника Владе, договорено је да се рад на овим питањима настави
кроз рад координатора за отворена питања с циљем успостављања посебне радне
групе", истакнуто је у саопштењу. 

  

Пленковић и Вучић су разговарали о политичким и економским темама с нагласком на
бројна отворена питања која је потребно решити, а премијер Хрватске је посебно
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нагласио питања несталих, границе, правосудне сарадње, ратне одштете, заштите
мањина и сукцесије.

  

Пленковић је истакао да је потребно интензивирати сарадњу на питању несталих које је
важно за унапређење билатералних односа.

  

„Везано за питање процесуирања ратних злочина, договорено је да на нивоу ресорних
министарстава започну разговори око склапања билатералног Уговора о казненом
прогону и кажњавању ратних злочина. Договорено је да се међудржавна комисија за
границе, чији је рад застао 2011. године, поновно састане те настави с радом
непосредним преговорима две стране“, наводи се у саопштењу Владе Хрватске.

  

Договорено је и да се међудржавна комисија за границе, чији је рад застао 2011. године,
поновно састане до краја марта.   Пленковић је такође рекао да су политички
представници српске мањине део парламентарне већине у Хрватској и да имају уставом
загарантован број представника у Сабору. 

  

Он је обавестио председника Србије да се ради и на побољшању животних услова, па
тако и на решавању питања довршетка електрификације у оним насељима где живе
припадници српске националне мањине. 

  

Пленковић је изразио очекивање да ће припадницима хрватске националне мањине у
Србији бити загарантована сва права која произлазе из билатералног споразума о
заштити права мањина, првенствено питања политичке заступљености Хрвата на свим
нивоима власти. 

  

Председника Србије примио је и председник Сабора Гордан Јандроковић, а на састанку
је оцењено да су односи Хрватске и Србије важни не само за обостране интересе, већ и
за односе, сигурност и сарадњу у југоисточној Европи, саопштила је прес служба
Сабора. 

  

Вучић је на састанку рекао да ће убрзо председница Народне скупштине Србије упутити
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позив Јандроковићу да посети Србију, што је он прихватио.

  

(Бета)

  

Видети још: Александар Вучић у дводневној посети Хрватској, одржао састанак са
Колиндом Грабар Китаровић; ратни ветерани одржали протест на Тргу бана Јелачића
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