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Хрватска председница Колинда Грабар Китаровић се такође успротивила одлуци
Уставног суда о враћању ћирилице у Вуковар, а након разговора са градоначелником
Иваном Пенавом је изјавила да његов став у односу на судску одлуку није непоштовање,
већ позив који она подржава.

  

  

Грабар-Китаровић састала се данас на Пантовчаку са градоначелником Вуковара,
ХДЗ-овцем Иваном Пенавом, а поводом одлуке Уставног суда о статутарној одлуци
остваривања службене употребе српског језика и писма на подручју тог града.

  

Председница је изразила подршку ставу Ивана Пенаве, који се противи одлуци Уставног
суда.

  

Из Кабинета Грабар Китаровић су након састанка саопштили да председница сматра
изузетно важним пружање подршке градоначелнику Пенави и Вуковарчанима ''који већ
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више од четврт вијека трпе неправду насталу необјашњиво спорим и неефикасним
дјеловањем институција''.

  

Председница истиче да то изазива осјећај неправде међу грађанима Вуковара, посебно
међу бранитељима, али и припадницима српске заједнице које се стигматизује.

  

"Председница одлуку Уставног суда не може да коментарише, али истиче да Уставни
закон о правима националних мањина каже да се њихова права морају тумачити и
примјењивати на начин да се поштују и мањине и хрватски народ те развија солидарност
и дијалог међу њима", наводи се у саопштењу, које су пренијели хрватски медији.

  

Колинда Грабар-Китаровић је казала да Хрватска мора посебно да брине о Вуковару, а
од државног врха треба захтијевати рјешавање неправде коју осјећају становници тог
града.

  

''Несхватљиво је да до данас нико није одговарао за масакр у Борову Селу, да нико није
ријешио питање 30.000 логораша, несталих… Како ћемо то оправдати са уставног али и
моралног аспекта?'', запитала је председница и истакла да "Пенавин став према одлуци
суда није непоштовање, него позив који лично подржава".

  

"Не желим раздвајања или сукобе међу Хрватима и Србима, него позивам на стрпљење
и обзир који подразумијева прихватање чињенице да Вуковар лијечи своје ране.
Сматрам да је обавеза државних институција да што прије уложе додатни напор и
пронађу најбоља рјешења која неће изазивати напетости и неповјерење међу људима,
него управо супротно“, казала је председница Грабар-Китаровић.

  

Пленковић: Не постоји правна обвеза која би наметала постављање двојезичних
плоча

  

Хрватски премијер Андреј Пленковић позвао је на смиривање тона када је реч о одлуци
Уставног суда о унапређењу права српске мањине у Вуковару и додао да је важно то
што пише у поменутој одлуци, иако, како каже, она није обавезујућа.
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"Важни су факти, шта пише у одлуци Уставног суда, не произлази правна обвеза која би
наметала, на пример локалној управи, постављање двојезичних плоча, то из те одлуке
не произлази, стога смиримо тон. На основу статута града Вуковара постоје одредбе
које Уставни суд овом приликом није дирао, дакле Градско веће ће спровести расправу о
стању дијалога, разумевања и сношљивости", рекао је Пленковић, након јучерашњег
разовора са вуковарским градоначелником Иваном Пенавом.

  

(вијести.ба, Танјуг)

  

Видети још:  Градоначелник Вуковара Иван Пенава: Није тренутак за већа права
српске мањине
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http://www.nspm.rs/hronika/gradonacelnik-vukovara-ivan-penava-nije-trenutak-za-veca-prava-srpske-manjine.html
http://www.nspm.rs/hronika/gradonacelnik-vukovara-ivan-penava-nije-trenutak-za-veca-prava-srpske-manjine.html
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