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Српско народно веће (СНВ) одржавало је ванредну конференцију за новинаре поводом
15. рујна, који се у Србији обележава као Дан српског јединства, слободе и националне
заставе. Председник СНВ-а Милорад Пуповац рекао је да је неопходно да Срби у
Хрватској поштују законе РХ и да Хрвати у Србији поштују законе Републике Србије.

  

  

“Што се тиче међународних и домаћих норми које регулирају повезаност припадника
националних мањина са својим матичним државама, укључиво и с повезаности у сјећању
на важне датуме који се тичу слободарских традиција и значајних симбола које поједине
земље имају, као што је застава, то је нешто што припада и Србима у РХ, као што и
припада Хрватима који живе у Републици Србији или другим мањинама које живе изван
својих матичних земаља. То требамо рећи због неких људи који то не разумију и виде као
проблем”, рекао је Пуповац на почетку, преноси Н1 Хрватска.

  

Он је истакао да сваку манифестацију повезану са матичном земљом и њеним датумима
који су важни треба одржати, али у складу са законом земље у којој се живи.
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“Друго што желимо рећи, свако манифестирање било повезаности с матичном земљом и
њезиним датумима који су важни и за националну мањину се треба одвијати у складу са
законом земље у којој се живи. То вриједи и за српску заједницу у РХ. Кад је посриједи
конкретно питање, важно је да се отклоне све заблуде. РХ има прописана правила
кориштења застава других земаља. Од велике је важности да сви разумијемо да је
неопходно да Срби у Хрватској поштују законе РХ и да Хрвати у Србији поштују законе
Републике Србије”, рекао је Пуповац.

  

Пуповац је истакао да српска заједница у Хрватској као службену заставу има “народну
заставу Срба”.

  

“То треба разлучити од кориштења застава које мањине имају у Хрватској, а које су
службено признате и које признање се темељи на одредбама уставног закона о правима
националних мањина и којим признањем се онда даље прописује употреба тога што је
признато као застава приписује статутима јединица локалне самоуправе. Српска
заједница у РХ као службену заставу има народну заставу Срба коју имамо овдје у
простору СНВ-а, а уз коју је и хрватска тробојница”, нагласио је Пуповац.

  

Он је истакао да ће сутрашњи дан бити исти као и сваки други.

  

“За сутрашњи дан, бит ће као и данас и као што је сваки дан. Бит ће истакнуте ове
заставе. Разлика је само што у појединим опћинама те су заставе истакнуте на зградама
у којима се налазе српске институције, а у некима се налазе у оваквим службеним
просторима као што је овај и то не треба никоме сметати нити икога плашити. Тамо гдје
тога још нема, гдје нису стећене претпоставке за то, у складу са законом и Уставом, на
нама је да створимо претпоставке да се то догоди”, рекао је Пуповац.

  

Пуповац је додао да ће се потрудити да сутрашњи датум ни на који начин не поремети
односе како унутар Хрватске, тако и у односу са Србијом.

  

“Без обзира на различита очекивања, учинит ћемо све да сутрашњи датум ни на који
начин не поремети односе у Хрватској, као ни односе између Хрватске и Србије. Наћи

 2 / 3



Милорад Пуповац поводом позива Србима да истакну заставе: Неопходно је да Срби у Хрватској поштују законе Републике Хрватске, исто као и Хрвати у Србији
уторак, 14 септембар 2021 17:53

ћемо начин исказивања поштовања застави Србије, нитко не треба страховати за то.
Као што нитко не би хтио да се у Србији истичу заставе мимо закона, тако то нитко не би
хтио ни у Хрватској. Шаљемо поруку да поштујемо правни поредак Хрватске, као и
поредак Србије”, рекао је Пуповац.

  

(Н1 Хрватска)
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