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ПРАЗНО 600 НОВИХ КУЋА 
Глас Јавности, 01.03.2009; Страна: 7 

 
Срби се не враЋају у обновљене куЋе на Косову и Метохији 
 
Албанске заставе вијоре се на продатим српским домовима. Срби се плаше од 
Албанаца који су на новим објектима већ полупали врата и прозоре 
 
Широм Косова и Метохије изграђено је више од 600 кућа за српске повратнике. 
Али - су празне. Срби се не враћају због страха од албанског насиља, па тако већ 
дуже од четири године празно је 35 кућа у селу Подгорце код Косовске Витине, а 
још толико кућа празно је и у Новом Селу код Вучитрна, поред саме француске 
базе Кфора. Срби могу, али не желе, да се поново живе ни у 45 изграђених кућа у 
Зочишту код Ораховца, а празно је и 135 кућа у селу Свињаре код Косовске 
Митровице одакле су Срби сви до једног протерани током мартовског насиља 
2004. године. Више од 80 кућа „зврји празно“ у Обилићу, у Косову Пољу 30...  
-Обновљене српске куће у Новом Селу су мета Албанаца који их даноноћно пљачкају и 
уништавају. Изграђене су пре четири године, али ниједна српска породица није смела 
да се врати у село које су Албанци само недељу дана од завршетка обнове кућа, пре 
четири године, опљачкали, а прозоре, врата и све друго поразбијали. У просторије 
нових српских кућа, Албанци, мештани, набацали су камење, што Срби тумаче као 
јасну поруку да их они овде не желе да виде. Па чак ни за оне Србе, из Новог Села, чије 
су куће поред саме војне базе француског Кфора, нема гаранција да могу безбедно да се 
врате и живе у селу - каже Драган Михајловић, који повремено обилази Ново Село код 
Вучитрна, где је некада живео.У овим празним српским селима неке куће су већ 
продате. На њима се вијоре албанске заставе. 
- Срби из Обилића су протерани сви до једног у марту 2004. године. У Обилићу је 
више од 90 новосаграђених српских кућа, али су празне и опљачкане. Косовска 
полиција и Кфор као да ништа не примећују. Данас у Обилићу живи још свега 70 
Срба, а до бомбардовања 199, године било их је 10.000 - каже Милан Тодоровић који 
као расељено лице данас живи у избегличком насељу у Звечану. Заједно са 
новосаграђеним кућама Албанци су у узурпирали и српску земљу коју обрађују без 
надокнаде. Такође, избегли Срби тврде да Албанци померају међе и присвајају њихову 
имовину.  
 
 
 

ИВАНОВИЋ: ЗАТАШКАВА СЕ ИСЕЉАВАЊЕ СРБА 
Блиц, 01.03.2009; Страна: 3 

 
Забринут сам због изјаве председника привремене владе Косова Хашима Тачија 
током посете САД да ниједан Србин није напустио Косово од када је проглашена 
независност јер је то тенденција да се заташка исељавање Срба које и даље траје, 
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изјавио је државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић. Око 150 
породица отишло је из Косовског Поморавља према скандинавским земљам, док 
је из Сириничке жупе око 35 породица отишло у више различитих земаља, рекао 
је Ивановић.  
 
 
 

А ШТА ЋЕМО СА РАЧКОМ? 
Глас Јавности, 01.03.2009; Страна: 4 

 
ТЕМА НЕДЕЉЕ колико су процеси пред ХаШким трибуналом користили приШтини за 
стицање „независности“  
 
За злочине УЧК почињене над косовским Србима нико није процесуиран пред 
Хашким трибуналом, док је случај Рачак избачен из оптужнице против Срба због 
недостатка доказа које је сакупила комисија Вилијама Вокера 1999. године 
 
Слика Вилијама Вокера, шефа верификационе мисије Оебса 1999. године на Косову 
како телефонски извештава о злочинима Срба над албанским цивилима у месту Рачак 
на Космету обишла је свет и, данас је то јасно, утабала пут ка независном Космету. 
Припадници терористичке УЧК, од тог тренутка су фактички амнестирани, а са 
америчке листе терористичких организација су преко ноћи преписани на листу 
ослободилачких покрета. Данас, десет година касније, није више тајна да је Рачак 
био инсцениран. Доказа за то има прегршт, и то не само у српским верзијама, већ 
и у сведочењима међународних стручњака, попут Хелене Ранта, финског 
стоматолога- форензичара, члана међународне истражне комисије за догађаје у 
селу Рачак, која је у својој књизи јавно изнела податак да је у то време Вокер од 
ње тражио да у извештају убедљивије говори о наводним српским злочинима. 
Ранта је у лето 2000. године предала свој извештај Трибуналу за ратне злочине у 
Хагу, а сажетак извештаја је проследила и државама чланицама ЕУ. 
И хашка тужитељка Карла дел Понте је случај Рачак избацила из првобитне оптужнице 
против Слободана Милошевића, а исти случај није разматран ни у такозваној 
„косовској оптужници“, која је пре неки дан за епилог имала пресуду српском војном и 
државном врху из ‘99. године, који су, зато што су следили законске и уставне обавезе 
своје државе, осуђени да робијају укупно сто година. Међутим, изгледа да се у Хашком 
трибуналу не читају списи који би на било који начин могли да утичу на пресуде суда, 
који већ одавно слови за политички суд, или како се то већ одавно прича, суд формиран 
само за Србе. Тако је прошле године ослобођен један од лидера УЧК Рамуш Харадинај, 
иако је он лично, у својој књизи описао како је убијао и где, косовске Србе. 
Вељко Одаловић, члан владине комисије за нестала лица, каже да Хаг никада није узео 
у обзир податке које су му прослеђивани о убијеним и несталим Србима на Космету, па 
ни у случају који се водио против Харадинаја. 
- Оно што посебно фрустрира је чињеница да се злочини над косовским Србима и 
осталим неалбанцима као и над једним бројем Албанаца који нису били у милости 
УЧК, нису процесуирани ни пред Хашким трибуналом нити пред било којим 
међународним судом. То значи да онај ко је одговоран за убиство око 3.000 Срба и 
осталих неалбанаца и за нестанак још 542 особе је на слободи. То је, уједно и порука 
да су једино амнестирани они који су убијали на Косову Србе, што убија наду да ће 
породице које траже своје нестале, у неко догледно време доћи до истине. Хашком 
трибуналу смо до сада пружили на стотине доказа о евидентираним случајевима 
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киднаповања, и где се на основу доказа зна ко су директни извршиоци, али нико до 
сада за то није одговарао. Тако да с правом можемо рећи да Хашки трибунал није на 
висини задатка због чега је формиран, јер он је требало да процесуира све злочине, ако 
је већ суд за бившу Југославију - наводи Одаловић, подсећајући да паралелно 
запостављеним истрагама о злочинима над Србима из Трибунала добијамо пресуде које 
треба да буду оправдање за оне центре које подржавају независност Косова. 
- Нико не говори од депортацији 250.000 Срба који ни дан- данас не могу да се 
врате својим кућама на Космет. Нико не говори ни о томе да су се Албанци који су 
наводно депортовани са Космета својим кућама вратили после неколико дана. То 
само говори о двоструким аршинима и додатном стварању антихашког расположења. У 
јавном мњењу се ствара слика да Трибунал није суд који суди на основу права и правде 
него да је то ипак нешто друго - каже он. Оно, додуше, Хашки трибунал јесте 
ослободио одговорности бившег председника Србије, који је био на заједничкој, 
такозваној „косовској оптужници“, али је, верују многи, пресудом осталима макар и 
посредно утврђена одговорност председника Југославије Слободана Милошевића, чиме 
је прича опет враћена на пут који ће оправдати пројекат „независно Косово.“ 
Мирослав Васић, адвокат са дугогодишњим хашким искуством, каже да је пресуда 
Судског већа Трибунала бившим политичким, војним и полицијским функционерима 
Србије донекле и накнадна пресуда Слободану Милошевићу, кога нису успели да 
осуде. 
- Ово је пресуда и Милошевићу, а главни циљ је био да се оправда НАТО агресија на 
Србију. Несумњиво је да би и самог Милошевића стигла слична казна јер су оптужени 
директно довођени у везу са њим, а кога су и суд и тужилаштво експлицитно 
оптуживали као кључног играча за ситуацију на Косову током деведесетих - истиче 
Васић и напомиње да је којим случајем бивши председник Србије и Југославије остао у 
животу, казна за његове сараднике би била кудикамо мања. 
- Шаиновић и генерали су овог пута добили и део колача који је био намењен њиховом 
некадашњем шефу - сматра Васић. И Светозар Вујачић, адвокат Радована Караџића, 
сматра да је одлуком већа да осуде Шаиновића и генерале послата порука да је 
Милошевић био главни кривац за сукобе на Косову, али и шире. 
- Пресуда је имала за циљ да накнадно Милошевића прогласи кривим, али исто тако да 
оправда НАТО агресију и умањи шансе Србије да добије спор пред Међународним 
судом правде о једностраном проглашењу независности јужне српске покрајине - 
сматра Вујачић 
Зоран Красић, шеф правног тима за одбрану Војислава Шешеља напомиње да није била 
намера Хага да оптужи Милошевића, колико да докаже невиност НАТО пакта, 
Европске уније и ОВК за злочине на Косову. 
- Није битно да ли су оптужени добили три, пет или двадесет година затвора, поента је 
да је по одлуци суда реч о заједничком злочиначком подухвату кога је спровео државни 
врх Србије - закључује Красић. 
Подсећања ради, земље чланице НАТО (који нас је бомбардовао због наводног 
угрожавања права Албанаца на Космету) су и обезбедиле паре за за успостављање 
Трибунала и његово функционисање, тако да је мало вероватно да ће Трибунал, 
који би требало да се затвори за годину или две, усудити да се челницима тих 
земаља - супротстави. Или, како је то метафорично рекао Роберт Хајден, директор 
Центра за руске и источноевропске студије у Питсбургу: „Ко је платио гајде, 
слушаће музику.“  
 
Антрфиле: 
Легалност и легитимност 
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Савет безбедности је основао ад хок трибунале за бившу СРЈ (1993. године) и Руанду 
(1994. године), узимајући за правни основ главу седам Повеље Уједињених нација. 
Тумачећи је врло екстензивно, чланице Савета безбедности су оснивањем та два 
трибунала себи присвојиле право да процењују „кривицу“ других и кажњавају их, све у 
циљу остварења својих политичких интереса. Повеља УН говори да ова организација 
ни на који начин не може да крши суверено право сваке државе да сама суди својим 
држављанима за кривична дела, према својим, сопственим законима. 
 
Вокеров темперамент 
Како стоји у књизи финске форензичарке Хелене Ранте, Вокер је, када је видео 
њен извештај, преломио дрвену оловку напола и гађао је јер није био задовољан 
њеним наводима у којима она није користила „довољно убедљив језик“ када је 
реч о српским злочинима. 
 
Још 400 за идентификацију 
У приштинској мртвачници имамо 400 тела, која ни десет година после доласка 
међународне заједнице на Космету нису идентификована. Не зна се чија су то тела, 
с обзиром на то да између радне групе Приштине и Београда немамо ниједно име које 
фали на списку- каже Одаловић.  
 
 
 

ТАЧИ ПРИКРИВА ИСЕЉАВАЊА СРБА 
Курир, 01.03.2009; Страна: 4 

 
 
БЕОГРАД - Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер 
Ивановић изјавио је јуче да исељавање Срба из покрајине и даље тече и да изјаве 
које говоре супротно имају тенденцију да исељавање буде заташкано. Он је рекао 
да је забринут због изјаве председника привремене владе Косова Хашима Тачија 
током његове недавне посете САД да „ниједан Србин није напустио Косово од 
када је проглашена независност“. Ивановић је додао да се тиме покушава 
минимизирање броја Срба на Косову и да се у другачијем светлу представи све оно што 
им се догађа. 
- Приличан број људи, око 150 породица с неутврђеним бројем чланова, отишао је 
из Косовског Поморавља према скандинавским земљама од једностраног 
проглашења независности Косова, док је из Сиринићке жупе, према подацима које 
имам, око 35 породица отишло у више различитих земаља - рекао је Ивановић. 
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НАЈЛОШИЈА ХРАНА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Данас, 02.03.2009; Страна: 15 
 
Народна кухиња у Шапцу обезбеђује оброк за 600 сиромашних  
 
Шабац - Народна кухиња у Шапцу ради већ 15 година, а од некадашњих 2.500 
корисника садашњи број смањен је на 600. Сваког дана, осим викендом, оброци се 
деле у две месне заједнице, а за ову сврху из градског буџета се издваја четири 
милиона динара. Нешто лошија ситуација је у колективном центру у Варни где је 
смештено више од стотину избеглих и расељених лица. 
- У кампу су смештене особе од две до 80 година, којима је неопходна квалитетна 
исхрана, а оброци се овде своде на пасуљ и тестенине, без меса. Комесаријат за 
избеглице даје дневно 240 динара по особи, а већина средстава одлази на 
одржавање објекта. Само за струју у јануару је плаћено 350.000 динара, а од тог 
износа 52.000 динара је ПДВ - каже Драгиша Ковачевић, секретар Црвеног крста у 
Шапцу.  
Иначе ова организација је једна од ретких у Србији која не користи средства из 
буџета, већ их обезбеђује на основу програмских активности. Највеће ангажовање 
било је после ратних дејстава у Хрватској, јер је у Шапцу тада било смештено око 
15.000 избеглица. Тренутно је на списку око две хиљаде избеглих лица.  
 
 

ПОМОЋ СТУДЕНТИМА 
Данас, 02.03.2009; Страна: 15 

 
Савез студената Београда покреће акцију за помоћ најугроженијим категоријама 
студената којима је студирање отежано или онемогућено. У сарадњи са 
Студентским центром, Савез студената Београда расписао је конкурс за доделу 
једнократне помоћи станарима студентских домова. Помоћ се састоји у плаћеним 
трошковима смештаја за период од три месеца за 150 студената и то за 75 станара 
Студентског града и жа 75 станара осталих домова. Право ућешћа на конкурсу имају: 
студенти без једног или оба родитеља, интерно расељени са Косова, који имају 
неке друге специфичне проблеме или постижу изузетне резултате. Пријаве треба 
поднети до 27. фебруара, а информације су доступне на сајту www.ссб.орг.yу и 
www.сц.орг.yу.  
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ 
Блиц - Србија, 02.03.2009; Страна: 3 

 
ПЕТРОВАЦ  
 
Овог пролећа у Петровцу на Млави почиње изградња стамбене зграде за 
избеглице и социјално угрожене породице. Изградњу финансира влада САД, а 



 2 

плац и инфраструктуру обезбедила је општина Петровац. У згради, која ће бити 
завршена до краја септембра ове године, биће 20 станова од којих је највећи број 
намењен избеглицама из колективног центра „Касарна ЈНА”.  
 
 
 

КАРТОН СИТИ 2 
Курир, 02.03.2009; Страна: 14 

 
У непосредној близини луксузног спортског села Белвил, где ће бити смештени 
учесници Универзијаде, никло насеље са 170 породица 
Уколико се нешто под хитно не предузме, Београд ће добити још један „Картон сити“, 
и то на месту где ниче луксузно насеље Белвил, у ком ће бити смештени учесници 
Унивезијаде (од 1. до 12. јула). Тренутно у „дивљем кварту“ живи око 170 породица, 
док се њихов број повећава из дана у дан. Грађани који живе у близини овог 
нехигијенског насеља огорчени су на градску власт јер се њихов крај претворио у 
легло заразе где се свакодневно пале гуме и остали отпад. 
- Смрад је постао неподношљив! Заиста је невероватно да нико од државних органа 
неће да преузме одговорност и пронађе адекватно решење, већ пребацују дужности с 
једних на друге - огорчено је рекао један од становника Блока 67. 
Организатори Универзијаде мораће до 1. јула да реше проблем нехигијенског насеља и 
ђубришта у близини спортског села. 
- За наше село сви се слажу да ће бити најлепше, али све то може пасти у воду ако се из 
соба са четвртог и петог спрата виде ђубриште и страћаре - изјавио је Ранко 
Тепавчевић, директор објеката Универзијада 2009. и апеловао на све државне органе да 
помогну како би се део Новог Београда, око Блока 67, уредио и изгледао како приличи. 
Будући да челници Светске студентске спортске федерације долазе овог месеца у 
Београд, тај проблем мора да се брзо реши. Питање је само на који начин, с обзиром на 
то да је Милан Кркобабић, заменик градоначелника, изјавио да Секретаријат за 
социјалну заштиту у свом буџету нема новца да финансира и ово расељавање, јер су 
приоритет социјално угрожене породице испод „Газеле“ које су прошле здравствене 
прегледе. 
- Нећемо то учинити ма колики притисак вршили на нас - изјавио је Кркобабић и 
нагласио да новац из буџета овог секретаријата неће преусмерити на расељавање 
„само да би гости Универзијаде имали леп поглед кроз прозор.“ Према његовим 
речима, у решавању проблема морају учествовати МУП и Министарство рада и 
социјалне политике, као и Комесаријат за избеглице.  
 
Антрфиле: 
Надлежан организатор 
 
- За Град Београд у овом тренутку приоритет је расељавање нехигијенског насеља 
испод „Газеле“ и ми сарађујемо на том случају - изјавила је за Курир Љиљана Лучић, 
државни секретар у Министарству рада и социјалне политике и додала да 
Организациони комитет Универзијаде треба да се бави свим аспектима те 
манифестације, што укључује и проналажење решења за све евентуалне проблеме. 
У Београду постоји од 100 до 150 нехигијенских насеља у којима живи између 25.000 и 
50.000 људи, а само један број има пребивалиште у Београду, док је много више оних 
који ту бораве привремено.  
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ЧЕКАЈУ ПОМОЋ 

Вечерње Новости, 02.03.2009; Страна: 34 
 
ПОРОДИЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛОГ НОВИНАРА МАХМУТА БАТИЛОВИЋА 
ЗАДЕСИЛА ВЕЛИКА НЕСРЕЋА 
Послали писмо Министарству за рад 
 
НОВИ ПАЗАР - Некадашњи уредник РТВ Приштина и Регионалне радио-
телевизије у Новом Пазару, избеглица са Косова и Метохије, Махмут - Махо 
Батиловић, ни слутио није каква ће га невоља задесити. До пре три године Махо је 
био ведар и радан човек, многима је помогао, данас је везан за постељу, 
непокретан. Све патње породице Батиловић почеле су када су Махмуту, због шећерне 
болести и тешког обољења вена, ампутиране обе ноге до изнад колена. Затим су 
уследила и два мождана удара, после којих није успео да се опорави. Тешко говори, не 
чује, користи само једну руку и потпуно је непокретан. 
- Живимо од Махмутове инвалидске пензије, а само за кирију и скупе лекове месечно 
нам је потребно око 500 евра. Имамо две кћерке, које су одлични студенти, и не знам 
како и од чега више да их школујем - каже супруга Бахтија Батиловић, која је такође 
дијабетичар. Батиловићи ни сами више не знају колико ће издржати у оваквим 
животним условима. Махмут има тешке болове, по целу ноћ не спава... Његова супруга 
Бахтија истиче да се за помоћ обраћала многима, али да се углавном све завршавало на 
обећањима. 
- Како се Махмут разболео нико нам и не долази - наглашава супруга Бахтија и 
додаје да се нада помоћи министра за рад и социјалну политику Расима Љајића, 
коме се недавно обратила.  
 
 
 

НА КОСМЕТУ ОБУСТАВЉЕНЕ ПЛАТЕ ОПШТИНАМА КОЈЕ КРИЈУ 
ПОДАТКЕ 

Политика, 02.03.2009; Страна: А1 
 
Министарство за Косово и Метохију је, према подацима о начину трошења 
буџетских средстава у локалној самоуправи из 26 општина у покрајини, 
установило да су до сада спорна 584 документа и статус 191 особе. 
 Како „Политика” сазнаје, потпуна евиденција чека се из још три косовскометохијске 
општине које нису доставиле прецизне податке о запосленима у локалној самоуправи. 
Ових дана требало би да буде комплетирана и евиденција из министарстава здравља и 
просвете, тако да ће се обједињавањем свих података добити потпуна слика колико има 
буџетских корисника и колико свако од њих и преко ког министарства добија новац.  
Према досадашњим подацима, најчешће примедбе односе се на то да пензионисано 
лице није одјављено, да није евидентиран раскид радног односа, да су неуредне пријаве 
код Пензионог фонда или да је особа запослена и евидентирана код два послодавца.  
Процес провере почео још у новембру, а било је планирано да се заврши до краја 
фебруара. Државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић наглашава да, 
иако се суочавају с великим отпорима, неће одустати, а једна од мера коју су предузели 
је обустављање исплаћивања зарада запосленима у општинама које избегавају да 
доставе податке. 
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Са прве стране – „Сада је већ евидентно да постоји неравномерна расподела новца, да 
је више чланова једне породице на буџетским примањима и да је неравномерност 
заступљена и по регионима”, каже Ивановић и наглашава да ће утврђивање правог 
стања и исправљање неправилности омогућити праведнију расподелу и створити 
услове да млађе генерације лакше дођу до посла у просвети, здравству и локалној 
самоуправи на Космету. 
Начелница одељења за просвету, здравство, заштиту животне средине и спорт у 
Министарству Ружица Милић каже за „Политику” да би надлежни у здравству и 
просвети, као и друга министарства која имају запослене у покрајини, у координацији с 
Министарством за КиМ, требало што пре да изврше провере по истом основу како би 
формирали заједничку базу буџетских корисника и избегли двострука плаћања. 
„Постоје индиције да известан број запослених прима пуну плату на два радна 
места и да се тиме крши дозвољени проценат ангажовања, који у случају другог 
радног места износи 30 одсто”, каже Ружица Милић. 
Премијер Мирко Цветковић је недавно у склопу мера штедње тражио да се преиспита 
начин на који се расподељују средства из буџета за запослене Србе на Косову и 
Метохији. Од почетка ове године исплате зарада за запослене у здравству и просвети, 
на основу закључка владе, обављају се уз умањење „косовског додатка”. Тако је тај 
додатак са 100 одсто за лица која живе и раде на КиМ смањен на 50 одсто, а за 
лица која раде на КиМ а живе ван те територије (интерно расељени) са 50 одсто 
смањен на 25 одсто. 
Министарство здравља је „Политици” доставило податак да су у покрајини запослене 
6.744 особе и да је, према подацима за јануар ове године, бруто износ за плате износио 
425.406.990 динара. 
Од 6.744 укупно запослених 4.305 радника живи на Космету и прима 150 одсто 
зараде; 1398 радника не живи али ради у покрајини и прима минималну зараду; 
111 прима минималну зараду увећану за 30 одсто и није радно ангажовано, али 
живи на КиМ, 778 радника радно је ангажовано ван КиМ и они примају 100 одсто 
зараде, а 144 радника који не живе а раде на КиМ примају 112,5 одсто зараде. 
Од укупног броја запослених особа у здравственим установама на КиМ, у овој години 
176 особа радно је ангажовано и на факултетима. Из Министарства здравља су 
саопштили да ови радници, сходно споразуму о сарадњи између Медицинског 
факултета Приштина у Косовској Митровици и Клиничко-болничког центра Приштина 
из 1993. године (који између осталог важи за све факултете у Србији), примају део своје 
зараде преко Министарства просвете. 
Пошто Министарство просвете није доставило податке о својим буџетским 
корисницима, за сада је немогуће установити колики је тај део зараде који покрива ово 
министарство. Тек када се подаци из свих министарстава прикупе и укрсте тачно ће се 
знати колико лица прима веће зараде него што по закону могу да добију. У 
Министарству за КиМ сазнали смо да је у две школске управе (Косовска Митровица, 
која обухвата све школе на северу, централном Косову и Метохији, и Ранилуг, који 
покрива Косовско Поморавље) у основним и средњим школама запослено укупно 4.211 
радника и за њих се месечно издваја бруто 334.713.980 динара.  
 
Антрфиле: 
Око 5.000 општинских службеника 
 
На КиМ постоји 29 општина расподељених у пет управних округа. Локална самоуправа 
финансира се из буџета, а преко Министарства за КиМ. У оквиру локалне самоуправе 
финансирају се јавна предузећа, пореска управа, установе културе, итд., чији је оснивач 
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општина. У 29 општина запослено је 5.400 особа, од тога је 5.200 запослених и 100 
изабраних (председници општина, заменици, председник и заменик скупштине 
општине, чланови општинских већа) и 100 постављених (секретари општина, 
начелници општинских управа и начелници одељења).  
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 03.03.2009. год 
 
 
 

ПОСАО И ПЛАТЕ ЗА 56 ПРИПРАВНИКА 
Данас, 03.03.2009; Страна: 18 

 
Нови Сад ће са 30 милиона динара подстицати запошљавање младих и покретање 
бизниса 
 
Из буџета Новог Сада за реализацију Програма активне политике запошљавања у 
2009. години обезбеђено је 30 милиона динара. Новац ће бити утрошен за 
запошљавање 56 приправника, за самозапошљавање младих, подстицање 
предузетништва и као помоћ у запошљавању избеглица и прогнаних. 
Према Програму активне политике запошљавања, из градске касе ће се бити 
финансирано запошљавање 56 приправника-25 са високом, пет са вишом и 26 са 
средњом стручном спремом у наредних шест до 12 месеци. За њихово ангажовање биће 
плаћено 20 милиона динара, а из буџета града ће се финансирати и њихова месечна 
зарада у бруто износу од 23 милиона динара. За запошљавање особа са инвалидитетом 
ове године обезбеђено је 800.000, док ће се за организовање сајмова запошљавања 
издвојити 231.000 динара. 
У циљу подстицања самозапошљавања младих град ће доделити јоднократну помоћ у 
износу од 130.000 динара за 13 незапослених лица од 18 до 35 година, односно укупно 
1.690.000 динара. Средства су намењена за оснивање предузећа, радњи, агенција или 
других облика пословног организовања у производним и услужним делатностима.  
Ради решавања проблема незапослености избеглих, прогнаних и расељених лица 
град је издвојио средства за једнократну помоћ приликом самозапошљавања у 
износу од 130.000 динара за 10 особа које тај статус имају пет година и налазе се на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. Подстицање развоја привредног 
предузетништва спроводиће се и субвенционисањем отварања нових радних места у 
укупном износу од милион и 400.000 динара. Једна од мера активне политике 
запошљавања је и организовање јавних радова од интереса за град за које је планирано 
пет милиона дианра.  
За реализацију свих мера које се спроводе у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, градоначелник Игор Павличић ће расписати јавне позиве и конкурсе у 
којима ће бити дефинисани услови за подносиоце пријава.  
 
Антрфиле: 
У Новом Саду 27.000 незапослених  
 
На евиденцији незапослених у Новом Саду крајем јануара биле су 27.662 особе. Број 
незапослених смањен је за девет процената у односу на крај јануара прошле године. 
Током јануара у Новом Саду регистровано је 4.589 пријава слободних послова, од чега 
69 процената на одређено време. Том приликом засновано је 4.387 радних односа.  
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САРАЈЕВО ЈЕДНОНАЦИОНАЛНИ ГРАД 
Глас Јавности, 03.03.2009; Страна: 10 

 
САРАЈЕВО - Председник Хелсиншког одбора за људска права БиХ Срђан Диздаревић 
упозорио је јуче да је Сарајево постало практично једнонационални, бошњачки град, 
преноси . 
„У Сарајеву је сада 90 одсто становништва бошњачке националности, али је 
ситуација још драматичнија у запошљавању јер је у јавном сектору запослено 
више од 95 одсто Бошњака“, рекао је Диздаревић. 
Он је подсетио да је свима познато да има и других потпуно етнички очишћених 
средина, али да је најважније да се Сарајево као главни град реконструише како би 
постао мултиетнички. 
Према подацима Удружења демократске иницијативе сарајевских Срба, од 
167.000 Срба који су пре рата живели у Сарајеву, сада их има око 7.000, од којих 
многи размишљају о поновном исељавању због обесправљености и 
дискриминације у свим животним областима.  

 
 
 

ДИЗДАРЕВИЋ: САРАЈЕВО ЈЕДНОНАЦИОНАЛНИ ГРАД 
Дневник, 03.03.2009; Страна: 22 

 
САРАЈЕВО: Председник Хелсиншког одбора за људска права БиХ Срђан Диздаревић 
упозорио је јуче да је Сарајево постало практично једнонационални, бошњачки, град. 
“У Сарајеву је сада 90 одсто становништва бошњачке националности, али је ситуација 
још драматичнија у запошљавању јер је у јавном сектору заослено више од 95 одсто 
Бошњака”, рекао је Диздаревић. Он је подсетио да је свима познато да има и других 
потпуно етнички очишћених средина, али да је најважније да се Сарајево као главни 
град реконструише како би постао мултиетнички. Према подацима Удружења 
демократске иницијативе сарајевских Срба, од 167.000 Срба који су пре рата живели у 
Сарајеву, сада их има око 7.000, од којих многи размишљају о поновном исељавању 
због обесправљености и дискриминације у свим животним областима. 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 04.03.2009. год 
 
 
 

ВРАТИЛО СЕ 120.000 СРБА 
Данас, 04.03.2009; Страна: 13 

 
Потпредседница хравтске Владе Јадранка Косор задовољна повратком 
 
Бањалука - Потпредседница Владе Хравтске Јадранка Косор изјавила је да се у 
Хрватску вратило више од 350 хиљада избеглих и расељених, од којих више од 120 
хиљада Срба. Косор је у Бањалуци после учешћа у раду округлог стола о теми 
„Повратак избеглих и расељених - обнова као предуслов повратка“ рекла 
новинарима да је званични Загреб за повратак издвојио око пет милијарди евра, а 
само за изградњу 145 хиљада кућа 2,13 милијарди евра. Говорећи о недавно 
усвојеном Закону о пољопривредном земљишту, којим су незадовољни Срби 
избегли из Хрватске, она је оценила да није реч о одузимању земље 
пољопривредницима српске националности, већ намери Владе Хрватске да 
подстакне обраду плодног земљишта које је годинама напуштено. 
Министар за људска права и избеглице БиХ Сафет Халиловић изјавио је да сви нивои 
власти у БиХ и међународни донатори морају пружити већу финансијску подршку да 
би се до 2015. године реализовала ревидирана стратегија за повратак у БиХ. Он је навео 
да тај документ предвиђа транспарентно трошење средстава по стриктној законској 
процедури ради спречавања манипулација. Халиловић је учествујући у раду округлог 
стола истакао да је у ревидираној стратегији по први пут предвиђен институт надокнаде 
штете за уништену имовину коју није могуће вратити.  
 
 
 
 

ЉАЈИЋ: ОЗБИЉНО СЕ СПРЕМАМО ЗА ПРВИ ТАЛАС КРИЗЕ 
Политика, 04.03.2009; Страна: А7 

 
Прокупље - Министарство за рад и социјалну политику припремило је програм 
помоћи најугроженијим слојевиима становништва који ће ускоро бити разматран 
на седници владе. „Реч је о мерама које треба да санирају пожаре у првом таласу 
економска кризе. Ту пре свега мислимо на избегличке центре, на старе и 
изнемогле људе на селу као и на оне који остају без посла, а немају других извора 
прихода". Ово је, између осталог, рекао Расим Љајић, министар за рад и социјалну 
политику, на крају посете југу Србије у оквиру акције овог министарства под називом 
„Солидарност". Што се тиче помоћи становништву на Космету Љајић сматра да нема 
времена да се чека израда социјалне карте јер је то, по његовим речима, посао од 
најмање две године.  
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БЕОГРАД НЕ ЗНА ЗА ТУГУ НА ЈУГУ 
Вечерње Новости, 04.03.2009; Страна: 7 

 
МИНИСТРИ - РАСИМ ЉАЈИЋ, ТОМИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, БОЖИДАР ЂЕЛИЋ И 
ЖАРКО ОБРАДОВИЋ јуче обишли више општина јужне Србије 
 
ЛЕСКОВАЦ - Четворица министара у Влади Србије јуче су боравила на југу Србије. 
Расим Љајић је боравио у Лесковцу, Босилеграду и Трговишту, Томица Милосављевић 
у Нишу, а Божидар Ђелић и Жарко Обрадовић у Врању. Министар рада и социјалне 
политике Љајић изјавио је у Лесковцу да је Јабланички округ егзистенцијално 
најугроженији регион у земљи и признао да Београд нема реалну слику о томе 
како се живи на југу Србије. 
Циљ социјалних мера је да се олакшицама охрабре предузетници да задрже постојећи 
број радника. Посебан део пакета мера односи се на заштиту избеглица, старијих 
особа, талентованих ученика из сиромашних породица и самохраних мајки. 
Предвиђа се и ревизија свих социјалних давања. 
Министар је у Црној Трави посетио породицу Јасмине Славковић, избеглице с 
Косова, која одгаја шесторо деце узраста од 10 до 18 година. Једном од њих, 
Марку, победнику републичког такмичења у бициклизму, поклонио је бицикл. 
Породица Славковић живи од породичне пензије од 14.000 динара и шест хиљада 
динара дечјег додатка. 
 
КРЕЋЕ ЈАВНА РАСПРАВА 
Јединице за трансплантацију органа радиће само са лиценцом која ће се обнављати на 
пет година - рекао је јуче у Нишу министар здравља Томица Милосављевић приликом 
прве јавне расправе о сету закона о трансплантацији и биомедицински потпомогнутој 
оплодњи. 
- Закон предвиђа да се човек за живота определи за донаторство, а прецизира се и 
узимање сагласности од чланова породице пацијента који је доживео мождану смрт, а 
није оставио писану дозволу - рекао је Милосављевић. 
 
ПОСАО ”СИМПУ” 
Потпредседник Владе Божидар Ђелић и министар образовања и просвете Жарко 
Обрадовић, посетили су јуче Врање. Главни разлог посете био је потписивање уговора 
између “Симпа” и Министарства просвете о опремању Студентског града намештајем, 
пред предстојећу Унивезијаду. Уговор је вредан 506 милиона динара. 
- “Симпо лајн” је победио на тендеру, јер је понудио најповољније услове, али и 
квалитет. Да би опремили универзитетско насеље намештајем, “Симпове” фабрике у 
Врању, Бујановцу и Зубином Потоку радиће пуном паром наредних месец дана - рекао 
је потпредседник Владе Божидар Ђелић. 
- Драго нам је да је баш “Симпо” добио овај посао јер знамо да ће све бити одрађено 
максимално квалитетно. Кад се буде завршила Унивезијада, комплетан намештај ће 
бити демонтиран и поклоњен студентским домовима широм Србије, али и војсци - 
истакао је министар просвете Жарко Обрадовић. 
Потпредседник Владе се пре посете “Симпу” састао са врањским привредницима. 
Њима је рекао да ће, и поред светске кризе, бити пара за инвестиције: 
- Финансијску конструкцију око Коридора 10 смо заокружили. Ускоро би требало да 
стигне 388 милиона долара и тим новцем биће изграђен крак аутопута према 
Македонији и Бугарској.  
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ОПСТРУКЦИЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Дневник, 04.03.2009; Страна: 22 
 
САРАЈЕВО: Директор Фонда за повратак у БиХ Млађан Божовић упозорио је да 
власти муслиманско-хрватске Федерације БиХ опструишу повратак избеглица у 
тај ентитет, јер до сада нису уплатили ниједну од четири милиона марака, колико 
је требало уплатити у Фонд за повратак. “Обавезу уплате у заједнич ки Фонд за 
повратак изврш или су Република Српска, дикстрит Брчко и БиХ, дакле сви осим 
Федерације БиХ.  
Он је рекао да 13 општина у Федерацији БиХ није извршило верификацију листе 
корисника средстава из Фонда за повратак за прошлу годину, због чега трпе Срби 
повратници који чекају на реализацију пројеката који би им повратнички живот 
учинили подношљивијим. “Да Федерација БиХ уплаћује средства благовремено, 
пројекти за повратничку популацију би се сигурно брже и ефикасније реализовали”, 
каже Божовић. 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 05.03.2009. год 
 
 
 

ИЗИГРАО ПОВРАТНИКЕ 
Глас Јавности, 05.03.2009; Страна: 15 

 
СРБИ КОЈИ СУ СЕ ВРАТИЛИ У ИСТОК ИЗНЕЛИ НИЗ ОПТУЖБИ ПРОТИВ 
РАДОША ВУЛИЋА 
Милорад Божовић у име петнаестак повратника терети бившег координатора за бројне 
финансијске малверзације. Вулић негира све оптужбе и каже да се не плаши провере 
његовог пословања 
 
ИСТОК - Група српских повратника из Истока оптужује Радоша Вулића, бившег 
координатора за Исток, за бројне финансијске малверзације и тражи да полиција 
и надлежна инспекција испитају његов рад. Осим тога, пословање Радоша Вулића 
повратници оцењују контрапродуктивним за враћање Срба у Исток. У име повратника, 
њих петнаестак, многобројне оптужбе на рачун Булића је изнео Милорад Божовић. 
- Према плану, у Истоку је средствима Руске Федерације требало да се изгради, 
или да се обнови, 50 кућа за повратак Срба. Вредност ове инвестиције је била 
преко два милиона евра и од тих пара приведено је намени 46 кућа, али четири 
нису изграђене и веома нас занима где је преостали новац - каже Божовић, који је 
један од повратника у Исток. 
- Вулић, тадашњи координатор, тврди да се преостала средства налазе у Амбасади 
Руске Федерације у Београду, у шта ми сумњамо јер не постоји ниједан документ 
који то потврђује. 
Радио у своју корист 
Божовић каже да је, и поред договора да се свакој повратничкој фамилији изгради само 
по једна кућа, Вулић искористио свој положај и мимо договора направио куће и себи и 
брату Милоју. 
- У време изградње кућа за повратнике упозоравали смо га на то да треба и нас да 
обавештава о утрошеним средствима, али смо од њега увек добијали одговор да „он 
има коме да полаже рачуне у Београду и да, ако се некоме не свиђа, може да се врати у 
Србију - истиче огорчени повратник. На списку оптужби нашло се и то да је Вулић, с 
обзиром да је био задужен и за набављање хране за повратнике и раднике, то чинио 
преко од извесног Радета Утвића, који је, како наводи Божовић, испостављао енормне 
рачуне. 
Велику замерку повратници имају по питању запослења повратника и отварања неких 
институција које су од важности за живот те групе становника у Истоку. 
- Приоритет при запошљавању имала је његова родбина и људи који су му били од 
користи да остане на тој функцији - навео је Божовић 
Не плаши се провере 
Радош Вулић, бивши координатор за Исток, негира све оптужбе повратника и каже да 
се не плаши никаве провере његовог пословања јер, како тврди, за све што је радио има 
покриће. 
- Комплетна документација се налази у СО Исток. Четири куће, од 50, колико је 
планирано, нису урађене из објективних разлога, а новац за њихову изградњу Руска 
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Федерација је пребацила на рачун Министарства за економију са којег је плаћана и 
изградња 46 кућа - каже Вулић. 
Он, такође, тврди да нема никаквих малверзација у пословању са задругом власника 
Радета Утвића јер је он, као најповољнији понуђач, изабран у складу са Законом о 
јавним набавкама. Он негира и оптужбу да је спречавао запошљавање повратника. 
Вулић једино потврђује то да је направио кућу за себе и свог брата иако је било 
другачије договорено. 
- Таквих случајева има десетак. Разлог за то је што смо били у временском теснацу, а 
други заинтересовани нису могли благовремено да обезбеде документацију - 
објашњава Вулетић. Он каже да проверу његовог пословања могу да покрену само 
Министарство за КиМ и управне инспекције, али после њиховог налаза, каже, сигурно 
ће се обратити суду јер ово није први пут да се износе неистине на његов рачун.  
 
Антрфиле: 
Апел одговорнима 
 
Према речима Милорада Божовића, да су повратници у праву када тврде да 
нешто није у реду у пословању Радоша Вулића, говори и податак да није хтео да 
изврши примопредају дужности са новоизабраним координатором за општину 
Исток Драгољубом Репановићем. 
- Печат је на једвите јаде вратио, али не и документацију. Због свега овога, 
сумњамо у исправност његовог пословања и јавно позивамо одговорне службе да 
преиспитају његов рад - каже Божовић, уз напомену да говори уз одобрење 
повратника из Истока.  
 
 

ЛАЖУ! 
Курир, 05.03.2009; Страна: 4 

 
Хрвати тврде да се више од 120.000 избеглица са ових простора вратило у ту 
земљу, представници. Срба упозоравају да је тај број упола мањи 
 
БЕОГРАД - Податак да се у Хрватску вратило више од 120.000 Срба није тачан, 
тврде представници Срба у Хрватској. Иако потпредседник хрватске владе Јадранка 
Косор каже да у тој земљи већ сада има 120 повратника са ових простора, саговорници 
Курира упозоравају да је тај број упола мањи. 
- У Хрватску се вратило више од 350.000 избеглих и расељених, од којих више од 
120.000 Срба - изјавила је потпредседница Владе Хрватске. Косорова је додала да 
је званични Загреб за повратак издвојио око пет милијарди евра, а само за 
изградњу 145.000 кућа 2,13 милијарди евра. Међутим, лидер СДСС у Хрватској 
Војислав Станимировић тврди да се Јадранка Косор водила укупном бројком, али да је 
ситуација на терену потпуно супротна изнетим подацима. 
- Она говори о укупном броју избеглица и расељених лица, па и Хрвата и других 
народа. На папиру стоји број од скоро 130.000 Срба повратника, али то је само на 
папиру. На терену је потпуно другачија ситуација, јер се свега 50 одсто од тог 
броја вратило. Тврдим да их нема више, говоримо о бројки од отприлике 65.000 
Срба. Велики број тих људи још нема најважније услове за живот, воду, струју... 
Постоји бар осам хиљада жалби због оштећења на кућама, а многи Срби не могу 
да се врате у своје станове - каже Станимировић. Наш саговорник додаје да се, 
када је реч о кућама, ради о укупном броју. 
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- Сви знамо да су се прво обнављале хрватске куће, а у последњих пет година нешто се 
ради и у вези са српским кућама. Опет понављам, постоји на хиљаде жалби власника 
српских кућа - тврди Станимировић. Директор „Веритаса“ Саво Штрбац, удружења 
које се бави питањем повратка Срба, примећује да Хрвати „мудро приказују укупне 
бројке, али без класификације о уделу Срба у свему томе“. 
- Извештај УНХЦР показује другачије стање. Од укупног броја око 52.000 Срба 
остало је да живи у Србији, а од тога само седам хиљада је у категорији „шетача“. 
Дакле, мало су у Србији, мало у Хрватској, мало у РС. Чак 13.000 људи је 
преминуло, јер је овде реч о старијој популацији која није имала потребне услове 
за живот. Коначно, од осталих 48.000 неки су остали свега три дана, три месеца 
или три године, па се вратили у избеглиштво јер немају услове. Проблем је са 
кућама, становима, држављанству... - набраја Штрбац. Упитан да 
прокоментарише и средства која је наводно Загреб издвојио за обнову кућа, он 
одговара да је опет реч о заблуди. 
- Хрвати су мајстори у томе да пласирају генералне бројке, али без информација о томе 
колико учешће имају Срби, а колико Хрвати. У овом случају претежно су Хрватима 
обнављане куће - закључује Штрбац. Курир јуче није добио званично објашњење из 
хрватске владе о којим подацима је реч и ко је спровео истраживање, иако смо 
званично послали дописе.  
 
Антрфиле: 
Пуповац: Сви свесни проблема 
 
Представник Срба у хрватском Сабору Милорад Пуповац тврди да је стање којим се 
хвале Хрвати забележено само на папиру. 
- Већина Срба је узела документа, али није успела да остане у Хрватској. То су 
чињенице. Постоје проблеми на терену у вези са држављанством, па и са жалбама 
за оштећене куће. Већина одлука по тим жалбама негативна је за Србе. Решења су 
предложена, сада би требало да се боримо за права - истиче Пуповац.  
 
 
 

ИБЕГЛИЦЕ ЈОШ ЛУТАЈУ ИЗМЕЂУ ДВА ДОМА 
Дневник, 05.03.2009; Страна: 20 

 
ИСТРАЖИВАЊА О ПОВРАТКУ СРБА У ХРВАТСКОЈ 
ЗАГРЕБ: Званични подаци о броју и положају избеглица и повратника у Хрватску, које 
је на округлом столу “Повратак избеглих и расељених-обнова као предуслов повратка” 
у Бањалуци изнела вицепремијерка Јадранка Косор, не подударају се с подацима 
српских организација и УНХЦРа у Хрватској.  
Званични Загреб истиче да је од почетка повратка -1995. године, до данас, укупно 
било око 350.000 повратника, од којих око 126.000 Срба.От тог броја, 92.878 
повратника српске националности вратило се из Србије, а 9.408 из БиХ, док се 
данас у Хрватској налази око 1.200 избеглица из БиХ. Истраживања која је 
спроводио УНХЦР, али и поједине српске организација, показују, међутим, да је број 
повратника много мањи. Када је реч о броју српских повратника, Хрватска ту рачуна 
број издатих докумената пасоша и личних карата након чега би њихови власници 
требало да изгубе статус избеглице. Истраживања показују да се стално вратило тек 
нешто више од половине тог броја, док су се остали, у немогућности да остваре права 
или реше проблеме, пре свега око запослења, смештаја или пензија, вратили у земље у 
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којима су боравили као избеглице, или су “шетачи” који неколико месеци годишње, 
обично лети, бораве у Хрватској, а неколико у Србији или БиХ.  
Истраживање о одрживости повратка, које је УНХЦР 2007. спровео на узорку од 
1.450 повратника, показало је да на пријављеној адреси живи 34,8 одсто 
повратника, док их 54 одсто не живи на пријављеној адреси.Од тог процента у 
другим местима у Хрватској живи 6,5 одсто, док их ван Хрватске живи 65 одсто, од 
чега 82 одсто у Србији, а за остале нема поузданих података. Проценат умрлих у 
том истраживању кретао се око 11,2 одсто. С обзиром на то да и поред помака у 
обнови и враћању некретнина које су с изузетком појединих парцела у Равним 
котарима код Задра све враћене, број повратника није значајније растао. Хрватска је до 
данас уложила 38 милијарди куна (5,1 милијарди евра) из државног буџета у програме 
повратка прогнаника и избеглица, па је до сада обновљено преко 145.000 кућа и 
станова у вредности од 16 милијарди куна (2,16 милијарди евра). Ти подаци обухватају 
и Хрвате и Србе, којима до 2004. имовина није обнављана у већем проценту, док 
протеклих година највећи процент обнове иде на куће и станове српских власника. 
(Тањуг)  
 
Антрфиле: 
Оснива се банка за помоћ повратницима у Хрватску 
 
Председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић и председник Српског националног 
вијећа из Хрватске Милорад Пуповац потписаће данас у Новом Саду уговор о дотацији 
за оснивање пословне банке која ће помагати повратак Срба у Хрватску. Дотација је 12 
милиона динара, саопштио је јуче Покрајински секретаријат за информације. Новац је 
намењен и за оснивање банке и прибављање дозволе за рад од Хрватске народне банке.  
 
 
 

РАЗЛИЧИТИ ПОДАЦИ О ПОВРАТНИЦИМА 
Политика, 05.03.2009; Страна: А19 

 
Званични Загреб истиче да је од 1995. било око 350.000 повратника, од којих око 
126.000 Срба 
 
Загреб – Званични подаци о броју и положају избеглица и повратника у Хрватску, 
које је на округлом столу „Повратак избеглих и расељених – обнова као предуслов 
повратка” у Бањалуци изнела вицепремијерка Јадранка Косор, не подударају се с 
подацима српских организација и УНХЦР-а у Хрватској. Званични Загреб истиче 
да је од почетка повратка – 1995. године, до данас, укупно било око 350.000 
повратника, од којих око 126.000 Срба. Од тог броја, 92.878 повратника српске 
националности вратило се из Србије, а 9.408 из БиХ, док се данас у Хрватској 
налази око 1.200 избеглица из БиХ.  
Истраживања која је спроводио УНХЦР, али и поједине српске организација, показују, 
међутим, да је број повратника много мањи. Када је реч о броју српских повратника, 
Хрватска ту рачуна број издатих докумената – пасоша и личних карата – након чега би 
њихови власници требало да изгубе статус избеглице. Истраживања показују да се 
стално вратило тек нешто више од половине тог броја, док су се остали, у немогућности 
да остваре права или реше проблеме, пре свега око запослења, смештаја или пензија, 
вратили у земље у којима су боравили као избеглице, или су „шетачи” који неколико 
месеци годишње, обично лети, бораве у Хрватској, а неколико у Србији или БиХ.  
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Истраживање о одрживости повратка, које је УНХЦР 2007. спровео на узорку од 1.450 
повратника, показало је да на пријављеној адреси живи 34,8 одсто повратника, док их 
54 одсто не живи на пријављеној адреси. 
 
 
 

БИЋЕ ПОСЛА ЗА НАЈСИРОМАШНИЈЕ 
Блиц, 05.03.2009; Страна: 9 

 
Држава припрема јавне радове широм Србије 
Средином маја Влада Србије донеће одлуку које ће пројекте финансирати у 
оквиру јавних радова који започињу најкасније до краја јула, с тим што морају 
бити окончати закључно са јануаром идуће године. Из буџета је издвојено 650 
милиона динара (око 6,8 милиона евра), а у Националној служби за запошљавање 
(НСЗ) очекују да ће упослити између 6.000 и 10.000 грађана старијих од 50 година, 
социјално угрожених, Рома, жена, избеглих и расељених лица. 
У односу на прошлу, ове године рок за окончање јавних радова је преполовљен да би 
држава финансирала што више пројеката и обезбедила што више радних места. 
Трошкови јавних радова смањени су тако што НСЗ више неће финансирати обуку 
неквалификованих радника. Кабинет Мирка Цветковића је 26. фебруара усвојио одлуку 
о спровођењу јавних радова, а у НСЗ очекују да ће јавни позив бити објављен 
најкасније сутра у „Службеном гласнику", али на снагу ступа по истеку рока од осам 
дана. Од тада пројекте могу да у 36 подручних филијала НСЗ предлажу јавне установе 
и организације, НВО, као и они који се баве социолошкокултурним и хуманитарним 
активностима. Услови које прописује јавни позив могу се наћи на веб сајту 
www.нсз.гов.рс. Рок за конкурисање је до 30. марта, потом Влада одлучује који ће 
пројекти бити финансирани буџетским средствима. У НСЗ кажу да пројекти могу 
бити из различитих области, од екологије и хуманитарних делатности, преко неге 
старих и болесних, помоћи старима у сеоским или неприступачним срединама, све 
до рада са особама са инвалидитетом и децом ометеном у развоју, сређивања 
археолошких налазишта или електронске базе података у локалним 
самоуправама. 
У НСЗ веле да су јавни радови мера активне политике запошљавања у време глобалне 
економске кризе, посебно у земљама које су у транзицији и ван система ЕУ. На питање 
„Блица" ко и како контролише трошење буџетских пара датих за јавне радове, у НЗС 
кажу да су задужене њихове филијале које ће најпре спровести поступак интерне 
ревизије, а ако се утврди злоупотреба, раскинути уговор и поднети кривичну пријаву.  
 
Антрфиле: 
Прошлогодишњи резултат 
 
Представник Министарства економије и регионалног развоја Миле Новачикић каже да 
је лане на јавним радовима посао добило око 6.000 грађана и 6а је 60 одсто њих добило 
сталан посао, што је сврхо јавних радова. Тада је било 1.200 пријава и финансирано је 
260. 
 
Како се наметнути Влади 
Влада ће, код одлучивања о томе које јавне радове финансира, предност давати 
пројектима из најнеразвијенијих подручја. Осим упошљавања социјално угрожених 
грађана, пожељно је имати пројекте који упошљавају већи број радника, али се 
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завршавају брже од максималног шестомесечног рока. Пожељно је предвидети 
могућност преузимања радника на неодређено време након окончања пројекта, а 
посебно сафинансирати извођење пројекта.  
 
 
 

ДОНАЦИЈА УНХЦР ЈАГОДИНСКИМ СПОРТИСТИМА 
Данас, 05.03.2009; Страна: 17 

 
Јагодина - У Јагодини је УНХЦР у сарадњи са градском управом и Комесаријатом 
за избеглице, у оквиру пројекта Девет милиона, УНХЦР је у Јагодини поделио 
комплетну опрему за шест спортских клубова, у вредности од око седам хиљада 
евра. Ову опрему УНХЦР је обезбедио преко фирме Нике. 
Пројектом УНХЦР Девет милиона планирано је да донаторством спортске опреме 
обухвати девет милиона деце, односно спортиста. У оквиру пројекта којим је 
обухваћена и Јагодина, налази се шездесет градова у Србији. Опредељење УНХЦР-а 
је да се опрема даје превасходно спортским клубовима који у својим редовима 
имају избегла и расељена лица. У Јагодини су то два одбојкашка, два кошаркашка и 
по један рукометни и фудбалски клуб. Ови клубови добили су дресове, шорцеве, 
мајице, чарапе, патике или копачке, рукавице за голмане, лопте и пумпе за лопте. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 06.03.2009. год 
 
 
 
 

ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Ало!, 06.03.2009; Страна: 3 

 
БЕОГРАД - Исплата новчане накнаде расељеним људима с подручја Косова и 
Метохије за септембар 2008. године почеће данас на шалтерима свих пошта, 
најавила је Национална служба за запошљавање.  
 
 
 

ДО ПЕТ МИЛИЈАРДИ ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА 
Борба, 06.03.2009; Страна: 6 

 
Ребалансом државног буџ ета, крајем априла или почетком маја биће обезбеђено 
две до пет милијарди динара за сузбијање сиромаштва у Србији, у чему се очекује 
и помоћ међународних институција, најавио је јуче потпредседник Владе Божидар 
Ђелић. Он је ипак напоменуо да за то нема много маневарског простора, пошто 
предстоје тешки преговори са ММФ-ом, који захтева штедњу, тако да ће морати да се 
обави нека прерасподела средстава у области јавног сектора, Ђелић је на Националној 
конференцији о смањењу сиромаштва у Београду навео да је у Србији 2008. године 7,9 
одсто грађана живело испод линије сиромаштва која по појединцу износи 7.937 динара, 
а по трочланом домаћинству 18.652. Према његовим речима, током 2007. године 
постигнут је циљ и преполовљен број сиромашних у Србији, који је 2008. порастао за 
0,2 одсто. Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изразио је наду да ће 
Влада усвојити пакет мера који ће, како је казао, бити предат државним органима врло 
брзо, а усмерен је на „гашење првог пожара као реакција на кризу“, а биће усмерен пре 
свега на старије изнад 65 година и на децу. Према речима министра, тај пакет садржи 
три нивоа активности: олакшице послодавцима ради спречавања отпуштања радника, 
мере заштите најугроженијих група становништва и значајне уштеде држава ради 
преусмеравања средстава на социјална давања.  
Љајић је указао да у Србији 125.000 старих изнад 65 година и 150.000 деце живи у 
сиромаштву, а још толико их је на граници сиромаш тва. Према његовим речима, 
између 50.000 и 100.000 старих су без икаквих примања, а у Србији је и 98.000 
избеглица и 205.000 интерно расељених. Истовремено, очекује се и повратак великог 
броја наших радника из иностранства који ће остати без посла због економске кризе, па 
тако и без средстава, указао је Љајић. Он је додао да је посебно тешко стање на 
целокупном југу Србије и да Влада мора обратити пажњу на те регионе где нема 
никакве привредне перспективе и где се погоршава демографска слика.  
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МИЛОРАД ПУПОВАЦ: РАЗВОЈ ЈЕ УСЛОВ ОПСТАНКА 
Данас, 06.03.2009; Страна: 11 

 
Потписан уговор о дотацији за оснивање српске банке у Хрватској 
 
Нови Сад - Председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић и председник 
Српског националног већа из Хрватске Милорад Пуповац потписали су јуче у 
Новом Саду Уговор о дотацији за оснивање пословне банке која ће помагати 
процес повратка Срба у Хрватску. Дотација је вредна 12 милиона динара и намењена 
је за оснивање пословне банке у функцији ревитализације повратничких средина у 
Хрватској, речено је на потписивању. Објашњено је да је новац намењен за поступак 
оснивања банке, као и за прибављање дозволе за рад од стране Хрватске народне банке, 
што треба да буде завршено до краја ове године. 
Бојан Пајтић је рекао да је највећи проблем српске заједнице у Хрватској немогућност 
запошљавања и додао да ће нова банка помоћи у решавању овог проблема. 
„Формирање српске банке у Хрватској историјски је подухват који ће омогућити да се 
српска заједница развија у економском смислу, у оним срединама у којима Срби живе“, 
навео је Пајтић. 
Он је додао да је дотација први корак у помоћи српској банци и најавио да ће Развојна 
банка Војводине, која ће бити формирана „у наредних неколико седмица“, учествовати 
партнерски у српској банци. „Желимо да створимо могућност за достојанствени живот 
српске заједнице у Хрватској“, рекао је Пајтић. 
У Србији, рекао је Пуповац, још увек има између 60.000 и 70.000 оних који се воде 
као прогнаници из Хрватске, као и непознат број оних који немају регистровани 
статус, већ се воде као да су се вратили а заправо су још у Србији. „За све њих је 
заиста питање развоја кључно као претпоставка интеграције и опстанка. Зато ова 
банка треба да помогне у развоју средина у којима живе Срби“, рекао је Пуповац.  
 
Антрфиле: 
Повратак Срба у застоју 
 
Повратак Срба у Хрватску у последње време је, према речима Милорада Пуповца, 
„у нешто слабијој динамици“. Он је рекао да очекује да ће након локалних избора 
у мају бити осигурано боље учешће Срба у градским и регионалним телима 
власти, након чега ће се побољшати могућности за повратак. Пуповац је навео да у 
последње време нема хапшења људи који желе да се врате у Хрватску или који су се 
већ вратили. „То је први значајан корак и ми се надамо да је то резултат обновљене 
сарадње између хрватске и српске полиције“, казао је Пуповац. Додао је да се наставља 
поступак ревизије такозваних тајних спискова Срба оптужених за ратне злочине. „Сада 
је направљена могућност да људи могу да ревидирају списак а да не долазе у 
Хрватску“, рекао је Пуповац.  
 
 
 

ЈАВНИ РАДОВИ НА ЈУГУ СРБИЈЕ 
Данас, 06.03.2009; Страна: 17 

 
Лесковац - За реализацију јавних радова на подручју шест општина Јабланичког 
округа ове године биће утрошено око 40 милиона динара, а до посла на одређено 
време требало би да дође око 400 лица која се воде на евиденцији Националне службе 
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запошљавања. Прошле године у Лесковцу, Лебану, Власотинцу, Медвеђи и другим 
местима Јабланичког округа било је реализовано 12 пројеката у којима је ангажовано 
287 радника и издвојено 28 милиона динара. Предност у запошљавању имаће 
корисници новчане надокнаде, особе старије од педесет година, Роми, избеглице и 
расељена лица, као и особе са инвалидитетом.  
 
 
 

СВЕ ШТО ЈЕ РЕКАО ЈЕ ЛАЖ 
Глас Јавности, 06.03.2009; Страна: 10 

 
Бивши координатор за Исток Вулић демантује оптужбе повратника 
БЕОГРАД - Радош Вулић, бивши координатор за Исток, демантује све оптужбе 
које је на његов рачун изрекао Милорад Божовић, један од повратника у то место 
на Космету. Како каже за Глас, реч је о лажима које је Божовић рекао у своје име, а не 
испред осталих повратника. 
- Једно је сумња, а друго су докази. То што Божовић прича нема никаквог основа. 
Згранут сам његовом изјавом да сам све радио на своју руку и рекао да коме не свиђа, 
може да се врати у Србију. Никада се нисам залагао против повратка Срба у Исток - 
каже Вулић. Како он истиче, нема ништа против тога да његов тадашњи рад подлегне 
контроли јер је савесно обављао своју дужност. 
- Напоменуо бих да је за изградњу кућа било издвојено два милиона долара, а не 
евра и тај новац је уплаћиван преко Министарства. Ја са тим средствима нисам 
располагао. Набавка хране и осталог материјала је такође обављана по пропису - 
објашњава Вулић. Он негира и оптужбу да је спречавао запошавање повратника. 
- Сви радно способни су запослени, а међу њима је и Божовићева супруга, која ради у 
Дому здравља. Међу осморо повратника који у Истоку сада имају сталан посао нема 
ниједног мог рођака - рекао је бивши координатор за Исток. Када је реч о оптужби да је 
мимо правила од средстава из Русије изградио кућу за свог брата, он каже да то није 
једина фамилија која је добила више од једне некретнине. 
- Таквих случајева има десетак. Рецимо браћа Крстић, затим Љубишић, две куће су 
добили и отац и син Крстић, затим Бојић, Љушић и ја и мој брат - објашњава Вулетић. 
Вулићу, како каже, није јасно зашто је Божовић тек сада изнео своје незадовољство. 
Према његовим речима, посебно је изненађен тиме што се баш тај повратник усудио да 
изнесе гомилу неистина кад ни сам није исправан. 
- Годину дана по изградњи кућа за повратнике, 2007. године, он је отишао у Горњи 
Милановац, где је тада градио нову кућу. Ја, рецимо, ван Космета, немам никакву 
некретнину - каже поносно Вулић. Он додаје да није искључено да ће се, због 
неоснованих оптужби, обратити суду јер ово није први пут да се износе неистине на 
његов рачун.  
 
 

ИЗБРИСАНИ 
Курир, 06.03.2009; Страна: 15 

 
У Приштини скоро да нема Срба. Они малобројни који су одлучили да ту остану 
по сваку цену углавном раде у међународним институцијама 
 
ПРИШТИНА - Главни град јужне српске покрајине окићен је заставама држава које су 
признале ‘’Републику Косово“ и огромним билбордима са ликом вође ОВК Адема 
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Јашарија испод којих пише ‘’Бац, у крy’’ („Стари, готово је“), са понегде дописаним 
графитима ‘’Није готово док је северне Митровице’’. У Приштини су избрисани сви 
трагови Срба. Домаћин екипе Курира био је Газменд Буњаку, уредник програма 
намењеног мањинама на телевизији РТК (Радио-телевизија Косово), који нас је провео 
кроз град, показао центар Приштине, неколико ресторана и клубова. Нисмо имали 
никаквих непријатности а са нама су сви са којима смо се сусретали разговарали на 
српском. 
У радију Блу скај запослено је троје новинара Срба. Новинарка Анамари Репић је 
уредница српског програма на овом мултиетничком радију. Повремено шаље 
извештаје из Приштине за београдске листове. Албански је научила тек када је 
као избеглица напустила Призрен, а затим и колективни избеглички центар у 
Србији када се вратила на Косово. 
- Нисам хтела да будем избеглица. Овде имам посао, овде живим, и то је тако. Тешко је 
да Срби данас опстану као заједница у Приштини. Појединачно може, овако као ја, ако 
радите. До сада су Срби радили у Унмику, Кфору, сада и у косовским институцијама. 
Ево, радимо и у медијима - прича Анамари Репић. На питање због чега је тешко да 
Срби као заједница данас опстану у Приштини, наша саговорница одговара: 
- Када су се ‘98. и ‘99. године повукле српска војска и полиција, као и сва српска 
законодавна и извршна власт, Срби су остали сами. У Приштини нас је било неколико 
стотина, али су одлазили јер нису имали перспективу. Остало нас је можда неколико 
десетина - истиче Репићева. Њена колегиница Зулфија Јакупи, Босанка из мешовитог 
брака, додаје да не постоји ниједан клуб или центар који окупља преостале Србе у 
Приштини. 
- Остале су старије жене, људи из мешовитих бракова. У ствари само они који 
немају куд. Српски језик може да се чује по центру града преко дана, то су 
углавном Срби који раде у страним организацијама, а увече се враћају у 
Грачаницу, где су смештени - објашњава Зулфија. Сазнајемо да приштински Срби 
аутобусом одлазе у Грачаницу у куповину јер се плаше да у радњама у Приштини 
говоре српски језик.  
 
Антрфиле: 
Патриотизам или не 
 
М. Т., девојка из Грачанице која је замолила да јој не наводимо пуно име и презиме, 
путује на посао у Приштину сваки други дан. По њу ујутру долази возач и увече је 
враћа назад у Грачаницу. Тврди да се Срби враћају. Раде у КЕК (косовска 
електродистрибуција), у ПТК (пошта), у администрацији, запошљавају се свуда где је 
потребно присуство мањина. Такође, српски трговци набављају робу у албанским 
велепродајама. 
- Прошло је време размишљања да ли је то патриотски или не. Управо је интерес Срба 
да буду ту, да се чује српски језик, да се зна да су овде некада живели Срби, да се 
проценат присуства српске заједнице у институцијама повећа, да има ко да укаже на 
кршење људских права - истичу наше саговорнице.  
 
 
 
 
 
 

ОБНОВА ПЕТ ЗГРАДА ЗА СРБЕ ПОВРАТНИКЕ 
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Политика, 06.03.2009; Страна: А44 
 
Дрвар – Начелница општине Дрвар Анка Папак-Додиг потврдила је да је са 
извођачима радова потписан уговор о реализацији пројекта обнове и 
реконструкције пет стамбених зграда у центру града, у које ће се вратити Срби 
који сада живе у избеглиштву. За те радове обезбеђено је милион конвертибилних 
марака, рекла је она. На обнову у Дрвару, граду у Федерацији БиХ, чека још око 
1.700 српских стамбених објеката, од којих је 460 у ужем градском подручју. 
У обновљене стамбене објекте у Дрвару вратило се из избеглиштва око 8.000 Срба. 
Радно способним Србима је ускраћено право на посао у фирмама које су 
покуповали Хрвати, пензионерима је ускраћено право на пензије, а ученицима је 
ускраћено право на употребу српског језика и ћирилице, иако су по Уставу 
Федерације БиХ Срби конститутивни народ у том ентитету.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 07.03.2009. год 
 
 
 

ГЛАДНИМА ТРЕБА ШЕСТ МИЛИЈАРДИ 
Блиц, 07.03.2009; Страна: 8 

 
Влада спремила пакет социјалних мера 
 
Потребно још 40 народних кухиња до краја године, дупли дечји додаци... Паре могуће 
извући уштедом у буџету и одузимањем имовине криминалцима  
 
Око 700.000 најсиромашнијих у Србији који већ примају неку социјалну помоћ 
могли би до краја године добити још око 2.000 динара. Више нема. Чак ни за 
најугроженије, а то су у Србији деца. Ако се усвоји предлог Министарства рада и 
социјалне политике, помоћ ће добити и старији од 65 година, они који не примају 
плате, као и избеглице. Забринутост да ће криза на улицама оставити још 100.000 
људи натерала је надлежне да пакетом мера понуде и какве-такве олакшице за 
послодавце како не би даље отпуштали раднике. Паре би требало да се извуку из 
буџета после ребаланса, а минимална средства су 3,3 милијарде динара, док је за 
ваљанију помоћ потребно дупло више.  
Из Владе је најављено да би овај пакет мера могао бити усвојен почетком маја, а речено 
је и да би се из буџета у ове намене могло потегнути од две до пет милијарди динара. 
Списак оних који би требало да добију помоћ је подужи. Један од најпоразнијих 
података је да је свако шесто дете сиромашно, а да их је још толико на ивици беде. 
Ваљда је због тога најважније да се за почетак оснује фонд за социјалне интервенције, а 
новац би у једној варијанти могао бити обезбеђен од одузете имовине криминалаца, а 
део из буџета и од лутрије. Из ове касе требало би на брзину помоћи 365.808 деце који 
примају дечји додатак од 1.700 динара, и то тако што би им се исплатио дупли износ. 
Ако би им се два пута ове године помогло на овај начин, потребно је дупло више новца. 
Дупли дечји додатак могли би добити и самохрани родитељи, деца у хранитељским 
породицама и деца са сметњама у развоју, а њих је укупно 60.230. Истина, они примају 
нешто већу помоћ од 2.300 динара. 
Предложено је и да се појача помоћ за око 59.210 породица које примају такозвано 
материјално обезбеђење породице и то тако што би за двоје деце добили једнократну 
помоћ од 2.000 динара, а за троје малолетника 3.000 динара. Ваљало би наставити са 
стипендирањем 1.000 средњошколаца из најугроженијих породица и додатно 
обезбедити 90 милиона динара за стипендирање нових 2.000 ученика. Пошто ће 
гладних бити све више, предложено је и отварање нових 40 народних кухиња, за шта 
треба сто милиона динара. Помоћ у кући, односно геронтодомаћице коштале би државу 
око 80 милиона динара.  
Најсиромашнији ће и даље плаћати мање за утрошену електричну енергију, а 
онима који су већ остали без струје министарство ће помоћи договором са ЕПС-ом 
да се дугови плате на рате. Сви они који су остали без крова над главом у правом 
смислу те речи, односно избегла и расељена лица добиће опет једнократну помоћ 
од 5.000 до 6.000 динара.  
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Требало би испословати 128 милиона динара како би око 70 општина наставило да 
организује дневне боравке и прихватилишта, што је у просеку 1,8 милиона динара по 
општини.  
Уколико би извршна власт аминовала ове предлоге које је саставило Министарство за 
рад и социјалну политику, и око 80.000 запослених који не примају плату, као и они 
који месечно добијају испод 15.000 динара, што је минималац, могли би добити по 
5.000 динара једнократне помоћи. 
У истом пакету мера које се односе на запослене је и предлог скраћења радног времена 
на 32 сата недељно. Послодавац би могао и да запослене, опет због мањка обима посла, 
пошаље на плаћено одсуство, што сам плаћа, док би наредних 45 дана „одмора” платио 
државни буџет и то минималном платом. У овом случају послодавац има обавезу да 
радника врати на посао. 
Министарство рада и социјалне политике предложило је и како да држава дође до шест 
милијарди динара колико је потребно за ове намене. Ребалансом буџета требало би 
уштинути на самом врху и то кроз смањење путовања и дневница. Јавна предузећа као 
највећи, не само губиташи него и гутачи буџетских пара, треба да смање апетите за два 
одсто, док би сви буџетски корисници за девет месеци требало да уштеде један одсто. И 
на крају, треба размотрити могућност подизања неопорезивог дела плате са садашњих 
5.000 динара на 10.000 динара.  
 
Антрфиле: 
Црна слика сиромаштва 
 
више од 7% становништва живи у сиромаштву (број ће се увећати) 
736.816 незапослених 
за 23% је смањена потреба за радницима од почетка кризе 
1.990.342 запослених (број стално пада) 
око 650.000 радника ради на црно 
око 100.000 запослених не прима редовно плату 
50.000-100.000 отпуштања због кризе 
 
Најугроженији 
 
200.000 деце живи у сиромаштву 
150.000 деце је неухрањено 
365.000 деце користи право на додатак 
од 1.700 до 2.300 динара износи дечји додатак  
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ УДОМИЛА МАЈКУ 
Глас Јавности, 07.03.2009; Страна: 7 

 
ДО СТАНА У СЕВЕРНОЈ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ДОШЛИ ЛАЖНИМ 
ПОТВРДАМА 
 
Приликом расподеле станова које је градила Влада Србије било је очигледних 
махинација, а комисији је стигло више од 100 приговора 
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КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Расподела 11 станова у северном делу Косовске 
Митровице, која је обављена пре два месеца, стопирана је до даљњег због великог 
броја приговора и указивања на низ неправилности. 
Судија окружног суда у Косовској Митровици Миодраг Живковић каже да је било 
бројних неправилности у вези с овом расподелом. Прво, комисија није била пуноправна 
јер је одлучивала у четворочланом, а не у петочланом саставу, није посетила никједну 
породицу која је конкурисала за станове, а и конкурс није расписан у локалном 
недељнику Јединство, како је то стриктно правилником регулисано. 
Приликом расподеле станова које је градила Влада Србије, било је због очигледних 
махинација, а комисији је стигло више од 100 приговора. Зато је почетком ове године 
стопирана подела кључева, а начелник Косовско-митровачког округа Раденко 
Недељковић каже да би требало формирати комисију у Министарству за Косово и 
Метохију како би се утврдило да ли постоје неправилности око расподеле или не. 
Велики број оних који су конкурисали за ових 11 станова уложио је приговоре 
општинској комисији, сматрајући да су изиграни. Јован Мојсиловић каже да је 
најнесхватљивије то што су сви који су добили станове потврдама доказале да имају 
једног или два инвалида у породици. У вези с овом расподелом и радници МУП-а 
Србије су сачинили службену белешку коју су доставили надлежнима у Београду. 
На питање да ли је било неправилности у вези с расподелом и зашто је конкурс за 
станове објављен у Борби, а не у Јединству, како је правилником регулисано, преседник 
комисије Ружица Деспотовић одговара да није било неправилности. 
- О расподели станова одлучивала је четворочлана, а не петочлана комисија. Пети члан 
је три дана пре одлучивања обавестио комисију да је болестан. И конкурс смо објавили 
у јавном гласилу - кратко каже Деспотовићева и додаје да је њена мајка добила стан јер 
је расељено лице, па зато сматра да је све урађено по закону. Деспотовићева је 
потврдила да је тачно то да комисија није посетила ниједну породицу која је 
конкурисала за станове и да је она веровала папирима. Републички посланик 
Драгиша Ђоковић је обећао да ће о овим неправилностима јавно проговорити и у 
парламенту.  
 
 
 

НОВА ШКОЛА ЗА РОМЕ 
Глас Јавности, 07.03.2009; Страна: 14 

 
ЈАПАНЦИ ПОМОГЛИ ОТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ РОМА У 
ПОЖАРЕВЦУ 
 
У адаптирани објекат старе касарне први ће се уселити најмлађи, за које ће бити 
организован припремни предшколски програм 
 
ПОЖАРЕВАЦ - Најмлађи Роми у Пожаревцу ускоро ће бити укључени у 
припремну школску наставу, у објекту који се адаптира за потребе Удружења 
Рома Браничевског округа. Реч је о простору површине 330 квадрата, у кругу 
старе касарне, који се преуређује захваљујући донацији Владе Јапана од 60.000 
евра. За почетак, биће оформљене две групе од по 40 предшколаца, како би они 
научили српски језик и укључили се у редовно похађање основне школе. Одраслим 
Ромима биће на располагању курсеви за рад на рачунарима, уз одржавање едукативних 
радионица и семинара, а спроводиће се и образовање одраслих и деце без завршене 
основне и средње школе. Касније ће се у овом центру пружати помоћ расељеним и 
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избеглим лицима, али и свим осталим Ромима у остваривању њихових права. 
Очекују локалну помоћ 
- Адаптација објекта требало је да се заврши до 28. фебруара, али је тај рок померен 
због лоших временских услова. Осим простора за предшколску децу, у Едукативном 
центру имаћемо просторије за описмењавање и школовање одраслих Рома, просторију 
са рачунарима и за доделу хуманитарне помоћи - рекао је председник Удружења Рома 
Браничевског округа Мирослав Вељковић. Према његовим речима, после уређења 
унутрашњости, предстоји уређење простора око зграде, у чему очекују помоћ локалне 
управе. 
Град Пожаревац већ је помогао уступањем зграде и обезбеђењем прикључака на 
водоводну, канализациону, електро и топловодну мрежу. После отварања објекта, 
Едукативном центру помоћ ће бити потребна и у реализацији пројекта за трајно 
збрињавање избеглих Рома, због чега се траже донатори који ће помоћи у 
изградњи кућа за 22 најугроженије породице. 
- У Едукативни центар први ће се уселити најмлађи, организовани у у две групе 
предшколаца, с којима ће радити особље Дечје установе „Љубица Вребалов“ - каже 
Вељковић.  
 
Целодневни боравак 
- Ако обезбедимо донаторе, адаптираћемо и поткровље објекта, површине 250 
квадрата, у којем ћемо организовати целодневни боравак деце запослених родитеља, 
који имају проблем са њиховим чувањем додаје он. Уколико буде потребно, планира се 
да у новом објекту, који ће имати и дечје игралиште, припремни предшколски програм 
похађају и деца неромске националности. Пошто не постоје прецизни подаци, 
претпоставља се да у неколико ромских насеља у Пожаревцу, рачунајући и дивље 
насеље на Лучичком путу, у којем живе породице избегле са Косова 1999. године, 
живи око 300 деце млађе од седам година, од којих је трећина спремна за 
предшколску наставу.  
 
Антрфиле: 
Подршка за интеграцију 
 
Уговор о донацији, у јулу прошле године, потписали су председник Удружења Рома 
Браничевског округа Мирослав Вељковић и саветник Амбасаде Јапана у Београду 
Терухико Шинада. 
- Наша помоћ намењена је пружању подршке побољшања образовања и интеграције 
Рома Браничевског округа. Пројекат намењен оснивању ромског Едукативног центра 
стоти је по реду који Влада Јапана финансира у знак подршке побољшању положаја 
Рома у Србији - рекао је Терухико Шинада.  
 
 
 

ДВА ДАНА ЗА ИЗРАДУ 
Дневник, 07.03.2009; Страна: 9 

 
ОД ПОНЕДЕЉКА СЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВИ ЗА БЕСПЛАТНЕ ГОДИШЊЕ КАРТЕ 
 
Градско саобраћјно предузеће „Нови Сад“ од понедељка 9. марта издаваће 
бесплатне годиш ње карте за аутобуски градски превоз повлашћеним путницима. 
Старе важе, да подсетимо, до 31. марта. Израда карте кошта 705 динара, а старији од 
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65 година захтеве за израду годишњих карти подносиће радним даном од 7 до 15 часова 
на шалтерима Међумесне аутобуске станице на Булевару Јаше Томића 6. Другим 
повлашћеним категоријама градски превозник ће карте давати на основу спискова 
њихових организација и удружења, у року од два дана. Приликом предаје захтева 
старији од 65 година треба да приложе фотокопију личне карте, оригиналну лична 
карта на увид и фотографију не старија од годину дана. Подносиоцима захтева делиће 
се идентификациони бројеви с којим ће за два дана по подношењу захтева моћи да 
подигну карту на другом шалтеру.  
Право на бесплатну вожњу у градском превозу осим лица старијих од 65 година, 
имају још и: слепи и слобовиди, оболели од параплегије, дистрофије и сродних 
обољења, лако и умерено ментално ометена деца која иду у Школу „ Милан Петровић“, 
деца оштећеног слуха из Школе „Јован Поповић“ и умерено и теже ометена лица која 
иду у дневни боравак, оболели на дијализи с трансплатираним бубрезима којима је 
потребна туђа нега, ратни, војни и цивилни инвалиди, корисници породичне 
инвалиднине и чланови породица погинулих у оружаним борбама после 17. 
августа 1990 године, избегла, прогнана и расељена лица, добровољни даваоци крви 
и то жене које су дале ову течност више од 50 пута и мушкаци више од стотину пута, 
одобрници у Скупштини града и саобраћајни, комунални и грађевински инспектори. 
Деци из породица с троје и више деце бесплатне карте неће се издавати сада, пошто их 
имају. Они ће добити за наредну школску годину, од првог до 30. септембра, према 
списку Градске управе за социјалну политику.  
 
 
 

 
АЛИ ХАМАД СЕ ВРАЋА У БАХРЕИН 

Политика, 07.03.2009; Страна: А10 
 
Покајник Ал Каиде није доставио Србији доказе о ратним злочинима, на основу чега је 
тражио политички азил 
 
Али Хамад, бивши официр Ал Каиде вратиће се у родни Бахреин без сведочења у 
Србији. Он до данас није доставио Тужилаштву за ратне злочине Србије нове 
доказе за злочине над Србима у БиХ. Тиме је коначно искључена свака могућност 
да покајник одреда „Ел муџахедин” добије политички азил у Србији за своје 
сведочење. Хамад је у јануару, посредством свог адвоката Душана Томића, поручио да 
поседује видео касету с новим доказима који би помогли истрази ратних злочина чије 
су жртве били Срби.  
„Хамад није доставио касету о којој је говорио. Све друго што би он могао да 
посведочи – ми већ имамо. Очигледно је да је он хтео политички азил, али ми немамо 
интерес да доведемо у Србију човека који представља ризик за безбедност, а нема да 
каже ништа ново”, рекао је Бруно Векарић, портпарол Тужилаштва за ратне злочине. 
Адвокат Душан Томић каже да је Али Хамад у међувремену одустао од понуде да 
сведочи у било ком поступку о терористичким акцијама муџахедина. Он сада чека 
одлуку о изручењу у Бахреин. 
„Србија није показала интересовање да прими Хамада, али ни БиХ није 
намеравала да га тек тако уступи Србији. Ниједна држава не жели официра Ал 
Каиде на својој територији. Али Хамад је одлучио да се врати у Бахреин”, рекао је 
за „Политику” адвокат Томић. 
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Бивши официр Ал Каиде и командир јединице у саставу злогласног „Ел муџахедин” 
одреда Бахреинац Али Хамад, од 30. децембра 2008. године налази се у Имиграционом 
прихватном центру, под надзором Службе за послове са странцима, након што је 
одслужио казну затвора од 12 година у Зеници.  
Али Хамад, који је о својим сазнањима сведочио и пред Хашким трибуналом, управо је 
Тужилаштву БиХ прво понудио своје сведочење о терористичким мрежама у тој земљи, 
али у Сарајеву нису били заинтересовани за оно што Бахреинац жели да каже. Хамад се 
потом обратио Србији, па га је у Имиграционом центру у Источном Сарајеву саслушао 
српски конзул. Он је одустао од намере да своје сведочење понуди некој другој држави, 
чиме би спречио могућност изручења у Бахреин. Адвокат Томић каже да ниједно 
тужилаштво у региону не жели да саслуша Хамада. Он и даље има статус сведока у 
поступку за убиство једног Американца у Тузли 1995. године, али је према речима 
Томића одбио да сведочи у тој истрази.  
 
 
 

ЦРКВА ШИРИ ГОВОР МРЖЊЕ 
Данас, 07.03.2009; Страна: 3 

 
Саша Гајин, сарадник Центра за унапређење правних студија и један од креатора 
Предлога антидискриминационог закона 
 
РАЗГОВОР 
 
Црква жели да направи раздор у друштву ослањајући се на дубоко укорењену 
хомофобију 
Уколико Влада услиши захтеве цркве мораћемо да мењамо Устав 
 
Београд - У апелу за преиспитивање Предлога закона о забрани дискриминације коју је 
Свети архијерејски синод Српске православне цркве упутио председници Скупштине 
Србије има елемената говора мржње који санкционише Закон о јавном информисању - 
каже у разговору за Данас Саша Гајин, сарадник Центра за унапређење правних студија 
и један од креатора предлога антидискриминационог закона, који је Влада на захтев 
верских заједница повукла из скупштинске процедуре само 16 сати пре него што су 
посланици парламента требали да се о њему изјасне. 
Шта представља говор мржње у апелу СПЦ? 
- У апелу се наводи да је Предлог закона директно усмерен на кршење слободе 
вере и савести 95 одсто грађана Србије, чиме се заправо у већ дубоко 
хомофобичном друштву упућује позив једном делу грађана да устане против 
давања права онима које антидискриминациони закон обухвата. Дакле, црква 
покушава да окрене грађане против оних који према њеном тумачењу имају менталне 
поремећаје или су довољно безобразни да траже иста права као и хетеросексуалци. 
Због чега је опасно такво изјашњавање СПЦ о садржају предлога тог закона? 
- Опасно је зато што се она ослања на изразиту хомофобију која влада у друштву чиме 
показује јасну намеру да посвађа грађане. Изгласавање антидискриминационог закона 
је неопходно јер је реч о кровном закону који би омогућио да се спречи 
дискриминација у оквирима других законских решења. Дискриминација постоји у свим 
структурама власти, администрацији, свим порама друштва. Без овог закона не 
можемо ни почети да решавамо тај проблем. А није реч само о сексуалним 
мањинама већ и Ромима, инвалидима, интерно расељеним лицима...Како 
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коментаришете понашање министра за људска и мањинска права који, по свему 
судећи, има слуха за захтеве верских заједница, иако је рок за њихове примедбе 
истекао, а став већ изражен кроз Министарство вера? 
- Немам коментар. Само ћу поздравити политичку зрелост и јасно изражену свест 
министра за рад и социјална питања Расима Љајића о неопходности изгласавања 
закона. Његово понашање у вези с овим случајем треба да служи за пример свим 
другим представницима власти. Будући да и Расим Љајић тврди да верске заједнице не 
траже мале измене него да им смета дух закона и да захтевају његову суштинску 
измену, што се, између осталог може видети и из апела који су упутили, како је могуће 
сада направити договор с њима, а не одступити од европских стандарда? 
- Не видим начин осим да се Предлог врати у потпуно неизмењеном облику у 
скупштинску процедуру. Министарство вера је већ тражило и добило измену члана 18, 
односно брисање првог става тог члана који је преписан из Устава, а то је да је црква 
одвојена од државе и да су све верске заједнице равноправне. Њима је то сметало, иако 
тако каже Устав. Када је реч о члану 21 и сексуалним мањинама, они нису имали 
никаквих примедби на његов садржај.  
Шта ће се догодити уколико Влада услиши захтеве цркве и по њиховој вољи направи 
нови законски предлог? 
- Мораћемо да мењамо Устав, а то значи да можда више нећемо бити република него ће 
носиоци власти то постајати по наследном карактеру, можда ћемо имати грађане првог 
и другог реда... Црква би тиме добила политичку улогу.  
 
 
 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 
Данас, 07.03.2009; Страна: 2 

 
Како решити питање нехигијенског насеља у непосредној близини Универзитетског  
насеља? 
 
Милан Кркобабић 
заменик градоначелника Београда 
 
Имамо мало новца у буџету Секретаријата за социјалну заштиту и ако морамо да 
бирамо, изабраћемо да помогнемо трудницама, деци и старима, а не да расељавамо 
картонско насеље код Белвила. Ипак, тај проблем постоји и он се може решити само 
уз учешће Министарства рада и социјалне политике, МУП и Комесаријата за 
избеглице. Грађани који су из других градова Србије и других земаља, требало би 
да буду враћени тамо одакле су дошли и где махом имају куће и имања. Породице 
које су из Београда треба адекватно сместити, начинити од њих грађане који раде, 
плаћају порез и чија деца иду у школу.  
 
Слободан Михајловић 
директор предузећа „Блок 67“,  
инвеститора пројекта  
„Белвил - Универзитетско село“ 
 
Ја сам комшија овом насељу, а о комшијама све најбоље. Иначе, овај проблем није 
настао преко ноћи, он датира од почетка изградње Универзитетског насеља. Тим 
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људима је потребно обезбедити адекватан смештај, а сигуран сам да ће структуре које 
су задужене за то, тај проблем решити на најбољи могући начин.  
 
Живојин Митровић 
председник Координационог центра за укључење Рома 
 
Ако држава може да издвоји милион евра за једну тучу, сигурно може да реши проблем 
једног нехигијенског насеља. Наравно, за то мора да постоји политичка воља. 
Првенствено мора да се уради попис тог становништва. Да се људи на лицу места 
питају шта желе, какве су им потребе и како они виде решење свог проблема. Затим, 
неопходно је сачинити свеобухватан модел њиховог пресељења, попут оног који је 
постојао за расељавање нехигијенског насеља испод Газеле, који је добио највише 
оцене од стране светских стручњака, али га градске власти нису спровеле, јер су 
подлегле различитим притисцима. 
 
Љиљана Јовчић 
секретар Секретаријата за дечију заштиту града Београда 
 
Постоји решење, не само за ово код универзитетског села, већ за сва нехигијенска 
насеља у граду, а оно подразумева више ствари. Прво, урадити социјалну карту свих 
особа које живе у њему. Затим, онима који су способни за рад наћи посао, а потом их 
раселити у станове који неће бити концентрисани на једном месту, што ће олакшати 
њихову интеграцију у друштво. Станови ће им се дати на коришћење на одређени 
временски период, док не стекну могућност да се осамостале. Наравно, децу је 
неопходно укључити у предшколски и школски систем образовања, а њиховом 
едукацијом спречиће се настанак нових нехигијенских насеља у будућности.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 08.03.2009. год 

 

КРЕЋЕ ОБНОВА 22 СРПСКЕ КУЋЕ 
Политика, 08.03.2009; Страна: А32 

 
Босанско Грахово – Министарство Федерације БиХ за избеглице и расељене 
обезбедило је средства за финансирање обнове 22 српске куће у општини Босанско 
Грахово, која би требало да крене почетком пролећа. „Вредност овог пројекта је 
700.000 конвертибилних марака, односно 35.000 по једном стамбеном објекту”, 
рекао је начелник општине Босанско Грахово Урош Мартић. Он је додао да ће 
током ове године шест села добити и електричну струју, коју Срби повратници чекају 
12 година, пренели су медији. И снабдевање водом за пиће у Босанском Грахову биће 
много стабилније и квалитетније, јер ускоро почиње реконструкција градског водовода, 
а за то су обезбеђене цеви у дужини од 10 километара 
 
 
 

ГРУПНО ПРОТЕРИВАЊЕ КОСОВСКИХ АЛБАНАЦА ИЗ АУСТРИЈЕ 
Политика, 08.03.2009; Страна: А2 

 
Беч – Аустријске власти, како је јуче саопштено, спровеле су средином прошле 
седмице групно протеривање Албанаца са Косова. За акцију протеривања на 
Косово изнајмљен је чартер-лет, а у авиону је било 20 лица која су илегално 
боравила у Аустрији, односно којима је одбијен захтев за добијање азила.  
Међу њима су била и два лица која су осуђена због кривичног дела. „Наша полиција за 
странце спровела је тиме одлуку установе за азиланте”, објаснила је Марија Фектер, 
министар унутрашњих послова Аустрије. Протеривање је спроведено у прошлу среду, 
пренело је Министарство унутрашњих послова. Прошле године на Косово су 
протерана, чартер-летовима, 302 илегалца, а 424 лица са Косова одлучило се за 
такозвани добровољни повратак. У протеклој години свега 32 подносиоца молби за 
добијање азила у Аустрији пореклом са Косова добило је позитиван одговор – статус 
азиланта, истиче  
 
 
 

ДО СТАНА ЛАЖНИМ ПАПИРИМА 
Курир, 08.03.2009; Страна: 15 

 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Расподела 11 станова у Косовској Митровици, која је 
обављена пре извесног времена, стопирана је, али и даље изазива бројне 
коментаре. Начелник Косовско-митровачког округа Раденко Недељковић каже да би 
требало да буде формирана комисија у Министарству за Косово и Метохију како би се 
утврдило да ли постоје неправилности. 
Општинској комисији за расподелу стигло је више од 100 приговора за ову и једну 
ранију расподелу станова у Митровици. Они грађани који су одбијени саопштили су 
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Куриру да им је републички посланик Драгиша Ђоковић обећао да ће о свему томе 
проговорити и у Скупштини Србије. Како каже један од незадовољника Јован 
Мојсиловић, најнесхватљивије је то што су све породице које су добиле станове 
потврдама "доказале" да међу својим члановима имају једног или два инвалида, што 
није тачно. 
Према речима судије окружног суда Миодрага Живковића, комисија није била 
пуноправна, затим није посетила ниједну од породица које су конкурисале, а и конкурс 
није расписан у листу Јединство, како је то правилником регулисано. Преседник 
комисије Ружица Деспотовић потврдила је да чланови тог тела нису посетили 
ниједну породицу која је конкурисала, додавши да су веровали "папирима". На 
питање Курира да ли је и својој мајци доделила стан, она каже: 
- Моја мајка је добила стан, јер је расељено лице и све је урађено по закону. О 
расподели је одлучивала четворочлана, а не петочлана комисија, јер је пети члан 
три дана пре одлучивања обавестио комисију да је болестан. И конкурс смо 
објавили у јавном гласилу - рекла је Деспотовићева.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 09.03.2009. год 
 
 
 

УМИРУ ДОК ЧЕКАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ 
Глас Јавности, 09.03.2009; Страна: 19 

 
 
Овим путем желим да укажем на недопустиви пропуст Комесаријата за избегла и 
прогнана лица Републике Србије, а у вези са издавањем здравствених књижица за 
избегле и прогнане из Хрватске и Босне и Херцеговине, као и расељене с Космета. 
Наиме, новом уредбом Комесаријата за избеглице прописано је да од 15. фебруара 
избегли и прогнани не могу више да здравствену заштиту остварују само уз 
избегличке легитимације, већ је потребно да у општинским Филијалама за 
здравствено осигурање подигну здравствене књижице, где се и утврђује да ли 
уопште имају право на њих. Проблем је настао што је 90 одсто избеглих, углавном 
старих и немоћних лица за овакву одлуку сазнао када је отишао код лекара! 
Наиме, у средствима јавног информисања није било никаквих обавештења о 
одлуци Комесаријата, као што је то био случај ранијих година. 
Због овог пропуста надлежних, односно недовољне кампање милион избеглих и 
прогнаних у Србији данима обија шалтере разних здравствених филијала 
скупљајући многобројна документа и чекајући у километарским редовима... 
Траже се потврде о примањима, имовинском статусу, пензијама, документација из 
Хрватске и Босне, у којима нису били откада су напустили своја огњишта... 
На те шалтере многи од њих долазе директно из болничких постеља јер, у 
противном, морају да плате све лекарске прегледе. Колико су информисани о 
„акцији“ Комесаријата, сведочи и пример човека од 80 година, који је, уморан од 
обијања разних врата, дошао у пореску управу једне београдске општине да пита 
да ли се код њих може подићи здравствена легитимација! 
Анђа Поповић,избеглица из Хрватске  

 
 
 

У НИШУ 10.856 РАСЕЉЕНИХ 
Блиц - Србија, 09.03.2009; Страна: 12 

 
Градско веће усвојило је предлог Локалног плана акције за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица у Нишу за период 2009-2013. године. Према 
званичним подацима, у Нишу је регистровано 10.856 интерно расељених лица и 
избеглица. Овај стратешки документ изражава дугорочно опредељење локалне 
самоуправе да у сарадњи са партнерским организацијама и установама побољша 
услове живота избеглих и интерно расељених лица у Нишу. Корисници локалног 
акционог плана су сва избегла и интерно расељена лица која бораве у Нишу, као и лица 
која су изгубила овај статус (бивше избеглице), али се и даље сусрећу са проблемима 
који прате ову популацију.  
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ДО КРОВА УЗ ПОДРШКУ УН И ЕУ 

Политика, 09.03.2009; Страна: А24 
 
Крушевац - Градска управа Крушевца сачинила је локални акциони план за 
изградњу 70 кућа намењених породицама расељених и прогнаних са Космета, 
приоритетно за 34 породице са Космета које већ десет година живе у трошним 
баракама некадашњег насеља омладинске радне акције „Морава 72" у Великој 
Ломници, подно Јастрепца. Према том плану, изградња би требало да буде 
завршена до 2012. За ову намену у градском буџету је предвиђено 300.000 евра, 
што је отприлике четвртина потребних средстава. 
- Наш пројекат смо представили у Београду 20. фебруара, поводом Међународног дана 
социјалне правде, који су од ове године установиле Уједињене нације. Покровитељи 
оваквих и сличних пројеката су специјализоване организације Европске уније, и са те 
стране очекујемо финансијску подршку, јер ми немамо могућности да обезбедимо више 
од четвртине потребних средстава за 70 најугроженијих породица са Космета - каже за 
„Политику" градоначелник Крушевца Драган Аздејковић. 
У оквиру усвојеног документа предвиђена су средства и за дошколовање и 
преквалификацију најмање 80 расељених у овој години, како би лакше дошли до 
посла. У току су припреме за формирање градског савета за питања имиграције, 
који треба да допринесе бржем решавању проблема интеграције избеглих и 
расељених. Савет треба да обезбеди ефикасније повезивање са међународним 
асоцијацијама које раде под покровитељством УН и ЕУ, Владом Србије и њеним 
институцијама, Комесаријатом за избеглице и организацијама и установама локалне 
заједнице. У избегличком насељу у Великој Ломници вест о могућој изградњи кућа 
дочекана је са великим надањима али и дозом неверице: 
- Као самохрана мајка, живим са два малолетна сина, Николом од десет година и 
Стефаном од 12, у једној соби. Нити ми више можемо да издржимо, нити ова трула 
барака. Бојим се да и сада и то о градњи кућа не буде само празна прича, каквих је пуно 
било до сада - наглашава Јасмина Суботић, која је 1999. овде дошла након што је 
прогнана из Обилића.  
 
 
 

ТИТОВО ПАРЧЕ СЛОБОДНЕ ЗЕМЉЕ 
Политика, 09.03.2009; Страна: А32 

 
Становници Мравињца код Горажда пажљиво негују парк који су подигли 1980. 
године и поручују: „Тешко оном ко дигне руку на Титове бориће, слова и 
петокраку” 
 
Горажде – Ретке су средине у БиХ у којима се још негује успомена на Јосипа Броза 
Тита и одржавају некадашња спомен-обележја подигнута њему у част. Један од 
изузетака је мали Титов парк, подигнут 1980. године на омањем узвишењу изнад 
магистралног пута према Фочи и даље ка Дубровнику, односно Горажду и Београду. 
Изнад бетониране, напукле, црвене петокраке стоји велики, из далека упечатљив 
натпис Тито, а изнад њега је већ стасалих 88 борова, засађених за његових 88 година.  
Било је то време када су мештани Мравињца, пуни елана, али и по партијском задатку 
подигли овај парк који је, међутим, управо захваљујући тим људима преживео 
политичке мене и минули рат, по чему је ова мала месна заједница постала 
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препознатљива.  
Мештани Мравињца, посебно они који станују уз Титов парк, кажу вам углас да је то „ 
једино слободно парче земље у Босни и Херцеговини”, наглашавајући да „парк не 
одржавају никакве институције, наредбе или директиве, већ они сами”. 
– Тешко оном ко дигне руку на Титове бориће, слова и петокраку, казује нам углас 
група мештана Мравињца. Овде, петнаестак километара од Горажда, крај реке Дрине, у 
месној заједници Мравињац, у згуснутим кућама, живи око 450 становника Бошњака. 
До пред последњи рат било их је више и већина је радила у оближњој хемијској 
индустрији „Азот” у Витковићима. Од фабрике су данас остале само зидине и празне 
хале, тек мањи број Срба се вратио на предратна огњишта, али су данашњи мештани 
Мравињца остали заклети следбеници и поштоваоци „Титовог лика и дела”. И не само 
што се заклињу, већ скоро пуне три деценије пазе Титов парк. 
– Можемо се о свему шалити, али кад је у питању наш Тито, ту нема шале! Кад се само 
сетим, у Титово време смо крампом и лопатама градили пруге, путеве, школе, а ове 
данашње демократе не могу најсавременијом механизацијом ни километар аутопута да 
ураде без афера. Нису у стању ни да окрече све оно што је за време Тита направљено, 
казује Осман Херак, један од комшија и неформалних чувара Титовог парка у 
Мравињцу. Емиз Фејзић додаје како су данас појединци све посвојили, али нису и не 
могу ово парче њихових успомена. 
– Овај наш парк је наша и Титова слободна територија, каже Емир Фејзић, један од 
чланова омладинске радне бригаде која је под командом овдашњег активисте и 
предузетника Суља Хреље, 1980. године, након Титове смрти, осмислила и подигла ово 
спомен-обележје. 
Изуздин Хастор се до у детаља сећа да су бетонске темеље за слова копали дубоко 40 
центиметара, да је њихова дебљина 30 центиметара, те да су висока 15 метара, а 
широка око осам метара.  
– Највише бетона нам је трабало за петокраку. Наравно, све смо радили ручно. Доле 
мешали бетон крај асфалта, а затим ударнички га гурали колицима узбрдо. Сећам се, 
било нас је доста, а највреднији су били Џевад Аликавазовић, Нада Беговић, Невлида 
Османспахић, Рашид Хреља, Миломирка Делић и Светко Беговић, казује Хастор.  
И најближа комшиница Титовог парка Сехија Поздер каже да су и она и њен супруг 
Едхем учествовали у акцији. 
– Кад смо завршили парк, нико од нас двоје није био срећнији. Током рата сам 
страховала да парк не погоди нека граната и да га не оштети. Али срећом, све је 
преживео, прича Поздерова. И након последњег рата мештани Мравињца – Бошњаци и 
ретки Срби повратници, настављају да свакодневно одржавају Титов парк. Како је 
смештен одмах уз прометни магистрални пут бројни пролазници свраћају, 
фотографишу се, а неки положе и свеже цвеће.  
 
Антрфиле: 
Ужичани, ако може, дајте бронзаног Тита  
 
Неостварена жеља мештана Мравињца је да у овом парку подигну бронзани 
Титов споменик. Чули су, кажу, да их има неколико на ужичком отпаду предузећа 
„Синма”, али признају да немају пара за његов откуп. – Ако може овако преко 
новина, позивамо их да нам дају бронзаног Тита, који би овде заблистао пуним 
сјајем, поручују мештани Мравињца, који се сваке године 30. априла навече, 
окупе у Титовом парку где пале традиционалну првомајску ватру. – Тада певамо 
његове песме, сећамо се лепог времена, које ће се тешко поновити, каже Емир Фејзић.  
Ако нам дирнете Тита – биће белаја 
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Почетком 1992. године у Мравињац је дошло неколико активиста Странке демократске 
акције, наговарајући мештане да са брега изнад магистрале уклоне слова и петокраку.  
– Успротивили смо се и упозорили их, ако нам дирнете Тита – биће белаја, након чега 
су одустали! И данас, кад би неко покушао да оскрнави Титовом парк не би се добро 
провео, вели Нермин Ђузел.  
 
 
 

РЕСОРИ ПРЕЧИ ОД КАБИНЕТА 
Вечерње Новости, 09.03.2009; Страна: 3 

 
Четири министра, који су уједно потпредседници Владе, ВИШЕ РАДЕ у 
МИНИСТАРСТВИМА 
 
Дачић у влади само четвртком, Динкић више обавеза има као вицепремијер 
 
АКО му је потребна хитна помоћ неког од потпредседника Владе, у кабинет 
премијера Мирка Цветковића најбрже могу да стигну Божидар Ђелић и Јован 
Кркобабић. Од четири "вицепремијера", њих двојица имају "седиште" у Немањиној 11, 
док је Млађану Динкићу и премијеровом заменику Ивици Дачићу радно место - у 
министарствима која воде. 
Дачић, као први међу потпредседницима, свраћа у кабинет у Немањиној 11 на коме 
стоји плочица - заменик председника Владе, најчешће само четвртком, на дан редовне 
седнице. 
Све састанке и пријеме "први полицајац" организује у Палати Србије, у свом ресорном 
кабинету, иако, поред руковођења "органима реда и мира", Дачић као заменик 
премијера има задатак да одмени Цветковића кад год овај није у могућности да обавља 
своју функцију. То значи да је његова обавеза да заказује и председава седницама 
Владе у одсуству премијера, што се за првих шест месеци десило свега неколико пута. 
Поред тих обавеза, Дачићу, као првом потпредседнику, у опису "радног места" пише и 
да помаже премијеру у вођењу и усмеравању Владе, да се стара о јединству политичког 
деловања и усклађује и координира рад Владе. 
Млађан Динкић, потпредседник Владе задужен за привредни развој и министар 
економије, отворено признаје да више обавеза има као вицепремијер, иако му је 
кабинет у згради Министарства за економију и регионални развој на Булевару краља 
Александра. 
- Моји сарадници из Министарства више се баве самим Министарством економије и 
регионалним развојем него што су то радили раније - рекао нам је Динкић. 
На основу овлашћења премијера, лидер Г 17 плус, између осталог, координира рад свих 
економских ресора, задужен је за сарадњу с међународним финансијским 
институцијама и координира пројекте инфраструктурног развоја Србије од 
националног и регионалног значаја. Заједно са Цветковићем, Динкић је задужен и за 
"надгледање" приватизације јавних предузећа. Иако је први задатак вицепремијера 
Јована Кркобабића да се бори за статус пензионера, он у кабинету у згради Владе 
не размишља само о њима: 
- Потпредседник је по овлашћењу премијера задужен, између осталог, и за 
избеглице, расељена лица, привремено расељене, питања реадмисије и 
здравствене заштите за шири слој становништва - речено нам је у Кркобабићевом 
кабинету.  



 5 

Божидар Ђелић уједно је и министар за науку и технолошки развој. Своје министарство 
он може да види "кроз прозор", јер седи у седишту Владе, а портфељ му је у 
Немањиној, преко пута. Његова највећа обавеза као вицепремијера јесте да координира 
послове Владе у вези са европским интеграцијама и да предводи процес придруживања 
Србије Бриселу.  
 
Антрфиле: 
НЕМА ДУПЛЕ "ВОЈСКЕ" 
КАКО би се смањила администрација, Влада је крајем прошле године укинула 
могућност да вицепремијери који држе и ресор имају два кабинета са дуплом "војском" 
чиновника. Сви потпредседници сада имају између 15 и 20 запослених у кабинетима, а 
у прошлој влади потпредседник је имао 37 својих запослених сарадника. 
 
МАЛО ЗАМЕНА 
ВиШе од деведесет одсто седница, откако је Влада формирана, водио је председник 
Цветковић - речено нам је у Немањиној 11.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 10 .03.2009. год 
 
 
 

ПРИЗНАЈУЋИ ДУГ, ПРИЗНАЈУ И ДРЖАВУ КОСОВО 
Политика, 10.03.2009; Страна: А6 

 
Срби не могу да потпишу уговор који им нуди КЕК на коме пише „Република 
Косово” каже Звонимир Стевић, државни секретар у Министарству за Косово и 
Метохију 
 
Срби у Косовском Поморављу и даље немају струју и организују протесте, КЕК тражи 
измиривање заосталих рачуна и потписивање уговора о редовном плаћању струје, а 
представници власти у Београду кажу да је то неприхватљиво јер на меморандумима 
уговора пише „Република Косово”. Ни Београд ни Приштина, међутим, немају решења 
за практичне проблеме са којима се суочавају Срби у Шилову и другим местима. 
– Министарство за Косово и Метохију у контакту је са Министарством за енергетику и 
челницима Електропривреде Србије како би се испитале све могућности за 
превазилажење проблема у коме су се нашли Срби који су осам дана без струје – каже 
за „Политику” Звонимир Стевић, државни секретар у Министарству за Косово и 
Метохију. 
Координатор за односе са јавношћу у КЕК-у Сурмије Кика за „Политику” каже да су 
они комерцијална компанија и да захтевају од потрошача, без обзира на то о којим се 
националностима ради, да измирују рачуне. На питање да ли је КЕК-у познато колико 
су Срби утрошили електричне енергије од новембра до данас и како ће је обрачунавати, 
Кика наводи да о детаљима не зна много, али да Срби све информације о дугу могу 
добити у најближој испостави КЕК-а у сваком граду. Када је реч о дугу за последњих 
девет година он ће, каже Кека, бити „репрограмиран”. О томе ће, како најављује, бити 
договора са српском заједницом. Срби од рата до данас за утрошену електричну 
енергију дугују више од 123 милиона евра. 
Србија, међутим, предлаже другачије решење проблема. Стевић каже да постоји 
могућност формирања предузећа које би било задужено за снабдевање струјом српских 
средина, а друго решење било би испоручивање струје Косову из Србије у 
противвредности дуга српских домаћинстава. Према мишљењу Душана Јањића из 
Форума за етничке односе, проблем снабдевања струјом српских средина неће моћи да 
се реши на тај начин јер је то потпуно неприхватљиво за албанску страну. „Београд би 
морао да уђе у разговоре са Албанцима о репрограму дуга као и да преко директне 
помоћи српским породицама плати један део њихових дуговања. Поред тога, Србија 
мора да отвори питање злоупотребе власти међународне заједнице и да доведе у 
питање власништво над КЕК-ом, односно да уђе у власничку структуру КЕК-а на 
основу чињенице да је узурпирана имовина електропривреде”, сматра Јањић. Он 
подсећа да овај проблем постоји од 2000. године и да га и српска и албанска страна 
користе за политичко рашчишћавање.  
„КЕК кроз уговоре које нуди жели да каже да се Косово призна као држава да би се 
снабдевање нормализовало, а на другој страни Србија жели да направи тамо предузеће 
преко кога би се струја плаћала. Та злоупотреба је опасна, јер испаштају Срби који 
данима остају без струје”, каже Јањић. Он, такође, истиче да је КЕК погрешно изабрао 
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Шилово као мету јер ако неко њих покрене са огњишта то се неће зауставити само на 
Шилову.  
 
Антрфиле: 
Срби прете исељавањем са Косова 
 
Срби су и јуче наставили протесте. Житељи општина Обилић и Вучитрн најавили 
су да ће, уколико снабдевање струјом не буде ускоро нормализовано, организовано 
тракторима и аутомобилима кренути у централну Србију да би указали на свој 
проблем. У Прилужју, једној од највећих српских енклава на централном Косову, 
јуче су престале са радом основна и средња школа, па ће тако 420 ђака бити 
приморано да седи у хладним учионицама, а Дом здравља прима само најхитније 
случајеве.  
 
 

 
ВАКУУМ ИЗМЕЂУ УНМИКА И ЕУЛЕКСА СПРЕЧАВА АКЦИЈУ 

Данас, 10.03.2009; Страна: 2 
 
Министарство за Косово и Метохију апелује на међународну заједницу да „пусти 
струју“ мештанима у српским селима до трајног решења проблема 
 
Београд, Шилово, Мадрид - Јучерашњи протест око 2.000 мештана села Шилово и 
околних места на Косову која немају струју већ осам дана јер Косовска енергетска 
корпорација (КЕК) неће да им поправи квар док не почну да плаћају рачуне, протекао је 
мирно. Поред Шилова, на Косову је прошле недеље струја искључена и Србима у 
Прилужју и селу Граце у општини Вучитрн, и Бабином Мосту и Племетини у општини 
Обилић. Протести ће бити организовани и данас. 
Мештани тих села позвали су званичнике Србије да учине све што је у њиховој моћи 
како би се коначно решио проблем снабдевања струјом, али су и исказали 
незадовољство „непримереном реакцијом Косовске полиције“ након које је у недељу 
повређено педесетак људи од којих је троје пребачено у болницу у Грачаницу. 
Звонимир Стевић, државни секретар Министарства за КиМ, каже да питање 
снабдевања струјом не може бити трајно решено у скорије време, али да власти Србије 
улажу напоре да се срединама у којима живе Срби обезбеди бар тренутно редовно 
снабдевање електричном енергијом. 
Стевић је навео да су у току преговори унутар Министарства за Косово и 
Метохију и да је то министарство ступило у контакт са Министарством за 
енергетику и челницима Електропривреде Србије како би се проучиле могућности 
да се ступи у контакт са међународном заједницом на Косову и почну разговори 
који би донели решење. „Дотле, апелујемо на међународну заједницу да се народу 
пусти струја, а да ми у ходу, за наредну годину, то питање дефинишемо и ставимо 
ван дневног реда“, рекао је Стевић. Он је оценио да и „вакуум на релацији Унмик 
- Еулекс“ свакако утиче на решавање питања снабдевања струјом српских 
средина, пошто, како је рекао, Унмик „пере руке“ од тога, а Еулекс још није 
спреман и „сондира“ терен за спровођење плана у шест тачака.  
Председник општине Вучитрн Зоран Ракић рекао је на протесту да због искључења 
струје и недостатка елементарних услова од јуче не раде основна и средња школа, 
пошта, канцеларије општине и месне заједнице, а у амбуланту ће бити примани само 
хитни случајеви. Саша Андрић, председник села Прилужје, рекао је да му се обратило 
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око 50 мештана који су најавили да ће организовано, тракторима, приколицама и 
аутомобилима кренути у централну Србију, уколико селу не буде прикључена струја 
ове седмице.  
Председник Србије Борис Тадић у сталном је контакту са министром за Косово и 
Метохију Гораном Богдановићем око решавања проблема са струјом у Шилову, речено 
је агенцији Фонет у делегацији председника Србије у Мадриду. Како је наведено, Тадић 
сматра да свака врста насиља над Србима мора бити искључена. Он је о тешком 
положају Срба на Косову разговарао и са премијером Шпаније Хозе Луис Родригес 
Сапатером и оценио да су они најугроженији у Европи. 
 
Антрфиле: 
Прети хуманитарна катастрофа 
 
Демократска странка Србије најоштрије осуђује „бруталну“ акцију полиције против 
Срба из Шилова који су протестовали због вишедневног искључења струје. Искључења 
струје су, сматрају у ДСС, метод којим преостале Србе желе да протерају са Косова. 
Слободан Самарџић, потпредседник ДСС и бивши министар за КиМ, на јучерашњој 
страначкој конференцији за новинаре, позвао је државу Србију да активније реагује, „а 
не да само објављује саопштења“. Самарџић је упозорио да косовским Србима прети 
„хуманитарна катастрофа“.  
 
 
 

ЛАГАЛИ ЗБОГ СВОЈИХ ИНТЕРЕСА 
Глас Јавности, 10.03.2009; Страна: 15 

 
Свештеник демантује да је трошио новац хуманитарног удружења 
 
Председник српско-ромског хуманитарног удружења „Света мати Параскева“, 
Раде Јовновић, тврди да су га Вуковић, Вонасек и Барјактаревић неправедно 
оптужили да је новац удружења трошио за личне потребе 
 
ШАБАЦ - Раде Јовановић, пензионисани свештеник и председник српско-ромског 
хуманитарног удружења „Света мати Параскева“, демантује оптужбе Милорада 
Вонасека, Марка Вуковића и Мрина Барјактаревића да је део новца који је прикупљен 
за изградњу цркве и дома трошио ван контроле и да за све има рачуне и доказе да није 
ни банку потрошио на себе. 
Нема слободне парцеле 
- Удружење је основано 3. августа 2007. године, када је регистровано код 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, са циљем да се прошири 
пријатељство, да помогнемо избеглим лицима и свима којима је потребна помоћ, 
да помогнемо деци без родитеља и самохраним мајкама. Ми смо хтели да зидамо 
цркву и дом за сву децу, а не само ромску - каже Раде Јовановић. 
- Послали смо и допис градоначелнику општине Милошу Милошевићу да нам уступи 
неку од парцела на којој бисмо градили и дом и цркву, али смо добили негативан 
одговор, да нема расположивих парцела. Идеја је била да после зидања, црква буде 
власништво Епархије, а дом општине - објашњава пензионисани свештеник. 
Он наводи да су прикупили укупно 110.014 динара и 225 евра, а да су Милораду 
Вонасеку исплаћене услуге које је чинио за удружење и да се он одрекао дуга. 
- Међу 12 оснивача, њих нигде нема. Они су све ово смислили како би своје удружење 
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„Човек човеку“ боље прошло, а мене облатили - тврди Јовановић. Он каже да је новац 
потрошен за набавку рачунарске опреме за потребе Удружења. 
 
Сакупићемо новац 
- То је сада у мојој кући, јер немамо пара да плаћамо канцеларију. Такође имам и 
рачуне за телефон. Ја сам за потребе удружења трошио свој новац за телефон један 
месец. Нисмо могли да изведемо ниједну хуманитарну акцију коју смо планирали, јер 
немамо новац, а планирамо да конкуришемо за пројекте страних амбасада које су 
трајног карактера и рачунамо на донације. Сада немамо пара да купимо плац за 
изградњу, али ћемо се трудити да прикупимо новац за хуманитарне акције - обећао је 
Раде Јовановић.  
 
 
 

СПРЕЧИТИ ОТКАЗЕ И СИРОМАШТВО 
Вечерње Новости, 10.03.2009; Страна: 7 

 
ШТА САДРЖИ ПАКЕТ СОЦИЈАЛНИХ МЕРА КОЈЕ ПРЕДЛАЖЕ 
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
 
Помоћи радницима без плате, удвостручити дечје додатке, растеретити 
послодавце... 
 
ЗАУСТАВИТИ даљи пад стандарда, спречити отказе, помоћи најугроженијем 
становништву.., само су неки од задатака који очекују српску владу у време када се и 
наша земља суочава са последицама рецесије. Министарство рада и социјалне 
политике, као допуну постојећим мерама, доставило пакет предлога за превазилажење 
социоекономске кризе о којима ће остали министри дати суд наредних дана. 
Документ који је уручен свим члановима Владе, састоји се из две групе сугестија. Прва 
се односи на препоруке послодавцима, а друга на социјалну заштиту најугроженијих. 
У првом пакету су препоруке: 
- да се радницима запосленима у текстилној, дрвнопрерађивачкој и индустрији обуће, 
који не примају плате или подижу минималац, исплати солидарна помоћ од 5.000 
динара ( у 40 општина има 50.000 до 80.000 таквих запослених). 
- да се омогући послодавцима да смање фонд радних сати са 40 на 32 недељно, с тим 
што би се радницима зараде и доприноси исплаћивали у пуном износу. 
- да се, у случају смањења потребе за радом, послодавци определе да раднике пошаљу 
на плаћено одсуство од 45 дана и у то време да им исплаћују 60 одсто плате. По истеку 
овог рока, предлаже се могућност још 45 дана “одмора” током којег би запослени 
примали минималац. 
- да се у ангажовању на јавним радовима предност даје избеглима и расељенима, 
Ромима, особама са инвалидитетом, вишковима радника... 
У групи мера које се односе на социјалну заштиту највећи нагласак се ставља на 
проблеме сиромашне деце. 
1. Предлаже се да се дечји додаци удвоструче и да се исплаћују два пута годишње. За 
ту сврху би се морало обезбедити 1,4 милијарде динара и тим би се новцем покрили 
трошкови за 365.808 деце. У Министарству наводе да би би требало осигурати додатна 
средства и за 60.230 деце која живе са самохраним родитељима, у хранитељским или 
старатељским породицама или са сметњама у развоју, којима би такође требало 
доделити дупле износе. За ове сврхе, неопходно је 277 милиона динара. 
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2. Материјално обезбеђење и помоћ тренутно прима 59.210 породица, са 151.180 
чланова. Ако би се најсиромашнијим породицама које имају двоје деце, а таквих је 
18.412, обезбедила једнократна исплата од 2.000 динара, потребно је издвојити 37 
милиона динара. А ако се породицама са троје и више, каквих је 8.969, исплаћивало по 
3.000 динара, било би потребно 27 милиона динара. И ове би износе, оцењују у 
министарству, требало удвостручити јер су и више него симболични. 
- Наш предлог је да се оснује Фонд за социјалне интервенције у који би се сливао део 
прихода од игара на срећу као и средстава добијених применом Закона о одузимању 
имовине стечене криминалним радњама - каже Расим Љајић, министар рада и социјлне 
политике. - На тај начин би било могуће да се социјална давања доделе онима којима су 
најпотребнија. Предложена додатна минимална средства која би требало да се издвоје 
из буџета су изузетно рестриктивна и намењена су искључиво најугроженијим 
категоријама становништва.  
 
Антрфиле: 
ПОРЕЗИ И ОЛАКШИЦЕ 
 
ДА би се, бар иоле, растеретили послодавци у Србији, у Министарству рада и 
социјалне политике предлажу колегама из осталих ресора да размотре могућност 
фискалног растерећења малих привредника. Идеја је да би се смањење пореза и 
доприноса на ниже зараде позитивно одразило на пословни биланс. Зато се предлаже да 
се важећи лимит од 5.000 динара, на који се сада не плаћају дажбине држави, подигне 
на 10.000 динара. 
 
СТИПЕНДИЈЕ  
 
Неопходно је: 
- наставити са стипендирањем 1.000 средњошколаца из сиромашних породица, и 
размислити о проширењу листе. Са додатних 90 милиона динара могло би да се 
омогући школовање још 2.000 средњошколаца. 
-на разматрању је и предлог да се обезбеди додатних 80 милиона динара за 
организовање помоћи у кући старима у сеоским домаћинствима, отварање нових 
дневних боравака, 
- наставити са политиком субвенција рачуна за струју. Велики дужници са малим 
примањима могли би своја потраживања плаћати у ратама.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 11 .03.2009. год 
 
 
 

САСТАНАК О ИЗБЕГЛИЦАМА И РАСЕЉЕНИМ 
Глас Јавности, 11.03.2009; Страна: 6 

 
БЕОГРАД - Радни састанак „Пројекти и активности за избегла и интерно 
расељена лица у Србији у 2009.“ биће одржан 11. и 12. марта у хотелу „Шумарице“ 
у Крагујевцу, саопштио је Комесаријат за избеглице, преноси Тањуг. 
Како је најављено, састанку ће присуствовати потпредседник Владе Србије др 
Јован Кркобабић, комесар за избеглице Владимир Цуцић, директор Покрајинског 
фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Дејан 
Павловић, општински повереници за избеглице и представници међународних и 
невладиних организација.  
 
 
 

САДА И КАМПАЊИ ТЕШКИ 
Вечерње Новости, 11.03.2009; Страна: 20 

 
ПОЧИЊЕ ГРАДЊА СТАНОВА ЗА НЕВОЉНИКЕ ИЗ КАМПА У СМЕДЕРЕВУ 
 
СМЕДЕРЕВО - Смедерево ће у наредне три године обезбедити кров над главом за 
85 породица које су остале без домова широм бивше државе. Прво ће бити 
збринуте породице из колективног центра, а изградња првих 20 станова за њих 
почиње средином године. 
Колективни центар у Радинцу крај Смедерева највећи је на Балкану. Има 540 
житеља који немају куда да оду. У скромним, скученим баракама живи 150 
породица. У некима и више. Имају обезбеђен по оброк дневно, и то само радним 
данима. Око 200 деце живи у очајним условима, често без грејања и воде. Помоћ, 
донације и брига за ове бескућнике одавно су прошлост. Више их, кажу, ни 
политичари у кампањама не обилазе.Последњи функционер који је, после више година, 
прошлог месеца, крочио у овај заборављени град био је министар Расим Љајић, који је 
страдалницима обећао помоћ у храни, одећи и обући, али и најавио затварање овог 
кампа до 2012. године. Пре тога, сви ови људи морају да буду збринути. Тај посао већ 
су започели челници Смедерева. Житељи кампа биће први на реду за добијање станова. 
- Овакав план био је преко потребан, јер имамо 15.000 расељених и 850 избеглица. 
За три године изградићемо 85 станова за најугоженије породице - најавила је др 
Весна Јеремић-Драгојевић, члан Градског већа, задужена за социјалну политику. 
Становима може да се нада 50 избегличких породица. Ових дана требало би да 
буде потписан уговор са УНХЦР који ће финансирати градњу првих 20 станова.  
 
Антрфиле: 
ДАЈЕ ГРАД 
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Град ће обезбедити земљиште, инфраструктуру и неопходне дозволе, што је 30 
одсто целокупних трошкова изградње зграде чији ће камен-темељац бити 
постављен вероватно у јулу.  
 
 

НЕМАЈУ МИРА НИ ЖИВИ НИ МРТВИ 
Политика, 11.03.2009; Страна: А21 

 
Мостарски Срби изложени провокацијама, малтретирањима и застрашивању 
 
Мостар – Куће мостарских Срба у насељу Врапчићи у понедељак су ишаране 
увредљивим графитима „Маму вам српску” што је јако узнемирило повратнике у 
овом насељу, али и целом Мостару. Срби из овог насеља причају да је последњих 
седам до осам година, откако су се вратили у своје домове, скоро свака српска кућа у 
Врапчићима по неколико пута каменована, обијена или ишарана графитима.  
„Кад смо устали , имали смо шта да видимо – фасада је била ишарана погрдним 
натписима ’маму вам српску’. Осим на нашој кући, знамо да су ишаране и две куће 
наших комшија. Ово је порука свима нама који живимо овде”, испричала је та 
„Политику” Мара Миловић, повратница чија кућа се нашла на мети вандала.  
Њен супруг Брано Миловић додаје да су он и његова породица више пута били 
изложени провокацијама и увредама. Миловићи раније нису хтели да реагују ни да се 
обраћају полицији јер су мислили да се ради о провокацијама малолетника и да ће 
престати. Но након што им је на Божић ове године запаљена палма која је засађена тик 
уз кућу, претње су почели да схватају озбиљно. Чак им је и неколико пута запрећено да 
ће им бити запаљена кућа. 
„Овакве поруке нису никоме потребне и не знамо шта је разлог. Има добацивања, 
ружних порука и осталог али све то толеришемо и прелазимо преко тога рачунајући да 
се ради о деци или малолетницима, но сада се чини да се не ради само о малолетницима 
јер се из дана у дан напади повећавају и учестало дешавају”, каже Миловић додајући да 
нико у таквом окружењу не може бити спокојан.  
Његови суседи кажу да су и сами претрпели нападе за Божић када је каменовано 
неколико повратничких кућа. „Полиција је долазила и тада и сада. Мислимо да знају ко 
то ради, али да им или неће или не смеју ништа”, каже један мештанин Врапчића. Да су 
у сличној ситуацији још многи Срби у Мостару потврдио је и мостарски 
свештеник Радивоје Круљ који каже да му се верници често обраћају тврдећи да 
имају проблеме везане за безбедност, провокације и малтретирања. Поред тога 
што доживљавају непријатне ситуације, Круљ каже да се људи жале да их 
полиција не штити. „Управо ових дана један разочарани Мостарац казао ми је да се 
након свакодневних провокација и малтретирања обратио полицији. Но кад је 
полицајац дошао и он се придружио провокацијама обративши му се речима ’дајте име 
и презиме да видимо јеси ли за Хаг’”, прича мостарски православни свештеник. 
На мети напада у Мостару је неретко и имовина Српске православне цркве. Полиција 
углавном обави увиђај и трага за починиоцима, али ретко их пронађе. Можда звучи 
невероватно, али може се рећи да ни мртви Срби немају мира. Поред девастације 
гробаља недавно је у једном мостарском селу на гроб извесног Младена Јелића рођеног 
1931, а а сахрањеног ове године, бачена експлозивна направа. Мотиви нису познати, јер 
починиоци још нису пронађени.  
 
Антрфиле: 
Казнити починиоце 
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Министар из реда српског народа у Влади Херцеговачко-неретванског кантона Борис 
Бабић обишао је повратнике у Врапчићима обећавши да ће покушати да утиче да се 
починиоци што пре открију и казне. „Повратници би требало да се осећају 
најзаштићенијим у целој држави, али смо сведоци сталних застрашивања путем разних 
порука које изазивају страх. Овакви инциденти изазивају страх и требало би показати 
више разумевања и толеранције, не треба нам то да живимо у страху”, каже Бабић.  

 
 

СКУП И СПОР ПОВРАТАК У БИХ 
Правда, 11.03.2009; Страна: 2 

 
Министар за људска права и избеглице БиХ Сафет Халиловић каже да сви нивои 
власти и међународни донатори морају пружити већу финансијску подршку да би 
се до 2015. године реализовала ревидирана стратегија за повратак у БиХ. Тим 
документом први пут је предвиђен институт надокнаде штете за уништену 
имовину коју није могуће вратити. Халиловић је нагласио да је од 1992. до 1995. из 
њихових домова измештено 2,2 милиона грађана БиХ, да је њих 400 хиљада још у 
иностранству, од чега је 150 хиљада изразило жељу да се врати.  
 
 
 

СЕКТАШИ ОПАСНИ ЗА ДЕЦУ! 
Пресс, 11.03.2009; Страна: 10 

 
Члан Европске федерације за борбу против секти Зоран Луковић оштро се 
противи давању незбринуте деце на хранитељство у секташке породице 
 
БЕОГРАД - Чланови верских секти, међу њима и Јеховини сведоци, не смеју да 
добијају децу на усвајање и хранитељско старање, тврди за Пресс инспектор 
полицијске управе Београда Зоран Луковић, који је и члан Европске федерације за 
борбу против секташког деловања. Он каже да је Центар за социјални рад погрешио 
када је једанаестогодишњу девојчицу дао на чување породици из Обреновца, која 
припада секти Јеховини сведоци, о чему је Пресс већ писао. 
 
Да подсетимо, једанаестогодишња С. Б. дата је овој породици, иако су у Центру за 
социјални рад знали да су њени чланови припадници Јеховиних сведока. Шта више, 
надлежни социјални радници, упркос противљењу њене мајке Слађане Јовановић, 
сматрају да ово дете има добре услове за одрастање. Зоран Луковић упозорава да су 
потребе детета у секташкој породици угрожене и да држава о томе мора да води 
рачуна. 
Незнање државе 
- Јеховини сведоци су друштво одабраних које верује у спасење. Они имају право да 
верују у то и то право њима нико не оспорава. Међутим, не може нико својим верским 
опредељењем да врши дискриминацију других. Заиста не бих желео да кажем да је то 
неко злонамерно урадио, али држава више нема право на незнање. Јер, вероватно 
постоји још таквих случајева, а људи тога нису свесни. Значи, нема простора да се 
дешавају такве ствари јер су деца у питању - каже Луковић. 
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Он објашњава да Јеховини сведоци живе у фанатизованим, затвореним условима, који 
су штетни за дете, којем треба понудити што више садржаја да би оно могло свестрано 
да се развија. 
- Развојне потребе детета код Јеховиних сведока су угрожене. Деца код њих, на пример, 
не могу да носе накит нити било које украсне предмете. То је по њима 
идолопоклонство, односно фетишизам, веровања у неке предмете, што је изопачење 
вере. Јеховини сведоци не учествују у верским свечаностима других вера, нису су им 
дозвољене поздравне речи, честитке поводом празника, код њих нема слављења 
рођендана, не читају књиге, осим Библије, не смеју да буду активни у омладинским 
удружењима, не гледају филмове, не интересују се за познате личности, не баве се 
спортом, о трансфузији крви да не причамо - наводи Луковић. 
Строга дисциплина 
По његовим речима, ове особе су стално под пратњом и све је сведено на интерес секте. 
- Не иду сами у град, не окрећу се лево-десно, не испољавају радозналост. Њима се не 
препоручују посете психологу или психијатру, него се за то бира обично неко старији 
из те организације. Све је сведено на интерес секте, мисионарење, учење, вежбање 
говора... Бракови се склапају унутар организације. Како дете, које расте у аутистичним 
условима, може да се развија, ако не може да има пријатељство са људима изван 
организације? - пита Луковић. 
У погледу дечје радозналости, занемаривање развојних потреба детета у Јеховиним 
сведоцима оставља последице на целокупан развој личности. 
- Психички поремећаји, према свим публикацијама, четири пута су присутнији код 
Јеховиних сведока - навео је Луковић. 
Психолог Драгана Коруга каже да ће дете које борави у таквој заједници сигурно 
усвојити неке њене обрасце понашања. 
- Мени је врло важно да ли то дете има негу, храну, љубав која му је потребна и да није 
на улици. Међутим, што се тиче идеологија, свако дете које борави у некој таквој 
заједници, сигурно ће покупити неке обрасца понашања - каже Коруга. 
Београдски клинички психолог, један од ретких који се бави проблемом секти, а који је 
желео да остане анониман, такође каже да боравак детета у породицу Јеховиних 
сведока омета и успорава његов развој. 
- Јеховини сведоци инсистирају на затворености. Не друже се са околином, односно 
људима из других организација, ретке су активности којима се њихова деца баве. То, 
наравно, омета и успорава развој детета - каже он.  
 
Антрфиле: 
Фамилија у избегличким камповима 
 
У Србији, према Луковићевим речима, делује секта Фамилија, која промовише 
проституцију, а делује по избегличким и камповима за децу, али у руху 
хуманитарне организације. 
- Она је у свету забрањена већ годинама, а у Србију је ушла у два наврата, и данас 
постоји и делује по избегличким и камповима за расељену децу. Ово што вам 
говорим чуо сам од својих колега из ФЕКРИС-а, Европске федерације за борбу 
против секти - каже Луковић. 
 
Факти 
- Јеховини сведоци верују у долазак Исуса Христа и да ће само 144.000 Јеховиних 
сведока бити спасено и живети у рајском насељу, а да би се ушло у ту групу спасених, 
мора се прецизно следити верска доктрина 
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- Уколико се од чланова неко не предржава правила, иде на судски одбор. Најгора казна 
је екскомуникација, односно избацивање из организације и лишавање могућности 
васкрсења на рајској земљи 
- Јеховини сведоци у Србији су присутни око 100 година. У свету, а и код нас, ово је 
једна од најбројнијих секти  
 
 
 
 

СРБИЈИ ЗА СИРОТИЊУ ФАЛЕ 3,3 МИЛИЈАРДЕ 
Дневник, 11.03.2009; Страна: 5 

 
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ СПРЕМА ПАКЕТ МЕРА, 
АЛИ... 
 
Очи готово целе Србије упрте су у Министарство рада и социјалне политике које 
ових дана припрема пакет социјалних мера којима треба да се помогне 
најугроженијима. Помоћ очекују и запослени и незапослени, сиромашне породице, 
деца, стари, примаоци разних социјалних помоћи, а новца у буџету за исплату чак ни 
законом утврђених принадлежности нема а о давању нових тек треба да се договори 
након ребаланс буџета за ову годину.  
Социјални партнери почели су јуче разговоре о предложеним мерама и највећи 
проблем представља то како у што краћем року обезбедити довољно новца за 
реализацију минимума социјалне заштите које се њима нуде. Јер, држава је за ову 
годину већ планирала три милијарде за социјалне потребе, а да би “спасла” од кризе, 
треба јој додатне 3,3 милијарде динара, односно укупно шест милијарди. Око 700.000 
најсиромашнијих у Србији већ прима неку социјалну помоћ и за то се издваја 
четири милијарде динара, готово 800.000 је на евиденцији незапослених, од којих 
око 90.000 прима новчану надокнаду док остали немају никаквих примања, 
365.000 деце користи право на додатак, 59.210 породица прима материјално 
обезбеђ ење. Све што они у овом тренутку добијају ионако није довољно, а живети с 
неколико хиљада динара у наредном периоду, када се очекује снажнији удар кризе, 
представља немогућу мисију. Због такве процене Министарство рада и социјалне 
политике припремило је посебан пакет социјалних мера. Уколико се прихвати 
социјални пакет мера, најсиромашнији у Србији који примају неку социјалну помоћ 
могли би до краја године добити око 2.000 динара. Предлаже се и да се дечји додаци 
удвоструч е и да се исплаћују два пута годишње. За ту сврху би се морало обезбедити 
1,4 милијарда динара и тим би се новцем покрили трошкови за 365.000 деце. Осим тога, 
треба обезбедити и додатна средства за 60.230 деце која живе са самохраним 
родитељима, у хранитељским или старатељским породицама или оном са сметњама у 
развоју. Само за ову намену потребно је обезбедити 277 милиона динара. Да би се 
најсиромашнијим породицима које имају двоје деце, а таквих је 18.412, обезбедила 
једнократна исплата од 2.000 динара, потребно је обезбедити 37 милиона динара, а ако 
се породицама с троје и више деце, а таквих је 8.969, буде исплаћивало по 3.000 динара, 
потребно је додатних 27 милиона динара. Предлаже се и наставак стипендирања 1.000 
средњошколаца из сиромашних породица како и обезбеђивање додатних 90 милиона 
динара којима би се стипендирало још 2.000 средњошколаца. Посебно се разматра и 
предлог за обезбеђивање додатних 80 милиона динара за организовање помоћи у кући 
старима у сеоским домаћинствима и отварање нових дневних боравака. Тражи се и 
настављање субвенција за струју, као и да се великим дужницима с малим примањима 
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омогући плаћање у више рата. Држава планира и да помогне запосленима у текстилној, 
дрвнопрерађ ивачкој и индустрији обуће, који сада примају плату испод минималца, 
тако што ће им бити исплаћена солидарна помоћ од 5.000 динара.  
Предлаже се и да у јавним радовима од интереса за државу предност имају избегла 
и расељена лица, Роми, особе с инвалидитетом, радници проглашени за вишкове. 
Међу мерама социјалне заштите је и предлог за оснивање фонда за социјалне 
интервенције у који би се, како је већ најавио ресорни министар Расим Љајић, сливао 
део прихода од игара на срећу као и новца добијеног применом Закона о одузимању 
имовине стечене криминалним радњама.  
 
 

НЕМА ТАЈНИХ ОПТУЖНИЦА 
Дневник, 11.03.2009; Страна: 13 

 
ХРВАТСКИ МИНИСТАР ПОЛИЦИЈЕ ТОМИСЛАВ КАРАМАРКО ТВРДИ 
 
Срби који нису починили ратне злочине могу слободно да се врате у Хрватску, 
нема тајних оптужница, тврди министар полиције Хрватске Томислав Карамарко. 
Он је рекао да не постоје никакве тајне оптужнице и да све могу да се нађу на 
сајту Интерпола.  
“То су све отворене потернице за ратне злочине. Уколико се, међутим, у међувремену 
појави нови податак, отвори се случај", рекао је Карамарко. "Они који нису ништа лоше 
учинили, што је велика већина људи, могу слободно доћи у Хрватску и рашчистити 
недоумице, јер немају чега да се плаше. Они који су чинили злочине то знају и неће се 
враћати. Мислим да они који су у страху знају зашто су у страху", поручио је хрватски 
министар. Он каже да Хрватску "не занима национална припадност ратних 
злочинаца", али да "нико неће бити амнестиран од одговорности".  
На питање да ли још постоје међунационалне тензије између Срба повратника и Хрвата 
и, ако их има, у коликој мери, министар је казао да је Хрватска по том питању 
задовољна и да су појаве нетрпељивости и сукоба заиста минималне. "Убиство је 
убиство и ми тражимо починитеља. Више од 90 процената убистава је решено. Не бих 
делио убиства по тој основи, јер то најчешће и нема везе са националном припадношћу 
жртве или починиоца", рекао је министар унутрашњих послова Хрватске. На питање 
који су проблеми у борби против криминала у региону, Карамарко је навео да је један 
од проблема у Хрватској двојно држављанство неких криминалаца и неизручивање. 
“Међутим, улазимо у процес измене закона, постоји могућност и да се Устав промени, 
јер не може неко у Србији да убија и пљачка, па да дође у Хрватску и мисли да је 
сигуран. Полиције сарађ ују, ако су банде заједничке, морамо онда и ми да се 
заједнички боримо против њих", закључио је он. 
 
 

ТАЈНИ ПОСТУПЦИ ПРОТИВ СРБА И ДАЉЕ НА СНАЗИ 
Глас Јавности, 11.03.2009; Страна: 3 

 
Хрватска негира „тајне оптужнице“, али прогон и хапшења повратника не престају 
 
Око 2.000 Срба из Хрватске налази се на листама осумњичених, оптужених или 
осуђених за кривична дела ратних злочина који се воде пред хрватским 
надлежним органима 
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БЕОГРАД - Срби који нису починили ратне злочине могу слободно да се врате у 
Хрватску, никакве тајне оптужнице не постоје, изјавио је министар унутрашњих 
послова Хрватске Томислав Карамарко. 
- Нема никаквих тајних оптужница. Све могу да се нађу на сајту Интерпола. То су 
све отворене потернице за ратне злочине. Уколико се, међутим, у међувремену 
појави нови податак, отвори се случај - рекао је он интервјуу за франкфуртске Вести. 
- Они који нису ништа лоше учинили, што је већина људи, могу слободно доћи у 
Хрватску и рашчистити недоумице, јер немају чега да се плаше. Они који су чинили 
злочине то знају и неће се враћати. Мислим да они који су у страху знају зашто су у 
страху - поручио је хрватски министар полиције. У пракси другачије 
Он каже да Хрватску „не занима национална припадност ратних злочинаца“, али да 
„нико неће бити амнестиран од одговорности“. На констатацију да је било и убистава 
Срба повратника он је подвукао да је за полицију убиство Србина или Хрвата исто. 
- Убиство је убиство и ми тражимо починиоца. Више од 90 процената убистава је 
решено. Не бих делио убиства по тој основи, јер то најчешће и нема везе са 
националном припадношћу жртве или починиоца - рекао је хрватски министар. 
Директор документационо-информативног центра „Веритас“ Саво Штрбац у разговору 
за Глас јавности истиче, међутим, да је Карамарко веома перфидно „увио“ чињенице, 
јер ствари у пракси стоје сасвим другачије. 
- Са законског основа нема тајних оптужница ни тајних процеса. Међутим, већина 
процеса против Срба обавља се у одсуству људи. Они, дакле, не знају да ли се против 
њих води поступак или не, и то је за њих тајно! Судови са тим људима комуницирају 
једино преко огласне плоче у судовима. Хрвати све до 1. септембра 2004. године 
никада нису јавно објавили списак Срба против којих воде поступак. Управо се у томе 
огледа тајност, а Карамарко може да прича шта хоће - јасан је Штрбац. 
Отежавају повратак 
Он каже да је „Веритас“ у новембру 2004. године дошао у посед „коначне“ листе 
осумњичених, оптужених и осуђених лица за кривична дела ратних злочина који се 
воде пред хрватским надлежним органима, коју је закључно са 1.9. те године сачинило 
Државно одвјетништво Хрватске. На овом списку налазе се имена 1.993 лица од којих 
је под истрагом 830 (401 у прекиду), под оптужбом 586, док је 577 осуђено. Међу 
процесуираним највише је Срба из Хрватске, затим знатан број припадника бивше ЈНА 
и тек неколико из хрватске војске и полиције. Штрбац каже да се Хрвати служе 
свакојаким лукавствима како би Србе из Хрватске, а нарочито потенцијалне 
повратнике, заплашили и држали у сталној неизвесности. 
- Тако су својевремено амнестирали око 21.000 Срба за оружану побуну, али спискови 
амнестираних никада нису објављени. Хрвати сваке године ухапсе и по неколико 
десетина Срба, а нарочито оних који никада нису били ни на једном списку и подносе 
кривичне пријаве. Људи не желе да буду малтретирани и неће да ризикују, зато је 
повратак немогућ - објашњава Штрбац. Он као неистину оцењује Карамаркову изјаву 
да убиства Срба нису етнички мотивисана и додаје да је јасно да је баш о томе реч. Наш 
лист је јуче поподне (око 16.40) покушао да разговара са министром Карамарковим, али 
нам је у његовом кабинету речено да он није на послу и да се јавимо данас.  
 
Антрфиле: 
Хрватска превара 
 
- У јулу 2005. године Хрвати су саопштили да је број лица против којих се 
„тренутно води“ кривични поступак за дела ратних злочина испод 1.000 (тачније 
960), најавивши да ће списак свих лица бити доступан јавности. Међутим, списак 
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се до данас није појавио из простог разлога што ова информација није тачна. 
Наиме, термин „тренутно води“ обухвата само две фазе кривичног поступка и то 
„истраге у току“ и „оптужнице“, али не и друге две фазе - „истраге у прекиду“ и 
„правоснажне пресуде“. Дакле, у питању је само игра речима и бројкама, што не 
одражава фактичко стање - упозорава Штрбац. Он каже да се процесуирања Срба и 
припадника бивше ЈНА настављају, било да се активирају нове истраге, подижу 
оптужнице или спроводе суђења и у присутности и у одсутности, што јасно упућује на 
закључак да подаци који су изнети нису ни коначни ни свеобухватни.  
 



PRESS CLIPPING 
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
Глас Подриња 26.2.2009, Страна : 7 

 
Позивају се сва заинтересована избегла - интерно расељена лица која бораве на 
сеоском подручју града Шапца, у приватном смештају и баве се пољопривредом, 
да присуствују презентацији пољопривредног програма намењеног подстицају 
развоја пољопривредне делатности. Презентација ће се одржати 27.2.2009. године у 
12 часова, у Културном центру Шабац. Пројекат финансира УНХЦР, а реализује 
"Визија". 
 
 
 

ПОМОЋ У ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
Град27.2.2009 Страна : 12 

 
Дански савет за избеглице у склопу помоћи интерно расељеним лицима 
 
Дански савет за избеглице, као партнер Високог комесаријата за избеглице УН, 
започео је пројекат помоћи најугроженијим категоријама избеглих и расељених 
лица на територији града у грађевинском материјалу 
Током презентације пројекта у згради градске управе, представник канцеларије 
УНХЦРа у Краљеву, Рајко Радичевић, је напоменуо да је сврха пројекта побољшање 
животних услова до нивоа задовољења основних потреба. 
- Програм ће обухватити 59 општина у Србији, а циљна група су избеглице из 
Хрватске, Босне и Херцеговине, као и расељена лица са Косова и Метохије. Сва 
лица која су започела изградњу куће могу добити помоћ у грађевинском 
материјалу уколико су обезбедили грађевинску дозволу - истакао је Радичевић. 
Програм поделе грађевинског материјала за избеглице из Хрватске и Босне и 
Херцеговине почео је да се спроводи 2001. године. Од 2007. у пројекат су укључена 
и интерно расељена лица са Косова и Метохије. Сви заинтересовани су у обавези 
да захтев са пратећом документацијом предају градском поверенику за избеглице. 
- На основу приложене документације представници Данског савета за избеглице 
донеће одлуку коме ће бити додељена помоћ. Како ће им бити расподељена и у ком 
облику, одлучиваће неколико фактора: од материјала којим је започета изградња куће, 
до социјалног статуса и броја чланова породице - поручио је Радичевић. 
 
 

РАТОВИ ДЕВЕДЕСЕТИХ И БОМБАРДОВАЊЕ КОСОВА 
Панчевац, 27.2.2009, Страна : 8 

 
ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ 
 
Највећи број расељених и избеглих живи у неадекватним условима, без решеног  
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стамбеног питања 
За реализацију Локалног акционог плана у 2009. години градска власт је 
издвојила три милиона динара. Око 60 одсто их је незапослено и у потрази је за 
запослењем 
 
Локални акциони план за унапређивање положаја избеглих и интерно расељених 
лица у граду Панчеву јесте документ развојног и стратешког карактера за период 
од 2009. до 2013. године. Усмерен је на специфична питања с којима се суочава ова 
група грађана због присилне миграције. Главни проблеми ових људи су нерешено 
или неадекватно решено стамбено питање, незапосленост, неодговарајући услови 
за школовање и потешкоће у остваривању права, а посебно права у области 
социјалне заштите. Ради побољшања квалитета живота и услова за брже одвијање 
процеса интеграције ових лица у заједницу, формирана је градска радна група, која је 
приступила изради плана. 
 
Муке расељених и избеглих 
Према подацима Повереништва за избеглице града Панчева, Црвеног крста и 
МСУП-а  
Панчево, од 1992. до 1998. године евидентирано је 17.368 лица избеглих с 
територије бивше СФРЈ, а избеглички и прогнанички статус остварило је 13.667 
особа. С Косова и Метохије се 1999. године доселило око 1.600 интерно расељених 
лица, па је избегличка и расељеничка популација у једном периоду чинила око 10 
одсто укупног броја становника. 
Око 70 одсто њих станује у приватном смештају код станодавца, најчешће у 
неадекватним условима. Посебан проблем јавља се код старих, болесних и самохраних 
родитеља, јер нису у могућности да самостално реше стамбено питање. У поменутом 
документу наглашавају се низак животни стандард, нарушено физичко и ментално 
здравље ове популације и сходно томе неопходност социохуманитарне помоћи као 
јединог облика подршке. У отежаним условима привређивања, када је и код 
домицилног становништва висока стопа незапослености, избегличкој и расељеничкој 
популацији је далеко теже да дође до сталног радног места. Чак 60 одсто радно 
способних и даље активно траже посао, а већина је принуђена да ради лоше плаћене 
сезонске послове.Мука муку, брига бригу сустиже, каже се у нашем народу. Због 
недостатка средстава и из безбедносних разлога ови људи најчешће нису у могућности 
да оду до места претходног пребивалишта и да прибаве документа потребна за 
остваривање права из области здравствене заштите, социјалног и пензионог осигурања, 
као и имовинских права. Посебни проблеми су матичне књиге, које су спаљене те је 
потребно реконструисати их, као и упис деце у школу код интерно расељене ромске 
популације. 
Тешкоће се јављају због непостојања невладиних организација и удружења избеглих и 
интерно расељених који би се изворно бавили овом проблематиком, недостатка 
заједничке базе података и немогућности детектовања најугроженијих корисника, 
несигурности и нередовности финансирања (акције су углавном пројектног карактера), 
а смањена су и донаторства услед светске економске кризе. 
 
Циљеви и ресурси 
Израда Локалног акционог плана у складу је с политиком и правцима деловања 
који су дефинисани Националном стратегијом за решавање питања и интерно 
расељених лица. У Локалном плану формулисана су четири значајна специфична 
циља. Најмање 50 породица избеглих и расељених лица из колективних центара и 
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других врста смештаја биће збринуто у периоду од 2009. до 2013. године 
захваљујући изградњи око 50 станова намењених социјалном становању. У истом 
периоду најмање 150 припадника најрањивијих група - стари, деца без 
родитељског старања, особе с инвалидитетом и становници колективних центара - 
биће смештени у одговарајуће установе или ванинституционално подржани. 
Планира се и помоћ за најмање 25 пројеката кроз Фонд локалне самоуправе за подршку 
самозапошљавању. Од 2009. до 2011. године обезбедиће се најмање четири пакета 
грађевинског материјала годишње за оне породице које су започеле изградњу 
породичних стамбених објеката. Процењено је да ће током четири године за 
реализацију Локалног плана бити потребно укупно око 149.420.000 динара, од чега 
ће 77.880.000 динара бити из буџета, док ће 30.000.000 динара обезбедити ЈП 
Градска стамбена агенција, а предвиђа се да ће 41.540.000 бити донаторска помоћ. 
За реализацију Локалног акционог плана у 2009. издвојено је, одлуком о буџету, 
три милиона динара. Остала средства ће се обезбеђивати из донаторских и других 
извора финансирања, а за сваку наредну годину примене плана благовремено ће 
бити припремљен финансијски план. 
 
Антрфиле : ПЛАН УСВОЈЕН ЈЕДНОГЛАСНО 
 
На скупштинском заседању 20. фебруара Локални акциони план за унапређивање 
положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву представио је др 
Новица Ђорђевић, члан Градског већа задужен за здравство и социјалну 
политику. Иако је било неколико излазака за говорницу, ово је једна од две тачке 
дневног реда које су усвојене једногласно. 
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ПОЧЕО РАДНИ САСТАНАК О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Преглед, 12.03.2009; Страна: 5 

 
У Крагујевцу је јуче почео дводневни радни састанак „Пројекти и активности за 
избегла и интерно расељена лица у Србији у 2009. години“, с циљем проналажења 
начина и средстава да се до краја идуће године затворе сви колективни центри, а 
избеглице трајно реше проблем стамбеног питања.  
„У Србији од понедељка борави већа група дипломата који чине донаторску 
мисију коју шаље високи комесар за избеглице Антонио Гутереш, са циљем да се 
сагледа ситуација у колективним центрима у Србији, којих има званично 72, како 
би се на донаторској конференцији добила довољна средства да се прича о 
центрима коначно и разреши“, рекао је шеф кабинета потпредседника владе Јована 
Кркобабића, Мирослав Копечни. Он је подсетио да Србија има 90.000 грађана који 
имају статус избеглиштва. 
 
 
 

МИЋУНОВИЋ: МОЈА ПОСЕТА ЗАГРЕБУ ОТОПИЛА ЛЕД 
Дневник, 12.03.2009; Страна: 21 

 
СРПСКО–ХРВАТСКА ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА 
 
ЗАГРЕБ: Ако је било неопходно да дође до „топљења леда“ између Србије и 
Хрватске, мислим да је моја посета Загребу то омогућила, изјавио је јуче на крају 
своје дводневне службене посете Загребу председник Спољнополитич ког одбора 
Скупштине Србије Драгољуб Мићуновић.  
У разговору с дописницима српских медија у амбасади Србије у Загребу, Мићуновић је 
констатовао да су због хрватског признања Косова и тужбе за геноцид у Хагу, односи 
две земље скоро замрли, а да отворених питања има јако много. „Посета је просто била 
одушак после дугог застоја“, рекао је Мићуновић, додавши да се ту не ради о 
поправљању имиџа које захтева ЕУ него реалних потреба живота и свест да од 
хрватскосрпских односа зависи стабилност Балкана.Он је оценио да треба утишати 
реторику која је била главна сметња односима како би се обе земље окренуле реалним 
проблемима. Мићуновић је, како каже, у разговору са хрватским премијером Ивом 
Санадером отворио све што је на столу - повратак избеглица, тужбу у Хагу, проблем 
Косова, док је Хрватска покренула питање граница на Дунаву. Своју посету Загребу, 
срдачан пријем и отворене разговоре с десет саговорника, Мићуновић је оценио као 
одушак после дугог застоја и припрему за посету Санадера Београду 20. марта након 
чега би следиле више посета на највишем нивоу - размена посета шефова оба 
парламента, мајска посета Загребу председника Бориса Тадића, али и посета 
председника Стјепана Месића Београду током ове године. Према његовим речима, у 
разговорима је била видљива потреба Хрватске да што пре покаже развијене односе и 
велику биталтералну сарадњу са јужним суседом, с обзиром на проблеме са северним, 
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Словенијом. У разговорима је изражена жеља да се питања која се решавају на 
судовима или су ствар прошлости стављају у други план, а да се покрену витална 
економска и друга питања - инфраструктурна сарадња, сарадња на енергетским 
пројектима и трговинска размена која се приближава цифри од милијарде евра где се 
дефицит Србије смањује на око сто милиона евра, рекао је Мићуновић. Мићуновић је 
оценио занимљивим и разговор с председником сабора Луком Бебићем где је било речи 
о могућим облицима парламентарне сарадње и формирању групе пријатељства Србије 
у Хрватском сабору, као и групе пријатељства Хрватске у српском парламенту. 
Говорећи о разговору са саборским председником одбора за људска права и 
националне мањине Фуријом Радином, Мићуновић је рекао да је хрватска страна 
показала интерес за српско решење смањења цензуса за националне мањине, што 
би донело више посланика српској заједници у Хравтској него сада, могло да 
подстакне и већи повратак људи који би учествовали у политич ком животу. 
Прексиноћ је у организуацији Српског народног већа Мићуновић одржао и запажено 
предавање „Србија данас“, док се јуче ујутро састао с Радином и шефом одбора за 
парламентарну сарадњу Милорадом Пуповцем и другим српским представницима. 
Своју посету Загребу Мићуновић је завршио разговором с хрватским шефом 
дипломатије Горданом Јандроковићем. 
  
Антрфиле: 
Два приступа проблемима 
 
Док је интерес Србије да помогне повратак избеглица у њихове куће, да српска 
заједница у Хрватској ужива равноправан третман и покаже да са својим суседима 
жели добре односе, дијалог и решавање проблема како би се кандидовала за Европу, 
рекао је Мићуновић. Он је пренео да је својим саговорницима предложио да сва 
питања решавају или, сва билатерално, или сва интернационално, док Хрватска, 
према његовим речима, има прагматичан приступ, па би повратак избеглица и 
питање граница решавала билатерално, а ратне злочине пред међународним 
судом.  
 
 
 

СРБИМА ОСТАЈЕ САМО КОЛЕКТИВНА СЕЛИДБА 
Глас Јавности, 12.03.2009; Страна: 24 

 
ПРОТЕСТ МЕШТАНА ПРИЛУЖЈА И ОКОЛНИХ СЕЛА КОЈА СУ ВЕЋ ДЕСЕТ 
ДАНА БЕЗ СТРУЈЕ 
У протекла три дана Прилужје је без објашњења напустило пет српских породица, 
а многи траже пратњу Кфора до линије са Србијом 
 
ПРИЛУЖЈЕ - Више од 500 Срба из Прилужја и околних села наставило је јуче протест 
због десетодневног искључења струје и поновило да ће се иселити са Косова ако 
проблем не буде решен до петка. 
Заменик председника општине Вучитрн Милорад Столић рекао је за агенцију Бета да 
ће до петка протести бити мирни, а ако проблем не буде решен, протест ће се 
радикализовати блокадом косовских институција у Прилужју и организованим 
одласком у Београд. 
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Према његовим речима, у протекла три дана Прилужје је без објашњења напустило пет 
српских породица. Столић је навео да се још не зна да ли су те породице трајно 
напустиле село или док се не реше проблеми са струјом. 
- Ових дана више домаћинстава затражило је од Кфора пратњу до 
административне линије са Србијом да напусте Косово са свим члановима 
породице и покућством - казао је Столић. 
На састанку Скупштине српских општина у Косовској Митровици речено је да ће Срби 
у знак подршке Прилужју и околним селима свакодневно на један сат блокирати пут 
Приштина-Београд код села Рударе.У Прилужју због искључења струје и даље не раде 
школе, а Дом здравља прима само хитне случајеве које превози у КБЦ у северном делу 
Косовске Митровице. 
Јуче је више стотина Албанаца из села Становце код Прилужја такође протестовало 
због искључења струје. Они су накратко блокирали магистрални пут Приштина-
Митровица, а онда су припадници специјалне јединице косовске полиције РОСА на 
силу деблокирали пут.  
 
Антрфиле: 
Шилово поново без струје 
 
Мештани Шилова су јуче, после краткотрајног укључења, поново остали без 
струје. Шилово је прекјуче око поднева добило струју после девет дана, али је од 
синоћ опет без електричне енергије. У селу има око 1.500 Срба.  
 
 
 

ПРИСТРАСНО И НЕТАЧНО О НЕДИЋУ 
Политика, 12.03.2009; Страна: А15 

 
„Недић је убица и Срба и Јевреја и Цигана”,  
 
Молимо вас да нам омогућите да одговоримо на низ неистина које је историчарка 
Бранка Прпа изнела у интервјуу објављеном у „Политици” 7. 3. 2009. год. 
Прво, госпођа Прпа или не зна, или замајава јавност кад негира да се јеврејско питања 
решавало у Берлину, а не парцијално по окупираним земљама. И тако велики број 
ухапшених Јевреја у Србији је резултат организације фолксдојчера који су имали 
комплетне адресе Јевреја у Србији. 
Госпођа Прпа не наводи да је лично Милан Недић помогао председнику и секретару 
Јеврејске општине у Београду да побегну у италијанску окупациону зону где тада није 
било хапшења Јевреја. Логори Сајмиште, Црвени крст у Нишу и политички део логора 
Бањица налазили су се под управом Немаца, тачније Гестапоа, а управник кривичног 
дела Бањице је био постављен од Недићеве владе. 
Сајмиште се налазило на територији тадашње НДХ, па је то још један од разлога што 
Недићева влада није имала никакве везе са тим логором. Што се тиче Специјалне 
полиције и њеног рада за време окупације, госпођа Прпа је упозната да је Четврто 
одељење водило попис јеврејске имовине којом су располагали Немци приликом 
индентификације за ликвидацију. То није тачан податак, већ се радило о спречавању 
авантуриста из тада малобројне партијске ћелије београдских комуниста да убијају по 
Београду, да би се спречила одмазда Немаца која је само у Србији спровођена по 
принципу 100 Срба за једног убијеног Немца. 
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Што се тиче надимка Српска мајка, њега су Недићу доделили избегли Срби из 
НДХ, њих 400.000 који су се спасли у Србији, и оних 20.000 Словенаца који су били 
пресељени из Словеније у Србију. Прпа треба да зна да по закону који важи у овој 
земљи, а и у осталим земљама света, онај ко нема важећу пресуду (пуноснажну) не 
може бити крив и не може се водити као да је крив. Милан Недић је под веома 
чудним околностима настрадао, па самим тим није имао никакво суђење, због 
чега се његова кривица правнички не може доказати. 
А што се тиче историјских чињеница, госпођо Прпа, ми као породица веома смо 
заинтересовани да се формира комисија, али да њу не сачињавају само историчари који 
мисле попут вас, него неутрални људи од имена у историографској науци. 
Александар Недић, 
 
 
 

ЧОМСКИ ПИСАО ТАДИЋУ ЗБОГ ’ШИНВОЗА’ 
Пресс, 12.03.2009; Страна: 9 

 
ЗРЕЊАНИН - Један од најпознатијих америчких политичких аналитичара Ноам 
Чомски послао је отворено писмо председнику Србије Борису Тадићу, премијеру 
Мирку Цветковићу и министру унутрашњих послова Ивици Дачићу, у којем 
изражава забринутост за судбину више од 600 радника и акционара зрењанинске 
Фабрике шинских возила „Шинвоз“! 
Чувени амерички левичар у писму наводи да радници „Шинвоза“ протестују још од 
децембра 2007. јер је већински власник Небојша Ивковић намерно одвео фабрику у 
стечај, захваљујући крајње неодговорном и незаконитом раду Агенције за 
приватизацију. То су, како се истиче, установили Савет за борбу против корупције 
Владе Србије и Анкетни одбор Скупштине Зрењанин, основан да би испитао стечај 
„Шинвоза“. Тужилаштво и Трговински суд, напомиње се у писму, игноришу ове 
налазе, док Агенција за приватизацију и Министарство економије поричу чињенице, не 
предузимајући ништа да отклоне последице свог незаконитог рада. 
- Имајући у виду да ваша влада тежи успостављању демократије у Србији, сигуран сам 
да схватате да је заштита темељних права радника и малих акционара пресудна за 
успех демократских реформи - наводи се у писму које је потписао Чомски. 
Активиста Покрета за слободу Иван Златић каже да се поводом нарушавања права 
радника акционара „Шинвоза“ обраћао на више адреса у земљи и иностранству. 
- О догађајима у „Шинвозу“ обавестили смо све међународне организације које се 
баве заштитом радничких и акционарских права, као и угледне појединце као што 
је Ноам Чомски. Покрет за слободу залаже се за унапређење положаја радника, 
избеглица и студената - навео је Златић.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 13 .03.2009. год 
 
 
 

ЗАКУПНИНУ ПЛАЋАЈУ У ЕВРИМА 
Дневник, 13.03.2009; Страна: 10 

 
НЕОБИЧАН СТАТУС ЖИТЕЉА НАСЕЉА СТРЕЛИШТЕ 
 
ПАНЧЕВО: Станари зграде у Улици Вељка Влаховића 52 – 56, са 76 станова у 
Панчевачком насељу Стрелиште, где живи више од 180 станара, имају 
специфичне проблеме, који трају већ неколико година. Ова зграда са три улаза 
саграђена је захваљујући донацији владе Италије, на основу програма за трајну 
интеграцију избеглица са територија бивше Југославије.  
Међутим, како каже председница Скупштине станара ове зграде Тања Јованић, када су 
додељени станови Градска стамбена агенција је са станарима склопила уговоре по 
принципу узми или остави. Без могућности да изаберу нешто повољније, они су 
потписали. По том уговору закупци су били дужни да у року од 15 дана од 
потписивања уговора, закључе и уговоре с јавним предузећима „Водовод и 
канализација”, „Хигијена”, „Грејање”, Електровојводина и Дирекција за 
изградњу и уређење града. Али, након извесног времена из ГСА (Градске стамбене 
агенције) је стигло ново упутство, по којем се станарима одузима право да сами 
закључују уговор са Електровојводином, „Грејањем” и „Осигурањем”. То, 
међутим, није највећи проблем. Електричну енергију плаћају као пословни 
простор, а закупнину у еврима (1,6 евра по квадратном метру ), уз порез од 18 
процената, на име ПДВ. Тим поводом, Савет панчевачких сениора упутио је 
градоначелници и председнику Скупштине града Весни Мртиновић и Тиграну Кишу, 
отворено писмо у којем их упозорава на ове проблеме.  
 
 
 

КАТАНЦИ НА СРПСКИМ КУЋАМА 
Блиц - Србија, 13.03.2009; Страна: 6 

 
Одумиру села на административној линији  
У протеклих десет година, према подацима полиције, уз „административну границу” 
петоро људи је изгубило живот 
 
КУРШУМЛИЈА (ФоНет) - У четири села уз административну линију с Косовом 
сада живи тек неколико житеља, а пет села у том појасу је у протеклих десет 
година остало без иједног становника. У обиласку села уз линију раздвајања 
Србије од Косова, која се према косовској општини Подујево протеже 106 
километара, напуштене оронуле куће. Катанци на вратима. У четири села једва ко 
за разговор.  
Један од ретких је Живојин Ђорђевић (66). Избегао је 1999. са породицом из 
подујевског села Лауша. Сада је настањен у Шушњаку, тик уз „административну 
границу”. У близини његове куће су војна и полицијска база. Каже, засад се осећа 
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сигурно. И док говори одакле и како је дошао баш овамо, поглед му уперен у даљину. 
Тамо, иза брда, била је његова кућа, пет хектара земље, воћњак. Све је оставио.  
- Овде смо купили ову кућицу. Мислили смо да је добро да будемо овде, близу, да ћемо 
се вратити брзо назад, у Лаушу, чим се смири... И остадосмо, привремено, ево већ десет 
година - уздише Живојин и нуди ракију. Његов садашњи дом је мала викендица коју су 
купили пре неколико година. Раде туђу њиву. 
- Има земље, само нема ко да је ради. Нема људи, иселили се. Сада, овде у Шушњаку 
живимо само ми. Повремено из града дођу некадашњи сељани. Једини гости су нам 
полицајци и војници и сада ти - каже Живојин. Већ у суседном Вукојевцу готово да 
нема трагова да је село постојало. Једини траг некадашњег живота - неколико 
надгробних споменика, остатак гробља сада већ зараслог у коров. Ово је једно од пет 
села на територији куршумлијске општине, која су остала без иједног човека.  
У засеоку Лазово катанци на вратима оронулих кућа. Пет кућа. Нигде живе душе. 
Празне плевне, стаје... Ископаним путем до Тачевца може само теренско возило. Било 
је то некад једно од највећих села у овом делу куршумлијске општине. Ту сада не живи 
нико. У пожарима претпрошле године изгореле су две куће, сеоска школа, помоћни 
објекти. Опет Албанци из суседних села око Подујева? Тако тврде у шумском 
газдинству Топлица у Куршумлији. 
Дуг је списак породица које су се од 1999, после првог оружаног напада са 
албанске стране, иселиле из Тачевца. Отишли Алексићи, Сарићи, Мирковићи...Коста 
Алексић (75) каже да се са својима иселио одмах после тог напада. Сада живе близу 
Куршумлијске Бање, у шумарској кући коју им је уступило Шумско газдинство 
Топлица. У Тачевцу су оставили кућу и тридесет хектара земље. Живе у 
избеглиштву, на тек неколико километара од родне куће до које одлазе само за 
Задушнице. А и тада само наоружани. 
У протеклих десет година, према подацима полиције, уз „административну границу” 
петоро људи је изгубило живот, а више је рањено. У овом делу куршумлијске општине 
живе искључиво Срби. Њихове тегобе појачава осећај напуштености, потпуне, и од 
Бога и од људи. 
- Није ово мултиетничка средина - заједљиво ће рећи неки од њих. „Вероватно и зато је 
ово заборављен и запостављен крај”. А већ у суседству, одмах иза брда, у подујевским 
селима стално ничу нове куће. У само једној од тих кућа, албанских, има више житеља 
него у пет села са ове стране „административне границе”.  
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ПАЈТИЋ И КУПРЕШАК О ИЗБЕГЛИЦАМА И САРАДЊИ РЕГИЈА 
Дневник, 14.03.2009; Страна: 2 

 
Председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић и нови амбасадор Хрватске у 
Београду Жељко Купрешак сложили су се с проценом да ће оснивање Српске 
банке у Загребу, за коју је донацију дала и покрајинска влада, допринети бржем 
повратку српских избеглица из Војводине у Хрватску. Пајтић и Купрешак 
разговарали су и о наставку привредне и културне и сарадње Војводине и хрватских 
регија, уз констатацију да је потребно пружити пуну подршку егзистенцији и очувању 
идентита Хрвата у Војводини, односно Срба у Хрватској. Хрватски амбасадор се састао 
и с градоначелником Новог Сада Игором Павличићем, а у том разговору су 
учествовали и генерални конзул Хрватске у Суботици Љерка Алајбег и саветник за 
конзуларна питања Филип Дамјановић.  
 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ ПРЕЧИ ОД СПОРОВА 
Дневник, 14.03.2009; Страна: 2 

 
ЖЕЉКО КУПРЕШАК, АМБАСАДОР ХРВАТСКЕ У БЕОГРАДУ 
 
Председник Одбора за иностране послове Скупштине Србије проф. др Драгољуб 
Мићуновић оценио је да је његовом посетом Загребу протекле седмице почело 
„отапање леда” који је оковао српскохрватске односе након признавања 
независности Косова. С том оценом се слаже и амбасадор Хрватске у Београду Жељко 
Купрешак, који је учествовао у Мићунови ћевим разговорима с представницима врха 
хрватске државе. 
– Током посете професора Мићуновића постигнута је пуна сагласност о томе да треба 
инсистирати на ономе што нас спаја и што је заједнички интерес. Када сам пре месец 
дана предавао акредитиве председнику Борису Тадићу, разговарали смо о будућ ности 
наших двеју држава. И сложили смо се да је и хрватска и српска перспектива у 
Европској унији. Ни Хрватска ни Србија немају план Б. И зато ће на темељу 
солидарности, као једном од главних принципа функционисања ЕУ, Хрватска без 
икакве задршке подржати европске интрегације Србије, као што смо уверени да ће и 
Србија подржати хрватски европски пут. Уосталом, морамо бити свесни и 
одговорности да су хрватско српски односи темељ стабилности региона – изјавио је 
амбасадор Купрешак за „Дневник”. 
Из ЕУ, примарно због спора Словеније и Хрватске, али и због будућег мира у ку ћи, 
најављују инсистирање на решавању свих суседских спорова пре уласка у европску 
породицу. Може ли и то да буде додатни подстицај за „отопљавање односа”? 
– Хрватска и Србија су две суверене, зреле државе, које требају, морају и могу 
бити у стању да своје проблеме решавају билатерално. И питање повратка 
избеглица, и границе, и социјалних и здравствених права... Уверен сам, дакле, у то 
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да је могуће превазићи многа спорна питања и сарађивати на темељу европских 
вредности и заједничких интереса. А неке отворене теме је, опет, најбоље препустити 
међународним законодавно правним оквирима, као што су тужбе Хрватске против 
Србије и Србије против Хрватске. Али то је нешто што се односи на прошлост и не би 
требало више да буде политички камен спотицања у односима на ших двеју земаља. 
Но, једна од теза које се могу чути у српској јавности јесте и та да је Хрватска 
инсистирала на тужби пред Међународним судом правде заправо како би додатно 
успорила па и зауставила повратак избеглица? 
– Не. Отворено и врло одговорно вам могу рећи да повратак избеглица у Хрватску 
није више политичко питање, већ техничко, и то искључиво из угла финансија. То 
кошта. Подсетић у на то да је штета коју је Хрватска претрпела због силних 
разарања која је доживела за време рата досегла величину готово нашег 
двогодишњег БДПа, а потом је уложила још око десет милијарди евра само у 
збрињавање избеглица и расељених, за поправку инфраструктуре... Али, без 
обзира на то, Хрватска жели да, пре но што уђе у ЕУ, затвори ту књигу, односно да 
се сви наши грађани српске националности који то желе, врате. 
Тешка рана у односима Србије и Хрватске је и признавање независности Косова? 
– Ми смо потпуно препознали да је Косово болно питање за Србију и врло смо опрезно 
поступали приликом признавања независности, водећи се при томе ставом Европске 
уније ка којој тежимо. Наиме, већина чланица ЕУ је признала косовску независност, а 
наша је обавеза да п р и х в а т и м о спољну политику Уније. Уосталом, подсетићу на 
то да смо тај потез и повукли истовремено с две друге Србији суседне земље – 
Мађарском и Бугарском, иначе чланицама ЕУ. И зато сматрам да то питање, ма колико 
болно, ипак не би смело бити непремостив проблем. 
Један од спорова двеју држава је и граница на Дунаву, за коју је синоним тзв. 
Вуковарска ада. Да ли су Београд и Загреб данас ближи договору или ће на крају и овде 
морати да пресуди ме ђународна арбитража? 
– О Вуковарској ади се разговарало и током посете професора Мићуновића, а верујем и 
да ће предстојећи долазак премијера Иве Санадера у Београд 20. марта потврдити 
оцену да тај спор спада у оне које смо кадри решити билатерално. Дакле, наша је 
намера да поку шамо на билатералним темељима, односно на дипломатском нивоу или 
кроз рад заједнич ке комисије, да решимо тај проблем. И мислим да је то сасвим могуће 
и реално, чак сам уверен у то да ћемо то учинити врло брзо и ефикасно. Ако, ипак, на 
билатерално терену не будемо успешни, предложићемо да за онај део граничних 
питања која нисмо у стању да ре шимо сами, потражимо помоћ медијатора у 
међународним судовима који се баве таквим споровима. И мислим да је то цивилизован 
приступ, који показује зрелост двеју држава. Но, оно што је најважније, наш гранич ни 
проблеми не смеју и неће бити камен спотицања уласку Србије у Европску унију.  
 
Антрфиле: 
Подршка правима мањина 
 
– Хрватска мањина је најмлађа у Војводини и питање изградње мањинске 
инфраструктуре је један од приоритета: утемељење образовног система, штампање 
уџбеника, оснивања театара, библиотека... Оно што весели је да нема политичких 
опструкција, напротив. Покрајинска влада с много новца и много ентузијазма подржава 
права свих мањина, па тако и хрватске. С друге стране, и хрватска страна ће покушати 
да помогне хрватској мањини да се не гетоизира, да не буде издвојена у оваквој 
мултиетничкој, мултиконфесионалној и мултикултурној средини каква је Војводина, 
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већ да се уклопи. Наравно, ми ћемо јој у томе помоћи у оквирима позитивних 
законских прописа Републике Србије. 
 
Значај пресуде за „Овчару“ 
– Морам признати да је било мучно слушати како су људи убијани и ниједна пресуда 
неће их вратити у живот – изјавио је амбасадор Куперешак поводом изрицања пресуда 
окривљенима за злочине на „Овчари“. – Ниједна пресуда неће моћи задовољити 
родитеље, децу, родбину или пријатеље људи који су изгубили живот. Међутим, та 
пресуда има симболичко значење у овом тренутку. Она, наиме, само потврђује оно што 
смо ми стално говорили да се догодило у Вуковару и на „Овчари“. То је нешто што даје 
наду да сви злочинци, ма с које стране били, неће моћи мирно спавати и да ће платити 
за оно што су учинили. Због тога је та пресуда, по мени, предсказање бољих времена.  
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ПУПОВАЦ: СРБИЈА И ХРВАТСКА СУ ФРАНЦУСКА И НЕМАЧКА 
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 

Политика, 15.03.2009; Страна: А9 
 
 
Загреб – Српска заједница у Хрватској с великом пажњом и очекивањима ишчекује 
конкретне резултате најављених државничких посета које ће разменити Србија и 
Хрватска. „Нема никакве сумње да треба створити претпоставке за решавање 
преосталих питања избегличке проблематике, односно повратка још једног 
великог броја људи који је у избеглиштву у Србији, њихових имовинских, 
социјалних и статусних питања као што је питање бивших носилаца станарских 
права, пензија, па све до питања безбедности када је реч о суђењима за ратне 
злочине. У свему томе има одређених помака, али тога још има у знатној мери 
нерешеног”, каже за „Политику” Милорад Пуповац, председник Српског 
националног вијећа и лидер ССДС-а.  
Пуповац сматра да би било добро да Србија и Хрватска „постигну неку врсту 
писаног споразума о томе како ће решавати та питања, да постигну споразум како 
ће узајамно подстицати решавање избегличке проблематике. Неопходно је уложити 
не само политички напор него уложити и финансијска средства да се то реши. Срби 
очекују и унапређење сарадње у свим другим областима живота, посебно у економији, 
како би тржишта и економије обе земље имале веће шансе за успех у односу на 
окружење”, каже он. 
„Мислим да је од огромне важности питање једне врсте споразума о заједничкој 
европској перспективи, којим би се две земље – које по мојем мишљењу представљају 
на југоистоку Европе оно што су Француска и Немачка представљале у Европи – 
договориле о сарадњи у свим оним питањима у којима је она објективно неопходна. 
Нема никакве сумње да су политички критеријуми из Споразума о стабилизацији и 
придруживању било једне било друге земље у доброј мери подударни и у знатној мери 
се могу лакше испунити ако две земље сарађују”, каже Пуповац. 
„До прошле године годишње враћало око 5.000 људи, али је после признавања 
Косова то застало. Владама обе земље УНХЦР је предложио да се изврши тачно 
истраживање колико се стварно вратило избеглих, што до сада није учињено, а 
постојеће процене су само нагађања. Очекујемо да ће локални избори у мају 
отворити простор да људи почну поново да се враћају, у чему наравно треба да 
помогну обе земље”, додао је он.  
 
 

КАЗНИТИ АУТОРЕ ПЛАКАТА 
Дневник, 15.03.2009; Страна: 3 

 
ПРОТЕСТ РОМСКИХ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Неколико ромских невладиних организација осудило је говор мржње на антиромским 
плакатима залепљеним у Студентском граду новосадског Универзитета. У саопштењу 
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се наводи да на том Универзитету студира највећи број студената Рома у Србији. 
“Плакати са оваквим порукама деградирају напоре државе Србије, посебно оне које 
предузима у текућој години када председава Декадом инклузије Рома (2005-2015)”, 
наводи се у саопштењу.  
На плакатима нерегистроване неонацистичке организације Национални строј, 
који су током недеље залепљени у Новом Саду, писало је “Србија Србима, напоље 
с Ромима”. Ромске невладине организације саопштиле су да у потпуности 
подржавају сваки напор који је, руководећи се принципима демократије и 
владавине права, “одлучан у намери да пронађе и казни ауторе новосадског 
плаката”. Додаје се да “искуства из окружења” Србије “налажу забрану рада и 
постојање организација” које шире мржњу. “Континуирано изостајање најшире 
јавне осуде даје легитимитет порукама мржње - штавише, то шаље недвосмислену 
поруку грађанима Србије, посебно онима који нису српске националности, да се у 
Србији не могу осећати безбедно. Јавна осуда је императив”, наводи се у саопштењу. 
Потписници саопштења су Војвођански ромски центар за демократију, Омладински 
форум за едукацију Рома, Форум интерно расељених лица, Ромски центар за 
демократију Ваљево и Ромски центар за демократију из Београда.  
 

 
 
 

СРБИЈА И ХРВАТСКА ИЗМЕЂУ САРАДЊЕ И НЕСПОРАЗУМА 
Политика, 15.03.2009; Страна: А1 

 
Посете највиших функционера две земље увод у поправљање односа. – Заједничка 
тежња ка европским интеграцијама 
 
Хрватска и Србија се, по свему судећи, припремају да започну ново поглавље у 
међусобним односима, али без илузија да ће проблеми бити решени брзо и лако.  
Две земље, које слове као кључни потенцијални партнери у региону, непрекидно се 
надмећу за лидерску позицију, а имају и различите погледе на ситуацију у Босни и 
Херцеговини. Србија је чврсто на позицијама Дејтонског споразума, а Хрватска би 
могла да прихвати и његову ревизију. Али, спољнополитичке околности, односно 
чињеница да обе теже ка европским интеграцијама, терају их на убрзано поправљање 
односа.  
„Делимо исте спољнополитичке циљеве када је реч о европским, а усудио бих се рећи и 
евроатлантским интеграцијама. То нам даје простор да водимо прагматичан дијалог на 
бази интереса. Наши односи ће се кретати између емоција и интереса, биће потребно 
стално их држати у фокусу. Ми никада раније нисмо имали дипломатске односе са 
Хрватском. Успостављени су 1996. године, после рата. Зато је сваки помак у 
регулисању односа драгоцен, а сваки застој опасан”, каже за „Политику” Милан 
Симурдић, председник Форума за међународне односе Европског покрета у Србији и 
бивши амбасадор у Хрватској.  
Симурдић је уверен да су се околности у којима се развијају односи између две земље 
битно промениле. „Ми се налазимо у нечему што се може окарактерисати као односи 
између сарадње и неспоразума. То је реалан оквир, али није изненађење ни за Београд 
ни за Загреб. Признавањем Косова и хрватском тужбом пред Међународним судом 
правде на светло дана су изашли сви проблеми у вези са прошлошћу – распад 
заједничке државе и рат. Остаје, међутим, да се у заједничком европском и 
евроатлантском оквиру траже адекватна решења”, каже он. 
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Када је реч о тешком наслеђу прошлости, сарадња правосудних и полицијских органа 
има огроман значај. У Србији се суди оптуженима за злочин у Овчари код Вуковара, у 
Хрватској су организована суђења за злочин у луци Лора, Бранимиру Главашу за 
збивања у Осијеку као и за злочин у Медачком џепу, а пред Хашким трибуналом се 
суди и српским и хрватским официрима. Премијер Санадер је, после изрицања пресуде 
за злочин у Овчари, рекао да то показује да је процесе могуће успешно организовати у 
обе земље. 
Са прве стране – „Странице прошлости се све мање и мање враћају, уколико је сарадња 
правосудних органа добра. Та сарадња је нарочито важна због чињенице да ратни 
злочини не застаревају и да ћемо још јако дуго живети у њиховој сенци. Заједнички нам 
је интерес да нас те теме не коче”, каже Симурдић. 
Хрватска страна свакако жели да амортизује негативне последице блокаде са којом су 
суочени када је реч о Словенији. Хрватски премијер Иво Санадер каже да се Загреб, 
када је реч о пограничним проблемима са суседима, неће понашати на начин на који се 
понаша Словенија према Хрватској. Та изјава је важна, али треба да издржи тест 
времена. Србија и Хрватска нису до краја решиле спор само на граници на Дунаву. 
Усвојен је протокол о принципима разграничења и размењене су иницијалне карте са 
линијама разграничења које су дијаметрално супротне.  
Суштина спора је да Хрватска инсистира искључиво на катастарским границама, а 
Србија сматра да Дунав као кључна европска међународна река треба да буде граница 
средином воденог тока. Симурдић сматра да је охрабрујуће то што је погранична 
сарадња две земље битно напредовала. Нема пограничних инцидената, граничне 
полиције све боље сарађују, саобраћај несметано тече. Најава споразума о полицијској 
сарадњи је јако добра чињеница. Контрола границе је све боља и боља, то у суштини 
диже поверење, каже он. 
Две земље имају интерес да што пре „затворе” и хуманитарни аспект ратних 
сукоба и да реше питања у вези са несталима и избеглицама. Српске избегличке 
организације говоре о око 2.500 несталих Срба у Хрватској, а Хрватска страна 
тражи око 1.000 несталих. За међусобне односе је веома важна чињеница да 
најбројнија српска мањина у региону живи у Хрватској, а најбројнија хрватска у 
Србији. Српска мањина у Хрватској је снажно на страни проевропског пута и 
сарадње са Србијом и учествује у власти већ други мандат. „То добрим делом 
скида стигму рата и указује на културне, демократске и антифашистичке корене 
српске заједнице у Хрватској”, каже Симурдић.  
 
 
 

ТЕРОР 
Курир, 15.03.2009; Страна: 4 

 
БЕОГРАД - Учестали напади албанских екстремиста, дугорочно искључење струје 
и ослобађајућа пресуда за злочинца Фљорима Ејупија, који је дигао српски 
аутобус у ваздух, стварају атмосферу страха и неизвесности код Срба, каже за 
Курир министар за КиМ Горан Богдановић. 
- Албанци појачавају терор како би што мање Срба остало на Космету. Нажалост, ми 
немамо инструменте да их заштитимо, немамо војску ни полицију доле. Истина, 
непрестано инсистирамо на поштовању Резолуције 1244 УН и прецизирамо у 
разговорима да се то односи и на повратак 1.000 војника и полицајаца, међутим, не 
добијамо одобрење од Кфора за тако нешто - каже Богдановић. Наиме, прексиноћ су у 
селу Дрсник код Клине запаљене две српске куће, док су у насељу Љуг у Истоку 
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испаљени рафали, такође на две куће чији су власници Срби. Дан пре тога у 
северној Косовској Митровици одјекнуле су три експлозије. Две бомбе бачене су у 
Бошњачкој махали на зграду у коју су се уселили Срби, а у близини урушене 
зграде "Синдикат" експлодирала је плинска боца. 
Живко и Милорад Дабижљевић, повратници у метохијско село Дрсник, на срећу нису 
били у својим кућама када су изгореле. Председник српске општине Клина Свето 
Дабижљевић каже за Курир да је кућа Живка Дабижљевића у потпуности изгорела у 
пожару који је подметнут, док је дом Милорада Дабижљевића делимично оштећен.  
- Спаљивање српских кућа усмерено је на протеривање и последњег Србина из 
Метохије - рекао је Дабижљевић. Са друге стране, у насељу Љуг у Истоку испаљена су 
два рафала из аутоматске пушке на кућу Драгољуба Буџовића док је у кући седело 
петоро људи, али срећом нико није настрадао. Поред домаћина, ту су били Ранко, 
Алекса и Драгица Љушић и Жарко Ђурић, представник српске заједнице у Љугу. 
- Седео сам тик до прозора и први метак ми је прошао 20 центиметара од главе. Пао сам 
на земљу, а и остали су полегали на патос - каже Ђурић за Курир. Рафал је закачио и 
суседну кућу чији је власник Душан Мутавџић, али је кућа била празна. Прозори на 
кући Буџовића су уништени, а фасада изрешетана. У кућу је улетело укупно 13 метака. 
Албански КПС није реаговао одмах, већ тек пошто му је упућен други позив. На срећу, 
жртава није било ни прексиноћ у Митровици, приликом експлозије плинске боце и две 
бомбе.  
 
Антрфиле: 
Март месец насиља  
 
Председник СНВ северне Митровице Небојша Јовић сигуран је да починиоци неће 
бити откривени, "као што ниједан починилац није пронађен од 1999. године до 
данас". Он је нагласио да треба вратити Унмик, јер је Еулекс још неефикаснији у 
заштити Срба. 
- Насиље Албанаца се по правилу интензивира у марту. Чак су неки албански 
политичари запретили насиљем. Градоначелник јужне Митровице и бивши премијер 
Бајрам Реџепи рекао је да су Албанци на измаку стрпљења и да ће се сигурно вратити у 
насеље Брђани у северној Митровици, без обзира на последице. Ми немамо ништа 
против повратка Албанаца, али и Срби морају да се врате на своја огњишта. У јужној 
Митровици нема ниједног Србина - подсећа Јовић.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 16.03.2009. год 
 
 

“КАСАРНА“ МОРА ДА СЕ СЕЛИ 
Вечерње Новости, 16.03.2009; Страна: 19 

 
ОВЕ ГОДИНЕ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ ГРАДИ СЕ 20 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛЕ И 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 
 
Од 600 избеглих, у клективном центру данас живи 230 људи. Сутра темељац 
 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - У Петровцу на Млави у уторак почиње изградња 
стамбене зграде за смештај избеглих, расељених и социјално угрожених, која ће 
бити завршена до 31. септембра ове године. Радове изводи ГП „Неимар“ из 
Александровца, а финансира их хуманитарна организација из Швајцарске 
„Хаусинг центар“. Зграда ће бити подигнута у непосредној близини колективног 
избегличког центра „Касарна“. Локална самоуправа бесплатно уступа земљиште 
и комплетну инфраструктуру. 
- Избеглицама из колективног центра намењено је 16 станова, а четири социјално 
угроженим породицама са територије општине Петровац. Десет станова имаће 
површину од 22 до 25 квадрата, осам 30 квадрата, а два стана 40 квадратних 
метара - рекла је Бранислава Живковић, представник хуманитарне организације 
„Хаузинг центар“, приликом потписивања Меморандума о градњи. У петровачкој 
општини сместило се око 1.200 избеглица, највише из Хрватске, пристиглих након 
акције „Олуја“. Половина је нашла приватни смештај, док су остали остали у 
старој петровачкој касарни. Од 600 особа, данас у овим објектима живи 230. 
Колективни центар ускоро ће морати да се затвори па ће један број породица 
добити станове. Прва зграда, усељена 2007. године, има 44 стана просечне 
површине 40 квадрата. Њену изградњу, у коју је уложено 630.000 евра, 
реализовала је немачка хуманитарна организација „Хелп“, уз помоћ ЕУ, док је 
локална самоуправа бесплатно уступила земљиште.  
 
Антрфиле: 
ГРАДЊА КУЋА 
ОСИМ зидања станова, избеглицама се додељују земљиште и грађевински 
материјал за градњу кућа. До сада су додељени плацеви за седам избегличких 
породица, док су четири добиле пакете грађевинског материјала, за градњу већ 
почетих кућа.  
 
 

ПУПОВАЦ: ПРИЧА О ВЕЛИКОЈ СРБИЈИ ДАНАС ШТЕТИ САМО СРС 
Борба, 16.03.2009; Страна: 1 

 
 
Милорад Пуповац, један од лидера СДСС-а и заступник у Сабору Хрватске. За Србију 
и Хрватску битан је споразум о европској перспективи 
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Хрватски премијер Иво Санадер требало би у петак да дође у Београд. Шта очекујете 
од те посете? 
Највише очекујем да се разговара о повратку избеглица и положају Срба у 
Хрватској. 
Које дарове Санадер носи Србији, а које очекује да ће добити? 
Нисам детаљно упућен у садржај најављених разговора, нити имам овлашћења да 
причам о томе, али могу да кажем да би за обе државе била корисна нека врста 
споразума о европској перспективи и одговорности за ту перспективу у регији. 
Очекујем, пре свега, да ће Санадерова посета допринети нормализацији односа двеју 
земаља, а поред европских интеграција најбитнија је сарадња на пољу правосу ђа и 
полиције, а затим на пољу културе, образовања и локалне самоуправе. 
Има ли истине у томе да Санадер не жели да се сретне с Вуком Јеремићем? 
Не знам ништа о томе. Није ми познато ни да су се неки хрватски медији бавили тим 
питањем, како се причало ових дана. 
Како доживљавате обновљену причу функционера Српске радикалне странке о Великој 
Србији и линији Карлобаг-Вировитица? 
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих овакви говори су били на штету Срба, али 
данас штете само радикалима.  
 
 
 

ОЦУ МИС ОРЕГОНА ПРЕТИ ДЕПОРТАЦИЈА 
Ало!, 16.03.2009; Страна: 3 

 
Миленко Крстић (52), чија је ћерка Данијела (24) у јуну прошле године изабрана 
за мис америчке савезне државе Орегон, сумњичи се да је варао приликом 
подношења захтева за добијање америчког држављанства.  
Како наводе амерички медији, Крстић је био члан јединице српске војске која је 
1995. године, током рата у Босни, убијала ненаоружане муслимане. Крстићев 
адвокат Кристофер Шац изјавио је да његов клијент „није кандидат за ратног 
злочинца“. Прошле недеље Апелациони суд је одбацио Миленкову жалбу, коју је 
поднео 2007. године, вративши случај суду у Портланду. Иначе, у САД се води још 
доста случајева против босанских Срба, на основу података Хашког трибунала. У 
Миленковом случају, државни тужилац тврди да је он приликом аплицирања за 
избеглички статус и зелену карту прећутао да је био припадник зворничке бригаде, која 
се сумњичи за злочине у Сребреници, а Шац тврди да Крстић у то време није био ни 
близу Сребренице, као и да је пре рата имао репутацију миротворца. Како је Шац 
изјавио, читава породица је избезумљена због могућности да колективно буду 
протерани из САД. Лори Денкерс, портпарол Имиграционе канцеларије у Сијетлу, није 
желела да коментарише ове наводе, али је објаснила да чланови породице, ако докажу 
да нису умешани у превару, могу да остану у САД. Због свега тога, Шац је најавио 
жалбу Врховном суду САД. Миленко живи у месту Бивертон са супругом и има две 
ћерке, а Данијела је прва мис Орегона која је рођена у иностранству. Данијела би као 
мис Орегона ове године требало да учествује у избору за мис САД. Наравно, уколико и 
њу не протерају у истом пакету.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 17.03.2009. год 
 
 
 

 
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Пресс, 17.03.2009; Страна: 18 

 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - У Петровцу на Млави данас почиње градња зграде за 
смештај избеглих и социјално угрожених породица, која ће бити завршена до 31. 
септембра ове године. Радове финансира „Хаусинг центар“, хуманитарна 
организација из Швајцарске. Зграда ће бити подигнута у близини избегличког 
центра „Касарна“, у ширем центру града. Избеглицама ће бити намењено 16 
станова, а четири социјално угроженим породицама из општине Петровац.  
 
 
 
 

ОБЕЗБЕДИТЕ ЖИВОТ НА КОСОВУ! 
Курир, 17.03.2009; Страна: 2 

 
БЕОГРАД - Председник Србије Борис Тадић позвао је представнике цивилне 
мисије Уједињених нација и мисије Еулекс да на Косову и Метохији успоставе 
владавину права и обезбеде миран живот за све житеље јужне покрајине. 
- Пет година после погрома над Србима, који се догодио 17. марта 2004. године, на 
Косову и Метохији још нема безбедности, слободе кретања, правде, струје, воде, 
нити поштовања основних цивилизацијских норми - навео је Тадић. Он је 
подсетио да је "мартовско насиље албанских екстремиста" однело 19 живота, 
рањено је 950 људи, из својих домова протерано је више од 4.000 Срба, уништено 
900 кућа, спаљено и минирано 35 хришћанских светиња, међу којима и споменици 
културе од непроцењиве вредности из 14. и 16. века. 
- Ни после пет година, кривци за ово организовано насиље нису кажњени - указао је 
председник Србије. Тадић је позвао представнике Унмика и Еулекса да обезбеде да 
правда буде доступна свим становницима Косова и Метохије, без обзира на етничку 
или верску припадност. 
- Сви злочини морају бити истражени и процесуирани. Сваки злочинац се мора наћи 
пред праведним и непристрасним судом. Од међународних мисија очекујемо да 
истраже злочине, успоставе владавину права и обезбеде миран живот у покрајини, а не 
да ослобађају починиоце злочина. Србија никада неће признати нелегалну независност 
Косова и Метохије - поновио је Тадић и додао да ће Србија свој интегритет бранити 
мирним, дипломатским и правним средствима у међународним институцијама, а од УН 
очекује да испуне свој мандат управљања у јужној српској покрајини. 
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ЦВЕТКОВИЋ: ОДЛУЧНИ СМО У ОДБРАНИ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 
ИНТЕГРИТЕТА 

Политика, 17.03.2009; Страна: А7 
 
Поводом петогодишњице мартовског погрома над Србима, председник Владе 
Републике Србије Мирко Цветковић позвао је Уједињене нације, под чијим је  
протекторатом Косово и Метохија, да осигурају живот без страха у јужној српској 
покрајини, да успоставе владавину права и починиоце свих злочина изведу пред 
лице правде. 
„Влада Србије очекује од Унмика и Еулекса да обезбеде услове за повратак више 
од две стотине хиљада расељених, да омогуће да се врати узурпирана имовина и 
помогну у обнови порушених домова и споменика културе. Влада Србије, одлучна у 
одбрани свог територијалног интегритета, никада неће признати виртуелну косовску 
независност и за своје циљеве ће се борити дипломатским и правним средствима у 
међународним 
институцијама”, навео је премијер Цветковић.  
 
 
 

И ПОВРАТНИЦИ ТРАЖЕ ПОСАО 
Политика, 17.03.2009; Страна: А12 

 
Све већем броју незапослених у Србији, у овој години ће се „придружити” и око 
50.000 наших грађана из земаља Европе, који ће бити приморани да се врате у 
земљу. Тако ће светска економска криза, која већ негативно утиче на број 
запослених и у развијеним земљама, натерати људе из Србије који су својевремено 
„трбухом за крухом” напустили земљу, да се у њу врате. 
– То ће знатно пореметити примену предвиђене стратегије запошљавања – истакла је 
Љиљана Џувер, помоћник министра економије и регионалног развоја, и додала да је 
национални циљ радна ангажованост 60 одсто расељених лица, припремање 
одговарајућих услова и мера да они буду запослени и одређивање приоритета.  
„Тржиште рада и стратегија запошљавања” била је тема јучерашњег другог 
заседања Радне групе за Социјални дијалог у Скупштини Србије. Запошљавање 
тешко упошљивих категорија становништва (Роми, избегла и расељена лица, лица са 
инвалидитетом, лица са радним стажом који им још не обезбеђује пензију) биће тема и 
наредна два скупа ове радне групе, НСЗ, стручњака и социолога. Усвојена Национална 
стратегија за запошљавање од 2005. до 2010, у којој ће посебно бити важна ова година 
„преживљавања”, предвиђа и помоћ развоју предузетништва, помоћ у тражења посла и 
у смањењу регионалних разлика.  
 
 
 

ГОРЕ ЈЕ НЕГО ПРЕ ПЕТ ГОДИНА 
Ало!, 17.03.2009; Страна: 3 

 
СРБИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ НА ГОДИШЊИЦУ МАРТОВСКОГ ПОГРОМА 
ПОРУЧУЈУ 
 
Пет година после мартовског погрома, Срби са Косова дочекују данашњи дан у страху 
и уз притиске који их терају да се селе из покрајине. Пре пет година то је било брутално 
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насиље, а данас су то несташице струје и воде, које само што не изазову хуманитарну 
катастрофу. Љубомир Станојковић из Шилова каже да му је после 16 дана без струје 
овај 17. март скоро гори од оног пре пет година.  
- Протестовали смо, полиција нас је тукла, ето како дочекујемо 17. март. Ово је насиље, 
али на други начин, људи су јако напети и нервозни јер немају основних услова за 
живот. Пре пет година Шилово је било једино место у овом крају на које је кренуло 
једно 2.000 екстремиста. Било је страшно и било смо јако уплашени, али верујте ми да 
нам није ништа лакше. Живим са супругом, два сина и мајком и тешко ми је да гледам 
да се и даље муче, а немоћан сам да помогнем - прича Љубомир. У неким селима 
косовског поморавља и средишњег дела Космета нема ни воде, па су Срби у 
страху од глади и епидемија. Осим без залиха хране, неколико хиљада житеља 
овог подручја остало је и без чисте воде и могућности адекватног лечења. У 
погрому од 17. марта 2004. на Космету страдало је 19 особа, претучене су и тешко 
повређене 954 особе, из својих кућа протерано је 4.012 Срба, седам српских села је 
уништено, а запаљена је 561 српска кућа. Запаљено је и 35 православних цркава и 
манастира, чиме је број уништених светиња од јуна 1999. до тада повећан на око 
150. Као повод за ерупцију насиља искоришћена је вест за коју се испоставило да је 
лажна - да су за дављење у реци албанских дечака из села Чабра на северу Косова 
криви Срби. Неколико дана после насиља слика је преокренута и свет је осудио прогон 
Срба са КиМ. Реакција на косовске догађаје била је ескалација нереда у градовима у 
Србији. У Београду и Нишу запаљене су џамије, а у Новом Саду оштећена је зграда 
Исламске верске заједнице. Четири године од ноћи у којој су косовски Срби и остали 
неалбанци доживели своју Кристалну ноћ, Косово је прогласило независност, али не 
може се рећи да Срби живе безбрижније, а само незнатан број прогнаних Срба и Рома 
вратио се на своја огњишта.  
 
Антрфиле: 
СПЦ: Погром је био наставак бомбардовања 
 
Српска православна црква оценила је да је насиље над косовским Србима, 17. 
марта 2004. године, било „наставак бомбардовања НАТО пакта и незапамћеног 
прогона, насиља, убистава и рушења стотина светиња 1999. године на Косову и 
Метохији“. - Све се то догодило уз присуство међународних цивилних и војних снага, 
Унмика и Кфора. До данас нико није одговарао за то насиље и јавни злочин - наведено 
је у саопштењу СПЦ. У саопштењу је наглашено да је већина срушених храмова и 
манастира у рушевинама и да нестаје сваки траг њиховог постојања. Наводећи и 
увереност „да ће историјски ток ствари, као и безброј пута у прошлости људског рода, 
потврдити и овог пута да бог није у сили него у правди“, СПЦ је позивала на помен 
страдалима 17. марта у среду у 12 сати у Саборној цркви у Београду. Такође, у уторак 
24. марта у 17 сати, на годишњицу почетка бомбардовања, у цркви светог Марка 
служиће се помен страдалима. Звоњавом звона у свим храмовима СПЦ у 18.45, 24. 
марта, биће означено време када је пала прва бомба.  
 
 
 

ПОВРАТКА И МИРА И ДАЉЕ НЕМА 
Данас, 17.03.2009; Страна: 3 

 
Пет година од погрома над Србима на Косову и Метохији 17. марта 2004. 
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ТАДИЋ: Од међународних мисија очекујемо да истраже злочине, успоставе владавину 
права и обезбеде миран живот у Покрајини, а не да ослобађају починиоце злочина 
 
Грачаница, Косовска Митровица, Београд - Поменима у Саборној цркви у 
Београду и у свим храмовима Епархије рашко-призренске данас ће у Србији бити 
обележена пета годишњица мартовског погрома над Србима на Косову и 
Метохији. Тим поводом Борис Тадић, председник Србије, позвао је представнике 
Унмика и Еулекса да „у складу са својим мандатом успоставе владавину права, 
обезбеде да правда буде доступна сваком становнику јужне покрајине, без обзира 
на етничку или верску припадност“, саопштено је из Тадићевог кабинета. 
„Пет година после погрома над Србима на КиМ још нема безбедности, слободе 
кретања, правде, струје, воде, нити поштовања основних цивилизацијских норми“, 
истиче се у саопштењу. Наводећи трагичне последице мартовског погрома, Тадић 
указује да „ни после пет година кривци за ово организовано насиље нису кажњени. „Од 
међународних мисија очекујемо да истраже злочине, успоставе владавину права и 
обезбеде миран живот у Покрајини, а не да ослобађају починиоце злочина“, нагласио је 
председник Србије. 
Мирко Цветковић, премијер Србије, позвао је јуче УН, под чијим је протекторатом 
КиМ, да осигурају живот без страха у јужној српској покрајини. У писаној изјави 
достављеној медијима Цветковић је истакао да „Влада очекује од Унмика и Еулекса да 
обезбеде услове за повратак преко две стотине хиљада расељених, да омогуће да се 
врати узурпирана имовина и помогну у обнови порушених домова и споменика 
културе“.  
Горан Богдановић, министар за КиМ, оценио је јуче да насиље 17. марта 2004. 
представља највећи неуспех међународне заједнице од њеног доласка 1999. Како је 
Данасу речено у Владиним изворима, Богдановић би требало да присуствује помену, 
који ће данас у подне у Саборној београдској цркви служити заменик председавајућег 
Светог архијерејског синода СПЦ митрополит црногорско-приморски Амфилохије са 
члановима црквене владе.  
Марко Јакшић, потпредсеник Скупштине заједнице општина АП КиМ, изјавио је за 
Данас да осим полагања цвећа на месту где је у прошлогодишњим сукобима Срба са 
међународним снагама 17. марта у северном делу Косовске Митровице погинуо 
украјински припадник Унмик полиције, српске институције неће посебно обележавати 
петогодишњцу мартовског погрома. Он наводи да ће СНВ северног КиМ и Скупштина 
зеднице општина 24. марта организовати Марш мира од Косовске Митровице до 
Звечана.  
Насиље које од 17. до 19. марта 2004. извршено над српским народом и црквом „у 
присуству међународних цивилних и војних снага - Унмика и Кфора, било је наставак 
бомбардовања НАТО и незапамћеног прогона, насиља, убистава и рушења стотина 
светиња 1999. на КиМ“, оценила је јуче СПЦ. У саопштењу из Канцеларије Синода 
истиче се да је „један број држава у међувремену, супротно одлукама СБ УН, 
прихватио албанску једнострано проглашену ‘независност’ Косова, чиме су извршени 
злочини и насиље не само остали без казне, него су и награђени сакаћењем једне 
међународно признате државе, чланице УН, супротно свим међународним 
конвенцијама и загарантованим правима држава и народа“. 
Повод за дводневно мартовско насиље над косовским Србима од 17. до 19. марта 2004. 
били су извештаји косовских медија на албанском језику и неких светских агенција о 
нестанку тројице албанских дечака из села Чабра код Зубиног Потока, за чије дављење 
у реци Ибар су окривили Србе. Истрага Унмика негирала је њихове тврдње. 
Демонстрације косовских Албанаца због смрти дечака у јужном делу Косовске 
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Митровице претвориле су се у оружани напад на Србе у северном делу града. За 
неколико сати насиље над Србима проширило се на цело КиМ, а највећи сукоби били 
су у северном делу Косовске Митровице и Чаглавици код Приштине. Према званичним 
подацима, у највећем таласу насиља на КиМ од увођења протектората УН убијено је 19 
особа - осам Срба и 11 Албанаца, а према незваничним наводима било је и несталих. 
Повређено је 954 Албанца, Срба и припадника Мисије УН на КиМ. Седам српских села 
збрисано је са земље, а 4.012 Срба протерано је из својих домова - интерно су расељни 
у друге делове КиМ или на територју централне Србије. Уништено је и запаљено 800 
српских кућа и 35 православних црква и манастира, укључујући и средњовековне 
богомоље.  
У протестима који су због насиља на КиМ одржани у градовима централне Србије у 
ноћи између 17. и 18. марта у Београду је запаљена Бајракли, а у Нишу Ислам-агина 
џамија. У сукобима полиције и демонстраната повређено је више десетина особа. 
Због учешћа у мартовском насиљу над Србима, које су одмах осудили СБ УН, САД, 
НАТО, ЕУ и Руска Федерација, оптужени су КПС, косовске институције, као и Рамуш 
Хадинај, бивши комадант ОВК, бивши премијер Косова, председник Алијансе за 
будућност Косова, кога је Хашки суд ослободио оптужби. Истрага о умешаности у 
мартовско насиље у косовским институцијама није спроведена. Према подацима КПС у 
прекршајним и кривичним поступцима кажњено је 266 особа. Драган Велић, 
координатор за КиМ Комесаријата за избеглице Владе Србије, каже за Данас да је 
„већина прогнаних Срба у мартовском погрому 2004, остала на КиМ и живи у 
колективним центрима или приватно. Велић тврди да озбиљан повратак у места у 
којима су живели за ових пет година није спроведен. Обнова порушених цркава и 
манастира иде на два „колосека“ - на једној ради Епархија рашко-призренска уз 
помоћ државе, на другој СЕ у сарадњи са косовским институцијама и Синодом 
СПЦ. Средином септембра 2008. између Комсије Синода СПЦ и Канцеларије Европске 
комсије у Приштини извршена је примопредаја више црквених објеката у Призрену, 
Пећи, Истоку, Приштини, Вучитрну и Подујеву. Обновом српских светиња на КиМ 
намерава да се бави и Унеско, преговори су у току. 
- Обнова на којој Епархија ради у сарадањи са државом је по обиму мала, али је часна и 
одржива. Обновљени су манастири Девич, Зочиште, Свети архангели, црква у Осојану. 
У њима постоји живот, монаси, богослужења. Обнова новцем СЕ уз помоћ Албанаца, а 
по благослову Синода СПЦ, досад је била неуспешна. У припреми је извештај стручне 
комисије која треба да провери шта је урађено, мада се зна да ниједна од тих цркава 
није потпуно обновљена и спремна за пуштање у живот - каже за Данас епископ рашко-
призренски Артемије (Радосављевић), који ће помен пострадалим Србима данас 
служити у манастиру светих Врача код Лешка. Владика упозорава да су услови за 
живот Срба на КиМ погоршавају сваког дана, од ометања достављања хуманитарне 
помоћи до искључења струје и воде. Према његовим речима, „све је више села 
угрожено, не само Шилово и Прилужје, него цело КиМ“.  
Душан Јањић из Форума за етничке односе сматра да је „17. март 2004. убрзао 
дискредитацију Унмика и решавање статусног питања, па се због страха међународне 
заједнице од пораза насиље показало као функцинално јер је престало да се прича о 
испуњавању стандарда пре статуса“. Јањић каже за Данас да је мартовско насиље 
истовремно показало да „Београд нема одговоре за проблеме на КиМ, јер није 
успео да искористи месеце после погрома током којих је међународна заједница 
била критична према Албанцима“. Упитан како коментарише да годишњице 
мартовског погрома обележава само СПЦ, али не и држава, Јањић објашњава да „власт 
ћути јер зна да је 17. март 2004. био почетак краја њене политике на КиМ“.  
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Антрфиле: 
ДСС: Показна вежба 
 
ДСС истиче да је, пет година од „погрома и прогона Срба са КиМ“, међународна 
заједница мало учинила на санирању штете, починиоци су углавном остали 
некажњени, а напади на српско становништво не престају. „У ових недељу дана, 
низ догађаја показује да је 17. март био само показна вежба и да ће терор над 
Србима бити настављен“, рекао је портпарол ДСС Андреја Младеновић на 
јучерашњој конференцији за новинаре. Наводећи да косовски Албанци, уз подршку 
дела међународне заједнице, очигледно желе да протерају преостале Србе, Младеновић 
је додао да „вишедневна искључења струје представљају посебан вид притиска“. 
 
Патријарх Кирил брине за православно наслеђе 
Москва - Уочи пете годишњице мартовских погрома на КиМ патријарх 
московски и све Русије Кирил упутио је писмо председнику Парламентарне 
скупштине Савета Европе Луису Марији де Пучу и генералном директору Унеска 
Коићиру Мацури у коме је позвао на подршку жртвама, успостављање 
праведности и давање наде људима на косовској земљи Србије, преносе руски 
медији. Он оцењује да „једнострано проглашење независности КиМ није допринело 
побољшању ситуације, већ, напротив, замрзнуло позитивне процесе региону“ и истиче 
да у „Руској православној цркви постоји велика забринутост да ће садашњи курс 
администрације КиМ и пасивна позиција међународних снага као крајњи резултат 
довести до нестанка православног наслеђа у тој покрајини“.  
 
 
 

РАНЕ ЈОШ НИСУ ЗАЦЕЛИЛЕ 
Глас Јавности, 17.03.2009; Страна: 4 

 
Писмо патријарха московског и све Русије Кирила председнику ПС СЕ и генералном 
директору Унеска 
 
Уочи пете годишњице мартовских погрома на Косову и Метохији, патријарх 
московски и све Русије Кирил упутио је писмо председнику Парламентарне 
скупштине Савета Европе (ПС СЕ) Луису Марији де Пучу и генералном 
директору Унеска Коићиру Мацури, у коме је позвао на подршку жртвама, 
успостављање праведности и давање наде људима на косовској земљи Србије, пренели 
су јуче руски медији. 
„Обраћам се Вама и ПС СЕ са позивом да подигнете свој глас да се подрже 
несрећне жртве злодела, да учините све могуће да би се успоставила праведност и 
унесе нада у срца људи на косовској земљи Србије“, наведено је у писму Де Пучу. 
Подсећајући да се данас навршава пет година од трагичних догађаја на Косову и 
Метохији, када су националистички албански екстремисти почели антисрпске погроме 
који су довели до масовног кршења људских права, стотина жртава, таласа избеглица и 
рушења десетина цркава и манастира у покрајини, Кирил је рекао да ране у тим 
„варварским догађајима у срцу модерне Европе“ до данас нису зарасле. 
„И даље Срби немају право да се врате на своју земљи и на своја огњишта. Још 
увек се у руинама налазе верски споменици светског значаја“, истакао је поглавар 
Руске православне цркве. Он је навео споменике под заштитом Унеска - цркву 
Богородице Љевишке, манастир Светих архангела и манастир Козме и Дамјана у 
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Зочишту из 14. века, манастир Девич из 11. века, цркву Великомученика Георгија 
из 15. века, цркву Светитеља Николе у Бијелом Пољу из 19. века, цркву Светог 
Николе у Приштини, епископски двор у Призрену и семинар Светих Кирила и 
Методија. Пошто је подсетио да је, према подацима СПЦ, у време присуства 
међународних мировних снага страдало више од сто цркава, Кирил је нагласио да, 
„нажалост, међународне организације нису могле да осигурају њихову заштиту и 
предузему довољно активна дејства за обнову срушених светиња и осигурање 
враћања Срба у њихове куће“. 
Обраћајући се председнику ПС СЕ, Кирил је позитивно оценио програме СЕ за обнову 
дела срушених светиња, али је указао да размере рушења захтевају још веће напоре 
целог цивилизованог света. 
„Нарочита пажња међународних организација које се опиру у својој делатности на 
принципе људских права неопходна је хиљадама избеглих и привремено расељених. 
Њихова права на повратак кући и безбедност и даље нису гарантовани“, истакао је 
руски патријарх. 
У писму Мацури, Кирил је позитивно оценио напоре које је предузимао и предузима 
Унеско у обнови срушених манастира и цркава на Косову и Метохији и подржао 
спремност руководства Русије и других земаља да у томе сарађују са организацијом 
УН. 
При том је указао да је неопходно активирање усаглашених активности међународне 
заједнице да би се осигурало очување јединственог духовног и културног наслеђа на 
Косову и Метохији, пренело је Одељење РПЦ за спољне црквене везе.  
 
Антрфиле: 
Замрзнути позитивни процеси 
 
„Једнострано проглашење независности (Косова) није допринело побољшању 
ситуације, већ, напротив, замрзнуло је позитивне процесе у том региону“, истакао 
је руски патријарх и додао да се настављају провокације екстремиста на 
преостале манастире и цркве које функционишу. Ниво њихове заштићености, о 
којој брину мировне снаге, изузетно је смањен, а зоне безбедности око њих нису 
створене, навео је Кирил. 
„У Руској православној цркви постоји велика забринутост да ће садашњи курс 
администрације Косова и Метохије и пасивна позиција међународних снага као 
крајњи резултат довести до нестанка православног наслеђа у тој покрајини“, 
упозорио је руски патријарх, истичући да је неопходно да се гарантује повратак 
хиљадама избеглих и привремено расељених и њихова безбедност.  
 
 
 



PRESS CLIPPING 
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НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО ЗА ЗЛОЧИН 
Курир, 18.03.2009; Страна: 2 

 
 
БЕОГРАД - Протекло је пет година од погрома извршеног над српским 
православним живљем и православним светињама на Косову и Метохији, када су 
албански терористи прогнали више од четири хиљаде Срба са њихових вековних 
огњишта, уништено стотине домова, срушено преко тридесет цркава, пале нове 
невине жртве, саопштила је СПЦ. Све се то догодило уз присуство међународних 
цивилних и војних снага, Унмика и Кфора и до данас нико није одговарао за то 
насиље и јавни злочин, констатује Српска православна црква. 
- А све је то, у ствари, наставак НАТО бомбардовања и незапамћеног прогона, насиља, 
убистава и рушења стотина светиња 1999. године на Косову и Метохији, стоји у 
саопштењу СПЦ. 
 
 
 

НАШЛИ УТОЧИШТЕ 
Вечерње Новости, 18.03.2009; Страна: 41 

 
ПРОГНАНА ПОРОДИЦА СТАНИШИЋ ДОБИЛА ДОМ 
 
Изградњу куће за Тијану и њену децу омогућио директор Драган Радаковић 
 
ПОСЛЕ невољног напуштања куће и одласка са Косова, породицу Станишић 
поново је, прошле године, погодила трагедија. Сада једногодишњи Вељко, имао је 
свега три месеца, а његова сестра Јелена три године, када им је погинуо отац 
Дејан. На радном месту. 
Трагична смрт супруга, јединог хранитеља, затекла је Тијану Станишић (26) и децу у 
изнајмљеном собичку у Лазаревцу, готово без ичега. Захваљујући Фонду хуманости 
“Новости” и Драгану Радаковићу, директору ЈП “Површински копови Обилић”, 
трочлана породица Станишић данас живи у својој кући. Нова двоспратница од 
130 квадратних метара, подигнута је у Великом Пољу, код Обреновца, на плацу 
који Станишићи имају одраније и на којем су и сами планирали да саграде дом. 
Планове је успорила немаштина, а прекинула изненадна смрт главе породице. Ипак, 
веру у боље сутра повратио је Драган Радаковић, директор предузећа у којем је Дејан 
био запослен. 
- Сазнање да имате свој кров над главом, нарочито због деце, много значи - каже 
Тијана. - Нисам имала прилику да упознам директора Радаковића, али овим путем 
желим да му се дубоко захвалим за све што је учинио за моју децу и мене. Бол траје, 
али се колико-толико лакше подноси када не стрепите да ћете са децом осванути под 
ведрим небом. Кућни праг, Станишићи су прешли око Нове године. Радници, Дејанове 
колеге са Косова, изградили су је за два месеца. Кажу врло квалитетно, што се и види. 
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Нису ни у чему жалили. И сада су тројица тамо, остало им да заврше ограду и још по 
неку ситницу. У кући је све ново, а топлини дома доприноси врелина која се шири из 
отворене рерне на “смедеревцу”. Дневни боравак са кухињом и трпезаријом довољно је 
велики за игру Јелене и Вељка, коју повремено прекине одлутали поглед ка слици 
покојног оца. Дечак је мали, па га не памти, али Јеца га спомиње сваког дана. И, чека да 
се врати с посла.  
 
Антрфиле: 
ДОБИЛА И ПОСАО 
 
ДИРЕКТОР ЈП ”Површински копови Обилић” осим што је помогао изградњу 
куће Станишићима, обезбедио је и радно место за Тијану. Пошто су деца мала, она 
тренутно не ради, већ прима 60 одсто плате. Такође, преко синдиката предузећа биће 
им обезбеђен намештај, док ће се Фонд хуманости ”Новости” побринути да добију и 
гардеробу: одећу, обућу, као и играчке. 
 
ЖИРО И ДЕВИЗНИ РАЧУН 
 
СВИ који желе да помогну деци чији родитељи нису у могућности да им плате лек, 
операцију, набаве ортопедско помагало, санитетски материјал, своје прилоге могу да 
уплаћују на жиро-рачун 205-5621-06, а у наставку колоне да упишу бројеве 
10005716259, Фонд хуманости ”Вечерњих новости”, Трг Николе Пашића 7, Београд.  
Донатори из иностранства могу своје прилоге да шаљу на девизни рачун: 5443-175-
42966, код ”Комерцијалне банке” а. д., Светог Саве 14, Београд.  
 
 
 

КАКО СУ ПОТРОШЕНЕ 222.000 ЕВРА? 
Данас, 18.03.2009; Страна: 21 

 
Злоупотребе у изградњи насеља за расељене Роме код Новог Пазара 
 
Нови Пазар - Градско веће Новог Пазара дало је налог начелнику Одељења за 
друштвене делатности да поднесе кривичне пријаве против лица која су 
учествовала у махинацијама у изградњи ромског насеља у селу Вржогрнци и 
расподели станова за избегла лица у насељу Шестово у овом граду. Налог је дат 
након разматрања извештаја који је урадила Комисија за испитивање рада 
Повереништва комесаријата за избегла и расељена лица у Новом Пазару. 
Полазна информација био је извештај који је УНХЦР-у доставио бивши помоћник 
повереника за избеглице Едиб Угљанин у којем пише да су у изградњу ромског 
насеља уложене 222.000 евра - 100.000 за земљиште, 2.000 за израду пројектне 
документације и 120.000 евра за комплетне грађевинске радове. Бивши председник 
општине Нови Пазар и шеф канцеларије УНХЦР усмено су се договорили да 
новопазарска општина обезбеди адекватну локацију и изгради пројекат насеља за 
Роме,који су били настањени у самом граду, а УНХЦР да донира 30 контејнера када 
локација буде потпуно инфраструктурно сређена.  
Уговором о размени непокретности између општине и Родољуба Васовића, 
власника парцела, обезбеђена је парцела од 85 ари, тако да се 40 ари плати по цени 
од 800 евра по ару, а 45 ари да се замени за три парцеле у насељу Шестово. 
Комисија коју је формирала градска влада, на основу документације Одељења за 
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финансије, утврдила је да је за армирање и бетонирање платаоа за контејнере 
плаћено 2.100.000 динара или по садашњем курсу 22.105 евра, за земљане радове 
(равнање терена и насипање шута и тампона) потрошено 2,4 милиона динара 
(25.260 евра) и за изградњу канализационе мреже 931.000 динара (9.800 евра). За 
земљиште је од 2.556.000 динара плаћено 1.640.000 динара. Преосталих 916.000 а 
динара је спорно. Земљиште није преведено у општинску имовину јер је једна 
парцела спорна будући да се води на пет различитих власника. За 40 ари Васовићу 
је требало да буду исплаћене 32.000 евра у динарској противвредности у четири 
једнаке месечне рате. Власник је био обавезан да спорну парцелу у катастру 
непокретности преведе на своје име у року од 120 дана, у супротном „неће му бити 
исплаћена последња месечна рата“. Уговор су у Општинском суду, у фебруару 2007. 
године, потписали Мехдија Жупљанин, тадашњи јавни правобранилац, и Родољуб 
Васовић, власник парцела. Комисија је утврдила и да је дошло до злоупотребе станова 
изграђених за избегла лица. Дански савет за избеглице финансирао је изградњу 10 
станова у насељу Шестово. Осам станова намењено је избеглим лицима и два локалном 
сиромашном становништву. Без ичије дозволе и на тој згради изграђена су још три 
стана, од којих два имају 55 и 56 квадратних метара „што превазилази норме 
социјалног становања Данског савета“. Ко је финансирао изградњу та три стана, није 
познато.  
 
Антрфиле: 
Одустајање иностраног донатора 
 
Услови за уређење ромског насеља, у којем се налази четрдесетак породица, нису 
испуњени. Инострани донатор је одустао од постављања контејнера, а уместо 
уређеног насеља подигнуто је још једно дивље без елементарних услова за живот. 
Бивши помоћник повереника је од УНХЦР затражио да финансира електрификацију, 
изградњу канализационе мреже и довођење воде за пиће и за то је било потребно скоро 
27 милиона динара. Повереништво нема одлуку нити уговор о формирању тог насеља, 
нема одлуке о куповини земљишта, нити о почетку насељавања без контејнера. Између 
становника овог насеља, домицилних Рома и осталог локалног становништва 
чести су конфликти. Комисија је утврдила да многи од насељених Рома имају 
решено стамбено питање у Суботици, Нишу, Новом Саду и Пријепољу, да овде 
бораве по потреби и да се између њих обавља продаја и замена места становања.  
 
 
 

ОБЕЗБЕДИТИ НОРМАЛАН ЖИВОТ 
Данас, 18.03.2009; Страна: 4 

 
Обележена петогодишњица мартовског насиља на Косову и Метохији 
 
Београд - Пета годишњица мартовског погрома над косовским Србима обележена је 
јуче у Београду и у српским срединама на Косову. Помену у Саборној цркви, који је 
служио заменик председавајућег Светог архијрејског синода митрополит црногорско-
приморски Амфилохије са више архијереја СПЦ, присуствовали су и председник 
Србије Борис Тадић, министри за КиМ и вера Горан Богдановић и Богољуб Шијаковић, 
као и врх Демокрстке странке Србије с Војиславом Коштуницом на челу.  
Парастоси су јуче служени и у свим храмовима Епархије рашко-призренске. У 
северном делу Косовске Митровице, после молитве у цркви светог Димитрија, 
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делегација општина Косовско-митровачког округа и Српског националног већа 
северног КиМ положила је цвеће на споменик жртвама терора у знак сећање на 
погунуле у мартовском погрому 2004. и прошлогодишњим сукобима са међународним 
снагама у којима су погунули Боривоје Спасојевић и полицајац УН-а Јан Тучев.  
После молитве за душе „невино пострадалих у Ватроломејској ноћи на 17. марта 2004, 
као и последњих десет година на КиМ“, митрополит Амфилохије се у беседи на 
парастосу у Саборној цркви помолио да „Господ подари разум свима у чијим је рукама 
судбина свих држава, да се зло које се догодило српском народу више никада и нигде 
не понови“. Он је упозорио да „противзаконито проглашење КиМ независном државом 
представља услов да се зло и злочини тамо почињени последњих 10 година наставе“. 
Митрополит Амфилохије је апеловао на Србе да остану на КиМ. Позив Србима да 
не напуштају Косово јуче су упутили и актуелни и бивши ресорни министри 
Горан Богдановић и Слободан Самарџић. Богдановић је поручио да ће „држава 
Србија учинит све да економски ојача српску заједницу на КиМ и да јој, у 
сарадњи с међународном заједницом, обезбеди слободу, безбедност и правду“.  
- Влада Србије чини све и апелује на међународну заједницу, пре свега на Унмик и 
Еулекс, да учине додатне напоре да починиоци злодела 17. марта 2004. буду адекватно 
санкционисати, као и да Србима на КиМ омогуће достојан, миран и безбедан живот - 
рекао је Богдановић. Слободан Самарџић, потпредседник ДСС-а, изјавио је да 
„косовски Срби на КиМ, иако имају најтежи живот од свих људи на планети Земљи, 
морају опстати и остати на КиМ, а у томе им највише мора помоћи држава Србија“. 
Самарџић је истакао да „пасиван и рутиниран однос државе према проблему косовских 
Срба може да буде последњи ударац српском народу и славној српској историји на 
КиМ“. 
Принц Александар Карађорђевић апеловао је јуче да се „никада не заборави трагичан 
исход аката неконтролисане мржње, етничког насиља и равнодушности снага које су 
себи узеле за право и дале задатак да на КиМ штите људско достојанство, право и 
правду и споменике цивилизације“.  
 
Антрфиле: 
Институционална репресија над Србима 
 
- У протеклх десет година Срби на КиМ и држава Србија прошли су кроз три 
тешке фазе. Повлачење српских институција 1999. имало је за последицу промену 
етничке и културолошке матрице Косова, јер су припадници ОВК протерали 
српску хришћанску заједницу и порушили 110 цркава и манастира. У тој првој 
фази извршено је етничко чишћење Срба из свих градова, што је вид урбане 
фашизације КиМ. У другој фази 17. марта 2004. под првом институционалном, 
легалном косовском владом имали смо наставак тог етничког чишћења, на чијем 
су се удару нашли преостали мултиетнички џепови на КиМ. Трећа фаза почела је 
проглашањем једностране једнонационалне независности КиМ, у којој је највеће 
достигнуће међународне заједнице да нема новог исељавања Срба, иако смо под 
страховитим притиском и институционалном репресијом - оцењује за Данас Рада 
Трајковић, председница Извршног одбора СНВ КиМ. 
Рада Трајковић сматра да власт у Београду прави велику грешку зато што подржава и 
контактира најразличитије српске „политике“ на Косову, од оне најрадикалније, која 
искључује сваки заједнички живот са Албанцима, до оних Срба који учествују у 
независним косовским институцијама и раде на асимилацији, а да Београд при том 
„отворено не подржава оне који су за опстанак Срба на целом КиМ. „Државни 
званичници само вербално инсистирају на очувању суверенитета и територијалног 
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интегритета, а превиђају да је сада веома важно сачувати Србе на целом Косову“, 
сматра Рада Трајковић.  



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 19.03.2009. год 
 
 
 

ХРВАТСКА КУПУЈЕ СТАНОВЕ ЗА СРБЕ 
Дневник, 19.03.2009; Страна: 21 

 
ЗАГРЕБ: Хрватска ће до краја ове године за избегле Србе, бивше носиоце 
станарског права који су поднели захтев за стамбено збрињавање, купити 2.144 
стана, пише у јучерашњем броју сплитски лист "Слободна Далмација" позивајући 
се на податке из министарства регионалног развоја, шумарства и водопривреде. 
Држава ће за оне Србе чији су захтеви позитивно решени купити станове преко 
државне Агенције за правни промет и посредовање нек р е т н и н а - ма.У 
министарству истичу да је у току интензивно спровођење свих активности прописаних 
Акционим планом за убрзано спровођење стамбеног збрињавања бивших носилаца 
станарског права који желе да се врате у Хрватску, преноси "Слободна Далмација". 
Током 2008. на тржишту некретнина купљена су 454 стана, односно 30 више од 
планираног броја, док је у 2007. купљено 408 станова. Влада се обавезала да ће 
током ове године обезбедити стамбено збрињавање за преостале 2.144 породице 
бивших носилаца станарског права на подручју од посебног државног старања, 
чиме би се укупан број породица које су стамбено збринуте попео на око 8.400. 
Лист указује такође да држава дугује новац за трошкове станова, па тако за 40 станова у 
згради у карловачком кварту Дубовац, које је још 2007. године предала на коришћење 
српским повратницима - бившим носиоцима станарског права, већ готово две године не 
плаћа неке таксе чије се вредност попела на око 50.000 куна (око 6 . 6 0 0 евра).У 
министарству нису саопштили колико је укупан дуг државе, истичући само да ће 
рачуни бити плаћени.  
Процењује се да је до 30.000 бивших носилаца станарског права остало без тог 
права, укинутог 1996. Њима је на инсистирање међународне заједнице и српских 
представника омогућено да се пријаве као корисници стамбеног збрињавања и да 
живе у кући или стану уз ниску најамнину, да новосаграђене станове купе по 
нешто повољнијим ценама или да после неког времена проведених у становима и 
кућама који нису новосаграђени могу да их откупе по повољнијим условима 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Глас Јавности, 19.03.2009; Страна: 14 

 
БЛАЦЕ - У наредних 18 месеци у Блацу ће бити изграђено 12 станова за трајно 
збрињавање избеглих и социјално угрожених лица. Пројекат у оквиру програма 
„ИПА 2007“ финансира немачки донатор „АСБ“. 
Према речима председника општине Блаце Небојше Милосављевића, ради се о веома 
значајном пројекту. 
- Немачки донатор ће урадити пројектну документацију и финансирати изградњу, 
а општина је обезбедила локацију и све потребне дозволе. Ускоро ће бити отворен 
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конкурс за доделу поменутих станова, који су намењени за трајно збрињавање 
избеглих и социјално угрожених лица - каже Милосављевић.  

 
 
 

ЗА СИРОМАШНЕ ЈЕВТИНИЈЕ 
Политика, 19.03.2009; Страна: А12 

 
Све општине у Београду и Србији ће у року од месец и по дана добити радње са нижим 
ценама за 15 основних прехрамбених производа 
Прва социјална продавница, у којој ће основне животне намирнице грађани моћи 
да набављају по знатно нижим ценама, биће отворена 25. марта у београдском 
Булевару краља Александра 532. Овакве продавнице у којима ће по повлашћеним 
ценама моћи да се набави и још 300 артикала, у наредних месец и по дана добиће и 
сви градови у Србији. 
Већ до краја следеће недеље Београд ће добити још пет таквих продавница – на 
новобеоградској пијаци у Блоку 44, у објекту од 250 квадрата на Дорћолу, у Миријеву 
код стадиона (350 квадрата) и у Орловском насељу на Звездари. У наредних месец и по 
дана свака општина имаће своју продавницу. 
– Идеју је могуће овако брзо реализовати јер су је подржала мала трговинска предузећа 
– каже Ранка Савић, председник Асоцијације слободних и независних синдиката 
(АСНС). – Првих пет продавница у Београду отвориће ТП „Јабука”, а према договору 
са Министарством трговине, с обзиром да ће се у пројекат укључити и Асоцијација 
малих трговина и Здрава алијанса, биће могуће у кратком року покрити целу земљу – 
каже наша саговорница. Како је рекла на јучерашњој конференцији за новинаре, то је 
прилика да се помогне и малим предузећима и становништву. 
– Сва та предузећа имају већ изграђену инфраструктуру и продавнице, па је и то била 
добра прилика за њих да се поред великих ланаца супермаркета, врате на тржиште. Уз 
то, у сарадњи са Министарством финансија покушаћемо да смањимо или укинемо ПДВ 
за десет основних животних намирница – додаје Савићева. Знатно ниже цене за чак 
300 производа, за 20 одсто јефтиније него у „Метроу”, биће могуће јер су 
добављачи пристали да спусте марже на пет одсто. Њихов интерес је у томе што ће 
им се све исплаћивати у року до 30 дана, што у „Темпу” или „Меркатору” није 
случај. На питање како је могуће да се надлежно Министарство тако укључило у 
овај пројекат, наша саговорница каже: 
– Политичари су нам до сада причали бајке, доносили планове, мере... Ово је конкретна 
помоћ и феноменална идеја која је одушевила и министра Милосављевића. Зато ће 
следећег четвртка на седници владе бити усвојена и посебна уредба којом ће се 
прецизирати рад социјалних продавница. Осим тога, и Министарство рада је донело 
пакет мера у којем једна ставка управо предвиђа отварање таквих продавница – каже 
наша саговорница. Председница АСНС за „Политику” истиче „да је сигурна да ће 
продавнице имати огроман промет, а то најбоље показује праву слику Србије”. 
– Сва министарства и влада подржали су без поговора нашу идеју. А како и не би када 
су синдикалци одрадили оно што је, у ствари, посао државе. Па, ми смо пронашли 
„Јабуку” а не влада. Као по правилу, они ће сигурно доћи да се сликају и свечано 
отворе продавнице – каже за наш лист Ранка Савић.  
 
Антрфиле: 
За запослене са минималцем, пензионере, незапослене, избегле и расељене 
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У социјалним продавницама основне животне намирнице (уље, шећер, со, брашно, 
хлеб, млеко, укупно 15 артикала, о чему ће се АСНС договорити са продајним 
ланцима) моћи ће да се купе по ценама нижим за 50 одсто. У њима ће моћи да 
купују радници са минималним зарадама, уз картице које ће им издавати 
синдикати у сарадњи са општинама. Затим пензионери са примањима до 20.000 
динара, а чек од пензије ће бити потврда. Незапослени са потврдом Националне 
службе запошљавања, примаоци социјалне помоћи, инвалиди и избегла и 
расељена лица са потврдом надлежних органа.  
 
 
 

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Блиц - Србија, 19.03.2009; Страна: 3 

 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
У близини некадашње касарне ЈНА у Петровцу на Млави положен је камен 
темељац за изградњу зграде са 20 станова за избегла и расељена лица и социјално 
угрожене породице. Плац и инфраструктуру за овај објекат обезбедила је општина 
Петровац на Млави, а новац за изградњу Комесаријат за избеглице Србије. Ову 
стамбену зграду, која треба да се заврши у овој години, градиће фирма „Неимар“ 
из Власотинца.  
 
 
 

НИЧИЈА БРИГА 
Курир, 19.03.2009; Страна: 14 

 
Десетак породица још живи у нехигијенском контејнерском насељу у Грачаници, у које 
су смештене после мартовског насиља 2004. 
 
ГРАЧАНИЦА - У контејнерском насељу на самом рубу Грачанице још у 
нељудским условима живи десетак српских породица које су овде нашле уточиште 
бежећи из својих кућа у околини Приштине и Чаглавице пред разјареном руљом 
17. марта 2004. године. Кажу да су одавно заборављени и да на њих више нико не 
обраћа пажњу нити показује интересовање да им помогне. 
У овај колективни центар за избеглице у педесетак контејнера у први мах је смештено 
четрдесетак породица. Добили су по контејнер површине 12 квадрата, сто, кревет и 
шпорет. Испред сваког контејнера је чесма, али свуда около је гола земља, па се прави 
блато. 
Временом, неки су се снашли и отишли. Ипак, за већину је овај привремени смештај 
постао трајно пребивалиште. Остала је пука сиротиња која се није снашла и којој није 
имао ко да помогне. Од срамоте што живе у овим нехигијеским условима станари не 
желе ни да се представе. Један од њих каже да је избегао из Урошевца и да ни у сну 
није могао да верује да ће живети у условима у којима десетак породица дели једно 
купатило. 
И нису ту само стари. Има ту и основаца и средњошколаца, а они кажу да ће дати све 
од себе како би се уписали на факултете ван Косова и побегли из ове недођије. 
Али, и да хоће, не могу да се упишу на факултет у Грачаници. Од када је донета уредба 
о смањењу професорских плата и косовског додатка, грачанички универзитет полако се 
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гаси. Због тога су и студенти Педагошког факултета приморани да, пошто заврше другу 
годину, наставу прате у Косовској Митровици. Како ће се свакодневно пребацивати до 
Митровице, остаје отворено питање с обзиром на то да нема организованог превоза. 
Милена Лазић, студенткиња педагогије, каже да ће сви бити препуштени улици ако се 
то питање не реши. 
- Последњи аутобус који нас вози враћа се у Грачаницу у 17.30, а ми имамо предавања 
до 20 сати. Зато што смо из Грачанице немамо право на студентски дом и мензу. Једино 
нам је тај превоз плаћен, али не можемо да стигнемо на последњу вожњу. Имамо два 
решења: да напустимо студије или Косово и Метохију - каже Лазићева.  
 
Антрфиле: 
Немају куд 
 
Тинејџерка М. Т. живи у једном од контејнера са родитељима и братом. 
- Никада нисмо напуштали контејнере, а не знам ни где бисмо отишли - каже она.  
Тешко јој пада што их никада нико не обилази и не пита за њих. 
- Понекада дођу из Комесаријата, донесу понеки осигурач и отклоне неки квар. 
Дођу и лекари једном недељно да прегледају старце - каже М. Т. 
 
Страх у очима 
Рада Трајковић, потпредседница Српског националног већа Косова и Метохије (СНВ), 
каже да су у Грачаницу у колонама стизале жртве албанског терора. 
- Никада нећемо заборавити мартовско насиље и колоне људи прогнаних из Ораховца и 
Липљана које су се тих дана сливале у Грачаницу. То је била иста она сиротиња, са 
истим страхом у очима, коју сам видела и 1999. Тада смо гледали како нас напуштају 
наше снаге, а пристижу припадници међународне заједнице. И тада су за српским 
снагама одлазиле и колоне преплашених људи, а Грачаницом је завладала паника. Кфор 
је неке људе који нису могли да савладају страх сместио у своју базу - каже Рада 
Трајковић, потпредседница Српског националног већа Косова и Метохије (СНВ).  
 
 
 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НОВА РАДНА МЕСТА 
Преглед, 19.03.2009; Страна: 11 

 
 
Национална служба за запошљавање расписала је јуче јавни позив за доделу субвенција 
послодавцима за отварање нових радних места у 2009. Стимулације се дају 
предузетницима у једнократном износу од 160.000 динара уколико се ради о 
запошљавању до 50 особа у најнеразвијеним општинама, 130.000 за фирме у 
неразвијеним, а по 80.000 у осталим општинама.  
Кандидати треба да предају документацију, укључујући и бизнис план и доказе о 
средствима обезбеђења службама и филијалама НСЗ. Информације се могу добити на 
тел. 0901-300-301 а обрасци се могу преузети и на www.nsz. gov.rs. Приоритет при 
додели новца имаће предузетници који запошљавају теже запошљива лица - 
инвалиде, Роме, жене старије од 45 и мушкарце преко 50 година, избегле и 
расељене, особе у реадмисији. Из НСЗ упућен је и јавни позив за програме 
самозапошљавања уз могућност доделе једнократне новчане помоћи 
незапосленима од 130.000 динара, а према критеријумима, потребно је, уз 
неопходне документе поднети и доказ о завршеној обуци уколико није била 
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организована у оквиру НСЗ. Ако више незапослених жели да се удружи у задругу или 
заједничко предузеће, захтеви се подносе појединачно, а након прикупљања, НСЗ 
израђује ранг-листу за доделу средстава.  
 
 
 

ЗЕМЉИШТЕ У НАЈАМ САМО УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА 
Политика, 19.03.2009; Страна: А4 

 
Загреб, 18. марта – Недавно донет Закон о пољопривредном земљишту поприлично је 
узнемирио припаднике српске заједнице у Хрватској, јер је према оном што се могло 
чути предвиђено давање у најам другима земљишта које њихови власници или уопште 
не обрађују или недовољно обрађују. Многима се то учинило као озакоњивање 
одузимања пољопривредног земљишта, што би посебно погодило управо српско 
сеоско становништво у Хрватској које је још увек већим делом у избеглиштву, јер 
нема услове и могућности да се врати и настави да ради и живи на својој земљи, а 
камоли да га интензивно обрађује. 
У Министарству пољопривреде зато је данас одржан састанак с педесетак представника 
српске заједнице из локалне и регионалне самоуправе, с којима су рашчишћени и 
усаглашени спорни делови и недоумице из тог закона. Како су новинарима 
предочили министар пољопривреде Божидар Панкретић, потпредседник Сабора и 
председник ХСС-а Јосип Фришчић и саборски заступник из СДСС-а и председник 
Српског народног већа Милорад Пуповац, усаглашене су три тачке, које ће бити 
саставни део уредбе којом ће се основати државна агенција за пољопривредно 
земљиште која ће бити и главни инструмент за спровођење новог закона.  
Прва усаглашена тачка гарантује да се без сагласности власника пољопривредног 
земљишта оно неће моћи давати у најам или концесију. Друга тачка је да ће бити 
дат рок од пет година, а по потреби ће се и продужити, у којем ће они који нису 
средили своје власништво у земљишним књигама – а годинама или деценијама су 
поседници земље и раде на њој – државна агенција ће им помоћи финансијски, 
административно и технички да среде тај свој земљишни статус. Таквих примера 
има пуно, а ради се о земљи на којој су као власници уписани још прадедови или 
породичне задруге оних који је данас обрађују. 
Трећа усаглашена тачка је да у управном већу агенције, на чијем челу ће бити 
министар пољопривреде, буду и два представника пољопривредника, од којих 
један с подручја од посебног државног старања, на којем је иначе и највише земље 
у власништву Срба. 
„Овако допуњена и усаглашена уредба иде на усвајање влади, а ово је важно да се зна, 
јер је било доста покушаја шпекулисања, застрашивања људи и лова у мутном не би ли 
се дошло до земље на основу велике бриге људи коју је изазвала расправа у вези с 
усвојеним Законом о пољопривредном земљишту“, указао је Милорад Пуповац и 
напоменуо: „Сада је посебно важно да се људи лише страха и да им се каже да су они 
господари своје земље, а да ће им држава помоћи у свему ономе у чему им треба помоћ 
– од сређивања земљишних књига до доношења одлуке шта је најбоље за њих и њихове 
локалне средине да ураде с том земљом уколико сами нису у стању да је обрађују.“  
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ТУЖБЕ ТРЕБА ПОВУЋИ 
Вечерње Новости, 19.03.2009; Страна: 2 

 
МИРКО ЦВЕТКОВИЋ УОЧИ СУСРЕТА СА ПРЕМИЈЕРОМ ХРВАТСКЕ ИВОМ 
САНАДЕРОМ 
 
Одустајањем од суда, односи ДВЕЈУ ЗЕМАЉА би се нормализовали 
Од НАШЕГ партнерства зависи улазак ЦЕЛОГ региона у ЕУ  
 
ТраЖиЋемо повратак избеглих СРБА и њихове имовине 
СРБИЈА ће позвати званичну Хрватску да повуче тужбу против Србије за геноцид, а 
наша држава ће, у том случају, одмах повући контратужбу против Хрватске - изјавио је, 
за “Новости”, председник Владе Србије Мирко Цветковић. Уочи свог првог сусрета са 
премијером Хрватске Ивом Санадером сутра у Београду, премијер Цветковић, 
ексклузивно за наш лист, износи своја очекивања од тог важног разговора: 
- Однос Србије и Хрватске има отворених питања која и даље оптерећују наше односе и 
сметају пуном унапређењу важног регионалног партнерства. Хрватска и Србија су 
значајне државе западног Балкана и од наше сарадње у великој мери зависи и брзина 
уласка целог региона у ЕУ, што је стратешки циљ обе земље. Боље разумевање и 
сарадња Београда и Загреба су услови за развој економских и политичких веза међу 
државама овог региона и гаранција победе европске перспективе над прошлошћу. 
- Које теме ће доминирати у разговору са хрватским премијером? 
- Важно је што ћемо имати прилику да усагласимо ставове око питања која превише 
дуго оптерећују наше односе и чије ефикасно решавање представља својеврстан тест 
наше зрелости за европске интеграције. Србија и Хрватска имају европску будућност и, 
у разговору са мојим хрватским колегом Ивом Санадером, размотрићемо све 
могућности за побољшање односа. 
- Причаћете и о тужби за геноцид коју је Хрватска поднела против наше земље? 
- Једно од најважнијих питања је та тужба. То је велика препрека развоју добрих 
односа. Дакле, позваћемо Хрватску да своју тужбу за геноцид против Србије повуче из 
процедуре. Србија би у том случају одмах била спремна да повуче своју контратужбу. 
То је могућност да, на дужи рок, нормализујемо односе двеју земаља и јасно покажемо 
да смо као суседи отклонили ту препреку наслеђену из блиске прошлости и наметнуту 
из политичких мотива. 
- Тужбе нису једина препрека, остаје и питање повратка избеглица... 
- Веома је важно и отворено питање повратка и третмана избеглих Срба из 
Хрватске. У Хрватску се, судећи по информацијама релевантних међународних 
организација, вратило нешто више од 100.000 избеглих Срба који су систематски 
прогнани из својих домова у операцији “Олуја”, 1995. Србија је веома 
заинтересована за повратак свих избеглих, да им се врати или компензује на 
правичан начин одузета имовина, као и да им се омогући пристојан живот и 
услови становања и запослења какве имају и други грађани Хрватске. 
- Као препрека повратку избеглица често се наводи постојање такозваних тајних  
потерница? 
- Сматрамо да је веома важно да Хрватска покуша да смањи изузетно велики број 
“црвених потерница” за ратне злочине, којих, како се тврди, има више од 900. Сматрам 
да би та брана повратку била отклоњена уколико би Хрватска објавила тзв. тајне 
оптужнице. 
- Шта би се после тога променило? 
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- Велики број људи био би ослобођен притиска и сумње и то би, верујемо, покренуло 
процес повратка и убрзало решавања тог проблема на цивилизован начин. 
- Да ли је Србија спремна да процесуише и “тајне оптужнице”? 
- Србија је заинтересована за уступање и процесуисање било које оптужнице за 
евентуалне ратне злочине, што смо у скорој прошлости и доказали ефикасним радом 
српског правосуђа у предметима ратних злочина. Влада Србије се залаже за 
персонализацију свих злочина, па би било добро и да се нашој јавности, медијима и 
сведоцима, омогући да присуствују суђењима у Хрватској у сличним случајевима за 
злочине почињене у операцијима “Олуја” и “Бљесак”. 
- Да ли Србија и Хрватска могу унапредити економске односе? 
- Србија је заинтересована за укидање вештачки створеног дисбаланса у трговинској 
размени и дефициту који сада постоји. Залажемо се за слободан проток робе и 
капитала. Сматрам да је то најсигурнији пут за побољшање веза између наших држава. 
Желимо да српска предузећа слободно могу да учествују на хрватском тржишту без 
препрека. Од изузетне је важности да се српским компанијама омогуће исти услови 
пословања и уласка на тржиште, како је то омогућено хрватским компанијама у Србији. 
- Светска економска криза упућује на заједничка тржишта и на сарадњу са суседима... 
- Ово су тешка економска времена за цео свет, па тако и за наш регион. Баш због тога 
ми морамо да сарађујемо на економском плану, међутим та сарадња мора да буде 
сарадња једнаких, на једнаким и правичним тржишним основама. Ако сарадња није 
двосмерна, онда она нема ни економске логике, ни политичког оправдања. Због тога 
имамо пуно вере у разумевање хрватске владе и отвореност према српским 
компанијама и капиталу. 
- Да ли намеравате да покренете питање дефинисања државне границе са Хрватском? 
- То питање је од изузетног значаја и ми ћемо на конструктиван начин прићи његовом 
решавању. Очекујемо да наиђемо на разумевање Хрватске стране за наш став око 
границе на Дунаву и да се најзад померимо са мртве тачке. 
- Када ће доћи до разграничења и шта је предлог Србије? 
- Сматрамо да питање границе са Хрватском мора бити што пре решено и наш предлог 
је да граница пролази средином Дунава. Ако сада решимо тај проблем, избегло би се 
његово политизовање и евентуалне тешкоће приликом уласка у ЕУ. 
- Хоћете ли изнети наш предлог премијеру Санадеру? 
- Спремни смо да што пре наставимо разговоре на ту тему са хрватским колегама и 
искористићу прилику да премијера Санадера позовем да се то реши. Грађани, са обе 
стране Дунава, имају потешкоћа због нерешеног питања граничне линије и морамо да 
им изађемо у сусрет. Тако би се избегле тензије и показала заједничка зрелост пред 
улазак у ЕУ.  
 
Антрфиле: 
СРПСКА РОБА МОРА ДА ПРЕЂЕ ГРАНИЦУ 
 
- Да ли ће бити више српских производа на хрватском тржишту? 
- Очекујем више производа српских предузећа на хрватском тржишту, јер су трговине у 
Србији пуне производа хрватских предузећа, без икаквих блокада. Ми ћемо свакако и 
даље бити отворени за хрватски капитал. 
- Очекујете ли већа улагања српске привреде у Хрватску? 
- Познато је какав третман имају хрватски улагачи у Србији, којима је потпуно 
слободно омогућено да дођу у посед неких наших најпознатијих компанија. То бисмо 
желели да видимо и у Хрватској. Такав потез хрватске владе омогућио би велики 
напредак у нашим односима и развој економских односа.  
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ДАНАС СУЂЕЊЕ ЗА ЗЛОЧИН У КАЛУЂЕРСКОМ ЛАЗУ 
Данас, 19.03.2009; Страна: 13 

 
Подгорица - Правни заступник породица косовских избјеглица које су, према 
оптужници, ликвидирали припадници ВЈ на сјеверу Црне Горе током НАТО 
интервенције 1999, предао је Влади Црне Горе предлог за поравнање ради 
обештећења породица настрадалих.  
У Калуђерском Лазу и околини Рожаја убијено је око 20 избјеглица, а међу њима је 
било дјеце, жена и стараца. Војно обавјештење било је да се радило о обрачуну са 
терористима. За злочин у Калуђерском Лазу оптужено је седам припадника јединице 
која је дјеловала у оквиру Подгоричког корпуса ВЈ. Они су у притвору очекујући 
суђење које је заказано за данас у Вишем суду у Бијелом Пољу. Осми на листи 
оптужених је Предраг Стругар, командант батаљона у чијем је саставу јединица 
дјеловала. Он је држављанин Србије, у Београду је, и недоступан је органима гоњења. 
Иначе, син је хашког осуђеника Павла Стругара.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 20.03.2009. год 
 
 
 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
Данас, 20.03.2009; Страна: 17 

 
Општина Гроцка прикључиће се Данском савету за избеглице, који као партнер 
Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација и европске Комисије, 
започиње пројекат помоћи у грађевинском материјалу за угроженије категорије 
избеглих и расељених лица.  
Општина Гроцка позива све заинтересоване грађане који живе на њеној 
територији и испуњавају услове за доделу помоћи у грађевинском материјалу да 
поднесу захтев. Обрасци за подношење захтева могу се добити у Повереништву за 
избеглице општине Гроцка. Додатне информације за попуњавање захтева могу се 
добити од представника Данског савета за избеглице у понедељак 23. марта 2009. 
године у времену од 11 до 13 часова у просторијама Повереништва за избеглице 
општине Гроцка. Рок за подношење захтева је 26.март.  

 
 
 

СТАНОВИ ДО 2012. ГОДИНЕ 
Вечерње Новости, 20.03.2009; Страна: 24 

 
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВЦА ОБЕЋАВА ПОМОЋ РОМИМА ИЗ КАРТОН 
НАСЕЉА 
 
ПОЖАРЕВАЦ - У заједничкој акцији градске управе Пожаревац и Привредног друштва 
“Термоелектране и копови Костолац”, станарима дивљег “картон насеља” на Лучичком 
путу, обезбеђена је донација од 50 тона угља за огрев. Поводом испоруке другог дела 
ове помоћи, станаре насеља обишао је градоначелник Пожаревца Миодраг 
Милосављевић и том приликом обећао трајно решење у наредне три године. 
- Међу приоритетима локалне самоуправе биће стамбено збрињавање станара 
овог нерегистрованог насеља. У сарадњи са републичким органима, питање 
њиховог трајног смештаја требало би да се реши најкасније до 2012. године - рекао 
је градоначелник. Дивље насеље на Лучичком путу подигнуто је 1999. године, 
када су после НАТО бомбардовања у Пожаревац пристигле ромске избеглице са 
Космета. Породице које су прве дошле сместиле су се илегално у баракама предузећа 
“Рад”, а остали су касније у близини подигли уџерице, немајући другог избора. 
У почетку је овде живело 46 породица, да би данас остало 20, са више од 100 
чланова, највише деце. Живе у неусловним објектима, склепаним од картона и 
најлона. Воду захватају на само једном шмрку а струју су обезбедили тако што су сами 
довукли каблове из оближњих барака. 
- Пошто не можемо да се запослимо, једини извор прихода наших породица представља 
продаја старог гвожђа сакупљаног по градским депонијама. Ипак, реч је о симболичним 
сумама, недовољним за живот и школовање деце - рекао је координатор насеља 
Рамадан Бериша.  
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БАН КИ МУН: УНМИК ЋЕ ОСТАТИ САМО НА ПОДРУЧЈУ КОСОВСКЕ 

МИТРОВИЦЕ 
Политика, 20.03.2009; Страна: А7 

 
Њујорк – Генерални секретар Уједињених нација Бан Ки Мун оценио је, у 
извештају за заседницу Савета безбедности, која ће се одржати 23. марта да је 
безбедносна ситуација на Косову и Метохији стабилна мада се у северном делу 
Косовске Митровице догодила серија инцидената. Бан Ки Мун је навео да је у току 
убрзано преобликовање мисије УН на Косову и Метохији уз, како је навео, 
консултације са главним актерима на терену. Очекује се да ће она бити завршена до 
почетка буџетског циклуса 2009–2010. године. После тога Унмик ће остати у веома 
смањеном обиму на подручју Косовске Митровице, где ће се бавити питањима 
мањина, повратком расељених и слободом кретања и културним наслеђем, навео 
је Бан Ки Мун. 
 
 
 

САМО ЈЕ ПОВРАТАК ЛОШЕ ОЦЕНИО 
Вечерње Новости, 20.03.2009; Страна: 3 

 
САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У ПОНЕДЕЉАК О ИЗВЕШТАЈУ 
БАН КИ МУНА, КОЈИ ЈЕ СИТУАЦИЈИ НА КОСМЕТУ ДАО ПРЕЛАЗНУ ОЦЕНУ 
 
У 2008. свега 582 повратника. Безбедносна слика стабилна, поручио генерални секретар 
 
БЕЗБЕДНОСНА ситуација на КиМ је стабилна, мада се у северном делу Косовске 
Митровице догодила серија инцидената. Реконфигурисана мисија УН остаће у веома 
смањеном обиму на подручју Косовске Митровице и бавиће се питањима мањина, 
повратком расељених, слободом кретања и културним наслеђем. Ово су оцене Бан Ки 
Муна, генералног секретара УН, изнете у јуче објављеном редовном извештају о стању 
у Покрајини, који ће чланице СБ разматрати на седници у понедељак. 
Упркос томе што је ситуацију проценио стабилном, генерални секретар је ипак 
навео да је у 2008. години повратак расељених био у драстичном паду - само 582 
особе. Ки Мун у извештају каже и да је дошло до преноса надлежности у правосуђу 
са Унмика на мисију ЕУ, док се у анексу извештаја, који је потписао шеф Еулекса 
Ив Де Кермабон, наводи да ће мисија ЕУ постати оперативна до краја зиме. 
Имајући у виду супротстављена очекивања Приштине и Београда пред заседање СБ 
УН, већ се може “намирисати” да дискусија у седишту УН ни овог пута неће ићи 
глатко. Србија очекује одговор на питање - зашто се план у шест тачака Бан Ки Муна, 
који су потврдиле све чланице СБ, не примењује. Приштина има идеју да мисију УН на 
КиМ треба “пензионисати”. 
- Унмик је суочен са све већим изазовима у погледу испуњавања свог мандата по 
резолуцијии 1244, јер многи Албанци сматрају да је задатак Унмика испуњен и да 
његово присуство представља препреку за Косово - оценио је генерални секретар и 
указао да су институције косовских Срба на северу покрајине неспремне да сарађују са 
Еулексом око царина, а да се лидери косовских Срба и Београд и даље противе сарадњи 
са канцеларијом Међународног цивилног представника. Актуелан је и проблем забране 
уласка српским званичницима у покрајину. После заустављања четири посланика на 
административној линији, Косовска полиција јуче је онемогућила и помоћнику 
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министра за КиМ Бојану Анђелковићу да оде у Пећ, где је намеравао да обиђе 
повратничка села.  
Пошто формат седнице СБ још није познат, нема званичних информација на ком нивоу 
ће Србија бити представљена, али с обзиром на то да седница “пада” између две 
годишњице: пет година од погрома над Србима на КиМ и дан пре обележавања 
деценије од НАТО бомбардовања, могуће је да се из Србије запути делегација на 
највишем нивоу - на челу са председником земље.  
 
Антрфиле: 
БОГДАНОВИЋ СА КЕРМАБОНОМ 
 
ТОКОМ јучерашње посете Београду шефа Еулекса Ив де Кермабона, министар за 
КиМ Горан Богдановић рекао је да очекује да ће цивилна мисија наћи начин за 
трајно решење проблема који угрожавају српско и друго неалбанско 
становништво: од снабдевања струјом, ослобађања Фљорима Ејупија, недостатка 
слободе кретања на КиМ, до забране уласка званичника Србије на КиМ.  
 
 
 

ПРОБЛЕМИ СРБА ПОВРАТНИКА 
Политика, 20.03.2009; Страна: А5 

 
Према попису из 1991. године, у Хрватској је регистровано 582.000 Срба и 106.000 
Југословена. Десет година касније на том простору забележено је 201.000 Срба и 76 
Југословена. Рачуница каже да је више од 400.000 Срба напустило Хрватску, а 
доста њих је и погинуло. Када се говори о повратницима, често се манипулише 
бројкама.  
– У медијима се често помиње да повратника има више од 100.000. УНХЦР мисија 
за Хрватску 2007. године спровела је једно истраживање према којем 
регистрованих повратника има 120.000, док је оних који су узели личне карте 
Хрватске – 52.000. Око 13.000 лица је умрло, то је изнад просека за регион и 
говори о тешким условима у којима су ови људи живели у Хрватској – рекао је 
Саво Штрбац, директор Српског документационог центра Веритас.  
Више од 42.000 избеглица није повратило станарска права, што подразумева 
право на коришћење стана и откуп по повољнијим условима. Штрбац је скренуо 
пажњу и на проблем конвалидација радног стажа, као и на неисплаћивање 
пензија, јер за период од 1991. до 1998. године треба исплатити око 40.000 пензија. 
Реч је о пензионерима који су пре рата остварили пензију. Њима је Хрватска 
једнострано обуставила исплату 1. августа 1991. године, јер је, како је наведено, 
„корисник примања изазвао околности због којих је дошло до обуставе исплате”.  
– Треба поменути и враћање свих запоседнутих пољопривредних имања својим 
законским власницима. У Хрватској постоји на хиљаде хектара заузетог 
пољопривредног земљишта у чији посед не могу да уђу власници, повратници или 
избеглице – рекао је Штрбац, који упозорава да доста манипулације има и када је реч о 
процесима за ратни злочин.  
– У извештају Државног одвјетништва Републике Хрватска за 2007. годину стоји да су 
од 1991. до краја 2007. године за ратни злочин против нешто више од 4.900 особа 
поднесене кривичне пријаве. Од тог броја, одбачено је 26 одсто пријава, док је против 
3.827 лица покренут поступак. Број се није смањио, ратни злочин не застарева и сваке 
године се подносе нове пријаве, отварају нове истраге и доносе се правоснажне пресуде 
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и у присутности и у одсутности – казао је Штрбац и додао да је Интерпол расписао око 
1.200 потерница. Од тог броја 74 лица су лишена слободе, 24 изручена у Хрватску и 11 
је ослобођено или је поступак обустављен.  
 
 
 

„ЈАБУКА” НЕ ОДУСТАЈЕ ОД „СОС ПРОДАВНИЦА” 
Политика, 20.03.2009; Страна: А12 

 
Неће нас поколебати изјаве министра који сматра да продавци и синдикати „не могу да 
деле грађане на богате и сиромашне и издају им социјалне картице”, кажу у „Јабуци” 
 
И поред неслагања поводом предлога да Београд добије продавницу за снабдевање 
најсиромашнијих, трговинска кућа „Јабука” отвориће следеће недеље прву „СОС 
продавницу” у Булевару краља Александра 532. У тој намери, према речима Милене 
Радуловић из „Јабуке”, неће их поколебати изјаве министра трговине Слободана 
Милосављевића да продавци и синдикати „не могу да деле грађане на богате и 
сиромашне и издају им социјалне картице”, јер то, према његовом мишљењу, треба да 
буде посао државе. Међутим, конкретне потезе државе у помоћи сиромашним јавност 
још није имала прилике да види, док истовремено „СОС маркети” ничу у државама у 
окружењу.  
Према незваничним подацима, око 400.000 људи у главном граду испуњаваће услове да 
пазаре у овим радњама. „Јабука” најављује да ће до краја априла Београд имати пет 
таквих дућана – у Новом Београду (пијаца у Блоку 44), на Дорћолу (Мике Аласа 54), у 
Орловском насељу и у Раблеовој улици број 17 у Миријеву.  
– Настојали смо да покријемо све делове града у којима махом живе старији и 
сиромашнији суграђанида да лакше преброде кризу. Одричемо се дела марже и 
спуштамо цене на најниже. Од 32 добављача само два су се изјаснила да не могу да 
учествују у акцији – рекла је Радуловићева. Она истиче да не зна коме је засметала 
оваква намера „Јабуке”, конкуренцији, појединим политичарима или лобистима, али је 
уверена да ова трговина има велику подршку јавности и да ће се ширити списак 
произвођача који желе да помогну угроженима.   
– У почетку ће на улазним вратима бити истакнуто ко може да купује у „СОС 
маркету”. Купци ће морати да покажу доказ о свом социјалном статусу, пензиони 
чек, уверење са бироа, избегличку легитимацију… Недељу дана пре отварања 
јасно смо рекли о каквој радњи је реч. Ако држава сматра да на овај начин 
кршимо закон, нека нас казни, али нека образложи свој став – каже наша 
саговорница. Да су продавнице за социјално угрожене грађане велика потреба, показују 
и вести из бивших југословенских република, у којима се јуче такође највише говорило 
о овом начину снабдевања. 
После Љубљане, у којој је први овакав маркет већ отворен, помиње се да би сличне 
трговине ускоро требало да се отворе и широм Хрватске. Према писању хрватских 
медија, Алан Јураковић, председник управе непрофитне организације „СОС задруга”, 
изјавио је да ће, осим у Љубљани, до средине ове године отворити још неколико 
оваквих радњи у којима они са примањима нижим од 500 евра могу да купују робу 
широке потрошње по ценама нижим и до 70 одсто. За куповину у „СОС маркету” купац 
мора да има потврду центра за социјални рад, а може једном месечно да купи робу у 
вредности од 25 евра. Двочлано домаћинство с месечним примањима до 800 евра има 
могућност да пазари робу за 40 евра, трочлано с примањима до 1.000 евра за 50, а већа 
домаћинства с примањима до 1.200 евра потрепштине за 60 евра. И влада Федерације 
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Босне и Херцеговине прихватила је иницијативу о отварању продавница за сиромашне, 
а прве такве трговине требало би да прораде до лета. Министарства трговине, рада и 
социјалне политике у обавези су да припреме програм, а рачуна се да би тај посао 
могао бити завршен до маја.  
 
 
 

ЕЗ СТРУЈЕ 14 СЕЛА У КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ 
Данас, 20.03.2009; Страна: 2 

 
Гњилане - - Без електричне енергије остало је још пет села у гњиланској општини, 
изјавио је јуче Предраг Стојковић, шеф канцеларије Министарства за КиМ у 
Косовском Поморављу. Поред девет села која данима немају струју, КЕК је 
искључио напајање и селима Горње Кусце, Стража, Станишор, Мелинци и 
Драганац. Без струје је остало више од 2.500 Срба. Од укупно 73 села са српским 
становништвом струја је исључена у 14 села у којима живи око 10.000 Срба, јавља 
Бета. КЕК је почео је да искључује струју и повратничким селима у Метохији. 
Село Суви Лукавац код Осојана, где живи 54 Срба и четири ашкалијске породице, 
већ девет дана нема струју.  
 
 

 
ПРОПИС НЕОПХОДАН, ОПОЗИЦИЈА НЕЗАДОВОЉНА ТЕКСТОМ 

Данас, 20.03.2009; Страна: 3 
 
Посланици наставили расправу о Предлогу закона о забрани дискриминације  
 
Београд - Посланици Скупштине Србије јуче су у доста дисонантном тону 
наставили расправу о Предлогу закона о забрани дискриминације, којим се 
утврђује да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или 
групи, због личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу 
обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом 
лицу или групи и ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани.  
Посланици владајуће коалиције, али и опозиције сложили су се јуче да је закон 
потребан Србији, али је опозиција, износећи критике, навела да предложени текст није 
добар и да на неодговарајући начин регулише ту материју. Светозар Чиплић, министар 
за људска и мањинска права, одбацио је јуче критике опозиције, тврдећи да 
предложени пропис није само услов за приближавање земље ЕУ и „улазак“ на белу 
шенген листу, већ и дуг према грађанима Србије, јер је то „кровни закон“ којим се не 
уводе права, већ се на специфичан начин та права штите. Посланици Либерално-
демократске партије изразили су бојазан да закон неће бити примењиван, да ће на њега 
због расправе бити бачена сенка, уместо да се покаже да је друштву у Србији важна 
борба против дискриминације. Шеф посланичке групе ЛДП Чедомир Јовановић указао 
је на нелогичност тек усвојеног измењеног пословника којим се посланицима који су 
уложили амандмане ускраћује право да о њима говоре, јер расправа у појединостима не 
може да траје дуже од 10 сати. 
- Уставни суд је пре пет година оборио члан Пословника на коме смо ми радили и 
инсистирали и обавезао нас да сваком посланику допустимо да говори о амандману 
који је поднео. Под хитно закажите консултације посланичких клубова, како би се 
нашао адекватан одговор на тако нешто и немојте очекивати од ЛДП-а да жртвује 
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интересе грађана зато што се доноси закон уз кршење Устава - рекао је Јовановић. 
Посланици Демократске странке Србије оценили су да није било ваљане јавне расправе 
и да је Предлог закона о забрани дискриминације зато лош, на шта указује и око 500 
поднетих амандмана. 
Божидар Делић, посланик Напред Србијо, као примере дискриминације навео је 
расељена и избегла лица, али и војне резервисте, учеснике рата из 1999. који 
протестују јер су им угрожена права. Посланици Српске радикалне странке оценили 
су да владајућа већина не брине о садржају закона, који је - како су навели - лош, као и 
да је владајућој већини једино важно да он буде усвојен. Радикали су, поред осталог, 
замерили увођење повереника, чиме се само повећава државна администрација.  
Одговарајући на критике, министар за људска и мањинска права Светозар Чиплић казао 
је да увођењем институције повереника неће бити повећана државна администрација 
јер ће постојећи кадрови бити само прераспоређени. Посланик За европску Србију 
Јелена Триван истакла је да однос према закону показује колико је друштво спремно да 
прихвати различите људе као једнаке и колико су предрасуде укорењене у српском 
друштву. 
- Ништа се ново не уводи овим законом, он дефинише говор мржње и тешке облике 
дискриминације, уводи ред - рекла је Триванова и додала да однос према том закону 
говори да појединци нису прихватили ни Устав Србије. Жељко Ивањи (Г17 плус) навео 
је да су „накнадне промисли Владе о том закону довеле Србију у заблуду да се у њему 
заправо ради о геј браковима, што није истина“. 
- Нема овде геј лобија. Овде се брани право на различитост. Бити другачији је право 
појединца, а обавеза већине је да различитост поштује, толерише и прихвата као 
чињеницу и не само то него и да му посвети потребну пажњу - рекао је Ивањи. 
Посланици опозиције искористили су јуче почетак седнице парламента да Влади 
Србије и министрима упуте посланичка питања, што им је омогућено недавно 
усвојеним изменама Пословника о раду. Милош Алигрудић, шеф посланичке групе 
Демократске странке Србије поново је тражио обавештење о прекјучерашњем гласању 
за избор Соње Лихт за члана Одбора Агенције за борбу против корупције, тврдећи да је 
било нерегуларности приликом гласања. Он је рекао да је погледао листинг гласања и 
на основу њега утврдио да је током првог гласања за Лихт гласало 125 посланика, после 
чега је гласање поновљено. Алигрудић је тражио да му председница Скупштине 
објасни у чему се састојала нерегуларност првог гласања. Председница парламента 
Славица Ђукић-Дејановић одговорила је да је у електронском систему регистрована 
грешка, о чему ју је обавестила потпредседница Скупштине Гордана Чомић, због чега 
је поновила гласање, наводећи да ће стручњаци утврдити да ли је било грешке у 
електронском систему.  
 
Антрфиле: 
Геј парада у суботу? 
 
У кулоарима Скупштине Србије јуче се пронела информација да ће у суботу бити 
организована геј парада у Београду, али нико није могао да каже ко ће бити њен 
организатор. Александар Мартиновић рекао је да ће геј парада бити одржана у Сјеници 
и Новом Пазару, а на питање зашто тамо одговорио је: „Закључите сами“. Посланици 
СРС и ЛДП су међусобно по ходницима цинично коментарисали да се „геј парада 
одржава сваког дана у парламенту“, као и да је „забрињавајуће то што Драган 
Марковић-Палма сувише лично све то доживљава“. 
 
ЂУКИЋ-ДЕЈАНОВИЋ: Пословник не мора стриктно да се поштује  
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Славица Ђукић-Дејановић, председница Скупштине Србије, рекла је јуче новинарима 
да постоји могућност доношења одлуке о продужењу расправе о амандманима на 
Предлог закона о забрани дискриминације. „Увек постоји могућност да се у 
толерантној атмосфери договоримо, али то мора бити договор шефова свих 
посланичких група“, рекла је Дејановићева и додала да „ако је јавност заинтересована 
Пословник не мора да буде стриктно поштован“. На питање новинара да ли ће бити 
довољно времена за расправу о великом броју амандмана, председница парламента је 
одговорила да је предвиђен максималан број сати за амандмане, као и да је шефовима 
посланичких група дата могућност да говоре додатно по 15 минута. „Стриктно ћу 
поштовати Пословник само ако Административни одбор не да другу сугестију или ако 
се не донесе заједничка одлука са шефовима посланичких група“, навела је 
председница и додала да је скептик по питању договора јер поједини шефови 
посланичких група не долазе на консултације.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 21.03.2009. год 
 

 
 

ЦВЕТКОВИЋ И САНАДЕР НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ ПРОШЛОСТ, АЛИ НЕЋЕ ДА 
ЖИВЕ У ЊОЈ 

Борба, 21.03.2009; Страна: 5 
 
Сусрет хрватског и српског премијера у Београду 
 
Премијери Србије и Хрватске Мирко Цветковић и Иво Санадер изјавили су јуче 
да је неопходно јачање односа двеју земаља, као и да су покренута многа отворена 
питања која оптерећују те односе. Премијери су признали и да ће за решавање 
неких од њих бити потребно више времена. 
„Посета премијера Санадера и хрватске делегације представља допринос дијалогу двеју 
земаља. Политички дијалог је нужан у сарадњи на билатералном и регионалном плану. 
Међутим, и даље постоје крупне разлике у ставовима Београда и Загреба које се тичу 
пре свега територијалног интегритета и суверенитета Србије, односно хрватског 
признавања независности Косова и тужбе за геноцид“, рекао је премијер Србије Мирко 
Цветковић. 
Цветковић је истакао да су отворена многобројна питања, да ће нека бити решена 
врло брзо, а нека у будућности, уз сталну потребу да се успоставе бољи односи 
између двеју држава. „Једно од питања свакако је повратак избеглица. Обе владе 
сматрају да тај процес мора да се подржи. Другу групу представљају економска 
питања и могућност сарадње у областима енергетике и саобраћаја. Сведоци смо 
енергетске кризе везане за односе између Русије и Украјине“, наглашава Цветковић. 
Српски премијер је додао да је било речи и о убрзању рада Међудржавне комисије за 
сукцесију, најавивш и њен састанак за 15. април. Премијер Хрватске Иво Санадер рекао 
је да су односи између Хрватске и Србије кључни за стабилност југоисточне Европе и 
истакао да за њих не важи принцип - „што је мом суседу горе, то је мени боље“. 
„Сведоци смо, како је поменуо премијер Цветковић, колико је несташица плина 
представљала проблем и Србији и Хрватској. Не желимо да зависимо од тога да ли ће 
се Русија и Украјина свађати, или не. Причали смо и о питањима из рата која муче обе 
стране. Прошлост нећемо заборавити, али у њој нећемо живети. Из ње морамо увек 
изнова проналазити начин како решавати и могуће проблеме у будућ ности“, рекао је 
Санадер. 
Санадер је подсетио да у Хрватској траже 1.100 несталих особа и да Загреб од 
српских институција очекује „пуну истину“, која ће бити пружена и с хрватске 
стране. „Неопходно је породицама рећи шта се догодило и упознати их с истином“, 
додао је Санадер и подсетио да Хрватска 3. априла улази у НАТО и да су све ближи 
уласку у ЕУ. „Сутра ћемо, као чланица НАТО, давати подршку суседима. 
Нећемо се понашати као Словенија, већ ћемо се држати принципа - што је нашим 
суседима боље и нама је боље“, истакао је Санадер. Хрватски премијер је додао да је 
сваки хрватски држављанин добродош ао уколико жели да се врати и да мора да 
постоји начело добровољности. „Има важних питања у којима се не слажемо, али ћемо 
покушати да омекшамо односе“, истиче Санадер. Санадер је позвао српског премијера 
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да узврати посету Загребу сматрајући да је неопходно наставити дијалог званичника 
двеју земаља. 
Директорка Канцеларије Владе Србије за европске интеграције Милица Делевић и 
државни секретар за политичка питања у хрватском министарству спољних послова и 
интеграција Бјанка Матковић потписале су у име две државе Протокол о сарадњи у 
процесу европских интеграција. 
Истовремено, министар просвете у Влади Србије Жарко Обрадовић и његов хрватски 
колега Божо Бишкупић потписали су Меморандум о сарадњи у области језика и 
књижевности. Санадер се у једнодневној посети Србији састао и с председником 
Србије Борисом Тадићем и председницом Народне скупштине Славицом Ђукић-
Дејановић.  
 
 
 

КОНФУЗИЈА ОКО ОТВАРАЊА СОС ПРОДАВНИЦА 
Борба, 21.03.2009; Страна: 3 

 
Најава Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) да се у договору с 
трговинским ланцима и Министарством трговине почиње 25. марта с отварањем 
социјалних продавница за сиромашне грађане изазвало је приличну конфузију у 
јавности. Поставило се и питање да ли је могуће по садаш њим законима отварање 
продавница које ће бити резервисане само за одређену категорију грађана.. 
Министарство трговине је поводом предлога иницијативе АСНС да се оснују социјалне 
продавнице у којима би се снабдевали сиромаш ни грађани, формирало радну групу, 
која разматра искуства из других земља са формирањем таквих продавница, а посебно 
Словеније. 
У принципу Министарство подржава отварање скромније опремљених 
продавница, у којима би цене могле да буду ниже од 10 до 15 одсто, али за све 
грађане, а што се тиче најугроженијих, за њих се разматра модел примењен у 
другим земљама, где постоје непрофитне СОС продавнице, у оквиру невладиних 
хуманитарних организација. У Словенији је таква продавница отворена у складу са 
њиховим социјалним законодавством, преко невладине организације „Европска СОС 
задруга „ која се финансира из ИПА фондова ЕУ. Купцима социјалне картице издаје 
центар за социјални рад, уз коју могу да набаве производ по ценама нижим од 40 до 70 
одсто. 
Директорка маркетинга „Јабуке“ Милена Радуловић рекла је Танјугу да они управо 
проверавају да ли постоји законска могућност да отворе најављену продавницу и да не 
види зашто се ствара толика збрка око једне хуманитарне акције, коју влада треба да 
подрж и, јер је интересовање грађана изузетно велико. 
Она је казала да зову људи из разних крајева Србије који нуде простор за отварање 
таквих продавница, тако су јуче имали и два позива из Младеновца и један из Врања. 
После продавнице која ће бити отворена у Булевару Краља Александра 532 у 
Београду, следи до краја марта и отварање продавнице на Карабурми, у Патриса 
Лумумбе, а затим и у Блоку 44 у Новом Београду, Миријеву и Дорћолу.. 
Право куповине по повлашћеним ценама имаће незапослени, пензионери чије 
пензије не прелазе 20.000 динара, радници са мањим примањима од минималне 
месечне зараде, инвалиди, избеглице и корисници социјалне помоћи. АСНС је 
најавио да се преговара и са удружењем „Здрава алијанса“ да се укључе у пројекат, што 
у том удружењу нису могли да потврде. „Здравој алијанси“ јуче ништа ближе нису 
могли да кажу јер им је директор на путу.  
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СКАНДАЛОЗАН ИЗВЕШТАЈ МУНА 
Курир, 21.03.2009; Страна: 3 

 
ПРИШТИНА - "На Косову и Метохији нема безбедносних проблема. Унмик и 
Еулекс испуњавају обавезе из свог мандата, безбедносна ситуација је стабилна, а 
једини проблем је драматичан пад броја повратка расељених", пише, између 
осталог, у извештају генералног секретара УН Бан Ки Муна о Косову који ће бити 
представљен Генералној скупштини 23. марта. Мун даље наводи да Унмик остаје на 
подручју Косовске Митровице у врло смањеном обиму, а бавиће се питањима мањина, 
повратка расељених, слободе кретања, заштите културног наслеђа. 
"Институције косовских Срба на северу неспремне су да сарађују с Еулексом када је 
реч о царини, а лидери косовских Срба и Београд и даље се противе сарадњи с 
канцеларијом међународног цивилног представника. Драматичан пад повратка 
расељених забрињава јер су се прошле године вратила само 482 расељена лица", 
констатује Мун. Председник скупштинског Одбора за КиМ Љубомир Краговић 
сматра да је међународна заједница саставила још један "шокантан и 
понижавајућ" извештај, којим се "Србима насмејала у лице". 
- Ситуација никада није била гора, Срби пред новим егзодусом и истребљењем, 
људи живе данима без струје и воде, КПС их пребија, малтретира им жене и децу, 
а Еулекс све то мирно посматра! Пуцњаве, паљевине, испаљивање ракета, 
подметање експлозива постали су свакодневица - наводи Краговић. 
Звонимир Стевић, државни секретар Министарства за КиМ, тврди да Еулекс уопште не 
функционише на КиМ. 
- У овој веома деликатној ситуацији Еулекс не жели да се укључи у решавање 
проблема. Ситуација је најгора у последњих 10 година. Нема услова за повратак 
расељених - подсећа Стевић. 
Изјаву шефа Еулекса Ива де Кермабона да се нада да ће ускоро "на северу бити 
успостављено правосуђе" Краговић сматра бацањем прашине у очи. 
- Он се и досад понашао у стилу: "Ништа нисмо видели, немамо информацију, нисмо 
надлежни". Ако Еулекс служи само да би надгледао увођење независности, нека се 
покупе и нека одмах оду кући - поручује Краговић.  
 
 

УДРУЖЕЊЕ 
Глас Јавности, 21.03.2009; Страна: 3 

 
БЕОГРАД - Избегличка и друга удружења Срба из Хрватске одлучила су да 
формирају јединствену Асоцијацију, а оснивачка скупштина биће одржана данас у 
Београду. Како је Танјугу изјавио председник Организационог одбора проф. 
Милојко Будимир, чланице Асоцијације ће се борити за остваривање циљева који 
су дефинисани платформом усаглашеном крајем прошле године са државним 
органима и надлежним институцијама Србије.  
 
 

АГРЕГАТИ ЗА УСТАНОВЕ 
Вечерње Новости, 21.03.2009; Страна: 7 

 
 
ГЊИЛАНЕ - У свим срединама на Космету где је то потребно, обезбедићемо 
агрегате како бисмо омогућили несметани рад установа, јер их је немогуће 
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обезбедити за сва домаћинства појединачно - рекао је за ”Новости” Горан 
Богдановић, министар за КиМ. 
Богдановић каже да Београд неће одустати да помаже Србима на Космету, и 
објашњава да је куповина агрегата само привремено решење док се не реши 
начин испоруке електричне енергије српском живљу у покрајини. Он је навео да 
Влада Србије и његово министарство интензивно преговарају са представницима 
међународне заједнице на Космету око тог проблема. После тродневног искључења, 
села Ранилуг, Глоговце, Томанце и Панчело добила су електричну енергију, док су без 
струје више од две недеље житељи Шилова, Горњег Кусца, Станишора, Страже, 
Макреша, Нелца и Драганца у општини Гњилане, као и села Лабљане, Грнчар, Бинач и 
Могила у општинама Косовска Витина и Ново Брдо. Без стује већ трећу недељу су 
Срби у општинама Вучитрн и Обилић, као и повратничка села у Метохији.  
 
 
 

ЧИЈИ СУ ВРАЊСКИ РОМИ 
Вечерње Новости, 21.03.2009; Страна: 6 

 
Расељавање два дивља насеља испод Газеле отворило и питање људских права 
Врањанци уцену Београда - узмите своје Роме или нема пара, не прихватају 
 
МИРОЉУБ Стојчић, градоначелник Врања, тврди да је од Министарства рада и 
социјалне политике пре месец дана добио писмо у ком, укратко, пише - да је 
врањска локална самоуправа дужна да преузме ”своје” Роме који живе испод 
београдског моста Газела! Врањанци су, како нам је речено, одбили да то ураде, 
позивајући се на право сваког да живи где му је воља, на шта је из Београда, тврде у 
локалној самоуправи, отворено запрећено да ће Врању бити ускраћена финансијска 
средства из републичког буџета уколико се не повинује! 
Пописом, који је спровео град Београд августа 2007. године, установљено је да 220 
ромских породица живи у два дивља насеља лоцирана испод и поред моста Газела. Њих 
би требало преселити како би се обавила реконструкција моста. Расељавање ових 
породица је приоритет и мора бити спроведено - пише између осталог у допису 
Министарства рада и социјалне политике. 
- Написали су нам још да ће Београд за Роме избеглице са Косова и бивших 
југословенских република, као и оне који су рођени у Београду, направити 
станове, а остали морају да се врате тамо одакле су дошли. Па и ми овде имамо 
избеглице, неколико стотина њих, па никог нисмо терали да се сели, већ смо им 
градили станове - каже за ”Новости” Бранимир Стојанчић, члан Градског већа 
задужен за социјална питања. Он и градоначелник Стојчић, наставља Стојанчић, 
одбили су да присуствују састанку у Београду 9. марта, пошто сматрају да је реч о 
дискриминацији и гажењу основних људских права о слободи кретања. Али и 
Београђани су били упорни. 
- Свакодневно смо трпели притиске да то морамо да урадимо. Чак је било и отворених 
претњи да ће ”случај Врање” бити изнет на седници Владе, и да ће нам ”ако затреба” 
бити ускраћена и средства из републичког буџета - каже Стојанчић. Ипак, посетио је 
врањске Роме у Београду и свих 58 одбили су да се врате у Врање. 
- Чак и да ти људи пристану да се врате, Министарство рада не нуди никакву помоћ да 
се овде збрину, него су све препустили нама. А ми располажемо скромним средствима 
од 78 милиона динара за социјална давања ове године и за те људе, једноставно, не би 
било пара - објашњава Стојанчић.  
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ШПАНЦИ СЕ ПОВЛАЧЕ СА КОСОВА 
Глас Јавности, 21.03.2009; Страна: 2 

 
Мадрид донео одлуку о својим војницима у саставу Кфора 
 
Било би потпуно недоследно да Шпанија остане војно присутна у покрајини коју не 
признаје као независну државу - рекао је посланик опозиционе Народне странке 
Густаво де Аристегуи 
 
ПРИШТИНА - Шпанија је саопштила да ће до краја августа повући све своје 
војнике са Косова, јер су, како је речено, испунили свој задатак, јавио је Би-Би-
Си, а пренео Фонет. Око 600 шпанских војника тренутно је распоређено у 
општини Исток, где чувају, између осталог, Србе повратнике у селу Осојане и 
манастир Гориоч. Одлуку о повлачењу пренела им је у њиховој косовској бази 
Карме Чакон, шпански министар одбране, која им је - не улазећи у детаље - рекла 
да су испунили задатак и да је време да се врате кући. 
Министарка Чакон није слетела на приштински аеродром, него у војну базу НАТО код 
Ђаковице, како би избегла сусрет са званичницима у Приштини у складу са политиком 
Шпаније, која не признаје независност Косова. И одлука о повлачењу шпанских 
војника са Косова је последица таквог става Мадрида, истакао је у разговору за Би-Би-
Си посланик опозиционе Народне странке Густаво де Аристегуи, који већ двадесетак 
година пажљиво прати збивања на простору бивше Југославије. 
Логична одлука 
- Владајући социјалисти нису признали независност Косова, а опозициона 
Народна странка је још гласније од владе критиковала проглашење независности. 
С обзиром на то било је јасно да ће Шпаније пре или касније повући своје војнике 
са Косова. Било би потпуно недоследно да Шпанија остане војно присутна у 
покрајини коју не признаје као независну државу - рекао је Де Аристегуи. Из 
кабинета генералног секретара НАТО Јап де Хоп Схефера су увијено, али ипак 
довољно јасно критиковали Шпанију, рекавши да до било каквих значајнијих измена у 
Кфору треба да дође тек пошто се унутар Алијансе постигне сагласност да су испуњени 
услови за то. 
- Уз дужно поштовање према генералном секретару НАТО, ја се апсолутно не слажем с 
њим. Неопходно је пре свега поштовати суверене одлуке земаља чланица НАТО као 
међународне организације. Чињеница да је тако велики број земаља - без обзира на то 
колико су оне важне - начинио огромну грешку признавши нелегално и једнострано 
проглашену независност, никако не значи да сви други треба да их следе и да направе 
исту грешку - навео је посланик опозиционе Народне странке Густаво де Аристегуи. 
Реаговања 
Разлог најављеног повлачења шпанских војника из састава Кфора је чињеница да 
Мадрид не признаје једнострану проглашену независност Косова, сагласни су 
медији, али различито оцењују оправданост такве одлуке.  
„Шпанска влада, која покушава да сузбије сецесионистичке покрете у земљи 
Баска и Каталонији, не признаје Косово као суверену државу“, подсетио је Њујорк 
тајмс. Шпански лист АБЦ сматра да је то требало, ако је уопште требало, да се уради 
чим су Албанци прогласили независност, а не сада, више од годину дана касније, „када 
то само изазива огорченост становништва које је веома ценило и поштовало рад и 
професионалност шпанских војника“.  
 
Антрфиле: 
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Преузимање одговорности 
- Земље које су признале Косово, а немају војнике на Косову треба да пошаљу своје 
трупе, како би биле доследне политици коју воде, а ако оне не желе да пошаљу војнике, 
то није проблем ни шпанске владе ни Краљевине Шпаније у целини. Многе земље које 
су признале независност Косова немају своје војнике на терену. Оне сада треба да 
преузму одговорност за безбедност и стабилност у покрајини. Ако су желеле да 
признају независност Косова, онда је то њихов проблем и њихова грешка - рекао је 
шпански посланик Густаво де Аристегуи.  
 
 
 

ИМА ДЕЦЕ ЗА ЦЕО ТИМ 
Вечерње Новости, 21.03.2009; Страна: 38 

 
БРАЧНИ ПАР НЕБОЈША И ЈАСМИНА РистиЋ ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, ОВИХ ДАНА 
добилИ СУ ЈЕДАНАЕСТО ДЕТЕ 
 
Уз осморицу дечака стигла трећа девојчица 
Можда и најбројнија у Србији, дванаесточлана породица Јасмине (39) и Небојше 
Ристића (48) из Врњачке Бање ових дана добила је принову - једанаесто дете у 
фамилији. 
У породилишту Здравственог центра у Краљеву Јасмина је 5. марта родила девојчицу 
Ивону и, после само два-три дана “боловања”, отишла кући да негује свој породични 
тим. 
Уз тек рођену Ивону, Ристићи имају још две девојчице, Тамару (5) и Сару (6), и 
осморицу дечака - од најмлађег Ђорђа којем је тек нешто више од године, до годину 
дана старијег Марка, па Луке (4), Бранка (7), Павла (8), Петра (9), Николе (12) и 
најстаријег Ивана коме је 14 година. 
- Ништа нисмо посебно планирали. Све је, напросто, плод љубави, Божја и наша воља - 
кажу Јасмина и Небојша, и не трудећи се да разјашњавају зашто и откуд толико деце. 
Ристићи су, иначе, врњачко-новосадска “комбинација”. Тек пре три и по године, кад су 
већ имали осморо деце, доселили су се у Врњачку Бању, Небојшино родно место и кућу 
његове мајке Катарине, одакле је Небојша и кренуо у војне школе, стигао до 
пешадијског официра ЈНА и, у ратном вихору, напустио војну службу. Дотад, Ристићи 
су живели као подстанари у Новом Саду где је Јасминина породица избегла из 
Хрватске. 
Иако многобројни, за Ристиће се не може рећи да су баш социјални случај. Али, сви 
они ипак живе само од Небојшине плате референта заштите у врњачком јавном 
предузећу “Бели извор”, помоћ најближих и неке додатне приходе. И, ма колико за 
“нормалну” породицу био прихватљив, њихов породични буџет не може да без 
видљивих потешкоћа поднесе све издатке, посебно трошкове седморо ђака колико 
Ристића иде у основну школу. А, кад већ догодине најстарији Иван упише средњу, па за 
њим одмах и Никола, па Петар, па Павле, и тако редом до првог запослења или 
факултета, биће знатно тешко и да се преживи. Уз Божју помоћ, која им је, чини се, и 
до сада била главни ослонац, Ристићи ће не само преживети већ и многе наџивети.  
 
Антрфиле: 
КОМФОР 
 
Ристићи који су сада подстанари за неки месец требало би да се уселе у свој стан 
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од око 200 квадрата и то у згради која је саграђена на њиховом плацу и на месту 
старе породичне куће готово у центру Врњачке Бање.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 22.03.2009. год 
 
 
 

АСОЦИЈАЦИЈА СВИХ СРБА ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ 
Пресс, 22.03.2009; Страна: 4 

 
БЕОГРАД - У Београду је јуче основана Скупштина Асоцијација избегличких и 
других удружења Срба из Хрватске, која је, између осталих, као своје приоритете 
промовисала враћање станарских права, обнову имовине, решавање питања 
повратка и отварање конзулата у Книну. Скупштини је присуствовао потпредседник 
Владе Јован Кркобабић и Владика Атанасије који је благословио скуп и пренео 
благослове и поздраве патријарха Павла и митрополита Амфилохија. Скупштину чине 
28 удружења која се залажу и за објављивање тајних оптужница, решавање питања 
држављанства, радног стажа... 
 
 
 

СТВОРЕНА АСОЦИЈАЦИЈА ПРОГНАНИКА 
Курир, 22.03.2009; Страна: 2 

 
Удруживање 
 
БЕОГРАД - Избегличка и друга удружења Срба из Хрватске формирала су јуче 
јединствену асоцијацију која ће деловати на основу платформе усаглашене с Владом 
Србије. Асоцијацији је приступило 25 удружења, чије ће интересе заступати 52 
делегата, а на оснивачкој скупштини, одржаној у просторијама општине Нови Београд, 
за њеног председника изабран је професор Милојко Будимир.  
У обраћању делегатима, потпредседник Владе Јован Кркобабић, задужен за 
питања избеглица, изразио је жаљење што Асоцијацији нису приступили чланови 
свих удружења која су прихватила владину платформу 
 
 
 
 

ТУЖБЕ НИСУ РЕШЕЊЕ 
Курир, 22.03.2009; Страна: 4 

 
 
НИШ - Бивши премијер Србије Зоран Живковић оценио је јуче да отворена питања 
Србије и Хрватске могу бити решена ако се политичари понашају као државници, а не 
као дневни демагози. 
- Питање тужби је једно од питања које имамо на столу данас. Поред тога, ту је 
питање избеглица и њихових станарских права, а имамо и нерешено питање 
границе на Дунаву. Да ли ће то бити решено, зависи од тога да ли су политичари у 
Србији и Хрватској дневни демагози или државници. Сви ти проблеми могу да 
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буду решени - рекао је Живковић у интервјуу агенцији Бета. Он је казао да узајамне 
тужбе Хрватске и Србије не могу да реше проблеме између две државе. 
 
 
 

ХРВАТСКА ПОДРШКА СРБИЈИ 
Политика, 22.03.2009; Страна: А2 

 
Посета премијера Иве Санадера Београду кључна за стабилност у региону 
 
Загреб – Односи Хрватске и Србије кључни су за стабилност региона, истичу хрватски 
медији поруку београдске посете премијера Иве Санадера, преноси Тањуг. 
У позитивно интонираним извештајима и првим коментарима указује се на њене 
резултате у виду исказане подршке Србији на њеном путу у евроатлантске интеграције, 
потписивање неколико споразума и договоре о заједничким пројектима у енергетици. 
Хрватски медији су нагласили Санадерову изјаву да се Хрватска према Србији „неће 
понашати као што се понаша Словенија према Хрватској”. Па ће Хрватска као чланица 
НАТО-а и као земља близу уласка у ЕУ дати пуну подршку суседима. 
Извештава се и о предаји докумената о уласку у ЕУ за које је Хрватска преводе платила 
милионе евра, као и о потписивању протокола о сарадњи у процесу европских 
интеграција који је уз потписани меморандум о сарадњи на подручју књижевности и 
лингвистике најопипљивији резултат посете.  
Наглашена је сагласност две стране о потреби заједничког наступа две земље у време 
економске кризе, као и сарадње у питањима инфраструктуре и енергетике, односно о 
хрватском интересу за резервоар у Банатском Двору, а српског интереса за веће 
коришћење Јадранског нафтовода. Медији нису пропустили да помену да су обе стране 
признале постојање тешких питања која оптерећују две земље, пре свега око тужбе 
суду у Хагу и признавања Косова, али и закључак да ће се решавати она питања која ће 
моћи лакше да се реше и око којих две стране могу лакше да се усагласе као што су 
повратак избеглица, сарадња у саобраћају или убрзање рада међудржавне комисије за 
сукцесију која би требало да се састане већ 15. априла. Значајна тема био је и положај 
мањина у двема земљама, па се цитира изјава српског председника Бориса Тадића да су 
„било какве идеје о Србији до Карловца и Карлобага опасне идеје које припадају 
прошлости и екстремистима” и да „Србија више неће водити ратове”, као и да „Србија 
сматра да је Хрватска домовина Срба у Хрватској и да они тамо треба да остварују 
своја права и имају улогу у демократском развоју”. Наглашено је да је Санадер посетио 
представнике хрватске мањине који су нагласили добру сарадњу са српском мањином у 
Хрватској, али и „затражили да имају онакав статус какав ужива српска мањина у 
Хрватској”. Вест да је Санадера дочекало неколико десетина избеглих Срба с 
транспарентима о Српској крајини и Шешељевим ликом брзо је устукнула пред 
вестима о обављеним контактима хрватског премијера с државним врхом Србије, као и 
вести о договорима и сагласности око питања која су била на дневном реду београдског 
сусрета.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 23.03.2009. год 
 
 
 

ДРЖАВА ПЛАЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, 23.03.2009; Страна: 34 

 
Избегли и прогнани из бивших република СФРЈ који немају други основ 
осигурања, имају право на здравствено осигурање о трошку буџета Републике 
Србије, уколико имају потврђен статус избеглице, односно прогнаника. И, ако 
имају боравиште у Србији, а приходе испод прописаног цензуса. Здравствену 
књижицу добијају у филијли РЗЗО према месту боравка, а оверава се на шест 
месеци.  
Приликом пријаве прилажу фотокопију избегличке, односно прогнаничке 
легитимације, уз оригинал на увид. Уз то предају и доказе о својству чланова 
породице, као и доказе о висини месечних прихода свих чланова. Избеглицама 
самцима здравствено осигурање се финансира из буџета уколико њихов месечни 
приход не прелази износ нето минималне зараде у републици увећан за 30 одсто, што 
умарту износи 19.906 динара.Уколико живе са члановима породице, цензус је у висини 
нето минималне зараде у Републици, која тренутно износи 15.312 динара.  
 
 
 

ЗА ОБРОКЕ ПРИЈАВЉЕНО И 247 НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ДЕЦЕ 
Блиц - Србија, 23.03.2009; Страна: 8 

 
Народна кухиња у Пироту имаће 700 корисника 
 
ПИРОТ - Око 700 Пироћанаца моћи ће од 1. априла да добија оброке у народној 
кухињи. До сада се Црвеном крсту пријавило 860 људи, од којих услове испуњава 
846. Међу пријављенима је и 247 деце. 
Две трећине пријављених су из породица које примају социјалну помоћ, а велики је и 
број незапослених, старих и радника из пропалих фирми. 
- Став комисије која је одређивала кориснике је да све породице самохраних родитеља, 
без обзира на број чланова, добију бонове. Такође, сва деца ће добити бонове, а у 
предности су и старе особе. У првом плану су нам биле најугроженије категорије, а 
после тога инвалидне особе, избегли и расељени и незапослени - каже секретар 
Црвеног крста Мирољуб Мијић. Иако је Црвени крст Србије одредио квоту од 550 
оброка дневно, локална власт у Пироту се сагласила да се број корисника повећа. 
- Одлучили смо да ћемо за све који испуњавају услове обезбедити топли оброк - каже 
председник општине Владан Васић. У Црвеном крсту кажу да је комисија донела 
одлуку да се почне са припремом оброка за 700 корисника.  
- Остали ће бити на листи чекања. Уколико општина обезбеди додатна средства у 
буџету, можемо да повећамо број корисника - каже Мијић.  
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АКЦИОНИ ПЛАН ВИШЕ НИЈЕ ДРЖАВНА ТАЈНА 

Данас, 23.03.2009; Страна: 3 
 
Дневни лист Данас је из Министарства унутрашњих послова добио документ под 
називом Информација о стању и планираним активностима Републике Србије до 
априла 2009. усмерених ка либерализацији визног режима ЕУ. У овом документу, који 
је Влада усвојила 11. децембра, таксативно су наведене мере које одређена 
министарства морају да предузму из области своје делатности у циљу укидања виза за 
земље Уније. Реч је о министарствима правде, унутрашњих послова, спољних 
послова, рада и социјалне политике и здравља, као и Комесаријату за избеглице.  
Овај документ је одмах по његовом усвајању МУП прогласио државном тајном. 
Сматрајући да грађани Србије имају право да знају шта и када њихова влада има 
обавезу да учини у циљу ступања земље на белу шенгенску листу, Данас се жалио 
поверенику за доступност информацијама од јавног значаја. Повереник Родољуб 
Шабић је прошле недеље донео обавезујуће решење о скидању ознаке тајне са 
Акционог плана. Шабић је у образложењу одлуке навео да је МУП преценио важност 
договора који је имао са представницима ЕК. МУП је то решење испоштовао. 
 
Комесаријат за избеглице: До априла треба да припреми предлог стратегије за 
управљање миграцијама. Комесаријат је припремио одлуку о формирању 
Координационог тела Владе за управљање миграцијама, што је учињено и ово 
тело је формирано.  
 
Антрфиле: 
Задаци и рокови 
 
- Министарство правде: Требало је до краја 2008. да припреми укупно седам нацрта 
закона - о потврђивању конвенција из области високотехнолошког криминала, 
трговини људским бићима, прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених 
криминалом, финансирању, сузбијању и спречавању тероризма, као и закон о 
међународној правној помоћи у кривичним стварима. Сви закони усвојени су у 
Скупштини Србије у марту ове године. С мањим закашњењем формирано је Радно тело 
Владе за усклађивање деловања у области правосуђа и унутрашњих послова за борбу 
против корупције и разних облика организованог криминала.  
- МУП: До краја 2008. требало је да припреми предлоге стратегија за супротстављање 
илегалним миграцијама и за борбу против организованог криминала, са пратећим 
акционим плановима. МУП је урадио нацрте обе стратегије и упутио их у процедуру 
усвајања. У истом року требало је да припреми предлог одлуке о формирању 
Координационог тела Владе за спровођење Стратегије за интегрисано управљање 
границом. Тај акт је у процедури. МУП је припремио и Споразум надлежних органа о 
сарадњи у области интегрисаног управљања границом, који је потписан у марту. 
- Министарство здравља: Предлог стратегије за борбу против дрога, до фебруара 2009. 
Стратегија је усвојена 26. фебруара. 
- Министарство рада и социјалне политике: До краја 2008. требало је да припреми 
предлог стратегије за реинтеграцију повратника на основу Споразума о реадмисији. 
Стратегија је усвојена у фебруару 2009. Ово министарство има рок до априла да 
припреми предлог акционог плана за прихват, збрињавање и интеграцију повратника 
по основу Споразума о реадмисији. Према сазнањима Данаса, израда је у току. Закон о 
забрани дискриминације је у процедури усвајања у Народној скупштини  
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ИЗБЕГЛИЦЕ НАСТУПАЈУ ЈЕДИНСТВЕНО 
Данас, 23.03.2009; Страна: 4 

 
Београд- Представници 25 организација избеглица формирали су, у суботу у сали 
СО Нови Београд Асоцијацију избегличких и других удружења Срба из Хрватске, 
која би убудуће требало да заступа њихова права и интересе пред домаћим и 
међународним институцијама. Члан оснивачке скупштине Милојко Будимир навео је 
да је у програму те асоцијације залагање за враћање станарских права или правичну 
накнаду, отварање конзулата у Книну, доношење новог закона о избеглицама и 
оснивање документационог центра.  
Програмом је предвиђено и инсистирање на исплати заосталих пензија и старе 
штедње, повратку расељених, истрази о несталим особама, а асоцијација ће се 
бавити и тужбама за ратне злочине чији је број, како је рекао Будимир, у овом 
тренутку непознат. „Што се нас тиче, Хрватска спроводи ‘Олују’ од 1995. до данас, 
законима и уредбама које доноси“, рекао је Будимир и додао да је „посебно тужно“ што 
није испуњен ниједан међудржавни споразум о решавању проблема избеглица. 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић позвао је присутне да уложе напор и сва 
остала удружења „истински интегришу у јединствену асоцијацију, да би се добила 
бројчана превага која би омогућила легитимно иступање у име избеглица“. Он је рекао 
да је хрватски премијер Иво Санадер јуче у Београду одбио да разговара о повлачењу 
хрватске тужбе против Србије за геноцид пред Међународним судом правде и додао да 
ће Србија припремити документацију о злочинима почињеним над Србима од 1941. до 
1995. године. „Без обзира што су аргументи Хрватске танки, ставови других 
земаља које су на њиховој страни нису занемарљиви“, рекао је Кркобабић и додао 
да ће Србија инсистирати да се „сваки погрешан потез“ третира истом мером. Он 
је навео да је Србија до сада добила одговоре 22 европске земље које су најавиле 
подршку у настојању да Хрватска испуни права избеглих и прогнаних током рата 1991. 
до 1995. године. Бета  
 
 
 

САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ УН О КОСОВУ 
Дневник, 23.03.2009; Страна: 2 

 
Савет безбедности Уједињених нација расправљаће данас у Њујорку о ситуцији на 
Косову. На седници ће бити размотрен извештај генералног скеретара УН Бан Ки-муна 
о раду Унмика. Ставове Београда изнеће председник Србије Борис Тадић. Косово ће на 
седници представљати министар спољних послова Скендер Хисени.  
У извештају Бан Кимуна који се односи на период од 1. новембра 2008. до 9. марта 
2009. оцењује се да је на Косову у току убрзана реконфигурација мисије УНМИК-
а, која би требало да се оконча до почетка буџетског циклуса 2009-2010. У 
извештају је, као анекс, садржан и извештај Еулекса. Институције Косова оцениле 
су да је извеш тај Бан Кимуна, који ће бити представљен на седници СБ УН, 
објективан, али да је важно да Савет безбедности схвати да наставак мандата 
УНМИК-а у независном Косову нема смисла. У делу извештаја који се односи на 
безбедност Бан Ки-мун је навео да је безбедносна ситуација на Косову стабилна, али да 
је у северном делу Митровице забележена серија инцидената.Наводи се такође да је у 
2008. забележен драматичан пад повратка расељених особа и да су се, према подацима 
УНХЦР-а, само 582 особе које припадају мањинским заједницама вратиле на Косово.  
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ОКО ЗА ОКО 
Курир, 23.03.2009; Страна: 3 

 
Срби из Косовског Поморавља затражиће данас од Владе да ЕПС прекине транзит 
електричне енергије Косову уколико се наставе рестрикције струје 
 
К. МИТРОВИЦА - Представници четири општине из Косовског Поморавља на јуче 
одржаној седници у Шилову одлучили су да од Владе Србије затраже да ЕПС 
прекине транзит електричне енергије из увоза за Косово и Метохију уколико се 
настави рестрикција струје српским селима на КиМ. Делегација општина Ново 
Брдо, Гњилане, Косовска Каменица и Косовска Витина данас ће се састати с 
председницом Скупштине Славицом Ђукић-Дејановић и министрима енергетике и 
КиМ Петром Шкундрићем и Гораном Богдановићем како би им саопштили предлоге за 
решење хуманитарне катастрофе настале због искључења струје. Председник општине 
Косовска Витина Ненад Којић за Курир каже да нико из Поморавља не помишља да 
преговара са представницима Косовске електроенергетске корпорације (КЕК), нити са 
такозваном приштинском владом. 
- Ми разговарамо с нашом државом. Очекујемо конкретне мере од званичног 
Београда. Конкретно, зна се да ЕПС контролише напон из Београда. Сав увоз 
струје на КиМ зависи од Србије, а ми смо изложени невиђеној тортури, 
притисцима и уценама. Проблем мора хитно да се реши, јер нека села попут 
Шилова већ 23 дана немају струју. Тражићемо да држава стане на нашу страну и 
инсистирати да провајдер за Србе буде ЕПС, а не КЕК - каже Којић. У селима 
Косовског Поморавља, али и централног Косова већ 14 дана нема струје. Фрижидери и 
замрзивачи су отопљени, а народ, како тврди Којић, буквално гладује. 
- Договорили смо се и да све акције убудуће буду координисане. Протести пре свега. 
На седници смо осудили и међународну заједницу, која толерише хуманитарну 
катастрофу која нам се дешава. Такође, одговорено је и министру Богдановићу, 
односно разјашњена је његова изјава да смо преговарали са КЕК и да смо "као локална 
самоуправа сами решили проблем". То, нажалост, није тачно - категоричан је Којић. 
Начелник Косовскопоморавског округа Драган Николић наводи да је одлучено да ни 
убудуће неће бити преговора с КЕК. 
- Тражимо безусловно да укључе струју, па тек онда можемо да преговарамо о 
техничким детаљима. Плаћање није проблем, јер ми јесмо за то, али све мора да се 
реши у Београду. Тражићемо да ЕПС буде други провајдер, да уведе колективна 
бројила у српским срединама, и да се тако тачно зна колико дугујемо. Онда би ЕПС 
преко компензације КЕК плаћао онолико колико потрошимо. Држава је обећала да ће 
преко Унмика решити тај проблем - каже Николић.  
 
Антрфиле: 
Мрак и у Метохији 
 
Села Осојане, Шаљиновица, Тучепо и Кош у Метохији без струје су већ трећи дан. 
Потпредседник општине Исток Вуко Ђурић тврди да се притисак албанских 
институција на Србе из дана у дан наставља. 
- Синхронизовано се врши притисак, почев од паљевине кућа у Дрснику, покушаја 
убиства петоро Срба у Истоку до искључивања струје у срединама где живе Срби. 
Становништво Осојанске долине није у могућности да исплаћује 200 евра месечно, што 
је захтев КЕК, који инсистира на измирењу дуговања у висини од неколико хиљада 
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евра по домаћинству - тврди Ђурић. У Осојанској долини, која обухвата села 
Шаљиновицу, Тучепо, Кош и Суви Лукавац, тренутно живи око 900 Срба повратника.  
 
 
 

ИСЕЛИЛЕ СЕ 503 ХРВАТСКЕ ПОРОДИЦЕ 
Политика, 23.03.2009; Страна: А18 

 
Од силних средстава која су стигла у БиХ, на име помоћи избеглим и расељеним, 
Хрвати добили само два одсто 
 
Сарајево – Делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Иво Миро 
Јовић изјавио је за „Политику” да се Хрвати који живе у Босни и Херцеговини 
осећају несигурно, понижено и да БиХ доживљавају као земљу која је створена 
само за два друга народа, „из ког разлога многи од њих желе трајно да оду из ове 
земље”. Он се позива на изјаву кардинала Винка Пуљића и подсећа да су „током 
прошле године Сарајево напустиле чак 503 хрватске породице”, према његовом 
мишљењу „отеране су”. 
„Процес даљњег исељавања могуће је зауставити само уколико се послуша и глас 
хрватског народа који жели такву БиХ која ће бити уређена и устројена на начин да сви 
који у њој живе имају иста права, јер земља подељена на два ентитета није никоме 
добро дошла. Ја нећу рећи да је решење трећи ентитет, то треба да буде предмет 
договора представника Срба, Хрвата и Бошњака, који би морао бити легализован и у 
парламенту”, каже Јовић. Истовремено сугерише да је садашње устројство БиХ, које је 
чини „неправедном, скупом и нефункционалном земљом”, производ „светских 
моћника”, који они, каже, „увек кад им то затреба употребљавају за међусобна 
разрачунавања”. 
Према Јовићевом мишљењу суживот у БиХ је могућ, али само по моделу „једни 
поред других”, а кад је о Сарајеву реч он сматра да то није град који би могао 
„послужити као пример мултикултуралности и мултиетничности”. Напротив „ако 
је примарни циљ био да се од Сарајева направи једнонационалан град онда се у 
томе успело”. То је град, наставља он, „у којем зграде носе назив Момо и Узеир, а нема 
Мате, у којем се некадашњи Врбања мост на Миљацки, на којем су на почетку рата 
убијене Олга и Суада, назива само Суадин мост, град у којем међу укупно 290 
општинских већника нема ниједног Хрвата”. Јовић је мишљења да се о суживоту тешко 
може говорити ако се „упире прстом само у називе појединих улица у Мостару, а 
занемарује чињеница да је после рата преименована трећина сарајевских улица”, да 
„једна од њих носи име министра Ирфана Љубијанкића који је погинуо изнад Бихаћа, 
што „ја, наравно, поздрављам, али се и питам зашто у Сарајеву нема и улице која би 
носила име министра Јозе Леутара који је у овом граду убијен и то на свиреп начин”. 
„То су све поруке Хрватима да овде нису добро дошли”, изричит је Јовић који, у 
контексту незавидног положаја хрватског народа, износи и додатне чињенице. Помиње, 
између осталог, и процес повратка и тврди да су „од силних средстава која су стигла у 
БиХ, на име помоћи избеглим и расељеним, Хрвати добили само два одсто”, те да на 
појединим и то већим подручјима, на којима су пре рата живели Хрвати, ни дан-данас 
није обновљена ниједна кућа”. Додаје да незадовољство и неспокој код хрватског 
народа изазива и чињеница да је „после рата у БиХ убијено стотињак Хрвата”, подсећа 
на случајеве убиства у Коњицу, Лукавцу, Какњу, Приједору и Градишки”, док процесе 
које води Суд БиХ по питању ратних злочина назива „посебном причом”.  
Тешко је, каже Јовић, „разумети да Суд БиХ у истом дану изрекне 80 година затвора 
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групи Хрвата, који при томе нису оптужени и за смртни случај, а ослободи групу 
бугојанских Бошњака који су осам месеци у 20 логора злостављали Хрвате и неке од 
њих поубијали”. Данас, наставља он, „појединци, који су непосредно руководили тим 
логорима, обављају врло значајне функције”. Коментаришући иницијативу 
Алтернативне владе Хрватске Републике Херцег-Босне за мирно раздруживање из 
Федерације БиХ Јовић каже да „то није реално, а ни потребно”. 
„Кад се у БиХ говори на начин изношења жеља, посебно неостваривих онда је то нешто 
што је убитачно, што вуче назад”, закључује он.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 24.03.2009. год 
 
 
 

ПРОЗВАЛИ ЈОВАНА КРКОБАБИЋА 
Курир, 24.03.2009; Страна: 4 

 
 
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица у Србији оптужила је јуче 
потпредседника владе Јована Кркобабића да питање избеглица посматра као 
„страначки плен који је добио“. 
У саопштењу ове коалиције подсећа се да је Кркобабић на оснивању Асоцијације 
избегличких и других удружења Срба из Хрватске 21. марта рекао да је Коалиција 
удружења избеглица у Србији под патронатом Владе Хрватске и да „није добро 
што је поново дошло до поделе унутар избегличког корпуса“. 
Коалиција потпредседнику Владе замера и на оцени „да су чланови 46 
избегличких удружења изманипулисани и увучени у Коалицију у уверењу да ће од 
тога имати корист“. 
 
 
 

КОАЛИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА ПРОЗИВА КРКОБАБИЋА 
Данас, 24.03.2009; Страна: 6 

 
Београд - Коалиција удружења избеглица у Србији оптужила је потпредседника Владе 
Јована Кркобабића да питање избеглица посматра као „страначки плен који је добио“. 
У саопштењу ове коалиције подсећа се да је Кркобабић на оснивању Асоцијације 
избегличких и других удружења Срба из Хрватске 21. марта рекао да је Коалиција 
удружења избеглица у Србији под патронатом Владе Хрватске и да „није добро што је 
поново дошло до поделе унутар избегличког корпуса“.  
 
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Пресс, 24.03.2009; Страна: 18 

 
БЛАЦЕ - Блачка општина изградиће 12 станова за избеглице и социјално 
угрожене. Изградњу финансира немачка хуманитарна организација „АСБ“. 
Општина је обезбедила дозволе и земљиште. Зграда ће бити изграђена у ширем 
центру Блаца, а завршена за 18 месеци. Према речима повереника за избеглце 
блачке општине Драгише Гочманца, ускоро ће бити расписан конкурс за доделу 
станова. На територији општине има 90 избеглих и 1.174 расељених.  
 
 
 

 
 



 2 

СУРОВО 
Курир, 24.03.2009; Страна: 11 

 
Старца Божидара Радовића из Поповића код Раче, чији је син Срдан изгорео, пре који 
месец избацили из колективног центра за избеглице, а ни сада га нико неће 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Божидар Радовић (64) из Поповића код Раче, чији је син Срдан 
изгорео протеклог викенда, избачен је пре који месец из колективног центра у 
Рачи! Како сазнајемо, он је разведен и дуже време је провео у колективном 
смештају у Карађорђевом дому званом „Рамбује“, зато што нико није хтео да се 
брине о њему! На захтев осталих корисника колективног центра, отказано му је 
гостопримство јер није водио рачуна о томе где ће обавити основне физиолошке 
потребе. 
После тога, међуопштински Центар за социјални рад са седиштем у Баточини 
привремено га је сместио у породичну кућу у Поповићу и обезбедио новчану 
накнаду како би синови и бивша жена бринули о њему. После трагедије, смрти 
двадесетседмогодишњег сина Срдана, породица је дигла руке од старца! 
- Свакодневно смо у контакту са запосленима у Центру за социјални рад у Рачи, 
полицијом и лекарима Дома здравља. Као прелазно решење, од тренутка кад је изашао 
из колективног смештаја, обезбедили смо да Божидар буде у својој кући и да породица 
уз одређену накнаду брине о њему.  
У току је комплетирање документације неопходне да се он смести у неку установу. 
Божидар се креће, али веома тешко и уз помоћ других. После трагедије и шока 
који је доживео, он је у још тежем стању - изјавила је Милица Бркић, директор 
међуопштинског Центра за социјални рад у Баточини. После трагичне смрти његовог 
сина Срдана, о Божидару брине један од мештана из месне заједнице Поповић, који му 
доноси храну, обезбеђује огрев и греје собу у којој живи. Он и шеф месне заједнице 
заменили су врата која су потпуно изгорела, очистили ђубре у кући и колико-толико 
створили неке основне хигијенске услове за становање. 
- Дом здравља нам је одговорио да Божидар Радовић није за болничко лечење - каже 
Бркићева. Оцена Дома здравља зачудила је запослене у Центру за социјални рад, јер је 
утврђено да је старац животно угрожен! Божидар је, наиме, све време лежао у соби у 
којој је био леш Срдана Радовића. Несрећа се догодила највероватније још у току ноћи, 
на улазу у собу у којој је старац лежао. Врата су изгорела, а угљенисано тело младића 
однето је на обдукцију тек сутрадан после подне, после увиђаја који је извршио 
истражни судија Окружног суда Слободан Свилкић. Утврђено је и да је старац задобио 
повреде главе од пламена који је захватио Срдана! Лекари су га превили, дали му 
ињекцију и отишли! Тек треба да се, након комплетирања документације, а уз 
сагласност самог старца, донесе одлука где и шта даље са њим. Према подацима којима 
располаже Центар за социјални рад, Божидар је пре неколико месеци због промрзлина 
примљен на болничко лечење, а затим смештен у колективни центар. Како је старац 
промрзао, засад је непознато!  
 
Антрфиле: 
Сумњив пламен? 
 
- Обдукција тела Срдана Радовића није завршена. Инсистирао сам на обдукцији јер је 
два дана пре трагедије дошло до физичког сукоба између преминулог и његовог млађег 
брата Славише - каже судија Слободан Свилкић. Истрага ће дати и одговор на питање 
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како је старац повређен и Срдан изгорео а да ватра није захватила ништа друго у соби 
сем врата и штокова!  
 
 

НЕМА АЗИЛА ЗА СРБЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ 
Блиц, 24.03.2009; Страна: 3 

 
Швајцарске власти од 1. априла неће прихватати захтеве за политички азил људи 
из Србије и са Косова јер су постале „сигурне државе“. 
Србија и Косово су, заједно са западноафричком државом Буркином Фасо, 
одлуком швајцарске владе, стављени на листу „сигурних држава“. Како је 
наведено у саопштењу власти, кључни критеријуми за укључивање држава на ову листу 
јесу поштовање људских права и примена међународних конвенција у области људских 
права и заштите избеглица.  
Људи из Србије и са Косова ће убудуће азил моћи да добију само у појединачним 
случајевима, ако постоје наводи који јасно указују да је било прогона.  
Број захтева за азил из Србије и са Косова прошле године порастао је за четвртину 
- на 16.606. Швајцарски уред за миграцију једном годишње проверава статус 
„сигурне земље“ за све државе са листе. Уколико се испостави да се ситуација у 
некој земљи погоршала, од владе се тражи њено скидање са листе сигурних.  
 
 

СРБИЈА И КОСОВО НОВЕ СИГУРНЕ ДРЖАВЕ 
Борба, 24.03.2009; Страна: 7 

 
Азил 
 
Швајцарска влада саопштила је јуче да од 1. априла неће прихватати захтеве за полити 
чки азил људи из Србије и са Косова. У саопштењу је наведено да су Србија и Косово 
одлуком владе стављене на „листу сигурних држава „ заједно са западноафри чком 
државом Буркином Фасо. Влада Швајцарске наводи да су кључни критеријуми за 
укључивање ових држава на листу поштовање људских права и примена међународних 
конвенција у области људских права и заштите избеглица.  
Људи из Србије и са Косова ће убудуће према наводима Бете азил моћи да добију 
само у појединач ним случајевима ако постоје докази који указују да је било 
прогона. Број захтева за азил из Србије и са Косова прошле године је порастао за 
25 одсто и износио нешто мање од 17.000. Швајцарски уред за миграцију једном 
годишње проверава статус „сигурне земље“ за све државе са листе. Уколико се 
испостави да се ситуација у некој земљи погоршала - од владе се тражи њено скидање 
са листе сигурних.  
 
 

ПОЧИЊЕ ДА РАДИ НАРОДНА КУХИЊА 
Данас, 24.03.2009; Страна: 17 

 
 
Пирот - Од 1. априла у народној кухињи у Пироту храниће се 700 социјално 
угрожених људи. Ова бројка није коначна, јер је интересовање велико, а Општина 
је спремна да помогне и већи број корисника. За десет дана, колико је трајало 
пријављивање у Црвеном крсту, јавило се 860 сиромашних, од којих услове испуњава 
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846 лица. Алармантан је податак да је међу гладнима и 247 деце која ће се уз одрасле 
такође хранити на народном казану. Око 60 одсто потенцијалних корисника ових 
оброка је из породица које примају социјалну помоћ, а велики је и број незапослених, 
старих и радника из пропалих фирми. 
- Став комисије која је одређивала кориснике јесте да све породице самохраних 
родитеља, без обзира на број чланова, добију бонове. Такође, сва деца ће добити 
бонове, а у предности су и старе особе. У првом плану су нам биле ове 
најугроженије категорије, а после тога инвалидна лица, избегли и расељени и 
незапослени - каже за Данас секретар пиротског одбора Црвеног крста Мирољуб 
Мијић. Иако је Црвени крст Србије одредио квоту од 550 оброка дневно, локална 
самоуправа у Пироту се сагласила да се број корисника повећа и да оброке добију 
сви који испуњавају услове. 
- Информација да се значајно повећао број људи који се пријавио за ову врсту помоћи 
није пријатна. Због тога смо одлучили да за све који испуњавају услове, обезбедимо 
средства како би добили топли оброк. Видећемо у Црвеном крсту колико ће још 
средстава бити потребно, али Општина је спремна да то финансира - каже председник 
Општине Пирот мр Владан Васић. У Црвеном крсту кажу да је комисија донела одлуку 
да се почне са припремом оброка за 700 корисника.  
- Остали ће бити на листи чекања. Уколико локална самоуправа обезбеди додатна 
средства у буџету, можемо да повећамо број корисника - каже Мијић. У народној 
кухињи топла јела за сиромашне припремају се већ 16 година, а прошле године ове 
оброке добијало је 450 корисника. Корисници топлих оброка добијаће ову помоћ 
наредна четири месеца, а по престанку рада кухиње, делиће им се, као и до сада, пакети 
намирница. Најповољнију понуду за припрему топлих оброка доставио је Тигар - 
пословни сервис, угоститељство. Они ће оброке делити на две локације у граду, у 
просторијама Месне заједнице у Тијабари и у просторијама у Козарачкој улици, у 
Новом тигровом насељу.  
 
 

ЗАУСТАВИМО ТУБЕРКУЛОЗУ 
Политика, 24.03.2009; Страна: А26 

 
Сматрало се да ће откриће антибиотика помоћи у искорењивању туберкулозе, али је 
ово и даље једна од најраспрострањенијих заразних болести. Процењују се да је њоме 
заражено између две и три милијарде људи. Због тога је овогодишњи Светски дан 
борбе против туберкулозе, под слоганом „Ја могу да зауставим туберкулозу" 
усмерен на све делове друштва који могу дати допринос у смањењу стопе 
оболевања. Једна од организација која још од 2005. године, у сарадњи са 
Министарством здравља Републике Србије, образује и активно проналази особе 
оболеле од ове заразне болести у ромским дивљим насељима и камповима за 
избегле и интерно расељене особе је и Црвени крст Србије. 
Како кажу у овој организацији њихов циљ је да допринесу превенцији туберкулозе и то 
кроз побољшање услова за живот угрожених група становништва. Због тога се отварају 
народне кухиње, оболелим у амбулантној фази лечења деле прехрамбени пакети, 
образује становништво да препозна симптоме болести, а активисти Црвеног крста 
оболеле упућују у здравствене службе ради дијагностике. Укупно је 69 организација 
Црвеног крста из Србије укључено у реализацију ових активности. Поводом 
обележавања Светског дана борбе против туберкулозе, Црвени крст Палилуле, 
организоваће данас од девет до 14 часова предавања у Дому ученика средњих школа 
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ПКБ у Падинској Скели, у основним школама „Олга Петров", „Старина Новак", „Зага 
Маливук" и у средњој школи „Раде Кончар", саопштили су из Црвеног крста Србије.  
 
 
 

ТАДИЋ: СВИМА ЈЕ ЈАСНО НА КОСОВУ НЕМА ДРЖАВЕ 
Политика, 24.03.2009; Страна: А1 

 
Бомбардовање које није проглашено ратом 
Оптимистичке процене генералног секретара УН о стању на Косову демантује реално 
стање на терену 
 
Обраћајући се члановима Савета безбедности на јучерашњој седници посвећеној 
Косову, председник Србије Борис Тадић је подсетио на жртве НАТО 
бомбардовања Србије. У акцији коју, како је нагласио, није одобрио Савет 
безбедности погинуло је 2.500 цивила, међу њима било је 89 деце, а рањено је 
12.500 особа. Срби су пре десет година кажњени бомбама, а косовски Албанци десет 
година касније, упркос протеривању Срба и паљењу њихових кућа и цркава, бивају 
награђени тиме што је више од 50 земаља признало нелегалну независност наше јужне 
покрајине. 
Тадић је нагласио да Србија принципијелно осуђује сваки ратни злочин и да је сваки 
злочинац особа са именом и презименом те да колективна кривица народа или државе 
не може постојати. Недавна пресуда Хашког трибунала, како је рекао, четворици 
бивших званичника СР Југославије и једном званичнику Србије, у случају Косова, 
показала је да не постоји колективна кривица државе Србије и њених грађана. 
„Да ли су казне овим осуђенима примерено високе могуће је расправљати, нарочито у 
светлу ослобађајуће пресуде вођи ОВК и бившем косовском премијеру Рамушу 
Харадинају у чијем процесу су сведоци, по тврдњи тадашње тужитељке Хашког 
трибунала Карле дел Понте, чак и физички ликвидирани, али једно је сигурно – за 
конкретне злочине кажњене су конкретне особе и тиме је још једном скинута анатема 
са читавог једног народа”, нагласио је Тадић. Он је поменуо и учестале нападе на 
косовске Србе протеклих месеци. За њих, како је рекао, ни данас нема безбедности, 
слободе кретања, правде, струје, воде. Тадић је као насиље над Србима из Шилова 
оценио вишенедељно искључење струје.  
 
Са прве стране – Таквим потезом они су, како је рекао, доведени у ситуацију да 
плаћајући рачуне такозваној републици Косово, индиректно признају ову нелегалну 
творевину. Зато, како је истакао, не може да се сложи са оптимистичким проценама из 
извештаја генералног секретара јер те тврдње демантује реално стање на терену. 
Према његовим речима свима је јасно да на Косову, 13 месеци после нелегално 
једнострано проглашене независности, нема државе. Тадић је апеловао на Унмик и 
Еулекс да обезбеде кретање званичницима Србије на целокупном простору Косова јер 
оно што се сада дешава дубоко узнемирава српско становништво покрајине.  
Председник Србије позвао је и чланице УН да се уздрже од признања независности 
Косова, јер се косовски случај налази пред Међународним судом правде који треба да 
одговори на питање да ли је једнострано проглашење независности од стране 
привремених институција самоуправе Косова у сагласности са међународним правом. 
Он је поновио да се Србија залаже за нове преговоре јер они могу да обезбеде 
праведно, компромисно и обострано прихватљиво решење. Србија, како је рекао, 
никада неће признати независност Косова ни посредно, ни непосредно и наставиће са 
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дипломатском, правном и мирном одбраном свог интегритета. Партнерска сарадња са 
Еулексом и Унмиком, како је рекао, треба да буде настављена како би био 
имплементиран новембарски извештај генералног секретара УН, као и његовог план од 
шест тачака који предвиђа наставак дијалога са Београдом.  
Он је подсетио да је услов Београда за преобликовање међународне мисије била њена 
статусна неутралност, под окриљем Уједињених нација и у складу са Резолуцијом 
1244. Тадић је нагласио да Београд инсистира да Унмик настави свој посао на 
целој територији Косова јер без Унмика није могуће у потпуности испунити План 
од шест тачака Бан Ки Муна.  

 
 

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО АГРЕСИЈЕ 
Преглед, 24.03.2009; Страна: 5 

 
Напади на Југославију почели 24. марта, а окончани 10. јуна 1999. године 
 
Бомбардовање је трајало 11 недеља, погинуло је између 1.200 и 2.500 људи. Према 
подацима УНХЦР, Косово је од доласка мировних снага напустило око 230.000 
Срба и Рома, а у покрајину се вратило око 800.000 избеглих Албанаца 
 
Данас се навршава десет година од почетка ваздушних напада на Савезну Републику 
Југославију (СРЈ), које су спровеле армије 19 чланица НАТО-а. Напади су трајали 11 
недеља и у њима је, према проценама различитих извора, погинуло између 1.200 и 
2.500 људи. У бомбардовањима, која су без прекида трајала 78 дана, тешко су оштећени 
инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе, медијске куће, 
споменици културе...  
Напади на Југославију почели су 24. марта 1999, на основу наређења тадашњег 
генералног секретара НАТО-а Хавијера Солане, а југословенска влада исте ноћи 
прогласила је ратно стање. Акција НАТО-а, коју су Влада СРЈ, али и бројни правни 
стручњаци назвали агресијом, уследила је после неуспешних преговора о решењу кризе 
на Косову у Рамбујеу и Паризу, фебруара и марта 1999. године. Тадашње власти у 
Београду процениле су штету на око стотину милијарди долара и затражиле 
надокнаду од чланица НАТО-а. Група економиста Г17 штету је проценила на 29,6 
милијарди долара. Бомбардовање Југославије окончано је 10. јуна, усвајањем 
Резолуције 1244 Савета безбедности УН. Дан раније, представници ВЈ и НАТО-а 
потписали су у Куманову Војно-технички споразум, којим је прецизирано повлачење 
снага ВЈ са Косова и улазак у покрајину међународних војних трупа. НАТО је изводио 
нападе на СРЈ са бродова у Јадрану, из четири ваздухопловне базе у Италији, а у неким 
операцијама учествовали су и стратешки бомбардери који су полетали из база у 
западној Европи, па и из САД. Криза је окончана посредничком мисијом финског 
председника Мартија Ахтисарија и бившег руског премијера Виктора Черномирдина. 
Најпре је председник СРЈ Слободан Милошевић, почетком јуна, прихватио њихов план 
за размештање међународних трупа на Косову, а потом је тај договор верификовала 
Скупштина Србије. Јединице ВЈ повукле су се са Косова након доношења резолуције 
УН, а прве међународне трупе ушле су на територију Косова из Македоније већ 12. јуна 
1999. године.  
То је највећа операција Алијансе, а највише војника је дошло из Немачке, Француске, 
Италије и САД. У саставу Кфора на Косово је дошло 37.200 војника из 36 земаља, од 
чега је 30.000 из земаља чланица НАТО-а. У међувремену је број тих снага смањен на 
16.000. Према подацима УНХЦР, Косово је од доласка мировних снага напустило око 
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230.000 Срба и Рома, а у покрајину се вратило око 800.000 избеглих Албанаца. У 
многобројним инцидентима у истом периоду убијено је око 500 људи, рањено више 
десетина и отето 200, према албанским изворима. Према српским изворима од 
почетка бомбардовања киднаповано је око 1.500 неалбанаца. Од укупно 
расељених са Косова, према подацима УНХЦР, које је у јануару прошле године 
изнео тадашњи министар за повратак и заједнице у влади Косова Бранислав 
Грбић, на Косово се до сада вратило 16.500 расељених, од којих су 45 одсто 
припадници српске заједнице. Власти у Приштини, пак, истичу да се до сада на 
Косово вратило 18.300 људи, припадника свих заједница.  
У децембру 2008, на годишњој конференцији Савеза удружења интерно расељених 
- Унија у Београду, оцењено је да су подаци о повратку на Косово у тој години 
поражавајући, јер се на тај корак одлучило само 386 људи. На том скупу 
представник УНХЦР-а у Србији Џон Јанг оценио је да повратак расељених није 
успео ни након девет година, јер више од 200.000 људи и даље, без решења, живи 
ван својих домова.  
 
 

ПОГОРШАН ПОЛОЖАЈ СРБА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ 
Политика, 24.03.2009; Страна: А4 

 
Бањалука, 23. марта – Према проценама Завода за статистику Федерације БиХ, у 
њој живи нешто мање од 2,4 милиона становника. Од тога Срби чине свега три 
процента или око 80.000 житеља Федерације БиХ, што ће рећи да их је данас у 
овом делу Босне и Херцеговине мање него што их је до 1991. године било у 
федералном делу Сарајева.  
„Ове бројке и укупан положај Срба у Федерацији БиХ, а поготово у Сарајеву, 
показују да бошњачки политичари, који стално говоре о мултиетничкој, 
мултинационалној и мултиконфесионалној БиХ, воде лицемерну политику“, 
оценио је за наш лист шеф Клуба Срба у Већу народа Републике Српске Сташа 
Кошарац. Он каже да сарајевске школе похађа „свега 150 српске деце“. 
„Истовремено, у институцијама града Сарајева и Кантона Сарајево запослено је свега 
три процента Срба иако би их, у складу са важећим прописима, требало да буде 37 
одсто, јер су Срби до рата чинили више од трећине становништва овог града. Да су 
Срби у неравноправном положају говори и податак да једино Српској православној 
цркви у Сарајеву није враћена њена имовина“, објашњава Кошарац. Наш саговорник 
каже да у сарајевској општини Илијаш, у којој је до рата било 44 одсто Срба, 
данас нема запосленог ниједног Србина. Истоветна је ситуација и у општини 
Хаџићи, у којој су Срби до 1991. чинили 37 процената становништва. „Ништа 
боље није и у другим градовима – Мостару, Бихаћу, Бугојну, Зеници, Тузли... у 
којима је до рата живео велики број Срба, а сада су сведени на неколико стотина 
становника у овим општинама, који су, углавном, без посла“, додао је Кошарац. 
Према његовим речима, српска имовина у Федерацији БиХ споро се обнавља, поготово 
у оним општинама у којима тај процес зависи од локалних органа власти. О томе 
сведочи и податак да више од 70 насеља у која су се вратили Срби ни данас немају 
струју. „Посебан проблем су она српска насеља у Федерацији БиХ у којима су 
после потписивања Дејтонског споразума систематски уништаване српске куће и 
инфраструктура у тим местима. То је рађено са циљем да се онемогући повратак 
српског народа на његова вековна огњишта“, наглашава Кошарац.  
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ТУЂМАН НИЈЕ ЖЕЛЕО СРБЕ У ХРВАТСКОЈ 
Политика, 24.03.2009; Страна: А5 

 
На суђењу тројици хрватских генерала у Хагу тужиоци не одустају од оптужбе да је 
хрватски државни врх планирао и спровео прогон Срба с подручја Крајине 
 
Загреб, 23. марта – Суђење тројици хрватских генерала у Хагу – Анти Готовини, Ивану 
Чермаку и Младену Маркачу – полако улази у завршну фазу. Изређали су се сведоци 
оптужбе, одбрана оптужених је покушала да обезвреди њихове наводе, али су тужиоци 
данас потврдили да не одустају ни од једног навода оптужнице сматрајући их 
доказаним. 
„Хрватски војни, али и политички врх планирао је и спровео план прогона Срба 
из Крајине, а тиме су се касније хвалили”, рекао је данас пред хашким судским 
већем тужилац Алан Тигер, одбијајући захтеве одбране за одбацивање оптужнице. 
„Остаје теза о удруженом злочиначком подухвату, јер су хрватске власти, на челу 
с бившим председником Фрањом Туђманом, гранатирањем, разарањем, пљачком 
и застрашивањем присилно уклониле Србе из до тада заузетих хрватских 
подручја”, рекао је такође Тигер. 
Главни хашки тужилац је напоменуо да „Туђман, као ни они којима се окружио, 
није желео Србе у Хрватској”, јер су „за њега вишенационалне државе у основи 
биле нестабилне, а Срби били претња”. За потврду тога Тигер је цитирао 
транскрипте са Туђмановог састанка са сарадницима на Брионима уочи војне 
акције „Олуја” у лето 1995. године, као и хашко сведочење тадашњег америчког 
амбасадора у Хрватској Питера Галбрајта. 
Хашко тужилаштво види јасну намеру да се протерају Срби из Туђманових изјава на 
том брионском састанку, на којем је, како се наводи у оптужници, и договорен 
злочиначки подухват, али и из његових изјава после војне акције „Олуја” када је, према 
цитирању тужиоца Тигера, рекао да је „Хрватска сада чиста као у Звонимирово време”. 
Тужилаштво такође сматра да је доказано и неселективно гранатирање Книна и других 
градова у Крајини почетком „Олује”. О томе је данас говорио тужилац Едвард Русо 
указујући да сви докази упућују на то да су напади били усмерени на цивилне, а не 
војне циљеве, што „показује јасну намеру да се српско становништво застраши и 
присили на бекство”. Позивајући се на изјаве појединих сведока, изнео је податак да је 
само током таквог гранатирања Книна погинуло између 50 и 75, а рањено између 30 и 
40 цивила. О делу оптужнице која говори о убиствима српских цивила, те пљачки и 
паљењу њихове имовине говорио је тужилац Саклен Хедерали. Ти злочини су се 
чинили јавно, војна и цивилна полиција није интервенисала према починитељима, 
рекао је он и закључио да су ти догађаји „одражавали политику или, у најблажем 
случају, прећутно одобравање хрватских власти”.  

 
 
 

АСОЦИЈАЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ 
Грађански лист, Датум : 22.3.2009, Страна : 4 

 
 
Представници 25 организација избеглица формирали су јуче Асоцијацију 
избегличких удружења Срба из Хрватске, која би убудуће требало да заступа 
њихова права и интересе пред домаћим и међународним институцијама. Члан 
оснивачке скупштине Милојко Будимир навео је да је у програму те асоцијације 
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залагање за враћање станарског права или правичну накнаду, отварање 
конзулата у Книну, доношење новог закона о избеглицама и оснивање 
документационог центра. Програмом је предвиђено и инсистирање на исплати 
заосталих пензија и старе штедње, повратку расељених, истрази о несталим 
особама. Асоцијација ће се бавити и тужбама за ратне злочине чији је број, какоје 
рекао Будимир, ти овом тренутку непознат.  
Што се нас тиче, Хрватска својим законима и уредбама спроводи „Олују" од 1995. до 
данас  рекао је Будимир и додао да је„посебно тужно" што није испуњен ниједан 
међудржавни споразум о решавању проблема избеглица. Потпредседник Владе Србије 
Јован Кркобабић позвао је присутне да сва остала удружења истински интегришу у 
јединствену асоцијацију како би се добила бројчана превага која би омогућила 
легитимно иступање у име избеглица". Скуп који је одржан у сали Скупштине општине 
Нови Београд благосиљао је владика хвостански Атанасије, који је „апеловао на људско 
и човечно што је остало, да се пробуди и успостави услове нормалног и праведног 
живота за све"у Хрватској. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 25.03.2009. год 
 
 
 

ДОПИНГ ЗА ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ 
Данас, 25.03.2009; Страна: 11 

 
Из ИПА фонда Србији 120 милиона евра по хитном поступку 
 
Београд - Европска комисија могла би већ данас да одобри захтев Србије да се из ИПА 
фонда директно у буџет преусмери 120 милиона евра као подршка превазилажењу 
кризе, сазнаје Данас. Реч је о иницијативи коју је прекјуче у Бриселу поднео 
вицепремијер Божидар Ђелић, а у српској Влади надају се да ће средства стићи већ у 
другом кварталу ове године. 
- Новац јесте намењен покривању буџетског дефицита, али ће бити искоришћен за 
инвестиционе пројекте државе. Јер, мањак у буџету не постоји само на страни 
плата и пензија већ ће средства недостајати и за планиране инвестиције па ћемо 
тај недостатак покрити из средстава ИПА фонда - каже за Данас саветник 
вицепремијера Горан Радосављевић. Он наводи да је реч о средствима из ИПА фонда 
намењеним за 2009. годину, која би Србија, по редовној процедури, добила вероватно 
тек 2011. године. Радосављевић истиче да су сви детаљи договорени и да се сада чека 
само формална одлука. „Новац очекујемо у другом кварталу с обзиром на то да у 
трећем тромесечју предстоје избори у Европској унији па би процес одлучивања могао 
да се отегне“, каже Радосављевић.  
Иначе, Србији је у оквиру ИПА за 2009. годину намењено 194,8 милиона евра. 
Радосављевић подсећа да ће преостали износ од око 60 милиона евра (не морају 
бити повучена сва одобрена средства) бити употребљен за друге пројекте, али ће 
они бити реализовани по редовној процедури односно до 2011. године. Када је реч о 
пројектима који ће због преусмеравања новца у буџет остати ускраћени, саветник 
потпредседника истиче да Влада од њих не одустаје па ће бити финансирани из других 
извора или из средстава ИПА за наредне године. Он није могао да каже који 
инвестициони пројекти ће бити финансирани са тражених 120 милиона евра, али је 
подсетио да је планирано око десет и да ће вероватно бити изабрано шест. Кристина 
Нађ, портпарол европског комесара за проширење Олија Рена, каже за Данас да 
Европска комисија неће коментарисати захтев Србије с обзиром на то да је у току 
одлучивање о тој иницијативи.  
Србија ће у периоду од 2007. до 2012. из ИПА фонда (Инструмент за претприступну 
помоћ) моћи да повуче око 1,2 милијарде евра. Нашој земљи отворене су прве две 
компоненте ИПА (помоћ у транзицији и изградња институција, као и 
прекогранична сарадња). Из ИПА се финансирају конкретни пројекти попут, 
рецимо, подршке побољшању ефикасности правосуђа и полиције, Пореске управе 
и Управе царина, избеглицама и интерно расељеним лицима, заштити права 
грађана и мањина, образовању и борби против дрога, куповина два филтера у 
Термоелектрани Никола Тесла, за израду плана за канализацију и отпадне воде у 
сливу Западне Мораве... (део пројеката одобрених Србији). Међутим, процедура је 
таква да је тренутно у току реализација пројеката предложених за 2007. годину.  
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Антрфиле: 
Процедура 
 
Према процедури Европске комисије износ средстава за одређену календарску годину 
одобрава се у периоду август-октобар те године. Потом се у марту или априлу наредне 
године између Владе Србије и Европске комисије потписује финансијски споразум, а 
расписивање тендера креће тек од друге половине исте године да би реализација 
пројеката била завршена за годину и по до две године после почетка преговора. Зато ће 
тек у априлу ове године уследити потписивање финансијског споразума Владе и ЕК за 
средства ИПА за 2008. годину, а пројекти за прошлу годину вероватно ће бити 
реализовани тек у првој половини 2010. Због тога ће и преосталих 60 милиона евра из 
ИПА за 2009. годину бити употребљено 2011. године док ће износ од 120 милиона евра 
стићи ове године.  
 
 

УДРУЖЕЊА 
Вечерње Новости, 25.03.2009; Страна: 17 

 
ПАРАЋИН - Из општинске касе ове године биће расподељено 1,5 милиона динара 
удружењима грађана чије је седиште у параћинској општини. Конкурс је отворен 
до 25. марта, а удружења конкуришу пројектима. Друштвеним организацијама 
намењено је пола милиона динара. По 400.000 динара определиће се хуманитарним 
удружењима, инвалидима и организацијама које се старају о имовини од посебног 
значаја, док је 200.000 намењено удружењима која окупљају избегле, прогнане и 
расељене.  
 
 
 

МАЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ 
Блиц, 25.03.2009; Страна: 10 

 
Годишње у свету милион и шесто хиљада људи умре од ове опаке болести 
 
Број оболелих од туберкулозе у Србији константно опада, тако да се стопа 
оболевања у периоду 2003-2008. смањила 35 одсто, показују подаци пројекта 
„Контрола туберкулозе у Србији“ представљени јуче поводом Светског дана борбе 
против ТБЦ-а. Прошле године је на 100.000 становника новооболелих било 24, 
прецизирао је министар здравља Томица Милосављевић и тиме поткрепио тврдњу да је 
достигнут и премашен основни циљ пројекта „Контрола туберкулозе“. 
Он је истакао да је активно трагање за оболелима у ризичним популацијама 
обухватило популацију у целом казнено-поправном систему у Србији, популацију 
Рома који живе у 122 нехигијенска насеља у 14 градова у Србији и лица из 75 
колективних центара лоцираних у 40 градова. Према његовим речима, систем за 
електронско прикупљање података успостављен је у лабораторијама за дијагностику 
туберкулозе у чијој мрежи се налази 28 лабораторија на територији целе Србије, чиме 
се омогућава бржи проток информација и већа поузданост података. Шеф Канцеларије 
Светске здравствене организације за Србију др Дорит Ницан-Калушки рекла је да је 
трећина светске популације заражена том болешћу и да годишње од те опаке болести 
умре око 1.600.000 људи.  
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ХАМАРБЕРГ ОД ДАНАС У ПОСЕТИ КОСОВУ 
Борба, 25.03.2009; Страна: 7 

 
Комесар за људска права Савета Европе Томас Хамарберг долази данас у 
четвородневну посету Косову, где ће са званичницима разговарати о правима 
мањина, раду контролних агенција, напорима у борби против корупције, као и 
проблемима у вези са правима избеглица. Хамарберг ће се састати и са 
директорима међународних организација и институција на Косову, 
представницима невладиних организација и локалним властима у Приштини и 
Косовској Митровици.  

 
 
 

ПРЕЖИВЕЛА СКОК СА БРАНКОВОГ МОСТА 
24 сата, 25.03.2009; Страна: 2 

 
Јуче око 15.50 сати у највећем саобраћајном шпицу, депресивна С. Б. (34) 
покушала је да се убије скочивши с Бранковог моста у Саву. Речна полиција на 
време је на обалу извукла жену, која, иако повређена од пада, сад више није у животној 
опасности. Она нема документа и дуго није знала да каже ни где живи, а незванично се 
сазнаје да је реч о избеглици из Приштине.  
 
 
 

ПРВИ „СОС“ МАРКЕТ 
Блиц - Београд, 25.03.2009; Страна: 1 

 
Први „СОС“ маркет, намењен социјално угроженим грађанима, биће отворен 
данас у 10.30 сати у Булевару краља Александра 532. Такође, од данас ће се 
издавати „потрошачке картице“, односно легитимације, којима ће потрошачи у 
овом маркету основне намирнице куповати по ценама јефтинијим за 20 до 50 
одсто. 
 
- Идеја је да помогнемо социјално угроженим грађанима, нежелећи никог да 
дискриминишемо. Такође, отварањем ових маркета обезбедићемо нова радна места, а 
већинском понудом домаћих производа чувамо и привреду - истакла је Ранка Савић, 
председница Асоцијације слободних и независних синдиката, која је и покренула 
акцију „Сос” маркета. 
Она је најавила да ће се од данас издавати „потрошачке картице”, којима ће се 
потрошачи легитимисати приликом куповине. Право на куповину у маркету имају 
запослени са минималним примањима од 15.150 динара, који уз личну карту и 
доказ о примањима, картице могу извадити у просторијама АСНС у Карађорђевој 
улици 71. Пензионерима са примањима мањим од 20.000 динара, незапосленим, 
расељеним и избеглим особама, примаоцима социјалне помоћи и особама са 
инвалидитетом, уз личну карту и пензиони чек, односно потврду службе за 
запошљавање или легитимацију, картице ће се издавати у објектима „Јабука” у 
Улици Светог Николе 43 и Чича Илије 6. У понуди маркета нашло се преко 300 
артикала основних животних намирница и потреба за кућу. 
- Добављачи су се одрекли дела зарада, а наша компанија смањила је маржу у овим 
објектима са 30 на 50 одсто, чиме смо грађанима понудили цене ниже у просеку од 20 
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до 50 одсто. Према нашим пројекцијама грађани који овде пазаре могу да остваре 
уштеду од сто евра на месечном нивоу, што је најзначајније за угрожене категорије 
ставовништва – каже Милорад Мишковић, директор „Јабуке”. Он је појаснио да је 
маркет лимитирао куповину лука на 15 кг, кромпира на 20 кг, шећера на 3 кг, а млека и 
уља на 3 л по једној куповини, како би се избегле могуће малверзације и нелегална 
препродаја робе. План је да се до краја маја отвори још 10 маркета, а до краја априла 
биће отворени маркети на Карабурми, Дорћолу, Миријеву и новобеоградском Блоку 44. 
Први „Сос” маркет свечано ће отворити Слободан Милосављевић, министар трговине и 
услуга.  
 
 

УПУЋЕНА ПОМОЋ СРПСКИМ ПОВРАТНИЦИМА У ХРВАТСКОЈ 
Данас, 25.03.2009; Страна: 19 

 
Нови Сад - Српским повратничким задругама у Републици Хрватској јуче је 
упућена помоћ коју им је упутило Извршно веће АП Војводине, посредством 
покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима. Реч је о помоћи у виду семенског кукуруза у вредности 3.838.150 динара и 
калемова винове лозе у вредности 424.000 динара који су намењени повратницима 
у општинама у Далмацији, западној Славонији, Лици, Банији и Кордуну. 
- Ово је само део подршке коју Извршно веће Војводине пружа породицама и задругама 
Срба који су се вратили у Републику Хрватску. Уз подршку решавању њихових 
стамбених проблема и поновног опремања домаћинстава, настојимо да пружимо 
снажну подршку њиховом материјалном стандарду и успешној економској интеграцији 
у средини у којој живе. До сада смо упутили помоћ у различитим облицима у највећи 
број задруга и средина у којима породице повратника, као и припадници српске 
заједнице у Републици Хрватској живе и раде - рекао је председник Извршног већа АП 
Војводине Бојан Пајтић. Акцију су својим донацијама помогли Институт за ратарство и 
повртарство и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Департман за воћарство, 
виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру.  
 
 
 

НА „НАРОДНОМ КАЗАНУ” СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ 
Политика, 25.03.2009; Страна: А22 

 
Пирот – Скоро двоструко већи број деце храниће се на казану Народне кухиње у 
Пироту од 1. априла. Тако ће уместо 550, колико је било предвиђено, кувани оброк 
добијати 700 корисника. Општина је за рад Народне кухиње издвојила 1,8 
милиона динара. У пиротском Црвеном крсту страхују да ће до краја године број 
корисника премашити 1.000. 
Две трећине пријављених су из породица које примају социјалну помоћ, а велики је и 
број незапослених, старих и радника из пропалих фирми. Највише има пријављене 
деце. Прошле године их је на списку било 96, док их сада има 247. Иначе, од 860 
пријављених само 14 није испунило услове за ову врсту помоћи, али је Црвени крст 
кроз додатне услове морао да број корисника ограничи на 700. 
– Све породице самохраних родитеља, без обзира на број чланова, добиће бонове према 
одлуци комисије. Такође, сва деца ће добити бонове, као и старе особе. Приоритети су 
нам најугроженије категорије, а затим инвалидне особе, избегли и расељени, 
незапослени – каже секретар Црвеног крста Мирољуб Мијић.  



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 26.03.2009. год 
 
 
 

УСКРШЊИ БАЗАР РУКОТВОРИНА 
Политика, 26.03.2009; Страна: А25 

 
Традиционални Ускршњи базар рукотворина жена избеглица, који је организован 
под покровитељством Фондације принцезе Катарине, биће отворен данас у 10 
часова. Радове ће, у галерији „Прогрес", изложити више од 60 учесника, међу 
којима су представници удружења избеглих и расељених лица, ментално 
недовољно развијених особа и чланови школа за децу ометену у развоју. Базар, 
који је могуће посетити до 28. марта, отвориће Владимир Цуцић, комесар за 
избеглице Владе Србије.  
 
 
 

ДВОСТРУКИ ЖИВОТ КОСОВСКИХ ПРОГНАНИКА 
Политика, 26.03.2009; Страна: А8 

 
Не желе да напусте Колективни центар у Трмбасу где имају смештај, ручак, 
загарантовани „минималац” од 14.000 динара, а сналазе се и „са стране”   
 
Крагујевац – Око 290 корисника услуга Колективног центра за избегла и расељена 
лица у Трмбасу, међу којима је највише прогнаника са Косова и Метохије, не 
жели да напусти овај гето иако су неки од њих ту већ пуних 18 година. Зашто? 
Страх од суочавања са нормалним животом, који им кроз разне пројекте нуде локални 
органи власти и државне институције, или својеврсне привилегије које им пружа 
„слободна територија” организована по принципу „снађи се како знаш и искористи све 
што ти се даје”! 
Колективни центар у Трмбасу, формиран још с почетка ратних сукоба на 
просторима бивше Југославије, свим корисницима услуга пружа бесплатан 
смештај у пристојним зиданим и дрвеним баракама које су својевремено служиле 
за смештај крагујевачких школараца. У овом некадашњем дечјем одмаралишту 
сваки прогнаник има право на по један бесплатан оброк (ручак: кувано јело и 
пола хлеба по особи), а средства за плаћање комуналних трошкова обезбедила је 
држава, односно Комесаријат за избегла и расељена лица при Министарству за 
рад и социјалну политику. 
Зато, како у изјави за наш лист каже управник Колективног центра у Трмбасу Живорад 
Благојевић, никог не треба да чуди то што је до сада само једно лице одлучило да се 
одрекне избегличког статуса и напусти овај „сабирни центар”. Према Благојевићевим 
речима, уз све погодности које имају у Колективном центру, корисници услуга се често 
користе и „нечасним радњама” како би обезбедили додатне приходе, уз оне које им већ 
даје држава. 
– Велики број корисника наших услуга радио је у јавним предузећима на Косову, 
па и сада прима загарантовани „минималац”. Неко пет хиљада, неко 14.000 
динара. То, признајем, није много, али је суштина у томе да им је овде све 
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бесплатно. Ја разумем њихову муку, али не могу да издржим а да не кажем како је 
овај колективни центар већ годинама Мека за разноврсне видове криминогеног 
понашања, од крађе уличних шахта и препродаје секундарних сировина, до 
нелегалне трговине робом из хуманитарне помоћи и ситног криминала – каже 
Благојевић, наводећи да би многи Крагујевчани, корисници услуга Центра за социјални 
рад, „били срећни када би могли да добију оно што у Трмбасу имају избеглице са 
Космета”. 
Према речима Славице Стевановић, начелнице крагујевачког одељења 
Комесаријата за избегла и расељена лица, највећи проблем у Колективном центру 
у Трмбасу праве бесправно усељена лица која немају статус избеглих и расељених. 
Да у Трмбасу има „свега и свачега” признају и сами корисници услуга, али тврде 
да им је препродаја робе из хуманитарне помоћи на крагујевачком бувљаку или 
на улици био једини начин да преживе. У породици Трајковић сматрају да су 
средства од шест хиљада до девет хиљада евра, које им нуде неке хуманитарне 
организације, недовољна да започну живот ван колективног центра. 
– Шта могу да добијем за те паре!? Неку страћару у неком селу. Па, боље ми је да 
будем овде, барем сам ближе Крагујевцу. Могу да идем до града нешто да радим, а 
овде, то је тако већ годинама, долазе предузимачи који нас ангажују да беремо воће и 
поврће или радимо као физикалци на грађевинским пословима – каже Ненад Трајковић, 
прогнаник из Обилића. Према речима Славице Савељић, члана Градског већа за 
социјалну политику, у Трмбасу су, после 18 година постојања овог центра, остала само 
она лица која нису у стању да се брину сама о себи. Те особе, како каже у изјави за наш 
лист, била су зависна од помоћи и тамо где су пре живела. 
– По различитим основама ми смо до сада поделили 120 социјалних станова за те 
особе, али чак и они који су се уселили после извесног времена кажу да им је било 
боље у колективном центру. Не плаћају кирију, али за храну, одећу и обућу морају 
сами да се снађу. То им, изгледа, тешко пада. Још су лошији резултати кад је реч о 
пројектима који предвиђају радни ангажман – каже Савељићка. Она је у највећем броју 
случајева наилазила на негативан став прогнаних на иницијативе које им је понудила. 
– Стално им постављам једно те исто питање: да ли су, можда, пре него што су дошли 
овде, живели у Њујорку!? Многи од њих су саградили куће у крагујевачким 
приградским насељима, али не станују у њима, већ их издају под закуп и користе их ко 
зна за шта још. Да ствар буде чуднија, у колективном смештају у Трмбасу, како су ми 
рекли сами корисници услуга, живи и полицајац са Косова који прима 80.000 динара 
месечно – каже Славица Стевановић у изјави за „Политику”.  
 
 
 

НА ПОМОЛУ НОВИ ПОГРОМ 
Глас Јавности, 26.03.2009; Страна: 2 

 
Албанци настављају нападе не Србе не би ли их протерали са севера 
Игор Раичић: Специјалне јединице РОСА на Младенце покушале да нам упадну у кућу 
и одведу оца, под лажном дојавом да смо пуцали. Улаз каменован, док је у кући била 
четворомесечна беба 
 
БЕОГРАД - Албанске терористичке институције, уз помоћ Еулекса и уз прећутно 
одобравање режима из Београда настављају са прогањањем и малтретирањем 
Срба на Косову и Метохији. Доказ за то су и последњи напади специјалне 
албанске јединице на Србе на верски празник Младенци, а после којих нико од 
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српских званичника није реаговао - каже за Глас Игор Војиновић из народног 
покрета „Отаџбина“. 
 
Малтретирање 
Он истиче да је на делу перманентно и планско малтретирање Срба у северном делу 
Косовске Митровице са циљем да се застраше и предају српски север. Последњи напад 
био је у недељу увече, у Бошњачкој махали, када је породица професора средње 
Техничке школе Игора Раичића претрпела вишесатну психичку и физичку тортуру. И 
то није био први пут. 
- Широм Космета се славе Младенци. Тако је и моја породица, од јутра имала госте, 
веселили смо се и певали с пријатељима. Међутим, предвече, пошто је дошао један 
пријатељ са супругом чули смо да иза њих неко лупа на капији. Отац је отишао да 
отвори, а ја сам остао у кући са братом, снајом и четворомесечном бебом. Чули смо 
галаму и видели да се отац расправља са људима у униформи РОСА, специјалне 
јединице, и да су му рекли да ће да претресу двориште јер имају дојаву да се из 
наше куће пуцало - прича за Глас Раичић и видно узнемирен додаје да су 
специјалци рекли да немају налог и одмах потом насилно покушали да уђу. Како 
су сва мушка чељад пружала отпор, специјалци су ухватили оца и пријатеља и 
почели да их извлаче из дворишта. 
 
Трагови 
- А ми смо их вукли унутра. Кад су видели да не могу да их извуку, и то верујем са 
намером да их одведу у јужну станицу и премлате) један из групе, ћелави, нас је 
попрскао неким спрејем у очи. У том тренутку смо успели да увучемо оца и пријатеља 
у двориште, затворили капију и повукли рајбер - објашњава Раичић. Потом су, како 
каже, позвали у помоћ КПС и после петнаестак минута, пет-шест припадника КПС из 
северне станице, међу њима и један странац, претресло је двориште и кућу и нису 
пронашли оружје. Ван куће је, како каже наш саговорник, било још око педесетак 
припадника КПС, углавном Албанаца. 
- Кад су Срби завршили претрес, брат и ја смо били одведени у СУП да дамо изјаву и 
док смо ми били тамо, у нашу кућу је дошла специјална регионална јединица из Јужног 
дела станице који су такође претресли све и констатовали да код нас нема оружја. Мени 
је у здравственом центру констатовано запаљење рожњаче - каже професор Раичић, али 
додаје да му је највећа жалост што „никоме од функционера нема да се жали, што овде 
не дође РТС и не сними како је онај ћелави ногом толико ударао у капију да су 
улубљена. На капији су, каже и трагови каменица које су бацали Албанци из КПС. 
Иначе, ова породица је имала и других сукоба, када су им Албанци ломили стакла на 
ауту. Ове избеглице из Истока, међутим, кажу да из ове куће, коју су добили још у 
време када је Слободан Самарџић био министар за КиМ, немају где и „неће одолети 
притисцима макар изгинули“.  
 
Антрфиле: 
Лака мета 
 
У „Отаџбини“ кажу да су Раичићи лака мета јер је њихова кућа баш код моста који 
спаја северни са јужним делом Митровице. 
- Ово је притисак на нас. Специјалци су „само“ одрадили свој посао, а то је 
малтретирање и застрашивање Срба. Једини начин да се заустави насиље над 
нама је да у Покрајини прораде све институције државе, а најбитније је да дође 
наша полиција и војска. Ако се овако настави, врло је могуће да ће бити нови 
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шиптарски погром над Србима чим се време пролепша - истиче Игор Војиновић, који 
подсећа и да се већ недељама на северу лепе плакати на којима је и позив руској војсци 
да дође и заштити Србе кад већ не долази српска војска.  
 
 
 

КОЛИКО КОШТА ШЛАЈФНА ПРЕВОДА 
Време, 26.03.2009; Страна: 14 

 
Санадер у Београду 
 
Ако су, као што годинама тврди хрватска страна (у последње време све више и српска), 
српски и хрватски потпуно различити језици, у чему је онда услуга – кад сву 
документацију за приступање ЕУ коју Загреб нуди Београду, сада ваља превести са 
хрватског на српски – питали су неки хрватски медији, поводом чињенице да се 
Београд захваљивао на дару, а Загреб задовољно примао захвалнице 
 
Ево, пред нашим очима, пао је Берлински зид између хрватског и српског језика, или 
ако баш још није пао, клима се као зуб неке стогодишње српске или хрватске бабе – 
том ироничном реченицом Маринко Чулић, аналитичар и некадашњи уредник 
легендарног сплитског "Ферал трибјуна", поиграо се на порталу Индеx.хр. једним 
аспектом изненадног српско-хрватског отопљавања односа – причом о одлуци Загреба 
да Београду уручи хрпу документације за приступ Европској унији, чији превод кошта 
око милион евра. 
 
Чулић, при том, није ни први ни једини хрватски аутор који је приметио нелогичност 
приче о вредном поклону Загреба Београду, о коме су медији нашироко писали уочи 
доласка хрватског премијера Иве Санадера у Београд, да би, у извештајима након 
његових сусрета са београдским домаћинима, цела прича спала на неутрално 
саопштење да су директорка Канцеларије за европске интеграције Милица Делевић и 
државна секретарка за политичка питања у хрватском министарству спољних послова и 
интеграција Бјанка Матковић потписале, у име двеју држава, Протокол о сарадњи у 
процесу европских интеграција. 
 
Ако су, наиме, као што годинама тврди хрватска страна (у последње време све више и 
српска), српски и хрватски потпуно различити језици, у чему је онда услуга – кад сву ту 
важну документацију сада ваља превести са хрватског на српски – питали су неки 
хрватски медији, поводом чињенице да се Београд захваљивао на дару, а Загреб 
задовољно примао захвалнице. 
 
КАО НОРМАЛНИ: Можда се такво критичко анализирање вести о уступању 
документације и може оценити као претерано; и можда је неком мудром одлуком цела 
прича из прагматичних разлога након сусрета Санадера и београдских домаћина 
увијена у неразумљиво званично саопштење о потписаном Протоколу о сарадњи и 
једнако необјашњену тврдњу да ће се о условима уступања документације тек 
разговарати. И свакако је претерано говорити о "паду Берлинског зида" па макар и само 
у контексту разбијања језичке баријере. Чињеница је, ипак, да је побољшање 
комуникације Београда и Загреба, чак и ако се две стране до сада ипак нису, што би 
рекао Чулић "непосредном погодбом на домородачком језику", договориле о нечем 
сасвим конкретном – (потенцијално) врло важна политичка вест. 
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И то не само зато што су због хрватског признања Косова и тужбе против Србије за 
геноцид ти односи годину дана били практично на нули (две земље су, након одлуке 
Загреба да призна независност јужне српске покрајине, чак повукле амбасадоре). Из 
коментара у српским и хрватским медијима везаних за боравак Санадера у Београду 
произилази, наиме, да је вест о побољшању односа важна због чињенице да су две 
земље, притиснуте проблемима у комуникацији са ЕУ и све оштријом економском 
кризом, напокон одлучиле да повуку потез од кога би обе стране могле да имају 
користи. 
 
И београдски и загребачки коментатори, наиме, слажу се да је и Србији и Хрватској 
било преко потребно да, што би рекао Драгољуб Мићуновић, председник 
спољнополитичког одбора Скупштине Србије, који је, десетак дана раније, боравио у 
Загребу где је примљен на највишем могућем нивоу, "пред међународном јавношћу 
покажу да умеју да буду нормални и добри суседи". 
 
Хрватска је, због граничног спора, запала у озбиљне проблеме са "подалпским Србима" 
– како у Загребу, са ескалацијом спора са Словенијом, све чешће "од миља" зову 
грађане једине бивше југословенске државе која је постала чланица ЕУ. А Србија је, 
након једностраног проглашења независности Косова и одлуке Хрватске, Македоније и 
Црне Горе да ту независност признају, дошла, такорећи, у стање хладног рата са 
важним суседним земљама. Европској унији, с друге стране, веома је важно, због 
безбедности, да односи међу суседима буду добри, објаснио је Мићуновић суштину тог 
проблема. Добросуседска сарадња зато је један од услова за успешно путовање ка 
Европи, који и Београд и Загреб морају да испуне, без обзира на то на колико се 
различитим деоницама у овом тренутку сада налазе (чињеница да је Санадер, тврдњом 
да се Хрватска неће понашати према Србији као Словенија према њој, истакао да је 
Загреб битно даље одмакао на путу ка ЕУ, озбиљно је увредила неке београдске медије, 
који су љутито протестовали због "покровитељског односа према Србији, иако нема 
довољног покрића за то"). 
 
ДОБРО ДОШЛИ, ДРАГИ ГОСТИ: Осим проблематичних односа са суседима, Србију и 
Хрватску везује и озбиљна беспарица, која би, према неким рачуницама, могла бар 
донекле да се ублажи узајамним отварањем. Прво су економски конструктивно 
завапили Хрватски угоститељи – пословни људи из Дубровника јавно су апеловали на 
српске туристе да им помогну у спасавању туристичке сезоне, а туристички 
званичници Истре и Далмације потрудили су се да учествују на Сајму туризма у 
Београду. С друге стране, чланови Српске асоцијације менаџера искористили су 
прилику да, преко премијера Мирка Цветковића, Санадеру пошаљу писмо у коме се 
жале због проблема на које наилазе у настојањима да конструктивно послују у 
Хрватској. Српски менаџери тврде да су "за разлику од трговинских ланаца у Србији, 
који су отворени за робу из Хрватске, малопродајни ланци у власништву хрватских 
компанија далеко рестриктивнији када је реч о пласману и продаји робе произведене у 
Србији", као и да "у Србији послује пет хрватских ланаца малопродаје (од којих је Идеа 
највећа и заузима друго место по величини на српском тржишту), док ниједна српска 
компанија нема малопродајни објекат у Хрватској". 
 
Одлазећи из Београда, хрватски премијер је преко Тањуга незадовољним 
привредницима поручио да "не би смјело бити препрека пласману србијанске робе на 
хрватскоме тржишту и да би хрватски или српски производи, ако су добре квалитете, 
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прије него што освоје западноеуропско тржиште требали бити приступачни купцима у 
објема државама". Хрватски премијер је објаснио и да су притужбе српских 
привредника да имају проблем са пласманом робе у хрватским трговинским ланцима 
један од разлога што је у посету Београду повео и "врло јако изасланство предвођено 
потпредсједником владе Дамиром Поланчецом, као и водеће људе ИНА, ЈАНАФ-а, 
ХЕП-а, Диокија и ПЛИНАЦРО-а, који већ имају развијену сурадњу са партнерима у 
Србији". У извештајима објављеним поводом посете хрватске делегације Београду, на 
најконкретнији учинак обновљене комуникације личи управо тврдња да су две стране 
разговарале о економској сарадњи и договориле се да се на техничком нивоу наставе 
разговори о различитим видовима сарадње у области енергетике и саобраћаја. Што би 
рекао Санадер, "нећемо заборавити нашу недавну прошлост, али не смемо у њој 
живети". 
 
Гост Београда имао је, ипак, при одласку и примедбу – оценио је да "није добро" да се 
уочи његовог доласка у Београд створило уверење да би питање међусобних оптужби 
Хрватске и Србије пред Међународним судом правде у Хагу могло бити решено. 
Управно на то је, наиме, указивала изјава српског премијера Мирка Цветковића, који је, 
само дан пре Санадеровог доласка, предложио да Хрватска и Србија повуку тужбе и 
тако реше један од најтежих проблема у међусобним односима. 
 
Као што су бројни коментатори и очекивали, Санадер се није "упецао" на Цветковићеву 
понуду, досетивши се да се позове на мудрост. "Ми ћемо рјешавати питање по питање. 
Најприје она лакша. Тако раде мудри политичари у свијету, па тако требамо и ми", 
одлазећи из Београда, тим речима је објаснио чињеницу да се током разговора није 
појавила ни назнака могућности решења неког од познатих тешких питања. 
 
МУДРО И ПОУЧНО: Хрватска штампа и српски циници су Санадеровом изјавом о 
"мудром понашању" објаснили и чињеницу да разговорима највиших представника две 
земље није присуствовао Вук Јеремић, српски министар иностраних послова. Јеремић 
је током прошле године на примеру односа Хрватске према Србима и Србији више пута 
исказивао свој патриотизам. Због његових изјава о етничком чишћењу Срба у 
Хрватској током деведесетих, и оцене да хрватска одлука о признању Косова 
представља "територијално угрожавање Србије", у новембру је, примера ради, 
протестовало хрватско министарство спољних послова, саопштивши, између осталог, 
да се "таквим изјавама само потврђује оправданост правног поступка који Хрватска 
води против Србије пред Међународним судом правде у Хагу". 
 
У петак, у време Санадерове посете Београду, Јеремић није имао прилику да настави 
започету расправу, јер су га раније преузете обавезе одвеле у – Турску. Како сада стоје 
ствари, шеф српске дипломатије ће и у наредном периоду морати пажљиво да планира 
своје обавезе, јер су најављени и нови састанци врхова две државе – већ се говори да би 
српски председник Борис Тадић у мају могао да посети Загреб, као и да би релативно 
скоро пут Београда могао да крене хрватски председник Стјепан Месић. 
 
Већ поменути хрватски новинар Маринко Чулић, тим поводом извео је занимљиву 
рачуницу, према којој су се, током 13 година од успостављања дипломатских односа 
Србије и Хрватске, званичници две државе срели највише петнаестак пута, док су се, с 
друге стране, двојица покојника, Слободан Милошевић и Фрањо Туђман, срели чак 47 
пута! Из рачунице следи и питање – има ли бољег доказа да су две земље неупоредиво 
више енергије утрошиле у припрему рата, него у његово санирање, којем се још не 
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види краја? И поучан закључак: "Тек када се тај омјер обрне, моћи ће се говорити да су 
двије земље окренуле нову страницу." 
 
За сада је, лако је сложити се са Чулићем, цела прича спакована на исту страницу на 
којој је била и до сада – али је, после дуже паузе, ипак додат нови пасус који може 
представљати најаву наставка приче, што је, с обзиром на досадашње искуство, заиста 
важна вест. У међувремену, на тој, постојећој страници и даље ће се налазити бар 
четири тешка питања о којима ће се Србија и Хрватска, одлучивши се за мудар 
приступ, бавити тек у неком наредном периоду. Реч је о већ поменутој тужби (хрватска 
тужба за геноцид пред Међународним судом правде, поднета у јулу 1999. године) и 
противтужби (Србија је, након што је Хрватска у новембру пошле године признала 
независност Косова, најавила да ће тужити Хрватску за злочине почињене у "Олуји" 
1995. године, али је и данас нејасно докле се стигло с том намером). Судећи по 
анкетама са случајним пролазницима, које су, у сусрет разговорима Санадера и српског 
политичког врха об(ј)авили медији, рекло би се да време за повлачење тужби, шта год о 
прагматичности таквог потеза евентуално мислили политичари – још није дошло. 
Захваљујући таквом (не)расположењу јавног мњења, ни преостала кључна питања неће 
бити лакше решити – проблем повратка избеглица и њихових станова, као и проблем 
несталих лица и на једној и на другој страни. Да цела прича о помирењу буде још 
компликованија, ту је и питање нерешене границе на Дунаву (Србија предлаже да се 
граница са Хрватском утврди средином пловног тока Дунава, док Хрватска, која се у 
преговорима око границе са Словенијом залаже за принцип средине воденог тока, са 
Србијом жели да се разграничи по линији катастра успостављеној крајем XИX века).  
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ОТЕЖАЛИ СТАНАРИМА У ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 52 
Панчевац, Датум : 6.3.2009, Страна : 4 

 
 
„СПАС” критикује Градску стамбену агенцију 
 
Савет панчевачких сениора ових дана упутио је градоначелници Весни 
Мартиновић и председнику Скупштине града Тиграну Кишу отворено писмо, у 
коме их упозорава на проблеме станара зграде у Улици Вељка Влаховића 52–56. 
 
Иако је ова зграда, са 76 станова, саграђена захваљујући донацији владе Италије на 
основу програма за трајну интеграцију избеглица, СПАС је хтео да највишим 
функционерима градске власти скрене пажњу на то да постоје бројне несугласице 
између станара и Градске стамбене агенције. 
 
– Када су додељени станови, ГСА је са станарима склопила уговоре по принципу „узми 
или остави”. Без могућности да одаберу нешто друго и повољније, они су их потписали. 
Иако је ГСА сачинила те уговоре, она их је прва прекршила – каже Богица Стакић, 
један од копредседника СПАС-а. 
 
Он додаје да је у члану 7. било наведено да су закупци дужни да у року од 15 дана 
од потписивања уговора с ГСА закључе уговоре и с јавним предузећима, међу 
којима су „Водовод и канализација”, „Хигијена”, „Грејање”, „Електровојводина” 
и Дирекција. Након извесног времена, из ГСА је стигло ново упутство, по коме се 
станарима одузима право да сами закључују уговоре с „Електровојводином” и 
„Грејањем”. 
 
Према Стакићевим речима, последица оваквог понашања јесте то да закупци станова 
још не знају с којим осигуравајућим друштвом имају склопљен уговор, а уз то плаћају 
електричну енергију као пословни простор. 
 
Јосип Јелић, члан руководства СПАС-а, додаје да је још апсурдније то што станари 
зграде у Улици Вељка Влаховића плаћају закупнину у еврима (1,6 евра по метру 
квадратном) иако је платежно средство у нашој држави динар. Према Јелићевим 
речима, понашање ГСА и градске власти у овом случају не доприноси остваривању 
идеје о интегрисању избеглица у нашу државу, нити решавању проблема социјално 
угрожених породица. 
 
– У отвореном писму које смо упутили Мартиновићевој и Кишу тражимо да нам 
одговоре на следећа питања: под којим условима је италијанска влада 
финансирала изградњу станова у Улици Вељка Влаховића; какве су обавезе 
локалне самоуправе уговорене с донатором у погледу опремања и уређења 
грађевинске парцеле; како је могуће да се плаћање закупа станова који се користе 
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искључиво за становање опорезује с 18 процената на име ПДВ-а; зашто је ГСА у 
име станара потписала уговоре с „Грејањем” и „Електровојводином”; ко је 
донатор друге две изграђене зграде и под којим условима закупци у њима користе 
своје станове? – рекао је Јелић 

 
 

ПЛАН ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Реч народа, Датум : 24.2.2009, Страна : 3 

 
 
На деветој седници градске скупштине потрајало је и разматрање планова и програма 
јавних предузећа а директори истих редом су одговарали на питања одборника ДСС и 
СРС док је краће трајало разматрање планова рада установа и фондација града. 
Опозиција је подржала усвајање Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица за период 2009-2012. године јер су, 
како су истакли, активно учествовали у његовој изради. План за циљ има 
побољшање животно егзистенцијалних и социјалноматеријалних услова за 
интеграцију избеглих и расељених кроз локалне програме за трајно решавање 
стамбеног питања најугроженијих породица и унапређење њиховог положаја кроз 
мере олакшавања приступа информацијама и правима из различитих области 
живота.  
Оперативни циљеви плана су да се у периоду од почетка 2009. до краја 2010. 
изгради двадесет станова( 16 за избегла и расељена лица а 4 за домаће 
становништво у стању социјалне потребе) , затим да се до половине ове године 
формира канцеларија за информисање и правну помоћ овим лицима и обезбеде услови 
за њен континуирани рад до 2012. године. Такође, у периоду од почетка 2010. до краја 
2012. године треба обезбедити трајно стамбено збрињавање за становнике 
нерегистрованог колективног центра. Процењено је да ће за реализацију Локалног 
плана 2009-2012. година бити укупно потребно око 556 хиљада евра. Из буџета 
локалне самоуправе планира се издвајање потребних средстава у износу од око 80 
хиљада евра, за цео период реализације . У 2009. потребна су средства из буџета у 
износу од око 8 хиљада евра а у 2010. око 29 хиљада евра. Средства за реализацију 
Локалног плана обезбеђиваће се делом из буџета локалне самоуправе, делом из 
донаторских буџета односно помоћу пројеката који ће се  
прави) ти на основу овог локалног плана. 
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РУКОТВОРИНЕ ЖЕНА ИЗБЕГЛИЦА 
Курир, 27.03.2009; Страна: 14 

 
Отворен ускршњи базар 
 
БЕОГРАД - Комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић отворио је јуче 
традиционални ускршњи базар рукотворина жена избеглице и школа за децу 
ометену развоју, који ће трајати до 28. марта у галерији "Прогрес". 
Радове је изложило више од 60 учесника, а на отварању је изведен пригодан 
уметнички програм и модна ревија у којој су учествовали манекени и деца 
ометена у развоју. Цуцић је рекао да се изложба традиционално одржава под 
покровитељством Фондације принцезе Катарине Карађорђевић и да је најбољи 
пример како не треба посустати у тешким временима. 
 
 
 

САНДАЛЕ УКРАШЕНЕ БЕЛИМ ЛУКОМ 
Политика, 27.03.2009; Страна: А23 

 
Грнчарија, ешарпе, накит, кошуље од српског платна, деверски пешкири и осликана 
дрвена јаја, део су традиционалног Ускршњег базара рукотворина жена избеглица, 
отвореног јуче у галерији „Прогрес". На манифестацији, под покровитељством 
Фондације принцезе Катарине, радове је изложило више од 60 учесника, међу којима су 
представници удружења избеглих и расељених лица, ментално недовољно развијених 
особа и чланови школа за децу ометену у развоју. Драгана Симић, члан Друштва за 
помоћ особама ометеним у развоју Стари град, продаје рукотворине дечака и девојчица 
из ове установе. 
- За 150 динара можете купити ланчиће, плетене и хеклане капе. Дечаци су правили 
дрвене чивилуке, рамове за слике и беџеве. Излажемо радове, не због богатих људи 
који можда и наврате или зараде, већ због оних који имају велико срце. Желимо да 
покажемо колико су ова деца талентована, а они који то цене, купиће неки сувенир у 
знак подршке. Због тога су цене симболичне - каже Драгана. 
Занимљив поклон за предстојеће празнике су украшена јаја и има их разних. Међу 
необичним рукотворинама могу се наћи и несвакидашње сандале. Креаторка Марина 
украшава ђонове кинеским материјалима, свилом и необичним папирима. За 2.500 до 
3.700 динара екстравагантне даме могу шетати престоницом у сандалама украшеним 
белим луком, лимуном, бисерима, сламом, цвећем, перјем, ружичастим машнама... 
До 28. марта, од 10 до 20 часова, могу се пазарити и украсне свеће, хеклани столњаци, 
вунене кравате, традиционална српска одећа, памучни џемпери, слике... 
Приход од хуманитарног базара, који је организован под покровитељством 
Фондације принцезе Катарине, намењен је женама избеглицама, њиховим 
породицама, удружењима и специјалним школама.  
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ДО КРАЈА ГОДИНЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 
Данас - Браничево, 27.03.2009; Страна: 3 

 
Радови у више смерова - индустријска зона, план регулације обилазнице, анекс 
спортске хале и пројекат дечијег вртића 
У периоду од 5. децембра 2008. године до данас одржане су три седнице Скупштине 
града са обиљем тачака. Најобимнија била је последња на којој се разматрало око 105 
питања и међу којима се расправљало о давању сагласности на цене услуга јавних 
предузећа, као и плановима и програмима пословања за 2009. годину.  
- У овом тренутку радна група је дала један предлог који треба да се разматра на 
надлежним органима, а тиче се формирања Градске општине Костолац и сеоских 
месних заједница које јој припадају. У том циљу доћи ће до организовања зборова 
грађана у насељима која се разматрају као део будућих градских општина. Градска 
месна заједница Костолац, на предлог радне групе која је формирана, треба да уради 
краћу економску анализу оправданости формирања административног дела органа 
управе и колико би то оптеретило буџет града Пожаревца који би та средства пренео 
Градској општини Костолац. У том року би се урадио и предлог Статута Градске 
општине, а до краја септембра би требало да буде утврђен коначан предлог, да би се у 
новембру донела одлука о расписивању избора за одборнике Градске општине 
Костолац. Тим чином би ми заокружили формирање Градске општине Костолац и у 
2010. години имали би нови облик организовања локалне управе у граду Пожаревцу. 
Настављен је добар начин рада и координација са, сада, новом опозицијом, Српском 
радикалном странком и Демократском странком Србије, о чему говори преглед 
одржаних седница од формирања коалиције. Одржане су три седнице са обимним 
дневним редом, са пуном активношћу свих одборника. Последња седница имала је 105 
тачака и трајала је мало дуже, али усвојили смо сва потребна документа за рад у 2009. 
години. Поред донетог буџета за 2009. годину, извршен је и ребаланс буџета, донети су 
планови и програми рада јавних предузећа и установа, фондова, расписани избори за 
Савете месних заједница у сеоским и градским срединама. Сада већ припремамо 
наредну седницу која ће бити одржана већ негде око 10. априла, а која наставља 
континуитет обавеза који проистиче из законодавне власти, истиче Миомир Илић, 
председник Скупштине града Пожаревца. 
Према речима Вукице Васић, заменика градоначелника Пожаревца, нова 
коалициона власт наставила је са реализацијом започетих пројеката, формирани 
су пројектни тимови за одређене пројекте као што су заобилазница Пожаревац-
Костолац, Индустријска зона, затим тим за спровођење локалног акционог плана за 
избегла и интерно расељена лица, тим за реализацију и довођење у фазу готовости 
изградње вртића у Костолцу, изградњу вртића у Пожаревцу, завршетак улице Драже 
Марковића, анекса спортске хале Костолац, тим за пројекат изградње историјског 
архива, за регулационе планове...  
- Најближи завршетку свакако су радови на довршетку анекса спортске хале у 
Костолцу, где су и ове године опредељена извесна средства из НИП-а. Очекујемо да 
Костолац добије анекс поред већ постојеће хале, што је јако битно због предстојеће 
Универзијаде која треба да се одржи овог лета у Београду. Пројекат дечјег вртића у 
Костолцу такође је у фази завршетка, потребно је да се заврше радови које изводи „ 
Топлификација“, опремање простора мобилијаром и одређеним уређајима, као и 
стављање ограде, а по завршетку тих радова треба да се приступи добијању дозволе 
како би се објекат пустио у функцију а то очекујемо врло брзо. Што се тиче 
Индустријске зоне и свих заобилазница, Дирекција за изградњу града ради регулационе 
планове, то је дефинисано скупштинском одлуком, а једна одлука односи се на то да се 
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уради детаљни урбанистички план простора за малу привреду, или Индустријску зону и 
та је одлука на Скупштини донета 23. априла 2008. године. План регулације пута 
обилазнице Пожаревац-Костолац је утврђен скупштинском одлуком 25.09.2008. године 
и за ова два пројекта Дирекција за изградњу има рок од око два месеца да их заврши. 
Када је реч о згради Историјског архива, потребно је регулисати имовинско- правне 
односе, проширење постојећег простора и изградња нове зграде Архива планира се у 
улици Моше Пијаде. На седници Градског већа Архиву је одобрено 300 000 динара за 
комплетирање пројектне документације. Када говоримо о Љубичеву, такође је потребно 
извршити регулисање имовинско- правних односа као и дужничко- поверилачких са 
Унион МЗ, КПЗ Забелом, Управом за републичке робне резерве и другима, напомиње 
заменик градоначелника Пожаревца. 
Важан је и пројекат изградње вртића у Пожаревцу, разматра се могућност градње у 
Ратарској улици где су такође нерегулисани имовинско- правни послови, једним делом 
власник земљишта је ПТТ Београд, град Пожаревац, а делом су то јавне површине.  
- Неопходна је сагласност Републичке дирекције за имовину и регулисање тих односа, 
тако да смо у поступку решавања. Сваки од ових пројеката је приоритет на свој начин, 
само је питање који од њих има подлогу за реализацију.  
Потребно је поменути и план за решавање питања „ картон-насеља“ где је у плану 
изградња двадесет станова за интерно расељена избегла лица, од чега ће 16 бити за 
њих, а четири за породице у категорији социјалног статуса. Сада тражимо 
најповољнију локацију, а до јуна би требало да буде отворена канцеларија за 
пружање правне помоћи. Од 2010. до 2012. године је планирано регулисање 
стамбеног простора за нерегистровани колективни центар, како се званично 
назива картон-насеље. Добијена су средства из данске донације АМСЦ банк и 
морамо приоритетно приступити проналажењу локације. Оно што је најважније, да 
бисмо било шта почели да радимо, неопходно је да постоје регулисани имовинско- 
правни односи и дефинисани регулациони планови. Ми смо на томе порадили, одржано 
је доста седница Градског већа са доста тачака, донет је велик број значајних одлука из 
разних области, каже Вукица Васић.  
 
Антрфиле: 
План сталне социјалне заштите 
 
Одсек за финансирање друштвених делатности, као организациона јединица у оквиру 
Одељења за друштвене делатности Градске управе обавља послове праћења стања у 
друштвеним делатностима, послове у области предшколског и школског образовања, 
културе, спорта, информисања и социјалне заштите, финансијско-евиденционе послове 
из области борачко-инвалидске заштите и дечје заштите. У периоду децембар 2008. - 
фебруар 2009. године ова служба обрадила је 98 захтева за тренутну помоћ и 37 
осталих захтеве за одобрење новчане помоћи. У складу са законским обавезама 
сачињен је и прослеђен свим основним школама списак деце дорасле за упис у први 
разред основне школе, а Предшколској установи списак деце предшколског узраста за 
упис у вртић. Такође се врши континуирана социјална заштита која подразумева 
требовање и доставу маркица за превоз корисника. Ова служба обрађује и захтеве 
из области културе, спорта, информисања, друштвене бриге о деци, врсте заштите 
грађана којима је потребна у области права инвалида, војних инвалида, породица 
палих бораца, цивилних и инвалида рата, као и социјалне заштите и 
повереништва за избегла и расељена лица. 
Контрола локалних јавних прихода 
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Одељење за послове градске пореске управе организовано је тако да може обављати 
послове утврђивања наплате и контроле локалних јавних прихода. У последњих 100 
дана вршена је достава решења за порез на имовину и накнада за коришћење 
грађевинског земљишта, као и очитавање неизмирених пореских обавеза за ове врсте 
јавних прихода. Одељење је обезбеђено потребном хард-опремом. Инсталиран је 
информациони систем за обављање послова, а извршена је миграција базе података 
31.12.2007. године. Потребно је да се изврши још једна миграција података по 
завршеном рачуну пореске управе. Одлуке које треба да донесу органи локалне 
самоуправе су урађене и у фази су разматрања, односно јавне расправе, а то су Нацрт 
одлуке о локалним комуналним таксама, Нацрт одлуке о локалним административним 
таксама, Нацрт одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта и Нацрт одлуке 
о утврђивању висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, након чега ће ући 
у скупштинску процедуру. То су важне одлуке које представљају основу за 
финансирање буџета града Пожаревца 
 
 

АТРИБУТИ „ДРЖАВНОСТИ” КОСОВА 
Политика, 27.03.2009; Страна: А15 

 
 
Проглашење независне државе Косово не само да је преседан у начину решавања 
међуетничких проблема у савременој историји света и Европе, већ представља 
промоцију државе која практично не испуњава ниједан атрибут државности.  
Шта је самопрокламована држава Косово најбоље говоре бројке и званични извештаји 
западних земаља, удружења и организација. Од 192 чланице Уједињених нација, до 
сада су, кршењем међународног права, независну државу Косово признале 54 земље 
или, од 6,750 милијарди становника на овој планети 5,850 милијарди не признаје 
Косово као државу. 
Држава Косово је ваљда једина држава у свету у којој се не зна тачан број становника, с 
обзиром на то да су Албанци у последње три деценије бојкотовали све пописе 
становништва који су долазили из Београда. Унмику и Кфору је остало да нагађају да 
на Косову и Метохији данас живи између 1,8 и 2,4 милиона становника. Зато се „зна” 
колико Албанаца на Косову има илегално оружје: 460.000 (подаци УНДП-а и одељења 
УН за лако наоружање у Приштини). Да је ОВК терористичка организација утврдио је 
бивши амерички председник Џорџ Буш када је, прокламацијом број 452 и указом 
13.219 из 2001. године, Тачија и друштво ставио на црну листу због помагања 
терористичким организацијама. 
Данас више од 23.000 Албанаца са Косова чами у затворима 27 земаља ЕУ, због 
трговине наркотицима (подаци Интерпола из средине 2008. године). 
У последње две године, према званичним подацима КПС-а из Приштине, на Косову је 
пронађено и уништено више од 40 поља марихуане. На једној плантажи код Вучитрна, 
2007. године, марихуана је била засађена на 92 ара. Званична влада из Приштине 
признаје да се 95 одсто робе увози. Годишње, Косово увезе робу у вредности већој од 
три милијарде долара. Забележено је да Косово извози корнишоне и цемент.  
Косово сада има званичну незапосленост од 72 одсто, просечну плату од 150 евра, 
бруто-друштвени производ од 1.100 евра, а, како у годишњем извештају из 2008. 
године тврди УНДП и шеф ове службе Фреди Моринг, „На Косову сваки десети 
становник леже и устаје гладан”, да је 53 одсто косовског становништва сиромашно 
(милион људи), од тога чак 14 одсто екстремно. УНДП прецизира да је стандард 
косовског становништва на нивоу афричке државе Того. Сви досадашњи извештаји 
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омбудсмана за Косово региструју овај простор као „црну рупу” људских права, док 
УНХЦР званично признаје да Срби на Косову живе у понижавајућим условима. 
Према извештају међународне организације „Транспарентност” из Берлина која се бави 
индексом корупције земаља у свету, из 2008. године, Косово је четврта 
најкорумпиранија економија на свету, после Камеруна, Камбоџе и Албаније. 
На Косову је у последњих 10 година уништено више од 6.800 споменика на српским 
гробљима и срушено 155 српских цркава и манастира. Каква је то држава која свом 
становништву током читаве године примењује рестрикције воде и струје. До 1999 
године, Косово је извозило струју, а данас косовске термоелектране производе тек око 
600 мегавата, док је Косову потребно око 900 мегавата струје дневно. У извештају 
ОЕБС-а и Унмика из октобра 2008. године, констатује се да 88 одсто косовских 
општина има несташицу воде током читаве године. Ни у једној албанској партији, а 
више их је од 30, нема ниједног члана из било које друге националне заједнице, па и то 
говори колико се верује демократским албанским партијама на Косову. 
 
 
 

ПОМОЋ СРПСКИМ ПОВРАТНИЦИМА 
Преглед, 27.03.2009; Страна: 5 

 
Извршно веће Војводине ће, преко покрајинске Дирекције за робне резерве, 
упутити 25 тона минералног ђубрива Асоцијацији за развој и унапређење села 
Дрсник у општини Клина на Косову и Метохији, саопштио је јуче Покрајински 
секретаријат за информације. Та асоцијација Срба повратника покренула је 
пољопривредну производњу не само у Дрснику него и у осталим местима клинске 
општине, у којој живи око 250 повратничких породица. Хуманитарна помоћ из 
Војводине биће у Дрсник допремљена у сарадњи са Црвеним крстом Србије, наведено 
је у саопштењу.  
 



PRESS CLIPPING 
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1.000 ДОМОВА ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Вечерње Новости, 28.03.2009; Страна: 11 

 
ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ, КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, НАЈАВЉУЈЕ РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПРОБЛЕМА ИЗГНАНИХ СРБА 
 
Прогнани ће добити станове, грађевински материјал или привремени кров над главом 
 
До краја године хиљаду избегличких породица требало би, уз помоћ Комесаријата 
за избеглице, да добије кров над главом. Неки од њих уселиће се у нове станове, 
други у обновљена стара сеоска домаћинства. Један број породица, уз помоћ 
грађевинских пакета завршиће започете куће, а најугроженији ће бити смештени 
у објекте такозваног заштићеног становања. 
Ускоро ће почети и градња станова које ће избеглице моћи да купе по најнижој цени на 
тржишту и под кредитним условима далеко повољнијим од оних које дају банке. 
- Зидати, зидати и зидати наш је план за наредне три године - најављује за “Новости” 
Владимир Цуцић, комесар за избеглице. - Средства су обезбеђена из више фондова, 
делом из буџета и Националног инвестиционог плана. Стамбени проблеми прогнаних 
су нам приоритет, јер без крова над главом нема трајног решавања проблема 
прогнаних. 
Из приступних фондова Европске уније Комесаријат је, највише за грађевинске 
послове, добио девет милиона евра, и то у програму који је почео 2007. године и још се 
реализује. Од тога је већ почела градња, подела грађевинских пакета и куповина 
сеоских домаћинстава за 706 породица. Ове године трошиће се у исте сврхе и око шест 
милиона из Приступних фондова за прошлу годину. 
- Први пут од када постоји Национални инвестициони план и избегличка 
популација добила је део ових средстава. Додуше, тражили смо 175, а добили само 
50 милиона динара, али цела држава је у проблему, па не можемо да будемо 
незадовољни - каже Цуцић. - Ове паре биће довољне за зидање објекта за 25 
станова у којима ће живети најугроженији. Из буџетских средстава уплатили смо 
на рачуне 20 општина око 38 милиона динара, за решавање још 120 стамбених 
питања, а они ће својим средствима помоћи за још 20 стамбених јединица или 
грађевинских пакета. План нам је да укључимо све општине, да и оне одвоје бар 
мали део средстава, али да то буде стална пракса и да помогну макар плацевима и 
инфраструктуром. 
Први пут планирани су и станови који ће се продавати прогнанима. Захваљујући 
кредиту Банке Савета Европе од десет милиона евра биће изграђено 100 станова у 
Новом Саду и 150 у Београду. Квадрат је процењен на око 800 евра, колико кошта 
сама изградња, а плаћање ће бити на 20 година, са почеком за учешће од годину 
дана и каматом од два одсто годишње. 
Комесар најављује и 7,5 милиона долара од УНХЦР-а, који ће опет већином бити 
потрошени на градњу. Да није кризе, каже, станова би било и више. Али, обећава он, 



 2 

план да хиљаду породица добије станове, сеоска домаћинства или грађевински 
материјал да доврше куће - биће сигурно испуњен.  
 
Антрфиле: 
ХРАНА ПРИОРИТЕТ 
 
- КРИЗА која куца на сва врата, погодила је и онако осетљиву избегличку популацију - 
сматра Цуцић. - Иако се пакети хуманитарне помоћи већ годинама не деле масовно, 
морамо да будемо спремни да то обновимо ако буде потребно. Зато не смемо сва 
средства да трошимо на градњу. Јер, шта значе куће за стотину људи, ако су 
хиљаде гладне?! То не смемо да дозволимо.  
 
 
 

ХАМАРБЕРГ: НА КОСОВУ НАЈТЕЖЕ РАСЕЉЕНИМ РОМИМА 
Данас, 28.03.2009; Страна: 5 

 
Приштина - Комесар за људска права Савета Европе Томас Хамарберг, након 
четвородневне посете Косову, оценио је као хуманитарну катастрофу стање 
људских права у камповима Рома на северу Косова, док је као озбиљне случајеве 
кршења људских права навео и неодоговнорност у третирању судбине око 2.000 
несталих особа.  
Најтежи случај у кршењу људских права, према њему, јесте стање у ромским 
камповима на северу Косова, где људи имају високи проценат олова у крви, након 
контаминације тог простора. „Мислим да је скандалозно да и после пет година од када 
је Светска здраствена организација констатовала опасност којој су ови људи изложени 
од велике количине олова, власти нису ништа предузеле за ове грађане“, истакао је 
комесар СЕ.  
 
 
 

ЗА ХРВАТСКУ ОТИШЛО СЕМЕ КУКУРУЗА 
Дневник, 28.03.2009; Страна: 6 

 
ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО ПОМОГАО ПОВРАТНИЦИМА 
 
Новосадски институт за ратарство и повртарство помогао је повратницима у 
Хрватској упутивши им пре неколико дана семе кукуруза вредно 3,8 милиона 
динара. Ову пошиљку добиле су повратничке породице и задруге у 17 општина у 
Лици, Банији, Славонији..., а пољопривредницима који су се вратили својим 
кућама из Војводине су стигле и саднице винове лозе. У организовању ове помоћи 
учествовали су, поред Института ра ратарство и повртарство, Извршно веће Војводине 
и Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзашну архитектуру 
Пољопривредног факултета у Новом Саду. Пакет помоћи који су Војвођани послали 
повратницима у Хрватској вредео је 4,3 милиона динара.  
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СРБИЈА - ХРВАТСКА: СИМБОЛИЧАН УВОД У БОЉЕ ОДНОСЕ 
Борба, 28.03.2009; Страна: 21 

 
 
На дистанци од недељу дана, колико је протекло од једнодневног боравка 
хрватског премијера Иве Санадера у Београду, могуће је направити биланс 
постигнутих резултата. Санадер је дочекан уз све државничке почасти. Црвени тепих, 
свечани строј и свирање химни. 
То се приликом ранијих посета није догађало, па је свакако вредно бележења. 
Добродошлицу су му пожелели сви министри, осим онога коме је то по функцији у 
опису послова и радних задатака. Изостао је, није тешко погодити, Вук Јеремић. 
Некако, он је перципиран као главни фактор кварења односа у протеклој години, па је 
приликом припремања посете као да се подразумевало да се она догоди на дан кад је 
Јеремић на некој другој географској тачки и у неком другом послу. Програм посете био 
је доста обиман. Санадер се састао са српским председнико Борисом Тадићем, 
премијером Мирком Цветковићем и председницом Скупштине Славицом Ђукић - 
Дејановић. 
У међувремену, како то ред налаже, састао и са политичким представницима хрватске 
заједнице у Србији. Ова посета има велики значај јер је уследила након године у којој 
су односи перманентно кварени и треба је посматрати као снажан симболички гест 
којим је означена промена курса у односима две државе које за себе воле казати како 
заправо од њих и њихове политике, па и њихових међусобних односа зависи укупна 
стабилност на Балкану. Оно што је додатно појачало ту симболику јесте прва 
Санадерова изјава након разговора са Цветковићем, да је дошао дати подршку Србији у 
евроатланским интеграцијама и да се Хрватска према Србији неће понашати онако како 
се тренутно према Хрватској понаш а Словенија. Тиме је Санадер послао поруку на 
више страна. Српској страни, да је Хрватска спремна на партнерство и добре односе, 
Бриселу да ће Хрватска кад уђе у ЕУ пре Србије бити фактор који ће помагати у 
српском приближавању Европи и Словенији да се не понаша онако како би то била 
комшијска обавеза. Наравно, о конкретним резултатима разговора није се ни могло 
говорити, осим да су побројане тешке теме у односима две државе, али да треба радити 
на оним нешто лакшим питањима како би се временом дошло и до решавања тих 
тежих. 
Тек да се не каже да баш ништа конкретно није урађено, потписана су два споразума, 
један везан за сарадњу око језика и књижевности, а други око међусобног помагања у 
европским интеграцијама. Хрватска делегација је успут донела поклон у виду 
преведених материјала потребних за Брисел, вредан око милион евра. Отворен је 
разговор и на теме везане за енегетику и саобраћ ај, а Санадер након сусрета са 
Тадићем казао још да питање повратка избеглица у Хрватску више није 
политичко питање и да је Хрватска ту потпуно свесна својих обавеза. Дакле, 
највећи резултат ове посете јесте у чињеници да је отворен дијалог и да ће се он 
ширити. Већ у мају ће у посету Загребу ићи Борис Тадић, а очекује се да ће током 
године у Београд доћи и Стипе Месић. 
У парламентима две државе направљени су клубови пријатељства. У Хрватском 
Сабору клуб пријатељства има 20 посланика док још није „избројано“ колико је 
посланика Скупштине Србије ушло у нетом основани клуб. Кад говоримо о овом 
добродош лом отопљавању српско - хрватских односа онда свакако морамо поменути 
двојицу људи који су уложили велики напор па и политички кредибилитет да до њега 
дође. То су Драгољуб Мићуновић и Милорад Пуповац. Има свакако још политич ких 
личности које су на томе радиле, али Мићуновић и Пуповац су дали кључни допринос. 
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Две недеље пре Санадерова доласка у Београд, Драгољуб Мићуновић је провео недељу 
дана у Загребу. 
Тај одлазак је спремао од прошле јесени, од тренутка кад су односи између Србије и 
Хрватске стигли на најнижу тачку, у време кад је хашки суд прихватио хрватску тужбу 
а Србија припремала контратужбу. Занимљиво, да су већ у том тренутку Мићуновић и 
Јеремић, људи из исте странке, један председник скупштинског одбора за спољну 
политику а други министар спољних послова, о српско - хрватским односима говорили 
потпуно другим језицима. Мићуновић је одмах тражио смиривање тензија а Јеремић 
њихово разбуктавање. Тадић је подржао обојицу. Сада је „политички хороскоп“ 
склонији Мићуновићу него Јеремић у и добро би било да то остане тако у дужем 
временском периоду. Добро за све.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 29.03.2009. год 
 
 
 

СКУЋИЛЕ СЕ ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц, 29.03.2009; Страна: 30 

 
Помоћ расељенима у Лозници 
На подручју лозничке општине избеглички статус има 1.750 лица, а према подацима 
Повереништва за избеглице у овом граду током прошле и почетком 2009. реализовано 
је више пројеката и програма помоћи који за циљ имају трајно збрињавање избеглих 
лица у лозничком крају. 
– У сарадњи са Европском агенцијом за развој и реконструкцију и Европском 
перспективом из Београда, за осам избегличких породица обезбеђена је помоћ у 
грађевинском материјалу, у вредности од по 4.000 евра, док је за дванаест 
породица обезбеђена помоћ у доходовним пројектима, чија је вредност, у 
зависности од пројекта, до 1.200 евра. С хуманитарном организацијом „Визија“ и 
УНХЦР-ом обезбеђена је помоћ за седам породица за реализацију пројеката из 
области пољопривреде, а крајем прошле године ову помоћ добило је шест 
избегличких породица које су у обавези да се две године баве реализацијом 
пољопривредног програма – каже Драган Станић, повереник за избеглице у Лозници. 
С представницима Међународне организације за миграције договорена је градња 
монтажних кућа за осам породица, што ће, како каже Станић, бити врло брзо урађено. 
– Такође, осамнаест социјално најугроженијих избегличких породица добило је 
шпорете и пећи на чврсто гориво, хигијенске пакете, ћебад и душеке. Помоћ је 
реализована у сарадњи са УНХЦР-ом а новина је да ће убудуће и избегла лица 
која су се трајно интегрисала имати право да конкуришу за све врсте помоћи које 
ћемо реализовати у наредном периоду, наглашава Станић.  
 
 
 

ПРИВРЕМЕНИ СТАНОВИ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ СРБЕ 
Глас Јавности, 29.03.2009; Страна: 3 

 
ПОЗИВ ХРВАТСКОГ ПРЕМИЈЕРА ПРОГНАНИМ СРБИМА ДА СЕ ВРАТЕ 
МАСКАРАДА ЗА ЕВРОПУ 
 
Повратак је тешко изводљив док између 25.000 и 40.000 хрватских грађана српске 
националности не добије и станарска права која су изгубили почетком 
деведесетих година управним или судским поступком 
 
БЕОГРАД - Ако се догађај од прошле недеље из Шибеника може сматрати 
добродошлицом Србима у Хрватску, онда је позив премијера Ива Санадера 
протеранима да се врате право лицемерје. 
Непознати починиоци су у недељу у Шибенику потпуно уништили и ишарали слово 
„У“ на „мерцедесу“ београдске регистрације чији власник је Шибенчанин који већ дуже 
време живи у Србији. Даријо Маричић је Хрват који живи у Београду, а у Шибеник је 
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дошао на дан смрти своје мајке и њену сахрану. Група непознатих вандала разбила је 
његов ауто камењем, а разбијена су и три стакла, укључујући и предње. 
Власништво 
Некако у исто време, хрватски премијер позвао је Србе да се врате у Хрватску, 
али су мали изгледи да се то оствари, не само због разних инцидената, већ се то 
тешко може десити све док између 25.000 и 40.000 хрватских грађана српске 
националности не врати и станарска права која су изгубили почетком деведесетих 
година управним или судским поступком. Сам институт станарског права укинут је 
пред десетак година, а једина опција која се сада нуди Србима је стамбено збрињавање. 
Директор Документационог центра „Веритас“ Саво Штрбац тврди да на тај начин 
Хрвати купују улазницу за Европу и подсећа да се приликом пописа у Србији 2001. 
године свега пет одсто изјаснило да се жели вратити у Хрватску. 
- Срби су пре рата били власници 50.000 станова широм Хрватске. Због тога 
„Веритас“ процењује да би се бар 100.000 Срба вратило у своје домове уколико би 
им се вратила имовина - каже Штрбац. Њихова процена се базира на претпоставци да 
је свака породица имала по четворо чланова па, ако већ деца не могу да се врате, онда 
би то сигурно урадили родитељи. 
 
Понуда 
- Уместо тога, Хрвати су понудили стамбено збрињавање иза којег се крије велика 
превара - истиче Штрбац и подсећа да је ту форму 2004. године смислила Рачанова 
влада по којој категорија станарског права више не постоји јер је то тековина 
социјализма. 
- Е, сад пошто је њима жао Срба који имају друштвене станове, они ће бити 
збринути у нове, али не на истој локацији. Осим тога, ти станови се не могу ни 
наследити нити откупити. Они се, такође, могу добити под условом да подносиоци 
захтева немају кућу на подручју СФРЈ, да нису продали, заменили и поклонили 
стан - додаје Штрбац. 
До сада се јавило око 4.000 породица, а ти станови морају бити изграђени до 2011. 
године. До 2004. године 17.500 српских породица је поднело захтев за обнову кућа, 
а од тог броја 8.700 се још увек вуче по другостепеним органима. Ако би се 
обновио овај неспорни број кућа, вратило би се око 30.000 Срба. Председник 
СНСД-а Милорад Пуповац каже да је број избеглица у Србији 70.000-80.000, а у 
БиХ је 12.000, али је у овом тренутку тешко утврдити колико њих заправо спада у 
наследнике станарског права и права на обнову кућа. То ће се тачно знати наредних 
месеци. 
- Има и оних који су се формално и вратили, али нису успели да остваре своја 
станарска права. Наше процене су да је број бивших носилаца станарских права 
од 17.000-18.000 до 30.000. Друго је питање да ли су то избеглице или војна лица - 
додаје Пуповац. Подсећамо да је у Хрватској 1991. године живело 582.000 Срба. Од 
106.000 Југословена, 80 одсто били су Срби. Значи, у Хрватској је пре рата живело 
више од 600.000 Срба. Према попису из 2001. у Хрватској је било 201.000 Срба, 
језиком бројки речено - више од 400.000 Срба је нестало у тих 10 година. Из Србије 
је у Хрватску током 2007. године прешло 1.400 Срба, а из Хрватске се у Србију 
исте године вратило 3.800. Хрватски Филозофски факултет је за потребе УНХЦР-а 
у мају 2007. спровео истраживање по којем се у ту државу вратило и остало да 
живи 52.000 Срба, 7.000 су шетачи и 13.000 оних који су се вратили је већ умрло.  
 
Антрфиле: 
Потврда лицемерја 
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Штрбац указује на још један проблем који је доказ Санадеровог лицемерја. 
- Тражимо озбиљну ревизију кривичних поступака. Хрвати су рекли да су помиловали 
више од 21.000 Срба за кривично дело оружане побуне, а никад нису објавили списак 
имена. Они константно сваке године воде процесе против повратника чији број варира 
од 1.900 до 2.000. Да није тога у Хрватску би се вратили 70.000 - 80.000 радно 
способних Срба - указује Штрбац. 
 
Пример Карловца 
У Карловцу су Срби напустили 1.880 станова и покренут је поступак да им се 
одузме станарско право. Јелка Глумичић, председница одбора за људска права у 
Карловцима, уз напомену да се на нивоу целе Хрватске број таквих станова креће 
од 25.000 до 28.000, истиче да је за стамбено збрињавање поднето свега 5.000 
захтева, од чега 450 у овом граду.  
 
 

ЛИЦЕМЕРИ 
Курир, 29.03.2009; Страна: 5 

 
БЕОГРАД - Хрватски премијер Иво Санадер поново је позвао Србе да се врате у 
Хрватску, али његовој влади не пада на памет да им врати станарска права. Наиме, 
између 25.000 и 40.000 хрватских грађана српске националности почетком деведесетих 
година изгубило је станарско право управним или судским поступком. Сам институт 
станарског права укинут је пре десетак година. Једина опција која се сада нуди јесте 
стамбено збрињавање. Саво Штрбац, директор Документационог центра "Веритас", 
тврди да Хрвати на тај начин купују улазницу за Европу. 
- На попису избеглица у Србији из 2001. свега пет одсто људи се изјаснило да се жели 
вратити у Хрватску. С обзиром на то да су Срби пре рата имали 50.000 станова широм 
Хрватске, процена "Веритаса" је да би се бар 100.000 Срба вратило у своје домове 
уколико би им се вратила имовина. Рачунамо да је свака породица бројала по четворо 
чланова, па ако већ деца не могу да се врате, онда би се родитељи сигурно вратили. 
Уместо тога, Хрвати су понудили стамбено збрињавање, иза којег се крије велика 
превара. Ту форму је 2004. смислила Рачанова влада, по којој категорија станарског 
права више не постоји јер је то тековина социјализма. Е сад, пошто је њима наводно 
жао Срба који имају друштвене станове, они ће бити збринути у нове станове, али не на 
истој локацији. Поред тога, ти станови се не могу ни наследити нити откупити. Они се, 
такође, могу добити под условом да подносиоци захтева немају кућу на подручју бивше 
СФРЈ, да нису продали, заменили и поклонили стан. Око 4.000 породица се јавило, а ти 
станови морају бити изграђени до 2011. године - појашњава Штрбац. Према његовим 
речима, 17.500 српских породица је до 2004. поднело захтев за обнову кућа. 
- Од тог броја 8.700 захтева се још увек вуче по другостепеним органима. Ако би се 
обновио овај неспорни број кућа, вратило би се око 30.000 Срба. Као треће, тражимо 
озбиљну ревизију кривичних поступака. Хрвати су рекли да су помиловали преко 
21.000 Срба за кривично дело оружане побуне, а никад нису објавили списак имена. 
Они сваке године воде око две хиљаде процеса против повратника. Да није тога, у 
Хрватску би се вратило 70.000-80.000 радно способних Срба - указује директор 
"Веритаса". 
Јелка Глумичић, председница Одбора за људска права Карловац, открива да је у 
Карловцу било 1.880 станова које су Срби напустили и против њих је покренут 
поступак за одузимање станарских права. 
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- На нивоу целе Хрватске тај број се креће од 25.000 до 28.000. Од тога свега 5.000 је 
поднело захтев за стамбено збрињавање, док је у Карловцу тај број 450 - прецизира 
Глумичићева.  
 
Антрфиле: 
Само 52.000 Срба у Хрватској 
 
У Хрватској је 1991. живело 582.000 Срба, а од тога 106.000 Југословена, од којих су 80 
одсто Срби. Значи, преко 600.000 Срба је тада живело у тој бившој југословенској 
републици. Према попису из 2001, у Хрватској је било 201.000 Срба и 76 Југословена. 
Значи, преко 400.000 је нестало у тих 10 година. Из Србије је у Хрватску током 2007. 
године прешло 1.400 Срба, а из Хрватске се у Србију исте године вратило 3.800. 
Хрватски филозофски факултет је за потребе УНХЦР у мају 2007. спровео 
истраживање, по којем се у ту државу вратило и остало да живи 52.000 Срба.  
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ 
Блиц - Србија, 30.03.2009; Страна: 3 

 
БЛАЦЕ 
 
У оквиру програма „ИПА 2007“ који финансира немачка хуманитарна 
организација АСБ у Блацу ће у наредних годину и по дана бити изграђено 12 
станова намењених избеглицама. Локална самоуправа обезбедила је локацију и 
неопходне дозволе за изградњу насеља, а право на трајно коришћење станова 
избеглицама ће бити обезбеђено посредством конкурса који ће ускоро бити 
отворен.  
 
 
 

ПРОГРАМИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Глас Јавности, 30.03.2009; Страна: 15 

 
ЛОЗНИЦА - У Лозници избеглички статус има 1.750 особа, а за један број њих 
Комесаријат за избеглице, уз помоћ донатора, током прошле и почетком ове 
године обезбедио је различите програме помоћи за трајну интеграцију у локалну 
заједницу.  
Према речима повереника Комесаријата за Лозницу Драгана Станића, у сарадњи са 
Европском агенцијом за развој и реконструкцију и Европском перспективом из 
Београда, за осам избегличких породица је обезбеђена помоћ у грађевинском 
материјалу, у вредности од по 4.000 евра, а за дванаест породица помоћ у 
доходовним пројектима, од по 1.200 евра. Пројекти из области пољопривреде за 
седам породица реализовани су уз помоћ хуманитарне организације „Визија“ и 
УНХЦР. Станић је додао да ће ускоро почети градња монтажних кућа за осам 
избегличких породица, које ће финансирати Међународна организација за миграције.  
 
 
 

УСПОРИЛИ ПУТ ДО ВИЗА 
Вечерње Новости, 30.03.2009; Страна: 3 

 
ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА "БЕЛИ ШЕНГЕН" НИСУ ЗАВРШЕНЕ, 
МИНИСТАРСТВА КАСНЕ МЕСЕЦ ДАНА 
 
Проблеми приликом издавања нових пасоша и израде обавезних стратегија 
 
УКИДАЊЕ виза до 2010. неће бити могуће уколико не буду испуњени технички 
задаци које пет министарстава мора да заврши до априла! Иако већина њих тврди 
да посао приводи крају, пут преко границе и даље ће бити "трновит" јер за то је, 
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поред виза, потребно поседовање нових пасоша. Опремање наших амбасада за 
њихово издавање грађанима у иностранству, међутим, иде веома споро. У 
Министарству спољних послова кажу да ће рок бити пробијен за месец дана, а као 
разлог наводе мањак новца за уградњу опреме. Засад је опремљено осам од 66 
представништава. 
У Комесаријату за избеглице, који треба да одради свој део посла на путу до 
"белог шенгена", уверавају да су "залегли" да до априла заврше нацрт стратегије 
за управљање миграцијама. Није завршен ни предлог акционог плана за прихват, 
збрињавање и интеграцију повратника по основу Споразума о реадмисији, али у 
Министарству рада кажу да ће учинити све да испоштују рок. 
У Министарству правде хвале своју ажурност. Слободан Хомен, државни секретар, 
каже за "Новости": 
- Усвојен је 21 закон који смо ми припремали, а још четири смо упутили у процедуру. 
Отишли смо и корак даље, ка потписивању Споразума о међународној сарадњи у 
кривичним стварима. Министарство полиције припремило је предлог стратегије за 
супротстављање илегалним миграцијама и борбу против организованог криминала, као 
и одлуку о формирању координационог тела за спровођење Стратегије за интегрисано 
управљање границом. Оцену напретка Србије ка "белом шенгену", Европска комисија 
објавиће у мају. Али, упркос проблемима у амбасадама и томе што је неколико 
стратегија у овом моменту недовршено, упућени у процесе европских интеграција не 
мисле да ће пробијање рокова утицати на извештај Комисије. Осим тога, када 
администрација буде испунила све што је до ње, и даље ће питање "шенгена" зависити 
од воље ЕУ.  
 
Антрфиле: 
УСПЕХ 
 
МИНИСТАРСТВО здравља је као једину обавезу имало да припреми Предлог 
стратегије за борбу против дрога. Ту стратегију је Влада пре месец дана и усвојила.  
 
 

ЈЕДНА ИЗБЕГЛИЧКА ПРИЧА 
Политика, 30.03.2009; Страна: А10 

 
 
Једна избегличка прича 
Ратни вихор 1999. године довео нас је из Урошевца најпре у избеглички центар у 
Бујановцу, а затим у Смедерево. 
 
До јуна те године нисмо размишљали да напустимо огњиште. Живели смо у стану који 
смо добили од Фабрике шавних цеви само две године пре бомбардовања. Међутим, 
када се наша војска повукла, а супруг који је као припадник Треће армијске области 
вратио са положаја и када су Албанци почели да чине злочине над српским живљем и 
уништавају српску имовину, решили смо да спасемо децу. Са торбом у руци 
напустили смо стан. Нас и још стотинак Срба војници Кфора сместили су у зграду 
општине. Међутим, Албанци су запретили да ће и нас и зграду дићи у ваздух, 
после чега нас пребацују у једно српско двориште које су оградили бодљикавом 
жицом. Ноћи смо проводили у магацину на железничкој станици. 
Како су „Косовотранс” преузели Албанци, Кфор их је на једвите јаде и уз велику 
новчану надокнаду убедио да дозволе да се преостали Срби аутобусима овог предузећа 
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превезу у Србију. Њихов услов је био да аутобусе са српским избеглицама возе 
Албанци. Убрзо по поласку, возачи су са пута скренули у шуму и зауставили се код 
кречане. Само захваљујући томе што су аутобусе пратили хеликоптери Кфора вратили 
су се на друм и довезли нас до граничног прелаза, где нас је преузела наша милиција. 
Одвели су нас у оближњи манастир Прохор Пчињски.  
После неколико дана, по нас су дошли рођаци са којима смо отишли код њих у 
Смедерево. Очекивали смо да ће Сартид, у чијем је саставу била фабрика у Урошевцу у 
којој је супруг радио, да му обезбеди посао. Како до тога није дошло, почео је да ради 
као надничар. Данас од његове зараде живи цела породица. Трауме које су преживели 
током бомбардовања и повлачења са Косова оставиле су дубок траг на деци. Ћерка 
пати од депресије, а шум на срцу се због претрпљених недаћа погоршао. И после 
десет година има ноћу кошмаре. И мени је нарушено здравље, а син, који од друге 
године болује од бронхитиса, добио је бронхијалну астму. Последње четири године 
нисмо примили ни динар помоћи од државе, нити од хуманитарних организација. 
Пошто у колективном центру за нас није било места, отишли смо у подстанаре. 
Супруг се обраћао борачкој организацији не би ли добио помоћ макар у лековима, 
али ни они нам нису изашли у сусрет. Тако сада живимо од онога што супруг заради, 
иако је и њему здравље у великој мери нарушено, и минималне надокнаде са бироа.  
 
 
 

ПОШТО КОСОВО 
Курир, 30.03.2009; Страна: 3 

 
Тренд исељавања Срба с Косова наставља се и последњих дана, људи беже због 
искључења струје, тешке материјалне ситуације, угрожавања безбедности 
 
БЕОГРАД - Због учесталих искључења струје, која у неким местима трају и по 
неколико недеља, тешке материјалне ситуације и угрожавања личне безбедности, 
Срби с Косова и Метохије у последње време све више продају своја имања и куће 
и селе се у Србију. 
У селу Рабовце, општина Липљан, за 200 до 300 евра може се купити ар њиве, а 
цене плацева с кућом крећу се од 3.000 до 5.000 евра. На нешто атрактивнијим 
локацијама, попут Чаглавице, која је на три километара од Приштине, цене 
имања су више. За једну њиву треба издвојити од 5.000 до 20.0000 евра по ару, док 
се унутар села цене плацева крећу од 15.000 до 30.000 евра. 
- У Чаглавици, која је била етнички чисто српско село са 300 домаћинстава, до данас је 
продата трећина српских кућа. Ту је некад живело свега 15 албанских породица, и то 
на периферији, док данас у самом селу има преко 150 кућа, а на периферији око 
200 Албанаца. Чак је и Агим Чеку у Чаглавици сазидао велику кућу! Албанци све то 
раде плански. Купују од Срба куће, па их сруше и на тим плацевима праве своје виле - 
каже за Курир један од мештана Чаглавице који је из безбедносних разлога инсистирао 
на анонимности. Он тврди да свако мало искрсне неки сукоб Срба и Албанаца. 
- Кад зидају, Шиптари обично пролазе кроз дворишта наших људи, направе велики 
неред испред куће с камионима и грађом... Прошле године купили су два плаца унутар 
села и на њима направили 55 кућа. На тај начин од једног српског плаца праве своја 
насеља - објашњава за Курир један мештанин Чаглавице. 
Наш саговорник додаје да ништа боља ситуација није ни у другим местима широм 
јужне покрајине. 
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- У Рабовцу је у протекла три месеца продато десет српских кућа. Разлози за то су 
вишеструки - од крађе стоке па до претњи по личну безбедност. Најкритичнија је 
ситуација у селу Пасјане, одакле се само током прошле године иселило 120 
српских породица - упозорава наш саговорник. 
Звонимир Стевић, државни секретар у Министарству за КиМ, признаје у изјави за 
Курир да исељавање Срба с Космета поприма драматичне размере. 
- Тај процес је нарочито изражен на подручју централног Космета, где Срби продају 
имања по енормно високим ценама. Наши сународници селе се и из Косовског 
Поморавља и Метохије. Из Штрпца се само у прошлој години иселило 50 младих 
брачних парова због немогућности запошљавања. То и недостатак безбедности кључни 
су разлози због којих наши људи беже. Морам да признам да нисмо успели да нађемо 
адекватно решење за овај проблем. Можда се нешто може учинити организованим 
повратком Срба на КиМ - указује Стевић најављујући да ће Министарство за КиМ ових 
дана представити стратегију одрживог опстанка и повратка на КиМ.  
 
Антрфиле: 
Куршумлија следећа 
 
Зоран Вучковић, председник општине Куршумлија, каже за Курир да је безбедносни 
фактор један од кључних разлога због чега се становништво исељава из тог дела 
Србије. 
- Ако се овакав тренд настави, цела наша општина ће за двадесетак година бити брисан 
простор! У неким селима на граници са административном границом живи свега по 
неколико људи, углавном стараца, док су нам четири села скроз празна. По подацима 
из децембра 2008. у нашој општини живи око 19.500 људи. Цео топлички регион, у 
који спадају Куршумлија, Прокупље, Блаце и Житорађа, има нешто више од 
100.000 становника, док општина Подујево на КиМ, из које нам Шиптари упадају 
и секу дрва, броји преко 120.000 људи - истиче Вучковић.  
 
 
 

ШИПТАРИ ЗАПОСЕДАЈУ СРПСКУ ЗЕМЉУ 
Глас Јавности, 30.03.2009; Страна: 3 

 
Косово и метохију сваким даном напушта све веЋи број Срба 
 
БЕОГРАД - Срби са Космета све више продају своја имања и куће, и то по веома 
високим ценама, због искључења струје која трају и по неколико недеља, тешке 
материјалне ситуације и угрожене безбедности. Примера ради, у селу Рабовце код 
Липљана стварни и фиктивни купци за ар њиве која кошта 200 до 300 евра нуде од три 
до пет хиљада евра. У Чаглавици, удаљеној од Приштине око три километра, њиве се 
продају по цени од пет до 20.000 евра по ару, а у самом селу плац кошта од од 15.000 до 
30.000 евра. 
 
Невероватно 
- У Чаглавици, која је била чисто српско село са 300 кућа, продато је 100 српских. У 
селу је некада живело 15 албанских породица, данас их је 150 у центру, а на периферији 
око 200. Чак је и Агим Чеку у Чаглавици сазидао велику кућу. Албанци све то раде 
плански. Прошле године Шиптари су купили два плаца унутар села и на њима 
направили 55 кућа - каже један мештанин Чаглавице који инсистира на анонимности и 
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тврди да је недавно један Шиптар по имену Бајрам из Глоговца купио земљу и куће у 
вредности од невероватних 45 милиона евра. Ништа боља ситуација није ни у другим 
местима широм наше јужне покрајине. Тако је у Рабовцу у протекла три месеца 
продато десет српских кућа. Најкритичније је у Пасјану, одакле се само током прошле 
године иселило 120 породица, које нису продале своја имања. Слично је и на југу 
Србије. У Прешеву Срби чине свега осам одсто становништва. Супротна 
тенденција је у Медвеђи, одакле се Шиптари исељавају, док ће се око Бујановца, 
где живи 60 одсто Албанаца, 30 одсто Срба и нешто мало Рома, наредних година 
ломити копља око етничке превласти. 
Опустела села 
Срби се селе и из Куршумлије, која се налази на административној граници са 
Косметом, где често упадају албански екстремисти са косовске општине Подујево. 
Чести су и упади шумокрадица. Зоран Вучковић, председник општине Куршумлија, 
каже да је безбедносни фактор један од узрока исељавања. 
- Ако се овакав тренд настави, цела наша општина ће за 10-20 година бити брисан 
простор. У неким селима на административној граници са Косовом живи свега двоје 
стараца који немају куд да оду, док су четири села скроз празна - каже Вучковић.  
 
Антрфиле: 
Драматично 
 
Звонимир Стевић, државни секретар у Министарству за Косово и Метохију, признаје да 
исељавање Срба са Космета поприма драматичне размере. 
- Тај процес је нарочито изражен на подручју централног Космета, Косовског 
поморавља и Метохије. Из Штрпца се иселило 50 младих брачних парова због 
немогућности запослења, али одлазе и због безбедности. Једно од решења видимо у 
организованом повратку Срба на Космет - указује Стевић и најављује да ће ово 
министарство ових дана представити стратегију одрживог опстанка и повратка.  
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ИЗБЕГЛИЦЕ ОТРОВАНЕ ОЛОВОМ И АРСЕНОМ 
Глас Јавности, 31.03.2009; Страна: 6 

 
Светске организације ТРАЖЕ ЗАТВАРАЊЕ ЛОГОРА У СЕВЕРНОЈ МИТРОВИЦИ 
 
ПРИШТИНА - Друштво за угрожене народе и Косово Medikal emerdžensi grup 
захтева да се избеглице хитно евакуишу из два избегличка логора у северној 
Митровици и да им се пружи одговарајућа медицинска помоћ. 
У саопштењу о стању Рома, Ашкалија и косовских Египћана у два избегличка логора у 
северној Митровици ове две организација пребацују међународним и домаћим 
институцијама „скандалозну пасивност и равнодушност“. 
Логори Остероде и Чесмин Луг, у којима данас борави око 560 избеглица, међу 
којима више од 200 деце млађе од десет година, подигао је УН на одлагалиштима 
рудника Трепча, који је стављен ван погона. Ови логори требало је да буду одавно 
затворени због затрованости оловом, арсеном, антимоном, кадмијумом и 
манганом. Међутим до данас људи нису евакуисани из њих. 
Концентрација олова у крви тестираних избеглица била је вишеструко изнад 
допуштених референтних вредности. Експерти су се сагласили да те енормне 
вредности доводе до неизлечивих оштећења нерава, имунолошког система и крвне 
слике, те да проузрокују оштећења коштане сржи. Посебно су угрожена деца и 
труднице, наводи се у саопштењу Друштва за угрожене народе и Косово медикал 
емерџенси груп.  
 
 
 

ПАЦОЛИ КЕШИРАО 500.000 ЕВРА! 
Глас Јавности, 31.03.2009; Страна: 3 

 
Глас јавности на Космету, у местима где више нема српских имања и кућа 
 
На откупљеној српској земљи у Чаглавици, Ајвалији и Лапљем Селу - тржни 
центри, хотели, клинике, стоваришта и први зоо-врт на Косову. Куће се продају од 
100.000 до 300.000 евра. У Ајвалији је познати албански бизнисмен Беџет Пацоли 
саградио и оградио велико насеље за своју ужу породицу названо „Маригона“ 
 
ЧАГЛАВИЦА - На дојучерашњој српској земљи у Чаглавици, Ајвалији, Лапљем Селу, 
Преоцу... у централном Косову, где су рађали кукуруз и пшеница, данас на тим 
површинама Албанци убирају приход од великих тржних центара, хотела, клиника, 
стоваришта, пумпи, фабрика, па и првог зоолошког врта на Космету. Албанци су сву 
ову земљу купили од Срба у последњих 7- 8 година. 
На излазу из Приштине према Урошевцу, на атрактивној локацији брда 
Ветерник, у атару села Чаглавица више нема ни центиметра српске земље. Све су 
Срби продали Албанцима углавном по цени од 20.000 евра за ар. Мештани 
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Чаглавице тврде да је више од 90 одсто српске земље поред пута Приштина - 
Урошевац у дужини од 40 км. прешло у руке Албанаца. 
Баснословне цене 
Иако је Унмик 2001. године, донео Уредбу којом се ограничава продаја српске имовине 
на стратешки важним местима, она као да је подстакла продају, па Албанци купују 
земљу на тим местима по баснословној цени, као што је то у атарима села Чаглавица, 
Лапље Село и Преоце. У Чаглавици, великом чисто српском селу, које је до 1999. 
године имало више од 300 домаћинстава о купопродаји земље и кућа и говоре и ћуте, а 
продаја се и даље несметано одвија. Мештани Чаглавице тврде да је продато више 
од 100 кућа, а да се само 1/3 Албанаца уселила у њих. О цени кућа се само нагађа, а 
у селу говоре да цена зависи од квалитета и локације и да су продаване од 100.000 
до 300.000 евра. На откупљеној српској земљи сада су јапански тржни центар, 
фабрика и хотел „Горење“ из Словеније, хотели „Мадрид“, „Адрија“, више 
клиника... у Ајвалији је познати албански бизнисмен Беџет Пацоли саградио и 
оградио велико насеље за своју ужу породицу названо „Маригона“. За њега се 
тврди да је за откупљену српску земљу дао више од 500.000 евра. 
- Жалосно је што се напушта ово место. Народ је од независности престрашен и у 
неизвесности. Добро би било да се заустави продаја, али Србија до сада ништа овде 
није предузела да спречи да се отуђује српска имовина. Где год одеш у селу чујеш 
причу „ја ћу да продам“,“ја ћу да продам“. У последње време у Преоцу је продато 50 
српских кућа, а у Лапљем Селу је све масовнија продаја српске земље - жали се 
Слободан Марковић из Чаглавице. 
Потајне продаје 
На периферији Чаглавице према Приштини, ту поред Ветерника, затичемо две табле 
„плацеви на продају“. - Ставили смо таблу „плацеви на продају“ да не будемо изузетак 
у селу, јер овде сви потајно продају и ћуте. Ако други продају и ми ћемо. Не могу вам 
рећи која је цена, јер то овде сви крију, а бога ми чекамо само повољну цену за наше 
плацеве - вели Лукосава Микић из Чаглавице. Поред српског гробља и цркве у Лапљем 
Селу на купљеној српској земљи већ раде албанска стоваришта, тржни центри и пумпе.  
 
Антрфиле: 
Дијаспора разочарана Србијом 
 
Српски месечник Глас југа из Грачанице је пре пет година, покренуо иницијативу да 
српска дијаспора купује српску земљу у централном Косову од Срба који се одлучују 
да је продају. Међутим, акција апсолутно није успела јер, како овде веле, ако држава 
Србија није била способна да спречи куповину српске земље, зашто да то чини српска 
дијаспора, која је стотинама километара далеко од Косова.  
 
 
 

БЕЗ ИКАКВИХ ШАНСИ ЗА ОПСТАНАК 8.500 СРБА 
Глас Јавности, 31.03.2009; Страна: 2 

 
ТУЗЛА - Председник Удружења за повратак у Тузлански кантон Зоран Јовановић 
упозорио је да за 8.500 Срба повратника у том бошњачком кантону нису 
обезбеђени ни основни животни услови, а да су им људска права и безбедност 
угрожени. 
- За српска насеља нема економског развоја, инфраструктура је у лошем стању, а 
православни верски објекти се уништавају - рекао је Јовановић. Он је истакао да је од 
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11.000 порушених или оштећених српских кућа у Тузланском кантону обновљено 
мање од 2.000, док је више од 90 одсто бошњачке имовине обновљено, пренели су 
медији. Живојин Миљановић, председник Српског грађанског већа општине Калесија, 
једне од 13 општина Тузланског кантона, тврди да бошњачке власти дискриминишу 
српски народ. 
- Немамо ниједну запослену особу српске националности, не поштују се права Срба као 
конститутивног народа - рекао је он, додајући да је у целом том кантону запослено 
мање од четири одсто Срба. У Калесији је пре рата живело око 8.000 Срба, од којих 
се до сада из избеглиштва вратило 370 . Од 1.300 порушених и оштећених објеката 
обновљено је око 300.  
 
 
 

ДЕЦИ С ЉУБАВЉУ 
Вечерње Новости, 31.03.2009; Страна: 20 

 
хуманитарна АКЦИЈА УДРУЖЕЊА СРПСКОГ САВЕЗА И САВЕЗА МЛАДИХ ИЗ 
ШВЕДСКЕ малишанима са Косова и метохије 
 
Летовање најмлађих неизвесно због недостатка новца 
 
ПРЕДСЕДНИК Српског савеза у Шведској Никола Јанић и његов млађи колега, 
Срђан Младеновић, председник Савеза младих, покренули су у сарадњи са 
Црвеним крстом и Министарством за дијаспору, акцију прикупљања средстава да 
би деци из српских енклава са Косова и Метохије приуштили одлазак на море. 
- Одлука о овој акцији донета је у тренутку када смо помоћник министра за дијаспору 
Вукман Кривокућа и ја од представника Црвеног крста Драгице Кљајић чули да ће ове 
године тешко обезбедити деци из косовских енклава одлазак на море - истиче Јанић. Он 
је својим акцијама из Шведске до сада обезбедио већи број стипендија за школовање 
студентима из Републике Српске, централне Србије и Космета, набављао опрему и 
компјутере за школе и разне друге видове помоћи. 
- У свима акацијама помоћи учествују удружења и чланови Српског савеза и Савеза 
српске омладине из Шведске, а много тога је окончано захваљујући председнику 
младих, Срђану Младеновићу. наглашава Јанић који тврди да су српски малишани у 
покрајини прави мали хероји... 
А тешке животне судбине косметске деце најбоље познаје председник Савеза српске 
омладине у Шведској, Срђан Младеновић. Оне га не остављају равнодушним и испред 
Удружења ове организације последњих десет година обилази и помаже српском живљу 
у покрајини. А поготову породице са више деце, попут Стојановића из околине 
Гњилана, Ђорђевића из Племетине, Јанковића из околине Косовске Каменице и многе 
друге... 
- Неописив је осећај када деци која су прерано одрасла и која у првим годинама свог 
живота размишљају о својој безбедности и безбедности својих најдражих, измамите 
осмех на лицу. Кад видите да су и њихове породице срећне јер сте обрадовали њихове 
најмлађе и приуштили им што они због недостатка посла и других околности нису у 
стању да учине - објашњава Срђан Младеновић који подсећа да осим ограничене 
слободе кретања у својим срединама, српска деца на Космету нису безбрижна ни у 
својим домовима. - Свестан тешке ситуације српског живља на Космету, понекад се 
осећам тужно када чујем сасвим другачије описе ситуације у покрајини.  
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Антрфиле: 
ЗА БЕЗБРИЖАН одмор 
 
- ПОШТО време одмиче, неопходно је што пре обезбедити средства за овогодишњи 
боравак српске деце са Космета у Баошићима на мору, тако да све људе добре воље 
молимо да нам се придруже и помогну нашој деци да барем накратко изађу из сивила 
косметске свакодневице - истиче Срђан Младеновић. Својим примером већ се истакла 
породица Јанић која је поклонила три хиљаде евра док је две хиљаде уплатило 
неколико удружења Српског савеза и савеза српске омладине. За све информације око 
уплате контактирати госпођу Драгицу Кљајић из Црвеног крста Србије на тел: 011-26-
21-030, а за општирније информације на адресу: janic@telia.com 
 
ПОМАЖУ И СТАРИМА 
ОСИМ деци, представници Удружења Српског савеза из Шведске и Савеза младих 
помажу и старим и болесним лицима, попут старица у Приштини којима су доделили 
новчана средства и поклоне за Божић, али и расељенима у контејнерским насељима 
које су обрадовали печеницама, храном и воћем за најрадоснији хришћански празник. 
Осим новчаних донација Удружења Српског савеза у Савеза младих из Шведске 
помажу болесној деци у набавци лекова, потребног школског прибора, одеће, обуће... 
 
 

 
ОПЕТ ЋЕ СЕ ИСПЛАТИТИ РАД “НА ЦРНО” 

Вечерње Новости, 31.03.2009; Страна: 5 
 
ПРЕДЛОЖЕНА МОГУЋА РЕШЕЊА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
КРИЗЕ погодиће најугроженије слојеве друштва. Радници страхују да ће их овај 
нови удар довести на руб преживљавања. Синдикати прете 
 
ПРЕДЛОЖЕНА решења за превазилажење финансијске кризе изазвала су салве 
негодовања међу грађанима Србије. Синдикати најављују протесте, у удружењима 
пензионера истичу да су “поново жртвовани”, радници страхују да ће их овај нови 
удар, који је уследио недуго након “замрзавања” општег колективног уговора, довести 
на руб преживљања. У Унији послодаваца Србије оцењују да ће повећање пореза на 
зараде изазвати катастрофу у привреди, јер држава опет опорезује оне који раде 
легално, а оне који праве трећину бруто друштвеног производа радећи “на црно”, нико 
неће дирати. 
- Послодавци ће бити принуђени да смање плате запосленима на ниво близак 
минималцу, што ће само додатно продубити социјалну кризу - УПС упозорава Владу 
Србије. 
И у Министарству рада и социјалне политике потврђују да су упознати са негативним 
реакцијама јавности и сумњају да би додатни порез могао да заживи. Истовремено, 
ресорни министар Расим Љајић оцењује да ће, уколико “падне” идеја о додатном 
опорезивању, Србија морати да нађе начина да попуни губитак у државној каси. Ипак, 
не сумња да су нам социјалне мере, потекле из његовог министарства, потребније него 
икад и да ће, уз мале модификације ипак заживети: 
- Питање је да ли ће моћи да се скрати радна недеља, али верујем да ће бити могуће 
обезбедити три милијарде динара за остале социоекономске мере. Оне су неопходне и 
зато ћемо морати да се потрудимо да их реализујемо. Највећа давања била би усмерена 
на децу: 
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- Предлаже се да се дечји додаци исплаћују два пута годишње. За ту сврху би морало да 
се обезбеди 1,4 милијарде динара и тим би се новцем покрили трошкови за 365.808 
малишана. 
- Треба појачати материјално обезбеђење и помоћ (МОП), које тренутно прима 59.210 
породица, са 151.180 чланова, као и дати веће износе породицама са више деце. 
- Радницима текстилне, дрвнопрерађивачке и индустрије обуће, који не примају плате 
или подижу минималац, исплатити солидарну помоћ од 5.000 динара. 
- У случају смањења потребе за радом, послодавци треба да се определе да раднике 
пошаљу на плаћено одсуство од 45 дана и у то време да им исплаћују 60 одсто плате. 
По истеку овог рока, предлаже се могућност још 45 дана одмора током којег би 
запослени примали минималац. 
- У ангажовању на јавним радовима предност треба дати избеглима и расељенима, 
Ромима, особама са инвалидитетом, вишковима радника...  
 
Антрфиле: 
СВАКО ТРЕЋЕ НЕЛИКВИДНО 
 
ПОСЛЕДЊИ подаци Уније послодаваца од 18. марта говоре да је тренутно 35.500 
од укупно 106.000 предузећа у Србији неликвидно! Рачуни су блокирани у 57.000 
предузећа. 400.000 људи ради у сивој економији на коју отпада 5,5 милијарди БДП-
а  
 
 
 

СРБИ ИЗ САКРАМЕНТА САГРАДИЛИ КУЋУ 
Спортски журнал, 31.03.2009; Страна: 17 

 
Наши земљаци из главног града, али и других градова Калифорније, прихватили 
су позив Хуманитарне организације Дивац, попа Дана Поповића и Мирослава 
Миливојевића, председника српске заједнице да се окупе на добротворном ручку и 
прикупе средства за куповину једне куће избеглицама у њиховој отаџбини. У томе 
су успели, што је слици на којој су живе боје прекриле загаситу подлогу дало рам са 
позлатом. 
Сала налик оној у Хајату, примерено мање раскошна, свима који су први пут били у 
прилици да присуствују оваквој манифестацији у дијаспори, сијала је захваљујући 
атмосфери чија је основна нит била људскост. Наши земљаци, који није тешко то 
закључити не живе у благостању окупили су се као својеремено на моби, да помогну, 
али и да се друже. Заједништво је било једна од ствари која је пленила, несебичност 
није била последица животних прилика, већ нешто што су добили генима. 
Један од тих 200 који су покупили симпатије био је и наш колега Небојша Тошић, 
Сарајлија кога је рат са Јахорине одвео до Пацифика. Некадашње перо Ослобођења и 
Аса, са лептир машном попут славног Мире Радојчића, дошао је са апаратом у руци, да 
у заједници остане траг на скуп са породицом Дивац, на коме је пружио подршку 
некоме ко није имао среће да га пут одведе у Калифорнију. Тошић поносно показује на 
сина који се прихватио да волонтерски помогне, присећа се Батана Кочовића и 
поздравља Мићу Бјелогрлића, прича о данима када је имао све и дану у коме је све 
отишло у вихор. 
Не жали се и не смета му што је новине заменио брисачем у једној од овдашњих школа. 
Напротив, хвали се како је због те плате успео да купи плац, „дотера" кућу и на том 
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ранчу стави казан. Онај за ракију. Са собом је на скуп понео и једну флашу, тек да 
покаже да се добра лоза пече и надомак Сакрамента. Било је ту и других занимљивих 
сцена, попут пецкања којим је Брка Стојаковић, Пеђин отац, зачикавао Дивца, али и 
старине из далматинских крајева, побегле још 1945. Као и сцене у којој честити 
домаћин упознаје ћерку са стаситим Јованом са Бежанијске косе, у жељи да се ту 
изроди љубав. Мотив да му зет буде из Србије, не скрива. Ништа мање занимљив није 
био ни долазак Игора Кокошкова са Гораном Драгићем, словеначким репрезентативцем 
са нашим генима. На питање откуд он на овом скупу искрен, дечачки одговор: Желео 
сам да упознам Дивца - рекао је Драгић. 
Сви ови утисци, ипак, нису померили жижу са разлога због кога су се сви окупили. 
Циљ је остварен, прикупљена су средства за једну кућу, што је само још један 
корак „ХОД-а" ка тежњи да се угасе колективни центри, а људима у њима врати 
воља за животом. 
- Изузетно сам срећна због одзива, већина наших емиграната у Сакраменту и околини и 
сами су избеглице које се још муче и боре да среде свој живот. И оне имућније је 
погодила ова велика криза, па знам колико је требало труда и љубави уложити да би се 
све организовало на овакав начин. Дошли су овде у жељи да помогну онима у Србији 
који немају могућност да се боре са недаћама - рекла је Снежана Дивац, не 
заборавивши да каже да је скуп благословио владика Максим из Лос Анђелеса. 
Истовремено није превидела да нагласи улогу сваког појединца који се прикључио 
акцији „Можеш и ти": 
- Није ово Владина и моја акција, већ сваког ко је дао допринос у мери и на начим 
који је могао. Управо зато се акција и зове „Можеш и ти". Сличне добротворне 
акције биће организоване у свакој парохији у САД. Обраћајући се сународницима, 
Владе Дивац је истакао да му је изузетно дарго што се поново виде, потом поентирао: 
- Надам се да ћемо се ујединити око ствари која ће све нас учинити бољим 
Хришћанима, бољим Србима, бољим житељима ове планете и помоћи онима којима је 
помоћ неопходна!  
 
Антрфиле: 
Дружење Дивца са децом без старања 
 
Проблеми су универзална ствар. Деца која су малтретирана, без родитељског старања 
подлегла разним искушењима штићеници су дома у Ривер Оуку. Владе Дивац дружио 
се у недељу са њима у дворана која је изграђена захваљујући сенатору Дерилу 
Штајнбергу и њему. Поред демонстрације кошаркашких умећа, Дивац је деци поклонио 
лопте и мајице. Руководиоци дома у име Штајнбергове фондације асу Кингса уручили 
су захвалницу.  
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