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УКИДАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА 
Данас, Датум : 1.4.2010, Страна : 4 

 
 
Посланици Скупштине Србије о изменама закона о избеглицама  
 
Београд - Ивица Дачић, заменик премијера и министар полиције, рекао је јуче у 
Скупштини Србије да у нашој држави живи 86.000 избеглица и да ће предложене 
измене и допуне Закона о избеглицама, које предвиђају решавање њиховог 
стамбеног питања, омогућити потпуну интеграцију тих људи у друштво. 
Образлажући предложени закон министар је рекао да ће његово доношење 
побољшати права и положај избеглица и створити услове за њихову потпуну 
интеграцију. 
Према његовим речима, предвиђени су и начини решавања стамбених потреба давањем на 
коришћење или у закуп на одређено време непокретности у државној својини или њихов 
откуп, као и доделу средстава за побољшање услова становања, куповином грађевинског 
материјала, сеоских кућа. „Србија пружа уточиште највећем броју избеглица у Европи. 
Једна смо од пет земаља са продуженом избегличком ситуацијом и једина смо таква земља 
у Европи“, рекао је Дачић. 
Министар је додао и да је предвиђено укидање колективних центара. Посланици су се 
сложили да је неопходно решити стамбено питање избеглица у Србији, ради њихове 
потпуне интеграције, али и да је за решавање њихових проблема неопходно омогућити 
повратак на огњишта, пре свега у Хрватску. Посланици су истакли да Загреб треба да 
створи услове за већи и  значајнији повратак Срба. 
 
 
 

ТРАКТОР ЗА ПОВРАТАК 
Дневник, Датум : 1.4.2010, Страна : 2 

 
 
Опозиција је критиковала власт што је, како је рекао Алекснадар Пејчић (ДСС), 
„ова социјално одговорна влада готово две године на власти, а није имала овај закон 
у процедури“. Он је навео да овај закон трајно решава стамбено питање избеглица, 
али је у колизији са Законом о социјалном становању који не дозвољава да избеглице 
купују те социјалне станове. Лидер СДУ-а Жарко Кораћ питао је да ли наша држава 
подстиче и обавезује избеглице на то да се ангажују на остваривању стечених 
имовинских права у земљи порекла, што се пре свега односи на Хрватску.  
– У медијима је била популаризована акција повратка избеглица с „чувених“ 20 трактора. 
Колико је мени познато, три трактора су само у функцији, а око власништва над једним 
чак се води судски спор у Глини. Нема логике да се на тај начин помаже повратак 
избеглица – примећује Кораћ. 
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ВОЖДОВАЦ БРИНЕ О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Правда, Датум : 1.4.2010, Страна : 26 

 
 
ПРОЈЕКАТ ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА 
 
Дански савет за избеглице и Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација, у 
сарадњи са општином Вождовац, представили су у просторијама Услужног центра 
„Бели Поток" пројекат помоћи најугроженијим категоријама избеглица и интерно 
расељеним лицима на Вождовцу. 
Пројекат има два дела: помоћ у грађевинском материјалу и изградња монтажних 
кућа. Рок за предају захтева и документације је 21. април 2010. године, а у просторијама 
повереништва општине Вождовац 7. и 14. априла, од 10 до 12 часова, боравиће 
представници Данског савета за избеглице, који ће заинтересованима пружити све 
неопходне информације. Захтеви за доделу помоћи могу се узети у просторијама 
повереништва општине Вождовац, соба 39. 
Додатне информације могу се добити преко телефона Данског савета за избеглице: 
011/344-35-74 и 011/308-66-88. 
 
 

ЛИДЕРИ КОСОВСКИХ СРБА КОД ПАТРИЈАРХА 
Правда, Датум : 1.4.2010, Страна : 5 

 
 
Патријарх српски Иринеј примио је у Српској патријаршији четворочлану 
делегацију Покрета за Косово и Метохију, и благословио њихов рад на обједињавању 
опсталих и прогнаних Срба из покрајине.  
У разговору са патријархом чланови делегације, коју је предводио Мирослав Шолевић, 
истакли су да је њихов крајњи циљ да се створе бољи услови за живот оних који су 
опстали и масовни повратак прогнаних. Поред Шолевића, у делегацији су били и 
Момчило Трајковић, Славиша Петковић и Небојша Петковић. 
 
 

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА 13 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Пресс, Датум : 1.4.2010, Страна : 17 

 
 
ПРИЈЕПОЉЕ - Камен темељац за зграду са 13 станова у Пријепољу, намењених 
избеглицама и социјално угроженима, јуче су поставили легендарни кошаркаш Владе 
Дивац, председник Олимпијског комитета Србије и оснивач хуманитарне организације 
„Дивац“, иначе рођени Пријепољац, и Драгољуб Зиндовић, председник општине 
Пријепоље. 
Партнери у овом пројекту, хуманитарна организација „Дивац“ - „Хаусинг центар“ и 
УНХЦР, обезбедили су 25 милиона динара, па је на локацији, коју је дала општина 
Пријепоље у Равнима, надомак града, почела изградња станова, укупне површине 
450 квадрата. Избегличке породице из колективног центра на Јабуци користиће 11 
станова, а два стана ће припасти за смештај социјално угрожених породица. Градиће се 
углавном једнособни станови од 30 до 40 квадрата и гарсоњере, површине 19 
квадратних метара. 
- Жеља нам је да у наредних годину, или две, са свим другим структурама друштва 
помогнемо свима који су у избегличким камповима - рекао је Владе Дивац.Зграда за 
избеглице и социјално угрожене у Пријепољу биће завршена до септембра. 
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ПОЗИВ СРБИМА И ХРВАТИМА ДА ПРЕЂУ НА ИСЛАМ 
Политика, Датум : 1.4.2010, Страна : А4 

 
 
Бањалука, 31. марта – На улазним вратима у станове и куће већине Срба и Хрвата у 
општини Маглај, у Федерацији БиХ, недавно су осванули позиви да дођу „на јавну 
трибину о преласцима немуслимана на ислам”. Порука истоветног садржаја 
осванула је и на вратима Парохијског дома Српске православне цркве у Маглају.  
Уз њу је био и плакат на којем је писала „Позив у рај – позив у џенет”. 
Овај догађај као и бројни ранији напади на џамије, православне и католичке цркве 
и свештенство потврђује да се верска нетолеранција у Босни и Херцеговини не 
смањује, иако је од рата прошло непуних 15 година. Најдрастичнији случај забележен 
је у новембру прошле године, у Санском Мосту, у Федерацији БиХ. Реч је о постављању 
експлозивне направе коју је, отварајући врата на Парохијском дому, активирао свештеник 
Слободан Вишекруна. Срећом или, како је он рекао „милошћу божјом”, ниједан гелер га 
није погодио. 
„Реч је о негативним појавама које су последица политизације вере, а свака политизација 
нас удаљава једне од других. По мом уверењу, сваки човек који провоцира и напада 
припаднике друге конфесије и руши храмове других конфесија уједно ради и против вере 
којој он припада. Свака верска заједница морала би оштро да осуди овакве појаве, као и 
нападе на свештенике и богомоље”, изјавио нам је парох сарајевски Вања Јовановић. 
Генерални секретар Бискупске конференције БиХ монсињор Иво Томашевић за наш лист 
је рекао: „Неправедном поделом земље легализована је неправда. У БиХ су углавном 
обесправљени они који су у мањини у појединим деловима земље, без обзира о коме је 
реч. Без одговорности и равноправности није могуће ове ствари поставити на право место. 
Упркос свему, ми ћемо се молити да људи у овој земљи што пре једни у другима 
препознају брата и сестру, и да одговорни учине све како би БиХ постала земља у којој 
владају правда, мир, безбедност и поштовање.” 
„Напади и провокације су неприхватљиви и одраз предрасуда или нетрпељивости према 
другом и другачијем. Надлежни државни органи би морали имати више слуха и 
сензибилитета према овим проблемима, јер се углавном ради о повратничкој популацији 
или мањинским заједницама на одређеном подручју, које су рањивији део нашег 
друштва”, став је Ријасета Исламске заједнице БиХ, који нам је пренео Емир Туцаковић, 
задужен за односе са јавношћу. 
Професор социологије на бањалучком Факултету политичких наука др Брацо Ковачевић 
за „Политику” је оценио: „Постојање верског насиља не представља, како то неки мисле, 
последицу ’неправедне поделе територија’, јер када би БиХ имала и три ентитета, верско 
насиље не би нестало. Чињеница да се ти напади дешавају у срединама у којима верници 
представљају конфесионалну и етничку мањину, у мањој или већој мери, показује 
постојање верске нетрпељивости, нетолеранције и великих проблема ’саживота’ у БиХ. С 
друге стране посматрано, верско насиље представља и вид верског рата. Завршетак 
војничког ратовања уступио је место ратовању другим средствима: политичким, 
медијским, па и – верским. У ситуацији свеопште кризе, незапослености и пада животног 
стандарда, те осећаја свеопште бесперспективности, ситуација на подручју међуверске 
нетрпељивости, као и на другим осетљивим питањима ’паралелних светова’ у БиХ, 
вероватно може бити још радикалнија и озбиљнија.” 
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СЕСИЈА 7. АПРИЛА 
Дневник, Датум : 2.4.2010, Страна : 3 

 
 
Скупштина Србије рад ће наставити у среду, 7. априла, разматрањем измена и допуна 
Закона о регионалном развоју. Српски парламент је 30. априла отпочео нову скупштинску 
сесију на чијем дневном реду је нешто мање од стотину тачака дневног реда.  
Посланици су, након усвајања Декларације о Сребреници, завршили још само 
начелну расправу о изменама и допунама Закона о избеглицама, тако да су пред њима 
још измене и допуне закона о регионалном развоју, о праву на бесплатне акције и новчану 
накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, о Агенцији за приватизацију... 
 
 

ТРАЈНИ СМЕШТАЈ ЗА ТРИНАЕСТ ПОРОДИЦА 
Данас – Санџак, Датум : 2.4.2010, Страна : 1 

 
 
Владе Дивац у родном Пријепољу присуствовао почетку изградње станова за избегла лица 
 
Пријепоље - Изнад индустријског насеља на Коловрату почела је изградња веома 
значајног стамбеног објекта за избеглице, раније привремено смештене у 
угоститељском објекту на Јабуци, а сада на Златибору и социјално најугроженије 
грађане из општине Пријепоље. У згради од 450 квадратних метара биће углавном 
једнособни станови од 30 до 40 квадрата и гарсоњере, а предвиђено је да буду 
завршени у септембру. 
Вредност ове инвестиције износи око 25 милиона динара. Новац је обезбедила 
Хуманитарна организација Дивац (ХОД), са УНХЦР, Комесаријатом за избеглице 
Републике Србије и општином Пријепоље, као партнерима на овом пројекту. 
- Опште је расположење у Србији да се избегличко питање приведе некако крају. У овом 
контексту је и покушај највиших представника власти наше и суседних држава да се ове 
активности искоординирају и можда у наредне две године заокружи проблем избеглих 
лица у позитивном смислу, истакао је Душко Куновски из УНХЦР, организације која је и 
за градњу станова за избеглице у Пријепољу издвојила око три четвртине потребног 
новца. Камен темељац су симболично поставили и залили га првим лопатама бетона 
легендарни кошаркаш и председник Олимпијског комитета Србије Владе Дивац и 
Драгољуб Зиндовић, председник општине Пријепоље. 
Веома сам захвалан општини Пријепоље што се нашла међу лидере овог времена и што 
помаже да, уз сарадњу са другим партнерима на овом хуманом послу, након петнаест и 
више година, људи који су избегли са својих огњишта поново нађу свој дом. Још ми је 
драже што је уз овај пројекат стао мој град, моје Пријепоље. Захваљујем локалним 
властима и грађанима што су показали несебичну солидарност и препознали праве 
вредности овог друштва, рекао је Владе Дивац приликом почетка изградње нових станова 
за избегла и социјално угрожена лица.  
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Хуманитарна организација Дивац, коју је основао са својом супругом Снежаном, за нешто 
мање од две године обезбедила је кров над главом и трајни смештај за 202 избегличке 
породице. 
 
 

НЕДОСТАЈУ НОВАЦ И ПАРТНЕРСТВО 
Данас - специјални додатак, Датум : 2.4.2010, Страна : 13 

 
 
Однос локалне власти према удружењима грађана 
 
Највећи проблем удружења грађана на локалном нивоу је њихово финансирање, али и 
однос власти према иницијативама, акцијама и другим активностима. С једне стране, 
представници удружења грађана у Ужицу тврде да су са локалном самоуправом успели да 
остваре добру сарадњу, а с друге, кажу да у тој сарадњи нема партнерства. Има и 
примедби да је  финансирање тих удружења нетранспарентно, па је, на пример у Пожеги, 
у току припрема одлуке о начинима на који ће се удружењима додељивати буџетски 
новац. 
Драгомир Поп Митић, извршни директор Ужичког центра за људска права и демократију, 
каже да је то удружење са локалном самоуправом успоставило добру сарадњу и подсећа 
да је Ужице међу ретким градовима у земљи који има фондове за локална удружења 
грађана. 
- Добро је што се политика додељивања средстава мења набоље, јер су успостављене 
прецизне процедуре, попут конкурса, именовања комисија које о томе одлучују уз 
поштовање утврђених критеријума, тако да је цео процес транспарентан и у складу са 
стратешким документима града Ужица, наводи Поп Митић. Он подсећа да је локална 
самоуправа била партнер том удружењу у пројекту „Путоказ“, чији је циљ био стварање 
нових услуга у меснин заједницама, те да је обуку прошло око 150 људи, од којих су се 
неки и запослили. 
С друге стране, Владан Синђић, председник Управног одбора Грађанске читаонице 
Либерграф из Ужица, сведочи да је од 2000. године однос ужичке власти према 
иницијативама те невладине организације био потпуно индиферентан, али не и однос 
чајетинске општине. Такав став илустрије чињеницом да га је Савет за социјалну 
политику, као представника Либергафа, именовао за координатора Радне групе за 
управљање миграцијама, која је пре годину дана израдила Локални акциони план за 
интеграцију избеглих и расељених лица, али га ужичка власт још увек није усвојила. 
Истакавши да је такве планове усвојило 65 локаних самоуправа у Србији, али не и 
Ужице, он каже да због тога град неће моћи да конкурише за средства УНХЦР. 
- За израду таквог документа ангажовала нас је и општина Чајетина и он је веома 
брзо усвојен, тако да ће та општина моћи да конкурише за око пет милиона динара за 
побољшање положаја избеглих и интерно расељених лица - објашњава Синђић и 
наводи да локална самоуправа у Ужицу досад није привхатала инцијативе Либерграфа. 
Зденка Ковачевић, председница пожешког удружења Сретење, каже да то удружење за 
осаманаест година постојања никада није било на општинском буџету, за разлику од 
других који су добијали новац јер су били блиски са владајућим странкама, а потом 
истиче да у сарадњи Сретења са локалном власти није било партнерства. 
- За осамнаест година у Пожеги су на власти биле готово све странке и са свима смо 
достигли одређени степен сарадње, али она је увек била таква да смо ми морали да 
аплицирамо за пројекте, остваримо контакате и све остало, што није добар партнерски 
однос - каже Ковачевићка и наводи да је Сретење покренуло иницијативу о утврђивању 
начина финансирања удружења грађана из општинског буџета. Формирана је, каже, радна 
група коју, осим представника Сретења, чине и чланови Народног парламента из 
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Лексовца, Форум ИУРИС из Новог Сада и два члана Општинског већа. До краја априла 
они би требало да понуде предлог те одлуке, која ће бити на јавној расправи, а потом и у 
локалном парламенту. 
Никада за 18 година СО Пожега није усвојила ниједну нашу иницијативу. Надам се да ће 
се та пракса променити, пошто решавање проблема од јавног интереса није само монопол 
власти, већ у томе треба да учествују грађани и њихова удружења, поручила је наша 
саговорница. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 03.04.2010. год. 
 
 
 

СРБИМА НАЈТЕЖЕ У ЗАДРУ 
Политика, Датум : 3.4.2010, Страна : А2 

 
 
Загреб, 1. априла – Потпредседник хрватске владе Слободан Узелац, који је на ту 
високу државну функцију дошао као представник српске националне заједнице 
преко СДСС-а, није задовољан стањем и праксом у заштити људских права, а 
посебно у оном делу који се тиче поштовања људских и мањинских права. Говорећи о 
томе у ријечком „Новом листу”, Узелац напомиње да при томе пре свега мисли на 
Уставни закон о правима националних мањина. 
„Данас се по правилу не ради толико о отпорима на нивоу владе. Главнина отпора је 
на нижим нивоима власти, у главама неких тобожњих истинских домољуба који 
мисле да ће опструкцијом у спровођењу закона штитити и унапредити хрватске 
државне интересе. Због таквих Хрватска данас плаћа одштете обесправљенима и 
оштећенима”, каже Узелац и наводи пример Задарске жупаније где је жупан одбио да 
примени Уставни закон према којем је морао да промени статут како би припадници 
националних мањина могли бити бирани на функције поџупана и члана жупанијског већа. 
Тиче се то најбројније тамошње мањине, српске. Под притиском из владе жупан је на 
крају морао да попусти, али још увек то не желе да спроведу две општине и град 
Бенковац. Истовремено, указује Узелац, највише насиља над житељима српске 
националности има управо на подручју Задарске жупаније. За то је, сматра он, 
последња на листи одговорних полиција. 
„Пре полиције одговорни су они који стварају климу толеранције на различите облике 
насиља. То ће, ако је реч о деци, понајпре бити родитељи, потом учитељ, вероучитељ и 
дакако носилац политичке власти. Јесте ли икада наишли на јавну осуду таквих 
инцидената од стране неког политичара, неког свештеника који је у проповеди осудио 
такво понашање?”, напомиње Узелац. 
Као највећи проблем Срба у Хрватској Слободан Узелац означава одрживи повратак 
избеглица, о чему каже: „Велики део кућа је обновљен, одређени број станова је 
људима враћен. Ту се направио помак. Кључни су проблем материјални услови 
живота, значи недостатак запошљавања. ” 
 

 
СРБИ ХОЋЕ НА КОСОВО 

Пресс, Датум : 3.4.2010, Страна : 4 
 

 
КРАЉЕВО - На Косово и Метохију се претходне године из Краљева вратило 110 
расељених породица са више од 240 чланова, а ове године очекује се повратак још 
300 породица, рекао је шеф Канцеларије УНХЦР у Краљеву Душко Куновски.  
Према његовим речима, УНХЦР је заједно са Министарством за КиМ и 
Комесаријатом за избеглице почео регистрацију заинтересованих расељених особа за 
повратак својим кућама. 
- До сада је регистровано више од 1.350 породица, односно више од 5.000 људи који 
желе да се врате - каже Куновски.  
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АЛБАНЦИ НА УСКРС ПРОТИВ СРБА 
Ало!, Датум : 3.4.2010, Страна : 3 

 
 
Албанци из Истока најавили су да ће протестовати у недељу, на Ускрс, због повратка 
Срба у село Жач, јавља КИМ радио. 
Координатор за повратак у општини Исток Весна Маликовић демантовала је тврдње 
Албанаца да међу Србима повратницима у село Жач има ратних злочинаца. Она је истакла 
да су повратници у Жачу одлучни да остану у свом селу. 
„Срби који су се вратили одлучни су да остану на својим имањима. Они су чврсто 
решени да тако учине без обзира на то што је за недељу, на Ускрс, заказан нов 
протест Албанаца“, казала је она. На протесту у четвртак, Албанци су прошли кроз део 
села носећи пароле на којима је писало „Нема повратка док се не пронађу нестали“, 
„Нећемо да радимо по српским плановима“, „Криминалцима нису потребне куће него 
ћелије“. Они су узвикивали „Идите одавде, са нашег слободног Косова“, „Ви сте нас 
убијали“. 
 
 

ИЗМЕЂУ РАДОСТИ ВАСКРСА И ТУГЕ ИЗБЕГЛИШТВА 
Правда, Датум : 3.4.2010, Страна : 36 

 
 
Већ десети Васкрс Далибор Обрадовић из БиХ и Веселин Ковач из Призрена 
дочекују као становници избегличког кампа у Крњачи. Од око 2.500 избеглица, 
колико је овај камп примио, данас их је ту око 340. Пре две године требало је да се 
Центар расели, али је донедавна заменица градоначелника Београда Радмила 
Хрустановић одбила да обезбеди плац за зграду. Како је реч објекту већем од од 800 
квадратних метара, град Београд је био надлежан, али овај модел решавања 
избегличких питања, иначе, успешно примењен у Смедереву, у престоници није 
остварен. 
– Жена ће само да офарба јаја, немам ја услова да Васкрс обележим како би требало, да 
припремим печеницу – каже избеглица из Брода, градића који је данас у Републици 
Српској, али је почетком рата био у рукама Хрвата, Далибор Обрадовић. 
Овај бегунац из хрватског логора, након годину дана заробљеништва, каже да је била 
идеја УНХЦР-а да се купи земљиште у Угриновцима и Бановцима. 
– Та земља предвиђена за нас продата је неким приватницима, а требало је да сви који су 
тада били овде добију монтажне куће. Али власти размишљају да, ако нас стамбено 
обезбеде, остају без пара које за нас добијају из света и од УН-а. 
 
Дан на грађевини за 650 динара 
 
Обрадовић је у браку и има двоје деце, једно има тек 15 месеци, а друго иде у други 
разред основне. Да би се прехранили, Далибор ради на београдским грађевинама. 
– Данас је премија ако човек заради 20 евра. Кад дођете код газде и тражите 20 евра као 
физикалац или 30 као мајстор, он каже: „Не може тако, већ евро и по на сат!“ Значи, 1.300 
динара дневно, од чега пола донесеш кући – прича Далибор. 
Уместо да се и убудуће потуца по градилиштима, решио је да живи на селу, у 
Алибунару, где је у оквиру програма Фондације „Владе Дивац“ добио кућу и 
земљиште, све у вредности од око 6.000 евра. Каже да ће на селу цела породица моћи 
да живи од 200 евра месечно. Огорчен је што избеглиштво траје тако дуго. 
– Све ово може да се реши за 24 сата, али неко размишља овако: зашто бих се решио 
некога ко ми доноси паре! То је истина која никоме не одговара и врло се тешко пробија у 
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медијима. Ја сам увек говорио оно што мислим, али новинари не објаве то што кажем. 
Говоре ми: изгубићеш ово, изгубићеш оно! Људи се плаше, али ја се не бојим и стојим иза 
онога што кажем и урадим – исповеда нам се Обрадовић и наставља:  
– Наша власт сада не функционише добро. Не функционише никако! Динкић изађе па 
каже: „Ја сам запослио 30.000 људи!“ А колико си људи, Динкићу, отпустио? Рачунам, 
само у Београду угашено је 2.500 градилишта... А да не говоримо о апсурду и глупости: 
која то држава још продаје срце привреде, ЕПС, па НИС, па „Телеком“... 
 
Нужни смештај дуже од деценије 
 
Некада становник Призрена, Веселин Ковач је 10 година становник Центра као и његова 
два сина и мајка, док је кћи удата и живи у Нишу. На Косову је радио у винарији 
„Косововина“ у Малој Хруши, а данас је портир у Водоводу. Тумарао је Србијом, са 
албанске на бугарску границу, па у Обреновац у сличан центар. Један син ради као 
трговац, други је у ПТТ-у. На питање како му је у кампу, одговара: 
– Да кажем да је добро није, али још лошије сам пролазио у неким другим местима. То је 
нужност, али та нужност се одужила. Сада сам се мало средио, а изашао сам са Косова са 
најлон кесом. Почео сам нешто да правим. Кућу су запалили и мени и брату, али сам на 
све муке прод’о тај плац, па сам у Кумодражу купио седам ари, направио приземље и 
планирам два спрата, али то још није усељиво. Е, сад треба на пролеће да довршимо, 
синови раде и узели су кредите. Малко смо се опасуљили, а до сада сам био без ичега. 
Доле сам имао пос’о, кућу, све... Онда, одједном, немаш ништа. Рат ти је то, губиш небо,  
губиш старину, кућу, пријатеље, брата… То ти је као лов на зечеве, рабежали се и нико ни 
за кога не зна.За васкршње празнике Ковачи фарбају јаја, сваке године, каже, слави и 
славу у собичку два са шест. 
– Позовем најуже, па нас стане колико стане. Само да обележимо празник, да деца славу 
наставе. Ако су ми све уплаћивали, требало би да за годину дана идем у пензију – каже 
Веселин. Рамуш Харадинај убио је својом руком Ковачеву стрину.  
Брат је био један од најбољих полицајаца у Приштини, погинуо је од НАТО бомбе која је 
погодила СУП, а његовог сина заклали су Шиптари и бацили га у језеро. Други брат живи 
у Панчеву, вози „паука“ за нерегуларно паркирана возила. 
– Ја нисам ни храбар, ни паметан. То што сам жив само је срећа, „спортска срећа“. Пази, 
Харадинаја пустили и сада можда треба да се извињавамо и Харадинају као што смо се 
извинили за Сребреницу. А они тамо поклали села, све до Дрине. Нисам политичар, али 
стицајем околности морам се бавити политиком.Већ две године Ковач је шећераш, па 
узима таблете. 
– И жену некада спопада нервоза, али она иде, ради, мучи се по ресторанима, кухињама, а 
када радиш не размишљаш о глупостима. Само да ту кућу средимо и већ једанпут „у људе 
да се унесемо“ – закључује Ковач. 
 
Антрфиле : Највише ми се свиђа Вучић 
 
– Опростите, највише ми се свиђа Вучић, он каже Ђелићу, оном малом лопову, ти си 
украо 11 милиона евра. Спавао си на теткином каучу, а? А сад 11 милиона евра. Ја волим 
кад тако човек отворено каже – прича Ковач Он не опрашта ни данашњем министру 
Ивици Дачићу на порукама којима је збуњивао Србе на Косову у периоду после 
Кумановског споразума. 
– Биће мало вакум, знаш оно, дођу међународне снаге, будите ту на Косову. Али мени 
прорадило, бре, оно што ми је тата покојни причао, који је све прошао тамо по Црној 
Гори, Херцеговини, одакле смо стигли на Космет. Чим, каже, иде војска иди и ти. 
Један од ретких блиставих момената у сивој избегличкој стварности Ковача јесте митинг 
за Косово. 
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– То ме је огрејало. Па сад неко каже „Косово за женске патике“. А оне женске, шта оне 
знају? Била гужва, па ’ајде да узмемо патике. А мени је НАТО запалио кућу, што не би 
његова амбасада горела овде. То је један – један у неку руку, ти мени – ја теби. 
 
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 05.04.2010. год. 
 
 
 

ПРАЗНЕ ПАКЕТ ЗАКОНА 
Вечерње Новости, Датум : 5.4.2010, Страна : 2 

 
 
ПОСЛАНИЦИ ЗАВРШАВАЈУ УСКРШЊИ ОДМОР 
 
ПАРЛАМЕНТ се протекле недеље бавио и усвојио Декларацију о осуди злочина у 
Сребреници, а ове седмице наставља редовним темпом. Посланици се са петодневног 
ускршњег предаха враћају прекосутра. Чека их наставак седнице са 94 тачке дневног 
реда. Прешли су само једну - Закон о избеглицама, који предвиђа олакшавајуће 
услове под којима избегли могу куповати станове или куће уз помоћ државе. 
Парламентарци треба да расправљају и о изменама и допунама Закона о регионалном 
развоју, који уводи пет региона - Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и 
Источна Србија, Косово и Метохија. 
Разговараће се и о изменама документа о праву грађана на бесплатне акције и новчану 
накнаду у поступку приватизације, као и о Агенцији за приватизацију. На дневном реду су 
закони о метеорологији, шумама, водама, пиву... 
Јавност са интересовањем чека дискусију о Закону о заштити становништва од 
изложености дуванском диму. Овим актом се уводе строга правила, која предвиђају 
забрану пушења у јавним установама и угоститељским објектима. Они који конзумирају 
цигарете имаће посебне просторије или делове за дувански дим. 
 
 

АРБОЛЕДА: НЕЗАВИСНОСТ ОКОНЧАЛА ПОВРАТАК СРБА 
Политика, Датум : 5.4.2010, Страна : А5 

 
 
После проглашења независности Косова, буквално је стао повратак расељених, 
изјавио је у шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за 
избеглице у Србији Едуардо Арболеда. Према његовим речима, ове године 5,5 
милиона долара је усмерено на изградњу кућа и друга трајна решења за проблеме 
избеглица у Србији, а око 4,7 милиона долара биће обезбеђено за исту врсту помоћи 
интерно расељеним лицима са Косова.  
Уз ове програме које радимо, нагласио је Арболеда, покушавамо да омогућимо повратак 
расељених и сарађујемо са свим факторима да би се повећао број повратника, поштујући 
право сваког човека да се врати у свој дом. Такође, лобирамо код међународних 
донатора да нам дају што више новца који је потребан за Косово, рекао је Арболеда, 
истичући да је УНХЦР покренуо кампању регистрације расељених лица која желе да 
се врате на Косово.  
Он претпоставља да су, када је проглашена независност Косова, избегли сигурно 
осећали да нису тамо добродошли, што је разлог ограниченог броја повратника.  
Други разлог је тај што је повратак тежак процес, указује Арболеда и објашњава да многи 
не пристају да се врате под понуђеним условима, већ инсистирају да добију нове куће, 
што УНХЦР није могао да им обезбеди.  
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Према подацима УНХЦР, прошле године на Косово се вратила 631 особа. При томе, 
184 особе вратиле су се уз помоћ УНХЦР, 447 преко других организација, али већина 
се вратила спонтано.   
 
 

НАРОД ПИТА ПОСЛАНИКЕ 
Вечерње Новости, Датум : 5.4.2010, Страна : 3 

 
 
 „Вечерње новости“, Трг Николе Пашића 7, 11000 Београд, „Народ пита посланика“   
 Преко сајта „Новости“: www.novosti.rs и на мејл: narodpita@novosti.rs 
 
Какве новине доноси Закон о избеглицама? 
 
Пита: МИЛАН МИЛИВОЈЕВИЋ, ВАЉЕВО 
 
Овај закон треба да омогући да избеглице лакше дођу до крова над главом. Моћи ће да 
откупе и закупе државне станове, добијају помоћ од државе за куповину сеоских кућа 
и грађевински материјал. Обишла сам све колективне центре и видела да у њима 
деца шест-седам година нису пила млеко, већ су се хранила на казану, чорбом од 
купуса, уз мало хлеба.  
Међу избеглицама је 32 одсто незапослених, чак трећина њих месечно прима мање од 
48 евра. Пре избеглиштва 88 одсто људи имало је решено стамбено питање. Сада је 
проценат пао на 54 одсто. У државама одакле су побегли само четири одсто њих били 
су подстанари, а сада их је 26 одсто. Неких 25 процената укупног броја сместило се у 
станове рођака и пријатеља. 
 
СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ-ПЛАВШИЋ 
ПОСЛАНИК Г 17 ПЛУС 
 
Наша рубрика „Народ пита посланике“ изазвала је огромно интересовање читалаца. 
Позивамо вас да и даље шаљете питања народним посланицима о ономе што вас тишти. 
Тиме ћете их на најбољи начин подсетити и на њихова предизборна обећања. 
 
 
 

ОСТАЛИ УПРКОС СВЕМУ 
Вечерње Новости, Датум : 5.4.2010, Страна : 42 

 
 
Малобројни Срби и даље преживљавају у древном Душановом граду Призрену 
 
Фреску непроцењиве вредности из 13. века Албанци стругали до пола 
 
Смештен у подножју Шар-планине, у Призренској котлини, древни град Призрен 
био је и остао стециште историјских, духовних и културних споменика. Кривудави 
сокаци, омеђени високим оградним зидовима, Камени мост који сија на сунцу, тврђава 
Каљаја и уништене српске средњовековне светиње указују на најстарије и највредније 
старо градско насеље на Косову и Метохији. 
У центру града, својом лепотом и величином издваја се делимично обновљена Саборна 
црква светог Ђорђа из 19. века, која је, као и десетак српских светиња у овом граду, 
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страдала у мартовском насиљу 2004. године, када су хорде албанских екстремиста 
уништиле све што је српско. 
Уз ограду цркве угоститељски објекти, из којих трешти албанска музика, пуни младих 
Призренаца. Пролазимо поред њих, уочени смо, али не реагују. У порти Саборне цркве, 
поред старе цркве из 15. века налази се обновљени парохијски дом и Величански двор, 
некадашње седиште последњег руског конзула Јастребова.  
На улазу, припадници Косовске полицијске службе, Албанци. Добродошлицу нам је 
пожелео монах Михајло, духовник преосталих Срба у Призрену, који од прошле године 
живи у Призрену и надгледа обнову српских светиња. 
- Благослов Божији и лепота је живети у Призрену, јер се осећаш као да си у средњем 
веку, занемарећи људе и околину око себе - каже отац Михајло показујући нам рушевине 
српских цркава подно тврђаве Каљаје. 
- Није постојао ниједан храм у Призрену који није спаљен и уништен. Оне које нису 
рушили, уништавали су аутомобилским гумама и другим запаљивим материјалима, 
стварајући ломачу изнутра. То је најбоље видљиво у цркви Богородице Љевишке, 
где су фреску из 13. века стругали до пола, а све са намером да униште 
средњовековно културно благо. Они су једноставно покушали да нас збришу, и то се 
десило - каже отац Михајло. Он додаје да се кућа да обновити, али се тешко обнавља 
живот у њој. 
- То је оно што боли и тиња у сваком од нас - тихим гласом прозбори Михајло.У 
Призрену данас, међу више од 200.000 Албанаца живи 18 Срба, од којих је најмлађа 
четворогодишња Милица Ђорђевић. Она, са мајком Евицом Ђорђевић, живи у стамбеној 
згради у граду. Уз њих је, као и претходних 11 година, најбољи пријатељ Аврам Мујовић 
(81). Чекају нас испред цркве Богородице Љевишке. 
- Наш живот у Призрену у најкрећем гласи - кућа, црква, парк, а понекад одемо и до 
продавнице. Увек ми је на уму „немојте се злу надвладати, већ надвладајте зло добром“. 
Ја сам учинила све да задњих 11 година опстанем у овим условима, а ништа ме није 
мимоишло. И поред тога, за мене реч одлазак не постоји - каже Евица. 
Она истиче да су гробови њених најмилијих, родитеља и деде, који је био парох 
љубиждански, у Призрену. 
- О задушницама обилазим њихове гробове, а да ја нисам овде, ко би им запалио свећу - 
каже Евица и додаје да „док је добрих људи, као што је деда Аврам, бориће се да остане у 
свом граду“. Набораним старачким рукама, као своје најмилије унуче, пригрлио је деда 
Аврам малену Милицу. 
- Ја сам хуманиста и моја породица одобрава ово што радим. Важно је бити човек и 
помагати онима који су у невољи. Екстремисти ми прете, али ја се не плашим. Човек се 
једном роди и умре, а ја ћу, док сам жив, бринути и пазити Евицу и Милицу - плачним 
гласом каже деда Аврам, који се прошле године, на Светог Илију, свестан својих корена, 
крстио у цркви. 
Сећање на некадашњи Призрен, када је у њему било близу 10.000 Срба, чува и 
старина Милош Некић (82), који је једини Србин у улици близу центра града.  
Преживео је многобројне нападе, покушај линча, свакодневне претње, којих и данас 
има, али на одлазак из Призрена и на продају своје имовине и не помишља. 
- Овде сам се родио, овде одрастао, овде желим и да умрем. Кућу су ми палили три пута, 
седам пута секли телефонске жице, два пута ми кидали струју. Четврти пут су ми кућу 
запалили 17. марта 2004. године, а спасао сам се бежећи преко крова суседне куће. Био 
сам евакуисан у бази Кфора, живео сам и у селу Новаке, али и поред свих недаћа овде је 
најлепше - каже деда Милош и истиче да његова имовина, за коју се свакодневно 
распитују комшије Албанци, није на продају. 
Одлазимо из древног Душановог града, остављајући малобројне, али веома храбре, Србе 
да трпе, тугују и уз много одрицања остану на својим огњиштима. Жеља нам је, као и 
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њима, да се у овај град, који се некада поносио мултиетничким животом, поново врате 
Срби и оживе српске светиње. 
 
Антрфиле : КОНКРЕТНА ПОМОЋ  
 
У могућ повратак већег броја Срба у Призрен верује и државни секретар у Министарству 
за Косово и Метохију Оливер Ивановић. 
- Призрен је био и остао урбана средина и зато сматрам да ће овде најпре да заживи 
међуетнички живот. У томе мора помоћи међународна заједница, Српска 
православна црква, држава Србија, а битно је успоставити и индиректну сарадњу са 
косовским властима. Малобројне Србе у Призрену тренутно одржава јака воља и 
вера у Бога, и зато у најкраћем могућем року морају добити конкретну помоћ - рекао 
је приликом недавне посете Призрену Оливер Ивановић. 
 
 

СВИ СРБИ У ЈЕДНОЈ УЛИЦИ 
Политика, Датум : 5.4.2010, Страна : А20 

 
 
Од 6.000 Срба у Ораховцу остало их је 380 у сокацима око цркве, десетак година 
живе као у гету, тек недавно уклоњена је бодљикава жица која их је штитила од 
Албанаца  
 
Ораховац – На тргу, у центру вароши, где вести прве стижу, уз саму ограду цркве Успење 
пресвете Богородице, четворо Срба загледаних у шаке. „Већ поодавно никог нема, 
заборавили нас изгледа сви. А ми, овде као у неком резервату, ослушкујемо хоће ли се нас 
ко сетити. Није, ко некад, али је тешко. Много тешко”, говори видно обрадован што нас 
види Златко Рашић, запослен у школи „Вук Караџић”, један од 380 преосталих Срба у 
овом граду. 
Каже да је у Ораховцу сам јер жена и деца не смеју из централне Србије. Брата су му 2000. 
године, 19. фебруара, киднаповали у албанском делу Ораховца. 
„Имао је поверења у Албанца. Позвао га један, којег је знао, да се нађу у кафани. Отишао 
и више се није вратио”, говори као за себе онижи средовечни човек док му поглед лута у 
даљину, у винограде које ни он, као ни остали Срби, поодавно не обрађује, а имао је 
Ораховац плодне винограде, најкрупније грожђе у Метохији, најбоље вино... 
До њега Зоран Спасић, 40. му је година, живи са родитељима. Развео се, а дане, као и 
остали овде, који су остали без посла и живе од минималца, прекраћује поред цркве, где се 
звона огласе кад неко умре, али и кад се – роди.  
Ипак, прошле године у Ораховцу, где је, пре ратних сукоба, живело око 6.000 Срба, 
заплакало је 18 беба. Причају о томе Благоје и Оливера Радић истичући да то улива 
наду осталима да овде ипак живота има. Оливера је професор српског језика у 
оближњој школи а Благоје ради у продавници коју је отворио уз саму кућу. Имају четворо 
деце, најстарији је ученик Црквене гимназије у Грчкој, а најмлађем је две и по године. 
Прича Оливера да је некада школа што средња што основна, у којој наставу похађају деца 
из Велике Хоче, имала 140 ђака. 
– Писали смо Министарству просвете да се отвори нови смер, рецимо туристички, јер с 
обзиром на поднебље деца би нашла ухлебљење овде, али нема одговора – говори 
Оливера која у слободно време пише за једини српски лист на Космету.  
Ту у Ораховцу, у српском делу, у једној улици, у делу вароши која се простире на око 300 
метара, гостопримство нам пружа Славица Витошевић, радник локалне канцеларије. 
Живи с мужем, једно дете завршило ДИФ и не ради, ћерка запослена у Дому здравља у 
Ораховцу. Насмејана, ведрог духа, рекло би се да је тек стигла у Ораховац. Прича да су 
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људи још у страху од лета 1998. када је УЧК напала Србе а од тада, за ових 10 година, 
киднаповао је 66 Срба и убијено 18.  
– Још ми је ноћу пред очима слика разуларених Албанаца који су 17. марта 2004. 
јуришали на нас. Спасао нас КФОР и косовски полицајци. Не смем тога ни да се 
сетим. Људи су оболели, јер 10 година живимо у логору, без жица, доскора нас је 
бодљикава жица делила од албанског дела, тамо код, како кажемо, имагинарне 
линије код Ранкове кафане – прича Славица показујући руком ка албанском делу 
Ораховца.  
Већ пада први мрак, мукла тишина осећа се у српском делу Ораховца, у тесним сокацима. 
Замандаљене капије, а само се тек негде реза отвори и провири понека мала дечја глава. 
Иза тешких дрвених капија и високих зидина осталих из оног, турског доба, већ почео да 
се шири мирис тек процвалих љубичица. 
Испред нас истрчава Бесмир Гаши. Мали Ром, ученик првог разреда. Србима каже да је 
Бесмир а када дођу странци представља се као Мили. Напуштамо варош и усамљене Србе 
док с минарета одјекује глас мујезина. Улазимо у албански део Ораховца, у гужву, у 
вреву, док за нама остају огромне тек изграђене куће. Нове на месту запаљених или 
порушених у којима су некада живели Срби. 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 06.04.2010. год. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 6.4.2010, Страна : 5 

 
 
ВЛАСОТИНЦЕ - На локацији Стара циглана почела је изградња стамбене зграде са 
десетак станова за избегличке и расељеничке породице. Према речима Срђана 
Шушулића, председника власотиначке општине, средства у износу од 12 милиона 
динара обезбедили су грчка невладина организација "Европска перспектива", 
надлежно министарство и локална самоуправа. 
У комшилуку је већ сазидана за ове потребе једна вишеспратница у којој се скућило осам 
избегличких породица, а у овој општини живи 150 избеглица. 
 
 

ИЗБЕГЛИМ РОМИМА ЈОШ 10 КУЋА 
Блиц – Србија, Датум : 6.4.2010, Страна : 2 

 
 
НОВИ ПАЗАР - Председник муслиманског хуманитарног друштва „Мерхамет“ 
Исмет Суљовић рекао је да ће то друштво уз финансијску помоћ норвешке црквене 
организације НЦА ове године изградити десет кућа за Роме избегле са Косова. Око 
150 Рома, који су смештени у Блажеву код Новог Пазара, већ годинама живе без струје, 
воде и елементарних услова за живот. Они немају посла и углавном се прехрањују 
скупљајући папир и метал и потом то продајући на отпадима.  
- До сада смо направили 16 кућа од тврдог материјала, а ове године изградићемо још 
10 кућа и 16 кровних конструкција као и 25 санитарних чворова за Роме у Блажеву - 
рекао је Суљовић. 
 
 

СРБИ СА КИМ СЕ ПЛАШЕ ПОВРАТКА 
Курир, Датум : 6.4.2010, Страна : 5 

 
 
Недостатак безбедности и претње хапшењем због недоказаних оптужнића главни разлози 
због којих је заустављен повратак расељених на Космет 
 
БЕОГРАД - Срби не могу да се врате на Косово и Метохију јер се плаше за своју 
безбедност, каже за Курир министар за КиМ Горан Богдановић!Министар истиће да 
постоји више од 1.000 породица које желе да се врате у покрајину. 
- Прошле године урадили смо попис прогнаних, који су махом у центрима, и утврдили смо 
да има 1.274 породиће које желе да се врате на Косово. Попис смо радили у сарадњи са 
УНХЦР. Пре неки дан двадесетак људи вратило се у село Жач, али су Албанци одмах 
кренули у протесте. То најбоље показује да они не желе Србе за комшије и то је главни 
разлог за неповратак. Ситуација подсећа на ону у Хрватској када је прећено неким тајним 
оптужнићама за злочине, а да нема доказа. Људи се плаше хапшења - истиће Богдановић. 
Да је повратак расељених на КиМ буквално стао после једностраног проглашења 
независности покрајине, тврди и шеф представништва Високог комесаријата 
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Уједињених нација за избеглиће у Србији (УНХЦР) Едуардо Арболеда, према чијим 
подацима се прошле године на Косово вратила свега 631 особа. 
- При том, 184 особе вратиле су се уз нашу помоћ, а 447 преко других организација. 
УНХЦР не може да реши проблем безбедности и јасно је да постоји фрустрација 
расељених - закључује Арболеда. 
 

 
ХРВАТИ ДА СЕ ИЗВИНЕ ЗА ПАВЕЛИЋЕВЕ ЗЛОЧИНЕ 

Правда, Датум : 6.4.2010, Страна : 10 
 
 
ЏЕМС БИСЕТ БИВШИ КАНАДСКИ АМБАСАДОР У БЕОГРАДУ, ПОРУЧУЈЕ: 
 
Хрватска би, пре уласка у ЕУ, поред формалних услова, морала да испуни и још 
један морални захтев - да се у потпуности и јавно извини за своју улогу у Другом 
светском рату, оценио је Џемс Бисет који је био амбасадор Канаде у Београду 1992. 
године. 
У ауторском тексту у бостонском листу Кришчен сајенс монитор, он је констатовао да је 
Хрватска испунила већину формалних захтева за улазак у ЕУ. 
- Ипак, постоји још један, морални захтев, који Хрватска, због себе, треба да испуни пре 
него што буде примљена. Хрватска треба да без ограда и јавно призна своју улогу у 
Другом светском рату, као лојалног савезника у остварењу циљева нациста, и својс 
ревносно учешће у геноциду над Србима, Јеврејима и Ромима - оценио је Бисет, познат по 
томе што је за избијање рата у БиХ оптужио америчког колегу Ворена Цимермана. 
Он је упозорио да су досадашње ограде од НДХ биле недовољне и лажне, и да би 
Хрватска требало да се угледа на Немачку. 
- Раштркана, неодређена и млитава порицања, под маском извињења, која је Хрватска 
користила да би поправила свој имиџ последњих година, се не рачунају. Та земља треба да 
се ухвати у коштац са својом геноцидном улогом на исти начин на који је то Немачка 
учинила са својом нацистичком прошлошћу - истакаоје Бисет. 
Академик Коста Чавошки оценио је да нема никакве сумње да је изјава Бисета оправдана. 
-  Оно што су хрватске усташке власти такозване Независне Државе Хрватске починиле, 
није ништа друго него најбезочнији геноцид. Стотине хиљада Срба, Рома и Јевреја је 
побијено том приликом. Како су тај злочин починили хрватски главари и њихови оружани 
одреди, они су тиме осрамотили и цео хрватски народ. Зато би било добро да се Хрватска 
као држава, у име свог народа, извини свима онима који су били жртве тог злочина, а то 
су, пре свих, Срби - рекао је Чавошки. 
Председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске, Милојко Будимир, 
оценио је да је иницијатива бившег канадског амбасадора на месту, али да би за Србе 
протеране из Хрватске једино задовољење било да се Хрватска искрено извини и да то 
извињење прате конкретни потези хрватске владе. 
- Немогуће је да се настави са једностраним извињавањима у наше име, што је учинио 
председник Борис Тадић, поготово што се то тражи од оних који су били жртве и у 
ратовима деведесетих и у Другом светском рату. Због Јасеновца и других страдања 
извињење би требало да стигне и из самог врха католичке цркве - рекао је Будимир. Он је 
сагласан са Бисетом у оцени да хрватски парламент треба да донесе декларацију. 
- Осим извињења и ограда од злочина, Хрватска би требало да престане да слави празнике 
којима обележавају прогон једне трећине свога становништва, а то су били Срби. Не може 
„Олуја" да буде државни празник у Хрватској. Без таквих промена, то не би било 
извињење од срца и биле би то само речи које ништа не значе - рекао је Будимир. 
 
Антрфиле : Будимир: Срби и даље грађани другог реда 



 3 

 
Милојко Будимир је оценио да декларативни чин извињења не би био оно што би 
задовољило Србе из Хрватске. 
- Имали смо ми тога у прошлости. Сећамо се неких Месићевих изјава, након којих се у 
животу ништа није побољшало. Остајали смо грађани другог реда, без права на своју 
имовину, станове, пензије - закључио је Будимир. 
 
 

СКУПО ОДРЖАВАЊЕ ЗАУСТАВИЛО УСЕЉЕЊЕ 
Данас, Датум : 6.4.2010, Страна : 19 

 
 
Иако је отворен пре четири месеца, Дом за старе у Ужицу још не ради 
 
Ужице - Дом за старе, који су у насељу Забучје 10. децембра прошле године свечано 
отворили Расим Љајић, министар за рад и социјална питања и градоначелник 
Ужица Јован Марковић, у присуству мноштва званица, још не ради.  
Два месеца после тога, усељено је тридесетак избеглих и расељених лица, али они су 
више боравили у неусловним баракама оближњег Прихватног центра, у којима су 
пре тога годинама становали, јер у новом објекту није било грејања. С друге стране, у 
нови објекат нису усељена остала стара лица из Ужица и околине, иако је то било 
предвиђено.     
Градоначелник Марковић рекао је Данасу да су високи трошкови одржавања новог 
објекта, који нису били планирани за крај прошле и почетак ове године, основни разлог 
што та установа још  не ради.  
- Желели смо да у том периоду обезбедимо да се у тај објекат уселе избегла и 
расељена лица, која су изразила такву жељу, јер су живели у веома лошим условима 
у Прихватном центру. Наша идеја је била да се, након анкетирања заинтересованих, 
уселе и остали станари, али проблем је настао због великих трошкова грејања, који 
нису били предвиђени за крај прошле и почетак ове године. Да би локална самоуправа 
и Министарство за рад и социјална питања избегли плаћање вишемилионског износа за 
грејање, одржавање, али и запошљавање нових људи, одлучили смо да сачекамо почетак 
априла и да распишемо конкурс за пријем осталих станара - рекао је Марковић, додајући 
да је тај процес у току, те да би први станари требало да се уселе овог или током наредног 
месеца, што зависи од активности Центра за социјални рад.   
Иначе, изградња Дома за старе у Ужицу почела је 2003. године, када је УНХЦР, 
преко Швајцарске организације за развој, за прву фазу обезбедио 400.000 евра. Три 
године касније, завршена је друга фаза, коју је са 48 милиона динара финансирало 
Министарство за рад и социјална питања, а након две година обезбедило је додатних 
15 милиона динара и још толико прошле године, а у трошковима је учествовала и 
локална самоуправа. Дом за старе, прва установа такве врсте у ужичком крају, чине два 
објекта међусобно повезана површине од око 1.700 квадратних метара.  
Има по 16 двокреветних и трокреветних соба, дневни боравак, кухињу, трпезарију, 
вешерницу и остале садржаје, а потребно је да се обезбеди и додатна опрема, која је 
неопходна за свакодневни живот будућих станара. 
 
Антрфиле : Забрана запошљавања 
 
- Знам да дом не ради. Поред осталог, имамо проблема са запошљавањем нових радника, 
јер је запошљавање заустављено у државним установама. Проблем недостатка стручних 
кадрова изражен је и у другим домовима и сличним установама, због ограничења у 
буџету, али надам се да ћемо изаћи из кризе, што ће омогућити да такве установе 
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нормално функционишу - рекао је Данасу министар Расим Љајић током недавног боравка 
у Ужицу. 

 
 

ЕВРОПА ЈЕ НА КОСОВУ НАПРАВИЛА „ДРУГИ КИПАР” 
Дневник, Датум : 6.4.2010, Страна : 2 

 
 
И Н Т Е Р В Ј У: ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ ЗА 
КиМ 
 
Представници 26 српских избеглих породица пре неколико дана самоиницијативно су се 
вратили у етнички мешовито село Жач у општини Исток на Косову. У потпуно 
разрушеном српском делу села повратнике су дочекали представници УНХЦР-а у 
општини Исток, косовског министарства за повратак, Кфора и Косовске полиције. Поред 
разрушених домова повратницима су на три локације подигнути шатори УНХЦР-а, у 
којима ће боравити док се за њих и њихове породице не обнове старе или изграде нове 
куће. Нажалост, одмах по њиховом доласку почели су и протести тамошњих Албанаца, а у 
неколико наврата на камп су бачене и каменице. 
– Људи из Жача су покушали да скрену пажњу, поручивши овим потезом да још увек 
постоје иако је прошло 11 година од када су морали да напусте своје домове. Код њих је 
јака жеља да се врате, чак и по цену да се изложе ризику, јер косовски Албанци их нису 
дочекали добродошлицом, напротив. У сваком случају, чињеница је да је ово порука и 
држави Србији и међународној заједници, али и Приштини, пошто је јасно да се и у овом, 
као и у свим сличним случајевима, заправо ради о политичком проблему, иако би требало 
да је реч о чисто хуманитарном питању – каже за „Дневник” државни секретар у 
Министарству за КиМ Оливер Ивановић, који је јуче обишао повратнике у насељу Жач 
како би их охрабрио да остану. 
 
Да ли је реално очекивати да овакве поруке обичних људи представљају иницијалну 
капислу да коначно започне дијалог Београда и Приштине о тзв. животним питањима, а да 
она тешка, политичка, за то време остану по страни? 
– Тешко, јер су на Косову и повратак, и имовина протераних, и кад нема воде, и када нема 
струје... пар екселанс политичка питања. Стога би такав покушај имао шансе на успех 
само ако би био искрено инициран од ЕУ и САД јер они, објективно, имају највећи утицај 
на дневна размишљања и одлуке власти у Приштини. Нажалост, до сада је свако њихово 
помињање тзв. техничких питања прелазило у чисто политичке захтеве, где се од нас 
мање-више тражи признавање косовске квазинезависности. 
 
Може ли на сарајевској конференцији ЕУ – Западни Балкан, најављеној за 1. јун, у том 
смисли бити направљен помак? 
– Чисто сумњам да ће и тамо бити нађен формат који би омогућио директне разговоре 
Владе Србије и косовских Албанаца. Једина могућ ност коју ја видим је кроз неки 
међународни форум, пре свега Европску комисију, Савет Европе... Али и тада ће ићи 
веома тешко. Нажалост, Европљани се и даље изненађују нашим оштрим реакцијама када 
им јасно кажемо да од Косова не можемо и нећемо да одустанемо. Јер то је осећај 
одговорности и према Уставу, али и према  
националној историји. 
 
Очекујете ли да у Сарајеву буде пронађена формула која ће омогућити учешће и Београда 
и Приштине на том скупу? 
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– Унмик-Косово или Косово под Резолуцијом 1244 су за нас прихватљиви модалитети. 
Није нама проблем што се Приштина појављује на регионалним скуповима, већ нам је 
проблем да на њима фигурира као независна држава, јер ми то никада нећемо признати. И 
зато не сме да буде никаквих трикова. Формула мора да буде принципијелна и веома 
јасна; она треба да омогући косовским Албанцима приступ свим регионалним форумима 
јер то јесте најбољи пут да се решавају нека животна питања на Косову, али они на тим 
скуповима не могу наступити као држава. 
 
Али на том „државном” њиховом наступу све више инсистирају земље које су признале 
независност? 
– Њима је тешко објаснити да су направили трагичну погрешку јер је то сада укопало 
косовске Албанце у њихову позицију. Наиме, ма колико се Србија сада приближавала и 
нудила некаква конструктивна решења, косовски Албанци не могу одустати од 
инсистирања на независности јер више нису у томе сами; подржавају их и 22 чланице 
Европске уније, као и САД и још неке моћне земље које нису део ЕУ. Зато је јасно да 
решења неће бити све док не оживе ти регионални форуми, и то кроз формулу о којој смо 
говорили – под плаштом Резолуције 1244 која је још увек на снази. 
 
Наша политика и даље инсистира на отварању нове рунде статусних преговора по 
мишљењу Међународног суда правде о легалности косовске независности, што Приштина 
и они који су је признали а приори одбацују? 
– Представници држава које су признале независност Косова имају неколико мантри. 
Најпре, по њима повратак на старо није могућ. Друга је да није могуће ни некакво 
„замрзавање конфликта”. А трећа мантра је да нови разговори о статусу не долазе у обзир. 
Међутим, да је статус Косова баш тако зацементиран – па не би исте те државе наводиле 
моделе „две Немачке”, „Кине и Тајвана” или „Ирске и Велике Британије”. Дакле, и њима 
је сада јасно да заправо нису завршили посао, а није га ни могуће завршити све док се 
Србија не сложи с некаквим решењем. А Србија се никада неће сложити с независним 
статусом Косова.  
 
Шта је онда излаз?  
Па нови разговори о статусу. Али не форсирани, данас или сутра, дан или два по ставу 
МСП-а. Ми с проблемом морамо да живимо неко време. То не значи да у међувремену све 
треба да стоји, напротив.Наш циљ је Европска унија и ми ка њему морамо ићи убрзаним 
корацима. А све то да бисмо што пре постали део ЕУ, и то с Косовом и Метохијом, где се 
неко време неће примењивати правила Уније, једнако као што се данас не примењује 
визна либерализација. Могу из Брисела да стижу јадиковке типа: Не треба нам нови 
Кипар... али ако заиста желе регион под окриљем ЕУ, другог решења нема. Уосталом, 
управо су они направили тај ’други Кипар’! 
 
Антрфиле : Мало пара за повратак 
– Буџет нашег Министарства је око 40 милиона евра, али то ни изблиза није довољно пара 
јер највећи део тог новца одлази на плате великог броја запослених у локалним 
самоуправама на Космету и за социјална давања. Заправо, за читав сектор повратка у 
покрајину Министарство издваја око 2,5 милиона евра.  
С друге стране, у косовском буџету је за те намене опредељено 6,5 милиона евра. У неком 
смислу и јесте у реду што они издвајају толико новца, јер су директно или индиректно и 
криви за рушење српских кућа и расељавање српског живља. Али није добро што ми не 
издвајамо више. 
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АНЂЕЛИНА И БРЕД ОБИШЛИ ИЗБЕГЛИЦЕ 
Ало!, Датум : 6.4.2010, Страна : 10 

 
 
НАЈПОЗНАТИЈИ ХОЛИВУДСКИ ПАР ИЗАЗВАО НЕЗАПАМЋЕНУ ПАЖЊУ У 
САРАЈЕВУ! 
 
Први дан Ускрса, најрадоснијег хришћанског празника, донео је житељима Сарајева 
изненађење које ће памтити целог живота. Наиме, тога дана су Анђелина Џоли и Бред Пит 
буквално су банули у главни град Босне и Херцеговине и својим доласком пореметили 
мирну свакодневицу наших комшија. Како „Ало!“ сазнаје, познати пар је ноћ провео у 
америчкој амбасади, иако су босански медији извештавали да је закупљен хотел „Европа“, 
који је био даноноћно опседнут, како представницима медија тако и обичним грађанима 
који су хтели лично да виде овај чувени холивудски пар. 
У понедељак ујутру, Анђа и Бред су у пратњи УНЦХРа отишли до Горажда, где су 
посетили избеглички камп „Сплавиште“, што је овековечио и фотограф листа „Дневни 
Аваз“. Тамо су два сата провели у разговору са избеглицама и интерно расељеним 
лицима са подручја југоисточне Босне, а циљ њихове посете је указивање на 
проблеме ових особа и налажење начина за њихово решавање.  
Најпознатији холивудски пар слетео је у недељу после подне на сарајевски аеродром, где 
су стигли из Венеције након дана проведеног са Џонијем Депом и Ванесом Паради. Након 
обиласка Сарајева, Анђа и Бред су чартер летом одлетели у Дубровник. 
 
Антрфиле : Пробали ћевапе и сликали се поред Дрине! 
 
 Како „Ало!“ сазнаје, познати пар је ручао у хотелу „Бехар“ у Горажду, где су имали 
прилику да пробају локалне специјалитете: - Они су нормалнији него сви ми. Јели су 
босанске специјалитете, а посебно су им се свидели ћевапи. Након тога су се сликали 
поред Дрине, али смо њиховом менаџерском тиму обећали да ништа неће изаћи у јавности 
- каже за „Ало!“ власник овог прелепог здања и додаје да је једва одбранио свој објекат од 
људи. 
Још не верују да су Анђа и Бред отишли, па се не разилазе. Чекају у заседи да их виде јер 
им је пропао покушај да на силу уђу док су боравили овде - каже он за „Ало!“. 
 
 Холивудски глумци посетили Разу Бабић чије су близнакиње у Србији 
 
Током боравка у избегличком кампу “Сплавиште”, Бред Пит је разговарао са Суадом 
Шехић, избеглицом из Вишеграда, која још у шоку, јер очекивала да стан главом и брадом 
банути баш овај глумац. Док је њен супруг боравио код Суаде, Анђелина је цело пре 
подне провела код Разе Бабић, слушајући њену тешку животну причу. Наиме, Рази су 
ћерке близнакиње још за време рата узете и усвојене од стране неке породице из Србије. 
Чланови УНХЦР строго станарима овог центра да новинарима не откривају детаље 
разговора са чувеним холивудским хуманистима. 
 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 07.04.2010. год. 
 
 
 

НОВИ ДОМ ЗА 68 ПОРОДИЦА 
Курир, Датум : 7.4.2010, Страна : 14 

 
 
Све преостале избеглице у Пожаревцу биће збринуте изградњом станова, куповином 
сеоских кућа или доделом грађевинског материјала 
 
ПОЖАРЕВАЦ - Градско веће одлучило је да у следеће две године стамбено збрине све 
избеглице.Усвајањем анекса Локалног акционог плана предвиђено је збрињавање 68 
избегличких породица. Ове године почиње изградња 20 станова на локацији 
Расадник, на Лучичком путу, која обухвата површину од око 1.000 квадрата.  
Потребних 50 милиона динара за ову инвестицију обезбеђено је из фонда Националног 
инвестиционог плана, а градска управа уступиће грађевинско земљиште са уређеном 
комплетном инфраструктуром. 
- Осим изградње станова код Расадника, планира се изградња још 20 у Месној 
заједници Сопот. За 18 избегличких породица предвиђа се помоћ у виду доделе 
пакета грађевинског материјала за завршавање већ започетих кућа, док ће 10 
породица бити збринуто куповином сеоских домаћинстава - најавио је 
градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић. 
Најугроженији су житељи дивљег насеља на Лучичком путу, познатијег као Картон 
насеље, које је подигнуто пре 11 година. У овом насељу живи 20 ромских породица 
избеглих с Космета. Породице који су прве дошле сместиле су се илегално у баракама 
предузећа “Рад”, а остали су подигли уџерице. За збрињавање станара Картон насеља 
предвиђени су станови који ће се изградити у Сопоту најкасније до 2012. године. 
Међутим, за спровођење оваквог плана неопходна је помоћ домаћих и страних донатора 
јер је потребно обезбедити суму од преко 550.000 евра. 
 
 

БЕЗ КВОРУМА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
Курир, Датум : 7.4.2010, Страна : 4 

 
 
Одбор за интеграције 
 
БЕОГРАД - Одбор за европске интеграције Скупштине Србије размотрио је јуче више 
законских предлога, међу којима и измене Закона о регионалном развоју, али се о њима 
није изјашњавао јер није било кворума за одлучивање. 
У расправи, чланови Одбора из СРС оценили су да измене Закона о регионалном развоју 
деле ионако малу Србију и неће донети ништа добро јер праве „квазиадминистративне 
регионе“. 
Одбор је размотрио и измене Закона о избеглицама о којима је већ обављена начелна 
расправа на седници Скупштине, чему су замерили радикали наводећи да је Одбор 
требало раније да размотри тај предлог. 
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ДЕСЕТ КУЋА ЗА ПРОГНАНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 7.4.2010, Страна : 37 

 
НОВИ ПАЗАР - У сарадњи са норвешком црквеном организацијом НЦА, 
Муслиманско хуманитарно друштво "Мерхамет" у Новом Пазару планира да, током 
ове године, у насељу Блажево изгради десет кућа за Роме прогнане са Косова и 
Метохије. 
Председник "Мерхамета" Исмет Суљевић каже да прогнани Роми живе без воде, струје и 
најосновнијих услова за живот, да их је у Блажеву више од 150, да нико од њих не ради. 
Већина преживљава сакупљајући стари папир и метал по новопазарским депонијама. 
"Мерхамет" планира да изгради још 16 кровних конструкција и 25 санитарних чворова. 
 
 

АРБОЛЕДА: РОМИ СУ ПОСЕБНО УГРОЖЕНИ 
Правда, Датум : 7.4.2010, Страна : 7 

 
 
Роми са Косова посебно су угрожена група међу расељеничком популацијом, оценио 
је за Фонет шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за 
избеглице - УНХЦР у Србији Едуардо Арболеда. 
Упитан шта се догађа са Ромима протераним са Косова и Метохије, који под најлонима 
живе у колективним насељима и нико не говори о њиховом повратку, Арболеда је 
одговорио да су Роми, „било да су на Косову или на билом којем другом крају планете, 
увек угроженији од других". 
 

 
УКАЗИВАЊЕ НА БЕДУ 

Данас, Датум : 7.4.2010, Страна : 15 
 
 
Анђелина Џоли о својој посети избеглицама 
 
Сарајево - Високи комесаријат УН за избеглице (УНХЦР) јуче је саопштио детаље 
посете Анђелине Џоли и Бреда Пита БиХ, наводећи да су њих двоје, осим посете 
избеглицама у Горажду и Вишеграду, боравили и у Рогатици. 
Џоли, која је амбасадор добре воље УНХЦР, накратко је прекинула рад у филмском 
студију како би указала на беду у којој живи 113.000 грађана БиХ који су расељени из 
својих домова и 7.000 избеглица из Хрватске, од којих су многи смештени у колективним 
центрима, често у ужасним условима.  
Она је изјавила да су је породице с којима је разговарала веома инспирисале. „Они су 
невероватно истрајни у намери да својој деци обезбеде бољу будућност“, рекла је Џоли. 
Она је у Рогатици обишла расељене у колективном центру где недостају основна средства 
за живот, попут текуће воде. „Пошто сам видела ове људе и чула њихове приче, не могу 
довољно да нагласим колико је неопходно фокусирати се на добробит најугроженијих“, 
изјавила је глумица. 
Особље УНХЦР-а Џолијеву је информисало на који начин се може помоћи у решавању 
проблема расељених. „Надам се да можемо да пронађемо решење за преостале 
десетине хиљада расељених“, рекла је Анџелина Џоли. БиХ, према њеним речима, 
има прилику да напредује решавањем проблема избеглица и приближавањем ЕУ. 
„Локалне вође су највише одговорне за налажење решења која ће омогућити да до 
тога и дође“, рекла је глумица. 
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ЧАК 670.000 ЉУДИ У СРБИЈИ ГЛАДУЈЕ! 
Пресс, Датум : 7.4.2010, Страна : 5 

 
 
Расим Љајић министар рада и социјалне политике 
 
БЕОГРАД - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић каже да у Србији данас 
има 9,2 одсто, или чак 670.000, грађана који буквално гладују! То су људи који живе 
испод границе сиромаштва са месечним примањима мањим од 8.300 динара! 
 
Љајић у разговору за Пресс најављује да ће за најсиромашније грађане до краја године 
бити издвојено 880 милиона динара који ће бити распоређени на најугроженије 
категорије, као и да ће Влади предложити доношење уредбе којом се дозвољава да се 
унутрашње резерве користе у социјалне сврхе. 
- Према подацима Републичког завода за статистику, у 2009. години била су 9,2 одсто 
грађана који живе испод границе сиромаштва, са приходом мањим од 8.300 динара 
месечно! Код старијих изнад 65 година тај проценат износи 10,1 одсто, а код незапослених 
чак 19,3 одсто! Међу најугроженијима су и деца до 13 година и самохране мајке, а на селу 
је проценат сиромаштва за три одсто већи него у граду. 
 То су, дакле, људи који гладују, али колико укупно има сиромашних? 
- Постоје бројне породице које су у такозваној сивој зони сиромаштва, које имају плату 
само по 1.000 динара већу од граничне. Такође, има и старих сиромашних сеоских 
домаћинстава која имају 50 ари земље коју не могу да обрађују, али због тога не могу да 
примају социјалну помоћ. Ту законска регулатива мора да се мења... 
 Људи у унутрашњости живе знатно лошије него у Београду... 
- Тачно је да многи људи у унутрашњости живе у катастрофалним условима. Социјалну 
помоћ у Србији прима 63.000 породица, а дечји додатак 202.000 породица. При том, та 
социјална помоћ се креће од 5.300 динара за једночлано домаћинство, до 10.700 динара за 
вишечлана домаћинства, што је јако мало! Редовни дечји додатак износи 1.800 динара, а 
увећани је 2.400 динара, што је такође катастрофално мало! Такође, око 500.000 
пензионера прима пензије мање од 13.000 динара. 
 Чекајте, па ви сте већ годинама на власти. Јесте ли ви криви за такво стање у Србији? 
- Не покушавам ја да избегнем одговорност, али Србији сада на наплату стижу економске 
и политичке фактуре из прошлости. Пазите, ми смо 2000. имали 13,6 одсто који живе 
испод границе сиромаштва, а онда је 2006. године тај проценат смањен на 6,6 одсто. Као 
последица кризе, у 2009. години имамо благи раст. Није ово од јуче... Влада Србије је 
спремна да помогне, потпредседник Божидар Ђелић је врло активан, као и премијер 
Мирко Цветковић. Разговараћемо и са другим министарствима да нам помогну. 
 Најављујете 880 милиона динара за помоћ најсиромашнијим грађанима. Где ће, 
конкретно, те паре отићи? 
- Око 400 милиона динара бити прераспоређено на 40 најнеразвијенијих општина, тако да 
свака општина добије по 10 милиона динара. Око 232 милиона динара биће 
прераспоређено до краја године за 79 народних кухиња, а за поделу 51.000 прехрамбено-
хигијенских пакета даћемо још око 131 милион динара. Пробаћемо и да не трошимо паре, 
већ да за те пакете и народне кухиње нађемо донаторе и искористимо робу из Дирекције 
за робне резерве. 
 
Антрфиле : Одузети мафији, па дати сиромаШнима 
 
Тражите уредбу којом би се омогућило да се унутрашње резерве искористе за помоћ 
сиромашнима... 



 4 

- Рецимо, тражићемо да се повећа проценат који се сиромашнима даје од заплене 
имовине стечене организованим криминалом, да се та имовина прода или да се 
њихове куће дају избеглицама. Такође, да се сиромашнима подели роба која се одузима 
у поступку царињења, или због неплаћања пореза, а коју Дирекција за имовину одузима и 
складишти. Парадокс је да се та роба складишти јер нико неће да је купи, док људи 
гладују... - каже Љајић. 
 

УЉЕЗИ 
Курир, Датум : 7.4.2010, Страна : 15 

 
Црвени крст Косова уселио се у кућу Момчила Дашића у Пећи. Полиција УН избацила 
узурпатора, али га је вратио Општински суд 
 
ПЕЋ - Он већ 11 година живи као подстанар у оближњем селу, иако у самом граду 
има своју кућу, у коју му не дозвољавају да се усели. 
Момчило Дашић (49) из Пећи саградио је пре двадесетак година кућу, али њу годинама 
без икакве надокнаде користи Црвени крст Косова - организација Пећ. И док су многи 
Срби успели да, посредством међународне организације УН Хабитат, остваре 
имовинска права, за Дашића је то готово немогућа мисија јер Црвени крст Косова у 
Пећи, као правно лице, користи своје везе у локалној власти и правосуђу, па правом 
власнику не дозвољава да се врати у своју кућу. 
- Кућу сам напустио у јуну 1999. године, када и остали Срби из Пећи. Већ у јулу у мој стан 
на спрату уселио се радник пећког Црвеног крста, док су пословни простор у приземљу 
запослени у Црвеном крсту претворили у своје канцеларије и изнајмили Црвеном крсту 
Немачке, обманувши их да се ради о просторијама које су власништво ЦК Пећ. Када су се 
немачки хуманитарци иселили, пећки Црвени крст прелази у тај део куће, а своје 
просторије, које су у непосредној близини, изнајмљује трећем лицу - тврди Дашић, који је 
до 1999. био запослен у Црвеном крсту Пећи. 
- Кућу сам изградио почетком деведесетих година, на делу плаца који ми је додељен на 
основу одлуке тадашњег Црвеног крста, ради решавања стамбеног питања. Уговором је 
предвиђено да реновирам постојећи помоћни објекат и над њим надградим за себе стан. 
Током градње испоставило се да је објекат трошан и да се мора рушити. Искључиво 
својим новцем саградио сам нов и надзидао стан, а све то уз одобрење надлежних - каже 
Дашић и показује документацију. 
Организација УН Хабитат наложила је 2005. године да се објекат исели и додели 
Дашићу. Али, локални суд дозвољава исељенима да се поново врате. 
- Када су се они вратили у приземље моје куће, обратио сам се полицији УН, која је одмах 
наложила исељење. У Косовској полицијској служби су тај њихов налог одмах спровели, 
али само док су били присутни полицајци УН. После тога представници пећког Црвеног 
крста разбијају врата, на којима сам у међувремену променио браву, и настављају да 
користе приземље куће. Од тада више не знам коме да се обратим - објашњава Дашић, 
који већ 11 година за своју породицу плаћа кирију. 
 
Антрфиле : Тражим азил! 
 
Момчило Дашић обратио се за помоћ Међународном комитету и Федерацији 
Црвеног крста, њиховим представништвима у Београду и Приштини, а затим и 
генералном секретару Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца у Женеви, господину Бекелеу Гелети, али већ пола године чека одговор. 
- Од њих сам тражио да ми омогуће коришћење моје куће, јер на овај начин они 
подржавају узурпаторе који су део међународне организације Црвеног крста. У писму сам 
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тражио да, ако то не могу, мени и мојој породици обезбеде азил, јер смо једина породица 
на свету коју прогони Црвени крст - завршава Дашић. 
 
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 08.04.2010. год. 
 
 
 

ПРЕТИ СТВАРАЊЕ „ГАЗЕЛЕ“ НА ДРУГОЈ ЛОКАЦИЈИ 
Данас - специјални додатак, Датум : 8.4.2010, Страна : 4 

 
 
Локалне самоуправе у Бојнику и Лесковцу, при реализовању пројеката побољшања 
услова становања и живота повратничких породица из београдског насеља Газела, 
подржао је УНДП. У Бојник се вратило 20 породица са 92 члана. Од тога 15 породица 
је смештено у већ постојећим објектима који су у лошем стању, три породице немају 
никакав смештај, а две је збринуо град Београд.  
Насеље где они живе нема никакву инфраструктуру, те је акценат на решавању проблема 
водоснабдевања и израде канализационе мреже. У Лесковцу, пројектом су обухваћене три 
од 11 повратничких породица. Приступило се адаптацији њихових стамбених објеката: 
изградња купатила, санација крова, зидова и столарије, као и увођење електричне мреже. 
Остале породице биће помогнуте из фондова Светске банке. Велики број ромских 
породица из бившег нехигијенског насеља Газела још увек је незбринуто. Иако постоји 
подршка међународних организација, Роми повратници, који досад нису збринути, 
суочавају се са огромним егзистенцијалним проблемима од којих су највећи услови 
становања и незапосленост. Због свега тога постоји могућност да се ови људи поново 
врате у Београд и наставе да живе у илегалним и нехигијенским насељима као и 
раније. 
 
 

СКУПИ ПОВРАТАК НА ОГЊИШТА 
НИН, Датум : 8.4.2010, Страна : 8 

 
 
Ко је одговоран за то што су прогнани Срби практично престали да се враћају на Косово 
 
Едуардо Арболеда, шеф представништва Високог комесаријата Уједињених нација 
за избеглице (УНХЦР) у Србији, није рекао ништа ново, ништа неочекивано, али је 
тиме што је рекао овдашњу јавност подсетио на проблем о коме се не говори, или се 
говори тек узгред: повратак расељених Срба на Косово, нашу јужну покрајину.  
„После проглашења независности Косова, повратак расељених буквално је стао,“ 
казао је Арболеда пре неки дан у интервјуу Фонету. 
Цифре које је при том изнео алармантне су. Прошле године, навео је шеф УНХЦР-а у 
Србији, у покрајину се вратила тек 631 особа (од тога свега њих 184 захваљујући овом 
Комесаријату УН). 
Зашто се Срби не враћају на Косово? Шта је узроковало очигледну пропаст настојања 
међународне заједнице да обезбеди повратак расељених Срба и успостављање 
мултиетничког друштва у покрајини? 
И најновија, ускршња збивања на Косову демонстрирала су разлоге због којих се тако 
мали број Срба одважио на покушај повратка у своје домове. Каменовани су у Жачу 
надомак Истока, а сва је прилика и да ће локални Албанци протестима и претњама 
насиљем осујетити и трећи долазак Срба у село Драгољевац, такође у метохијској 



 2 

општини Исток. Марко Јакшић, један од лидера Срба са Косова, за НИН подсећа да су у 
претходна два наврата, 1999. и 2000. године, Албанци у томе већ успели. 
„Очита је намера да се застраше и обесхрабре повратници како би се вратили у избегличке 
кампове у ужем делу Србије,“ оценио је и Оливер Ивановић, државни секретар у српском 
Министарству за КиМ. 
Не мисли много другачије ни Едуардо Арболеда: „УНХЦР не може да реши проблем 
безбедности. Јасно је да постоји фрустрација расељених због свега што се дешава у 
Жачу.“ Додао је и да „УНХЦР не може да каже људима да се не враћају својим 
кућама, јер је то њихово основно право“, али је признао и да „с друге стране имате не 
увек идеалне услове“. 
Додатни проблем, осим овог безбедносног, према Арболедином објашњењу, јесте и 
недостатак новца за повратак – УНХЦР повратницима, којима су куће попаљене и 
срушене до темеља, може да понуди помоћ само за ситније оправке и привремени смештај 
у шаторима. „Због тога што се раније враћало мање људи донатори су заборавили да 
постоји проблем и да би средства требало да дају континуирано,“ казао је шеф УНХЦР-а у 
Србији. 
Марко Јакшић, пак, указује на то да је на Косову реч о понављању „хрватског 
сценарија“: „Срби су најпре масовно протерани, а онда им се повратак, упркос свој 
реторици, омогућује само ’на кашичицу’. Иако то нико јавно неће рећи, ни властима 
у Приштини ни делу међународне заједнице који је признао независност Косова не 
одговара масовнији повратак Срба, зато што практично нема Србина на Косову који 
ће прихватити његову независност. Уосталом, да су хтели Србе на Косову, 40.000  
припадника Кфора и 15.000 Унмик полицајаца могли су још 1999. године да их 
заштите и обезбеде им услове за опстанак на Косову, а ипак то нису учинили. Па 
зашто би данас поступали другачије? 
 
 

АНЏЕЛИНА НАМ ЈЕ УЛИЛА НАДУ 
Блиц, Датум : 8.4.2010, Страна : 24 

 
 
Српске избеглице у Рогатици срећне 
 
Анџелина Жоли и Бред Пит посетили су у понедељак избегличке центре у БиХ. Прво су 
обишли избеглички камп „Сплавиште“ у Горажду, потом и колективни центар у Рогатици 
где у веома тешким условима живе расељени Срби, да би на крају посетили и расељене 
породице у Међеди. 
 
Холивудски пар прво је посетио дом сестара Лене и Маре Бабић, а потом су са осталим 
житељима стајали на ходнику центра и дуго су причали о свим недаћама које су захватиле 
породице. У центру живи више од петнаест расељених лица, већина људи је стара, 
болесна и онемоћала, живе у веома тешким условима.  
- Нико није знао да су нам дошли Анџелина и Бред. Са њима смо разговарали путем 
преводилаца и тек када су отишли, преводилац нам је рекао да је у питању Анџелина. 
Имам седам њених слика у телефону и нисам је препознао. Много је  
лепа и добра, сасвим је природна и док смо причали нисам ни могао да наслутим да је 
велика холивудска звезда. Анџелина уопште није уображена, љубила се са бакама, свима 
нам је пружила руку, ма нико не би рекао да је то она - каже са великим усхићењем Горан 
Марковић који живи у колективном центру и истиче да је Анџелина била потресена 
условима њиховог живота. 
- Рекли су нам да су у посету дошли без ичега, али да ће настојати да дођу поново и да нам 
донесу поклоне. Ништа конкретно нисмо договорили, али има наговештаја да ће нам 
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изградити кућу или зграду. И бака Мари је рекла да ће вероватно подићи објекат и тако 
нам обезбедити бољи живот. Нама заиста ништа друго не треба, осим пристојног места за 
становање. Уздамо се у њихову помоћ - искрен је Горан. 
Лепа глумица и Бред су избеглицама улили наду у боље сутра, а за узврат су добили 
прегршт осмеха и неколико десетина ускршњих јаја.  
Толико смо им јаја дали да не знам како је све понела. Била је пресрећна због тих поклона 
и рекла је да ће јаја однети кући и дати их деци - задовољно каже Горан Марковић, а бака 
Мара Бабић која је имала прилику да угости Анџелину у својој собици, одушевљена је 
због пажње коју им је пружила „прелепа, згодна и пријатна девојка“. 
 
 
 

ШОКАНТАН ПОЗИВ СРБИМА 
Курир, Датум : 8.4.2010, Страна : 4 

 
Владика Василије  
 
ЗВОРНИК - Владика зворничко-тузлански Василије затражио је од Међурелигијског 
већа БиХ да најоштрије осуди упућивање позива Србима и православним 
свештеницима у Маглају, у Федерацији БиХ, да пређу у ислам, преноси Танјуг. 
- Ти позиви, упућени пред највећи хришћански празник Васкрс, шокантни су и 
представљају кулминацију зла и претњи - рекао је владика Василије. 
Он је истакао да српски народ и Српска православна црква у ФБиХ стално доживљавају 
непријатности, разне притиске и провокације од Бошњака. 
Почетком прошле седмице више Срба повратника, као и свештеник СПЦ у Маглају 
Далибор Ђекић добили су позив да присуствују јавној трибини о преласку хришћана у 
ислам. 
 
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 08.04.2010. год. 
 
 

ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА 
Политика, Датум : 9.4.2010, Страна : А18 

 
Прокупље – Шест најугроженијих избегличких породица у Прокупљу добило је 
грађевински материјал вредан 1,87 милиона динара, рекла је јуче повереница за 
избеглице у Прокупљу Гордана Јанковић.  
Те породице добиле су материјал на конкурсу на који се пријавило укупно 16 породица, 
рекла је Јанковићева за агенцију Бета. „Материјал ће породицама бити уручен током 
априла”, казала је она и додала да неће све породице добити материјал исте вредности, 
већ ће се одлучивати на основу захтева за куповину потребног материјала за 
доградњу или адаптацију кућа и станова. У општини Прокупље данас живи око 5.000 
избеглих, прогнаних и расељених са подручја некадашњих југословенских република. 
 
 

ПЕТ КУЋА ПОД КРОВОМ ДО 1. МАЈА 
Дневник, Датум : 9.4.2010, Страна : 10 

 
 
ЧЕТИРИ ПРОЈЕКТА СМАЊУЈУ БРОЈ ИЗБЕГЛИЦА У ШИДУ 
 
 ШИД: Интер СОС из Италије, организација која је прошле године направила 
монтажну кућу за избегличку породицу у Привиној глави, одлучила је да ове године 
изгради пет монтажних кућа у Општини Шид. Свих пет требало би да буде усељено 
до 1. маја.  
- Први објекат је саграђен у Кукујевцима, јер је будући власник имао плац и урађене 
темеље куће. Интер СОС из Италије поново је условио учешће општине Шид која би 
требало да доведе воду, струју и ослободи наплате таксе. Исте услове као у Кукујевцима 
имају још две породице. Међутим, једна породица у Моровићу, а друга у Јамени немају ни 
плац ни темеље. Зато су надлежни у ова два села замољени да обезбеде парцелу и темеље. 
У обе месне заједнице тим породицама дати су плацеви на коришћење у трајању од 99 
година.  
Изабрани су зидари који би до 15. априла у оба села Моровићу и Јамени требало да излију 
темеље. Почетком августа ове године ти људи ће постати власници кућа – тврди 
повереник за избеглице и секретар Црвеног крста Ивица Јовић.  
Покрајински фонд за помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима у сарадњи са 
високим комесаријатом за избеглице при Уједињеним нацијама (УНХЦР) уврстио је 
и Шид међу шест општина које су ушле у програм откупа сеоских домаћинстава.  
Вредност једног сеоског домаћинства је 600.000 динара са могућности да се доплати 
још 300.000 што би сносиле саме породице које остваре право на откуп кућа имају од 
истог фонда још 100.000 за санацију радова или опремање кућа.  
Породице које буду одабране по овом пројекту морају сами себи пронаћи куће, а потом 
комисија задужена за тај део посла излази на лицу места и даје своју потврду за откуп 
кућа. Обезбеђено је 3,5 милиона динара што значи да се ради о откупу пет кућа за пет 
породица. Досад се на овај конкурс пријавило преко 30 породица. Видећемо ко ће од њих 
испунити све услове.  
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Трећи пројекат који ће се реализовати у 2010. години је набавка грађевинског 
материјала. Ово је пројекат комесаријата и Владе Републике Србије. Вредан је за 
општину Шид у висини од два милиона и шездесет две хиљаде динара са 10 посто 
новца с којим учествује у овом пројекту општине Шид. По речима Јовића набавка 
материјала односи се на завршетак радова при адаптацији кућа. Тако да је максималан 
износ за појединца 375.000 динара у грађевинском материјалу или у једној палети. Ми 
ових дана истиче Јовић, обилазимо објекте избеглица да утврдимо бодовно стање. Од 82 
пријаве девет смо одбацили јер немају потпуно документацију, а 73 прихватили.  
Међутим, реално говорећи овог пута по једну палету могу добити шест до седам 
корисника, како би коначно завршили своје објекте, јер погрешно би било кад би та 
средства поделили на 73 породице. Са тим парама не би нико ништа могао да уради. Пара 
би нестало, а објекти би остали какви су и били, каже Јовић.  
Четврти пројекат који тече од 15. априла проистекао је из нашег поновог 
конкурисања код Комесаријата за избеглице за нова средства која ће бити 
употребљена опет за откуп кућа или њихову доградњу. На овом конкурсу имају право 
учешћа сви они који нису прошли на претходном. Овог пута очекујемо износ од 5 
милиона динара, што значи да ћемо моћи откупити пет кућа и да им поделимо шест 
палета или пакета грађевинског материјала у максималном износу јер се објективно 
надамо да ћемо проћи на њему и помоћи нашим људима овде на терену.  
Тако смо активирали после овога и шести пројекат. Одобрено нам је два милиона 
динара. Овај се пројекат зове доходовни. То значи да ћемо средства усмерити оним 
породицама које имају сопствену производњу у пољопривреди или занатству, а то је 
приход те породице која конкурише. Тако ће једна породица од ових средстава моћи 
добити 150.000 динара у против вредности материјала или опреме за рад те породице 
која је добила средства. Сваког дана очекујемо правилник за расподелу и 
расписујемо оглас. 
 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
Курир, Датум : 9.4.2010, Страна : 3 

 
 
не пуцај, брате 
 
Са петсто хиљада нелегалних кућа Београд је чудо на свету. Тога нигде нема. За 
тридесет година нисам упознао никог ко је добио грађевинску дозволу да зида. 
До дозволе се долази преко неке тајанствене завереничке групе која зна коме треба дати 
колико да би могао да почнеш, па онда коме кад завршиш. Колико се даје за струју, 
колико на руке и где и коме да решиш водовод и да почнеш да живиш. У привременом 
објекту од чврстог материјала који си сам изградио. 
Бирократија се не умањује. Она се увећава. Сама себе оплођује и прети да угуши сваки 
слободан дух који жели било шта да уради. Ако се она ту не угради, нема градње. Колико 
сам ја ту добар? То је питање које отвара сва питања. Како легализовати кућу кад не могу 
да легализујем себе? (У пет сати треба да устанем да бих чекао у реду за број уз помоћ 
којег ћу извадити личну карту.) 
Држава и општина нису учиниле ништа да људима омогуће градњу. Да уреде 
урбанистичке планове, испарцелишу локације, препишу таксу, и од те таксе доведу 
људима воду, струју, канализацију, пут - то се у Србији може пребројати на прсте. 
Како да легализујеш кућу кад не можеш себе да легализујеш? Онај прогнаник погорелац, 
којем је ђед зидао кућу која је изгорела, отац зидао кућу, па изгорела, он зидао кућу, па 
изгорела, сада је избеглица у свом народу, треба да легализује оно што је започео да гради 
ту на некој прдопољини и живобари у околини. Како да се легализује после сто година 
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борбе за своју државу? Како у нелегалној држави? Како у земљи где се долази на власт 
само путем државног удара? 
 
Онај ко је читао “Теорију државног удара” Курција Малапартеа зна да је пети октобар био 
државни удар. Кад екипа са “калашњиковима” уђе у Народну банку и легализује себе, то 
су легализатори. Она екипа која упадне у царину и у телевизију путем државног удара зна 
да још има новаца по сламарицама. Сад хоће тај новац да легализују. 
Неко има право на легализацију, неко не. Срушити превареним погорелцима куће које су 
саградили дајући новац за обећања оних који се на свакој муци уграде.  
Онима којима је неки анонимни бели оковратник рекао: “Зидај слободно!” Пре ћемо 
легализовати бракове хомосексуалаца, пре проституцију, него што ћемо легализовати 
такозвану нелегалну градњу. Нико кога тешка мука није натерала неће зидати без невоље. 
Како ћемо ући у Европу са највећим дивљим насељем као што је Калуђерица?  
Треба прво да се легализују они који су силом уз помоћ паравојних и параполицијских 
екипа дошли на власт. Кад се они легализују, легализоваће се и куће. 
Пред историјом највећа нелегална радња је кад отмеш државу. Какав је то ратни плен? 
Каква је то пљачка?  
Тек кад се све пљачке легализују легализоваће се и дивља градња. Кад Београд буде 
дистрикт, онда више неће бити нелегалних. Легализоваће се сви. 
А Београд, град најлепших жена на Балкану, легализује се и тако што су се измешали гени 
Динараца са генима Шумадинаца, гени Мораваца и Романијаца. Била је велика понуда 
зетова са планина. Била је велика понуда дугоногих планинки. Све ће се то у овом лонцу 
за топљење легализовати. 
 
 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ГАЛЕРИЈА У ЦЕНТРУ ГРАДА 
Данас – Браничево, Датум : 9.4.2010, Страна : 3 

 
 
Поводом седнице Градског већа Пожаревца 
 
Пожаревац - Једна од најзначајнијих одлука седнице Градског већа Пожаревца је да ће 
град коначно, у самом центру, добити репрезентативан галеријски и изложбени простор. 
Коментаришући поједине одлуке Градског већа, његов председник,  Миодраг 
Милосављевић, градоначелник Пожаревца је рекао: 
- Ових дана дошло је до исељавања из пословног простора мушког и женског фризерског 
салона „Украс“, који су се налазили на Старом корзоу у пешачкој зони. Разматрали смо на 
који начин ћемо искористити овај простор. 
Дали да идемо на лицитацију? Определили смо се да испунимо једно од предизборних 
обећања и житељима Пожаревца, као и све бројнијим посетиоцима наше вароши, 
обезбедимо одговарајући изложбени простор, заправо галерију, пошто је постојећа 
неадекватна јер се налази у подрумским просторијама народног музеја па многи грађани 
за њу и не знају. 
Галерија мора да буде на видном месту, у центру граду и то у партеру како би сви грађани 
који крај ње пролазе могли да виде да су ту изложене слике или друга уметничка дела те 
да до њих на лак начин дођу што ће знатно допринети културном уздизању житеља 
Пожаревца и задовољењу потреба у овој значајној области. Локале смо поверили 
Народном музеју и одлучили да уђемо у адаптацију, која ће трајати релативно кратко, па 
ће Пожаревац коначно добити праву галерију у урбаном језгру. Иначе, ово је само 
прелазно решење а коначно ће бити када Галерију сместимо у велику сали садашњег Дома 
војске након решавања међусобних имовинско правних односа са војском за коју смо 
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спремни да градимо станове а за узврат обезбедимо да бисер архитектуре припадне граду 
Пожаревцу како би у њему развијали разноврсне намене. 
Говорећи о плановима који се односе на проблеме избеглих и расељених лица, 
градоначелник Милосављевић је навео: „- Постоји стална могућност измена и 
допуна Акционог плана кога смо сачинили као стратешки документ. Већ смо 
прилично одмакли у пројекту изградње станова за 20 породица у северном блоку 
„Расадник“ на Лучичком путу. Обезбеђен је 51 милион динара па предстоји 
потписивање уговора а сигуран сам да ће градња почети током ове године. Имамо 
потребу и за даљим збрињавањем тих породица па  имамо понуду од надлежног 
Комесиријата да уђемо у даље пројекте сталног збрињавања. На Већу смо донели 
одлуку о проширењу Акционог плана за израду још 20 станова монтажног типа, који 
ће се наћи на локацији „Сопот“, где ће бити измештено такозвано „картон насеље“. 
За 18 породица биће обезбеђени пакети са грађевинским материјалом, за оне који се 
јаве на конкурс, ради изградње или завршетка већ започетих стамбених објеката. 
Имамо у плану да се до 2012. године 10 породица збринемо куповином сеоских 
доманћинстава. Сматрам да у овој области радимо ефикасно као и да локална 
самоуправа озбиљно води рачуна о избеглим и расељеним лицима. 
Кад је у питању социјала, имамо посебну комисију која се бави одобравањем 
једнократних помоћи и свих других давања ради помоћи социјално угроженим лицима. 
Прихватили смо тромесечни извештај да је за те намене реализовано безмало 400.000 
динара чиме су куповане књиге за децу, основне животне намернице, набавка лекова, 
обезбеђивања документација, сахране и друге потребе наших најсиромашнијих грађана. 
Уколико се настави оваквим темпом, на годишњем ниво би то износило 1,2 милион 
динара. Ми смо буџетом предвидели 2 милиона  динара за сличне намене па постоји 
могућност да реагујемо и код накнадних  случајева у области социјалних потреба.“ 
 
 

БЕЗ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У БИХ 
Дневник, Датум : 9.4.2010, Страна : 25 

 
 
САРАЈЕВО: Министарство за људска права и избеглице БиХ и Представништво УНХЦР-
а у тој земљи саопштили су јуче, поводом Међународног дана Рома, да су Роми међу 
најугроженијим становницима у БиХ.  
"Свакодневно се сусрећу с проблемима у области становања, здравствене заштите, 
запошљавања и образовања, многи Роми још нису уписани у матичну књигу рођених и 
немају све потребне документе који су основа за приступ правима и пуну интеграцију у 
друштво", указује се у саопштењу Министарства. УНХЦР од пре две године пружа 
бесплатну правну помоћ Ромима како би се уписали у матичне књиге рођених и 
прибавили потребне документе. Министарство за људска права и избеглице и УНХЦР су 
одлучили да ромској деци која су се јуче, 8. априла, уписали у матичне књиге рођених, 
уруче "пригодне пакете добродошлице".  
 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 10.04.2010. год. 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
Данас, Датум : 10.4.2010, Страна : 13 

 
 
Акција СО Власотинце и грчке невладине организације „Европска перспектива“ 
 
Власотинце, Лесковац - У Власотинцу је почела градња нове стамбене зграде у којој је 
десетак станова намењено избеглим и расељеним породицама. Велику помоћ у 
обезбедила је локална самоуправа, али зграде не би ни било да се није јавила грчка 
невладина организација „Европска перспектива“, која је обезбедила 12 милиона 
динара.  
Ова зграда, ако не буде непредвиђених околности, требало би да прими станаре до краја 
ове године. У Власотинцу годинама живи око 150 избеглих и расељених лица. За њих је 
после сукоба на просторима некадашње Југославије привремени дом био хотел „Грозд“, а 
део избеглица скућио се код рођака и пријатеља. Минулих година саграђена је и једна 
стамбена зграда у којој је трајни смештај нашло осам избегличких породица. 
 
 

СТАНОВИ 
Вечерње Новости, Датум : 10.4.2010, Страна : 26 

 
 
ЗАЈЕЧАР - Комисија за избор корисника социјалног становања у заштићеним 
условима, објавила је оглас за подношење захтева за избор корисника преосталих 
пет станова за Интерсосову зграду у насељу Котлујевац. Станови, намењени 
социјално угроженим избеглицама, интерно расељеним и социјално угроженим 
породицама, површине су до 36 квадрата. 
 
 

УСКОРО ПРВИ СТАНОВИ 
Вечерње Новости, Датум : 10.4.2010, Страна : 4 

 
 
Трајно решавање проблема избеглица 
 
РЕШАВАЊЕ имовинског права и запослење кључни су проблеми избеглица у Србији, 
чуло се на јучерашњој трибини "Како до трајног решења проблема избеглица". 
Према евиденцији Републичког секретаријата за избеглице, у нашој земљи данас живи 
86.000 избеглих и расељених лица, у званичним колективним центрима је око 1.100 особа.  
Од око 300.000 људи, којима је Србија после ратних сукоба постала дом, држављанство је 
добило 200.000 особа.  
Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице, изнео је податак да се у БиХ 
вратило 70 одсто од укупног броја избеглих, а у Хрватску 60 одсто, што је око 130.000 
особа. 
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- Комесаријат је израдио локалне националне планове, помоћу којих ће се 
реализовати трајни смештај и запослење избеглица. Планове су усвојиле 82 
општине, а у наредних девет месеци одржаћемо донаторску конференцију и почети 
да градимо прве станове за избеглице у Србији. 
 
 

ТАМО ГДЕ ЖИВОТ ВРЕДИ 41 МАРКУ 
Вечерње Новости, Датум : 10.4.2010, Страна : 12 

 
 
На лицу места 
 
У ИЗБЕГЛИЧКИМ КАМПОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ 
ПОСЛЕ „БРАНЂЕЛИНЕ“ 
 
У колективним центрима остали стари, напуштени и болесни. Глумачки пар делио новац 
најсиромашнијима. Храна само за празнике 
 
ИЗ Србије, највећег европског уточишта за избегле, расељене и протеране, „мека граница“ 
са Републиком Српском прелази се уз показивање личне карте, скоро неформално. На 
другој страни, налази се још осетљивија дејтонска међа код Горажда, између српског 
ентитета и федерације. Баш на овом месту, амбасадорка добре воље УНХЦР-а Анђелина 
Џоли, посејала је нову наду, међу социјално најугроженијим Србима и Бошњацима: да ће 
15 година по окончању рата, добити сопствени кров над главом. 
Тако је Босна, баш као и Сијера Леоне, Танзанија, Тајланд, Еквадор, Кенија, Намибија, 
Сри Ланка и Чад, уцртана на мапу места на којима је Анђелина била у функцији 
хуманитарца. Репортери „Новости“ су проверили како на међи ентитета изгледа „дан 
после“ Анђелине и Бреда. 
- Данас није важно које смо вере, ми избегли смо „на исти калуп“. Молимо и преклињемо 
да нам неко помогне јер немамо куће, посао, надницом долазимо до хране - каже Суада 
Шехић (43). На почетку рата живела је у Црној Гори, после развода одлучила је да се 
врати у Босну, у камп „Сплавиште“, друго решење није имала. Ту је почетком недеље 
дочекала Анђелину. Глумица је помогла, оставила је коверту, новац ће Суада потрошити 
за храну. Још је важније било чути: „Како сте?“. То Суаду, пуних 15 година, нико није 
питао. 
У трошним зградама „Сплавишта“ живи 20 породица. Хатиџа Саити (52) страхује од 
деложације, од исељења из рушевине. Власник је само четвртине обновљене, повратничке 
куће у Рогатици, па је решена да остане у кампу. 
- Нема више отвореног непријатељства међу људима, али Рогатица је претежно српска. 
Овде сам у федерацији, како да ми син иде у школу тамо, у Републици Српској? - пита се 
Хатиџа. Решење је, тврди, останак међу зидовима у којима цигле има колико и буђи. 
Амбасадорка добре воље најдуже се задржала у насељу Међеђа, у Вишеграду. Већина 
Бошњака овде се вратила, са комшијама Србима сада деле добро и зло. Са њима је 2003. 
стигла и Сабина Караман (31), живела је претходно у Горажду, у федерацији, у очевој 
кући без струје. Са супругом Сабахудином (32) и децом: Анесом (12), Неиром (10), 
Аднаном (8), Анелом (6), пребродила је најгоре током седам година у Горажду. 
Хасиб Шишић (66) се, са супругом Недином (63), међу првима вратио у Међеђу. Сређује 
кућу, одржава башту, прима пензију. 
- Много је ово боље од потуцања у „привременом смештају“. Даване су донације шаком и 
капом, ми нисмо много добили, тек нешто материјала за кућу. Негде је све то отишло... - 
каже вредни Хасиб, усред новог воћњака. - И други би се вратили, али свако бира место 
где има ухлебљења, посла. 
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Холивудски пар је обишао и центар за расељене Србе у Рогатици, 18 душа без наде у 
бољитак, живе у урушеним, мемљивим учионицама некадашње средње школе. Једно 
купатило за све, два чучавца постављена поред једине исправне славине где перу посуђе... 
Хране нема, само празником „Коло српских сестара“ нешто донесе. Слика иста као у 
„Сплавишту“, једино су станари друге националности: стари, болесни, остављени и 
усамљени, „они који се нису снашли“. 
Горан Марковић (47) је 1996. изашао из изнајмљеног сарајевског стана у Цетињској 15, 
придружио се другом избегличком таласу, после Дејтона. Не верује да ће се из чемера 
колективног центра икада извући, овде је зарадио епилепсију.  
Петар Кокошар (60) је у српски ентитет стигао са избегличком колоном из оближњег 
Горажда. Миодраг Чворо (54) је до 1991. био возач трамваја у Загребу.  
Онда је почело потуцање по избегличким центрима, стигле су га болести. Ова три човека, 
а сви су инвалиди лошег здравља, живе од социјалне помоћи вредне - 41 марку. 
- То је 20 евра за цео месец. Зато идемо у надницу, храна у центру није обезбеђена, сваки 
дан се сналазимо за мало хлеба - објашњава Миодраг. Анђелину није видео, каже, сигурно 
би јој продао макар једног зеца. Зато су сестре Лена (77) и Мара (72) угостиле холивудску 
лепотицу, заједничке фотографије освануле су широм света. 
- У селу Војнин имале смо кућу, имање, све што човеку треба. Тамо је све сравњено са 
земљом, нико се не враћа. Дуго смо причале са Анђелином, рекла је да ће поново доћи, 
прича се да ће за нас бити изграђена зграда, да ми најстарији макар умремо 
достојанствено, као људи - каже Лена. - Оставила нам је Анђелина и мали поклон, обећале 
смо јој да нећемо рећи шта нам је оставила, а реч ћемо одржати.   
 
Антрфиле : Зец за хлеб 
 
У дворишту центра Миодраг Чворо је направио кавезе, сада гаји зечеве. - Долазе деца, 
купе зеца, а ми се од тих пара наједемо. Плашљиве животиње је лако гајити, оне макар 
једу све, само што камење не загризу. 
 
Сусрет 
 
- Када су се појавили на вратима, Бреда и Анђелину нисмо ни препознали, јер у Горажду 
годинама нисмо имали телевизор - каже Сабина Караман. - Бред је питао: ако бисмо 
добили значајнију помоћ, да ли бисмо успели да се извучемо из немаштине? - каже мајка 
четворо малишана. - Шта ће даље бити, не знам. Знам једино да о усвајању деце са нама 
нису причали, поклонили су нам 500 евра и чоколаде за децу. 
 
 

АНЏЕЛИНА И БРЕД 
Политика, Датум : 10.4.2010, Страна : КД2 

 
 
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ У ТРАНЗИЦИЈИ 
 
Јунак револверашких, коцкарских, алкохолних и стоматолошких згода, славни 
дивљозападни праведник Док Холидеј, на насловницама сваке свеске непрегледног 
мноштва лаких вестерн-романчића, који су се некад продавали на трафикама као што се 
данас ту продају тешки романи класика, „с поносом“ је представљан као онај који – 
„дошао је тихо и ушао у легенду“.  
У краткотрајну посету Босни и Херцеговини, с једним ноћењем и „у предсједничком 
апартману“ на црногорској ривијери, Анџелина Џоли и Бред Пит дошли су право из 
легенде. Што су они више настојали да буду тиши и неуочљивији, то се око њих у 
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вилајетима подизала све већа бука. Њихов унапред неразглашени долазак, његов 
необјављен циљ и скривена му маршрута, уродили су у имагинацији нашијенаца једним 
холивудским спектаклом којем не мањка акционости, љубавне афере, типских ликова и 
хепиенда. Илустрована снимцима једног сналажљивог фотографа аматера, за 
полумитским јунацима остала је полумитска фама. 
Диљем бивше федерације самоуправљања, најпре се пронео глас да је најславнији пар-
непар данашњег шоу бизниса, тј. бизнис-шоуа, слетео на сарајевски аеродром како би 
усвојио и једно дете „с наших простора“. То што је недавно у истим тим гласилима и на 
истим истакнутим местима штрчала обавест како су се „Анђа и Бред“ дефинитивно 
растали, како је, не могавши више да издржи хистеричне испаде своје невенчане супруге 
(због којих се она својевремено посвађала и са својим оцем, такође славним глумцем, 
Џоном Војтом), Бред отишао од куће и са собом одвео децу, а да је она поднела тужбу – 
није представљало никакву сметњу да се сада тврди како пар хоће да усвоји дете „с наших 
простора“. То је, заправо, схваћено као, из претходне, изведена тврдња. Наиме, пар ће 
своју дестабилизовану везу стабилизовати новим усвајањем детета, по принципу – за 
сваку брачну трзавицу по једно усвојено дете.  
Убрзо затим пронео се нови глас да су Бред и Анџелина овде заправо ex officio. Да су ту 
по налогу својих хуманитарних вокација, јер је Анџелина амбасадорка добре воље 
УНХЦР-а, и далеко од тога да јој је први пут да обилази избегличке логоре (најзад, негде у 
време снимања првог и другог филма о „Лари Крофт – пљачкашици гробова“, у којем је 
играла насловну улогу, Анџелина је објавила књигу „Белешке с пута – посете избеглицама 
у Африци, Камбоџи, Пакистану и Еквадору“), а Бред Пит је, са Џорџом Клунијем, Метом 
Дејмоном и Доном Чидлом, оснивач невладине хуманитарне организације „Not On Our 
Watцh“, која је досад била од помоћи сомалској ратној нејачи.  
Вест о хуманитарном смислу посете, узгред буди речено тачна, разројила се убрзо у још 
две нове вести, вести кћерке. Прва је наговештавала да ће пар отићи у Поточаре да ода 
пошту сребреничким жртвама геноцида, а друга да пар неће посетити српске избеглице у 
Босни и Херцеговини. Међутим, ове гласине о намерама демантоване су поступањем. У 
Поточаре глумачко-хуманитарни пар није отишао, а после посете бошњачким 
избеглицама у Горажду и Вишеграду, посетио је у Рогатици и српске. Ту, у ускршњем 
дружењу с две баке, пар је, како је извештавано, провео добар сат и по, узгред се 
забављајући „туцањем јајима“. 
  
После призора мучног избегличког живота, у којем су припадници различитих нација 
уједињени, као што су у истом животном стилу уједињени и њихови представници, овај 
холивудски спектакл у режији домаћих аутора, завршава се интимним призорима унутар 
стаклених зидова „предсједничког апартмана“ у Бечићима. Иако су се обавезале на тајност 
података, гласоноше хотела су се о својим славним гостима јавно исповедиле. Тиме је 
стављен поруб овом добро скројеном холивудском комаду, а Црна Гора је добила 
пропагандни слоган за наредну туристичку сезону. Кад би имао прилику да се поново 
роди, за то би одабрао Монтенегро, изјавио је Бред, ако је веровати сувласнику луксузног 
хотела. 
На ову дводневну, хуманитарну и туристичку балканску посету, коју је брачно-ванбрачни 
пар предузео из оближње Венеције, где Анђелина са Џонијем Депом снима филм, страна 
штампа се осврнула углавном укратко, не пропуштајући, међутим, да пренесе као поенту 
изјаву глумице и хуманитарке: „Инспирисана сам овим породицама!“ 
У овој реченици с неуобичајеном употребом, у Холивуду често употребљаваног, глагола 
‘инспирисати се’, који се овде, дакле, везује не за неки леп, добар и узвишен предмет, 
рекли бисмо сам по себи инспиративан, него управо за нешто ружно, лоше и јадно – не, 
дакле, за некакво обиље, него за недвосмислену ускраћеност – одједном се унутар 
опчињавајућег, пасивниог доживљаја спектакла назире једна активна мисао.   
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Кад нас, наиме, ускраћеност другог надахне, онда постаје потреба не само нашег духа, 
него и тела, као што то нераскидиво и јесте духовна и телесна потреба тог оскуђујућег 
другог. За жене је „мишљење неразлучиво од телесне чулности“, каже Јулија Кристева. 
Цинично тумачећи овај психоаналитичаркин увид, могли бисмо рећи како је Џолијева, 
којој су и Војт и Пит саветовали психоаналитички третман, до мисли о надахнућу оним 
ненадахњујућим дошла управо својом телесном чулношћу.  
Искључиво уколико се муком другог, његовим депресивним положајем, инспирише – 
акција превазилази депресију. Да бих помогао другоме да изађе из депресије, ја не смем 
упасти у његову депресивност, а то могу само уколико ме његова депресија инспирише, 
уколико, наиме, уживам у решавању његовог проблема, уколико уживам у мишљењу и 
акцији. 
У Анђелинином и Бредовом, а пре свега Анђелинином, хуманитарном теферичу, скрива 
се, као оно несвесно, једна хумана моба. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 11.04.2010. год. 
 
 
 

ЛАЖНИ ХУМАНИТАРЦИ 
Курир, Датум : 11.4.2010, Страна : 4 

 
 
- “Уделите, дете је тешко болесно... Потребан нам је новац за борбу против рака...” 
Пажљиво! Све ово могу бити преваре! 
- Србе вара ко стигне: познате личности, министри, црквени представници, бивши 
полицајци, хакери... 
 
БЕОГРАД - Опрез!!! Кад вам следећи пут затраже новац за “тешко болесно дете” или 
“борбу против рака дојке”, добро размислите! 
Јер, нажалост, постоје шансе да нећете помоћи тешко болесном детету или лекарима који 
се боре против опаке болести, него ћете спонзорисати фрапућино и “крпице” неке од 
људских сподоба које на овај начин “зарађују” за живот. 
Превараната има разних, увек их је било и биће, али посебна категорија су они који се 
богате на туђој муци, болести или беди. Без икаквих скрупула, “хуманитарци” користе 
сваку ситуацију и спремни су да ураде све да би се домогли новца. Поред анонимуса, на 
овој неславној листи нашле су се и познате личности, министри, црквени представници, 
бивши полицајци... 
Преваранти “хуманитарци” су, показује статистика, у осамдесет одсто случајева 
мушкарци. Међутим, и жене знају да заблистају у овој “каријери”, што потврђује 
последњи пример бивше манекенке Катарине Ребраче, која се досетила да преко Фонда за 
борбу против рака дојке обезбеди себи новац за луксузан живот. 
Само у последњих неколико месеци десила се права најезда разних “добротворних” 
организација и крађа кроз апеле за помоћ “оболелима”. Курир је протекле недеље 
раскринкао сајбер криминалце који су путем интернета од наивних и саосећајних људи 
успевали да извуку новац за операцију 18-месечног Страхиње Бојовића, наводно оболелог 
од непознатог вируса који га је приковао за кревет. 
Иза потресног текста који се јуна прошле године појавио на интернету, а у коме се ‘’сви 
људи добре воље’’ моле да материјално помогну болесном малишану, како се 
испоставило, стоје хакери из Војводине. Ови преваранти су скоро годину дана несметано 
пунили своје џепове, све док им наш и ваш лист није стао на пут. Нажалост, жртве ових 
превараната неће бити само они који су дали новац за “болесног Страхињу”. Српски 
народни покрет 1389, који је међу онима који су поверовали у причу и оглас објавили на 
свом сајту, огласио се поводом овог случаја и обавестио кориснике да више неће 
промовисати хуманитарне акције које организују приватна лица: 
“Извињавамо се свим посетиоцима нашег сајта који су евентуално преварени током лажне 
хуманитарне акције ‘Апел за помоћ Страхињи Бојовићу’. Позивамо све симпатизере СНП 
1389 и посетиоце сајта који су уплатили новац да се јаве у полицију и пријаве да су 
оштећени. Очекујемо од МУП да најбрже реагује и ухвати организаторе ове преваре.” 
Без помоћи ће, нажалост, остати и они којима је она стварно потребна јер више неће моћи 
да на овај начин траже новац који живот значи. Због превараната, и сами ће бити 
посматрани као преваранти! 
 
Братислава Морина - суђење у току 
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Од избеглица узети милиони и милиони! 
 
У Вишем суду у Београду у току је суђење бившој министарки за избегла и расељена 
лица Братислави - Буби Морини, њеном заменику Милораду Козловачком и 
помоћнику Слободану Радосављевићу. 
Оптужница их терети да су од децембра 1999. до октобра 2000. године ненаменски 
трошили средства намењена избеглицама и на тај начин себи и другима прибавили 
десетак милиона динара. Морина је негирала тврдње тужилаштва током изношења 
одбране, али је Радосављевић изјавио да је “министарка била бог” и да ниједна 
трансакција у Комесаријату није била могућа без њеног потписа. Такође је испричао 
да је једном приликом повереник Министарства преузео око 50.000 марака 
намењених избеглицама на КиМ и сакрио их у каросерију возила. Међутим, успут је 
доживео саобраћајну несрећу, у којој су страдале три особе. 
 
Симеон Виловски - истрага у току 
Проневера у име Бога 
 
Против архимандрита Симеона Виловског, бившег игумана манастира Бањска, у току је 
истрага у Вишем суду у Београду због сумње да је проневерио 350.000 евра.  
Највећи део тог новаца узет је из хуманитарних фондова Епархије. Виловски је побегао у 
Грчку 12. фебруара, али је непуних месец дана касније ухапшен у Солуну. Тренутно се 
налази у екстрадиционом притвору и ускоро би требало да буде изручен Србији. У 
Централном затвору се од 17. фебруара налази и његов најближи сарадник Предраг 
Суботички, бивши власник фирме “Раде неимар”, осумњичен да је као главни референт за 
финансијска питања Епархије утајио 300.000 евра који су му дати за реконструкцију 
манастира на КиМ. 
 

ЕЈ,  ДА МИ ЈЕ... 
Курир, Датум : 11.4.2010, Страна : 6 

 
 
Милан Живадиновић 
фудбалски тренер 
 
- Шта бисте урадили са 1.000 евра? 
- Подржао бих акцију СОС канала, што сам и урадио, која сиромашнима омогућава да 
децу васпитавају кроз спорт, да им купе лопте и друге спортске реквизите. 
- А са 100.000? 
- Тај новац бих дао најугроженијим незапосленима. И свим осталим незапосленима 
поделио бих тај новац до последње паре. 
- Како бисте потрошили милион евра? 
- Узео бих тај милион, отишао у банку и узео кредит од 10 милиона евра. Онда бих од 
градоначелника Београда тражио да ми да земљиште да изградим станове за 10.000 
избеглица и хиперсиромашних људи, да би могли да живе као људи. Кредит бих 
отплаћивао од кирије коју би они могли да плате, јер ми се срце цепа кад видим шта 
смо направили од наше државе и колико сиромашног и несрећног народа има. 
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Понедељак 12.04.2010. год. 
 
 
 

ОКС / БАН КИ МУН ДОЛАЗИ У БЕОГРАД 
Данас, Датум : 12.4.2010, Страна : 19 

 
 
Бан Ки Мун, генерални секретар Уједињених нација требало би да у новембру 
допутује у Београд. Председник Олимпијског комитета Србије Владе Дивац 
предложио је Ки Муну да уочи скупштине Европског олимпијског комитета, која ће 
се одржати у српској престоници, посети наш главни град и да том приликом обиђе 
избеглице у Србији. 
 
 

САМИ НА БРДУ 
Вечерње Новости, Датум : 12.4.2010, Страна : 2 

 
 
ТЕЖАК ЖИВОТ ИЗБЕГЛИХ У КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ 
 
НИШ - Избеглице и интерно расељени са Косова више од десет година живе у 
одмаралишту “Трем” на сићевачком брду, од сеоске продавнице, аутобуске станице и 
школе удаљени чак десетак километара. Жале се на мале собе, хладноћу на високој 
надморској висини, покварени бојлер у женском заједничком купатилу...  
Осећају се одбаченим и заборављеним и више не верују обећањима да ће бити збринути 
јер им је, како кажу, поверење више пута изиграно. Од чланова Удружења Гњиланаца, 
Кола српских сестара и Скупштине града Ниша добили су ускршње поклоне. 
- Овде смо сами, упућени једни на друге, одсечени од цивилизације - причају ови људи 
који се поклонима нису много обрадовали. Брину за своју будућност, али као најважнији 
ипак издвајају проблем миљенице, петогодишње Саре Поповић, која овде живи без 
вршњака са којима би се играла. 
- Како ће моје дете следеће године само ићи у школу, чак тамо, преко реке - пита Сарина 
мама Драгица показујући на суседно брдо. 
Пешачење до села тешко пада и старој Милеви Будимировић из Косова Поља. Ћерка је 
редовно посећује и доноси намирнице. Нада се да следећи Ускрс неће овде дочекати, као 
што је у посети овом колективном центру најавио Небојша Крстић, заменик председника 
Скупштине града. 
 
 

СТИЖЕ БАН КИ МУН 
Спорт, Датум : 12.4.2010, Страна : 30 

 
 
ЗАНИМЉИВА И КОРИСНА ИНИЦИЈАТИВА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДА ДИВЦА 
 
Лепо је рекао председник ОКС, Владе Дивац, у петак у Суботици, на својеврсној 
промоцији олимпизма, да спорт и уметност могу да промене свет. Врло је могуће да 
управо легендарни кошаркаш на јесен направи корисну промену и спроведе једну идеју 
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пре политичара. Наиме, први човек нашег олимпијског комитета, планира да у новембру, 
у Београд доведе генералног секретара Уједињених нација, Бан Ки Муна! 
Као што је познато, наш главни град је на прошлој Генералној скупштини ЕОК у 
Лисабону, великом Дивчевом заслугом, добио организацију наредне седнице највећег 
европског олимпијског тела. Уједно, ЕОК има свог представника у УН и све то увећава 
шансе да Бан Ки Мун дође и на београдску седницу и детаљније се упозна са општом 
ситуацијом у Србији. 
- Писменим путем смо већ упутили позив Бан Ки Муну. Он је на једној скупштини ЕОК у 
Данској говорио о томе шта спорт може да уради у зближавању људи. Једном приликом, 
када је био у избегличком кампу у Африци и добио лопту на поклон, такође је 
апострофирао наклоност спорту. Ову иницијативу ОКС, подржао је ЕОК и надам се да 
ћемо успети да доведемо уваженог госта у Србију- потврђује Дивац - Европски комитет је 
добио столицу у УН и верујем да ће то утицати да, уколико буде имао времена, дође код 
нас. Први човек ОКС се осврнуо на значај београдске Скупштине ЕОК. 
- То је изузетно битан догађај за наш спорт и целу земљу. Велика је ствар што нам је 
пружена прилика да организујемо тако еминентан скуп - рекао је Дивац. Председник ОКС 
не крије задовољство урађеним током прве године његовог мандата, као и то да му пријају 
похвале. 
- Има много ствари које желим да променим. Најбољи пројекат, који смо урадили, је 
категоризација, према којој спортисти и тренери примају стипендије. Да не буде да их се 
само сетимо пред ОИ, морају да имају сигурност да константно бринемо о њима. Годи нам 
похвала МОК за спроведене програме, пре свега ми је драго због сарадника, а и мени, као 
председнику, то посебно значи. Поготово сам срећан због комплимената, који су стигли 
од Америчког олимпијског одбора - поносан је Дивац. 
 
Антрфиле : ПОСЕТА ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
ПОЗИТИВНО ЗА СРБИЈУ 
 
Како Дивац истиче, то би била добра прилика да генерални секретар УН види и 
избегличке кампове у Србији, али и региону. 
- Драго ми је да и земље у окружењу раде на решавању тог проблема. Приватно се 
бавим хуманитарним радом, жеља ми је да све објединим. Верујем да ће Бан Ки Мун 
посетити избеглице код нас и то би била веома позитивна ствар за Србију. 
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Уторак 13.04.2010. год. 
 
 
 

РЕШИТИ ПРОБЛЕМЕ ИЗБЕГЛИЦА 
Преглед, Датум : 13.4.2010, Страна : 5 

 
 
Удружење критикује Предлог закона  
 
Коалиција Удружења избеглица затражила је јуче усвајање амандмана на Предлог 
измена и допуна Закона о избеглицама, како би држава била у обавези да решава 
стамбена питања избеглица. Предлог измена закона сада не предвиђа обавезу државе 
да решава стамбена питања избеглица, већ само оставља могућност да то учини.  
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта рекао је јуче на конференцији 
за новинаре у Београду да је Влада Србије 4. марта усвојила Предлог закона и упутила га у 
скупштинску процедуру, а да би за десетак дана о њему требало да почне и расправа о 
појединостима. Линта је затражио да посланичке групе прихвате амандмане 
Коалиције избегличких удружења и на тај начин побољшају предлог измена закона. 
Он је оценио да је добро што се предлогом закона обухватају и избеглице са 
избегличком легитимацијом, али и лица која су поднела захтев за држављанство 
Србије, добила држављанство и узела личну карту Србије.  
 
 
 

ТРАЖЕ ПРАВО НА СТАН 
Вечерње Новости, Датум : 13.4.2010, Страна : 4 

 
 
ЗАМЕРКЕ УДРУЖЕЊА НА ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
КОАЛИЦИЈА удружења избеглица незадовољна је Предлогом закона о избеглицама, који 
је у скупштинској процедури. Највећа замерка је што 530 породица, које живе у седам 
градова Србије, у зградама изграђеним од донације италијанске владе, не могу да откупе 
станове. 
- Каже се да Србија може да решава стамбено питање прогнаних. Ми сматрамо да држава 
треба да се обавеже, а не да то буде питање добре воље - рекао је Миодраг Линта, 
председник Коалиције.  
- Постављено је шест услова за оне који имају право на решавање стамбеног питања, 
од којих су три лоша. На пример, избеглице не смеју да имају имовину у некој другој 
републици бивше Југославије.   
Други споран услов, наводи Линта, јесте што су изузети из овог плана сви који имају 
приходе довољне за живот. И трећи је - да породица која жели да конкурише за стан мора 
да буде најмање две године пријављена у општини у којој се јавља на конкурс. 
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СТРЕПЕ ОД  НОВИХ ЧУВАРА 
Вечерње Новости, Датум : 13.4.2010, Страна : 10 

 
 
Са мештанима штрпца, најјужније српске енклаве на Космету, после повлачења КФОРА 
 
На Косову је као у Палестини - никада се не зна када може да ескалира насиље 
 
НИСМО ми последњих једанаест година никада били безбедни, али смо уз војнике 
Кфора имали барем некакву сигурност. И мада смо готово огуглали на страх, сада 
поново осећамо неизвесност - стрепе мештани Штрпца због повлачења украјинско-
пољског контингента Кфора из најјужније и најудаљеније српске енклаве на 
Космету. 
У петак увече хотел „Брезу“ на Брезовици напустили су последњи припадници 
међународих снага. Њихове припреме пред одлазак у тишини посматра неколико мештана 
преко пута хотела. 
- Безбедност на Космету је као у Палестини. Никада се не зна када може да ескалира 
насиље. Стрепимо, али знамо да смо своји на своме - као за себе прича Славиша Симић 
(47), власник угоститељског објекта, уверен да је кључ безбедности Срба на Космету, како 
каже, у рукама Србије. - Држава мора изнаћи неки модел заштите, јер Косовској полицији, 
каже, Срби не верују. 
- То што у овдашњој станица полиције од 60 полицајаца 40 су Срби нас не умирује, јер 
они ипак слушају команду власти из Приштине, која нам није наклоњена - каже Звонко 
Михајловић, председник српске општине.  
Упркос присуству међународних војника у претходних десет година у нашој општини 
убијено је десет Срба и исто толико киднаповано. Ипак, само присуство војника 
украјинског Кфора током мартовског погрома 2004. године, било је довољно да одврати 
Албанце од намере да нападну целокупни српски живаљ - појашњава Михајловић. 
Он верује да је повлачење војника Кфора добро осмишљен план међународне заједнице и 
институција из Приштине како би Србе приморали да се интегришу у нелегалне 
институције.  
- Прича да Косовска полиција може да преузме одговорну улогу у очувању безбедности је 
неозбиљна, јер за то немају капацитета, нити стручности! 
Да је слобода кретања и до сада била горући проблем мештана насеља подно Шар-
планине потврђује и Александра Дурлевић (21), студент Учитељског факултету у Врању. 
- Наше кретање своди се на само неколико километара до Штрпца и околних села, пошто 
ни до оних удаљенијих није безбедно ићи - прича Александра, објашњавајући да ће када 
заврши факултет највероватније отићи из родног места. 
Две године старији Илија Поповић, студент енглеског језика у Митровици, желео би да 
остане у својој кући, али то зависи од запослења. У Штрпцу се осећа сигурним, али 
признаје да тај осећај нестаје када крене до Грачанице или Митровице. 
Поред проблема безбедности, који се одражава и на економски развој, јер је туризам, 
некада основни вид развоја општине, последњих једанаест година стагнирао, највећи 
проблем у општини тренутно су насилни покушаји тзв. Косовске агенције за 
приватизацију да нелегално приватизују предузеће „Ски-центар Брезовица“ чије је 
седиште у Београду. 
 
Антрфиле : СОЦИЈАЛНА КАРТА 
 
ОПШТИНА Штрпце је најјужнија, највећа и најизолованија српска енклава. Од 
15.000 становника 12.000 је српске националности, које су од доласка међународних 
снага на Космету обезбеђивали припандици Кфора. Поред 2.059 запослених, 1.500 прима 
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тзв. минималце, 1.218 житеља су корисници пензија, док 450 користи социјалне и 
друге видове помоћи Центра за социјални рад. 
На списку Црвеног крста налази се 250 породица са 720 лица који су корисници 
хуманитарне помоћи, док је на евиденцији незапослених око 5.000 особа...На 
подручју општине налазе се и четири колективна центра у којима је смештено око 
320 избеглица и лица из других крајева Космета. 
 
ПОЛИЦИЈА 
 
ДОК нас у станици Косовске полиције у Штрпцу, где не желе да говоре без одобрења 
надлежних, уверавају да је безбедносна ситуација у Штрпцу добра, мештани подсећају на 
неповерење у албанске припаднике полиције који су предводили нападе на Србе у 
мартовским нападима 2004. године. Сумњају да су припадници Косовске полиције тада 
испред кућног прага у селу Драјковце, надомак Штрпца, убили Столиће, оца и сина. 
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КОМИСИЈА 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 14.4.2010, Страна : 3 

 
ОПШТИНСКА комисија у Шиду ових дана ће изаћи на терен и посетити 73 
подносиоца захтева за доделу новца за изградњу и адаптацију стамбених објекта 
избеглица, који додељује Комесаријат за избеглице. 
Тај Комесаријат даје 1.875.000 динара, док је локална самоуправа додала још 187.000. 
Повереник Комесаријата Ивица Јовић наводи да ће бити одобрена финансијска 
средства за најмање пет, а највише седам подносилаца. 
 
 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Блиц – Србија, Датум : 14.4.2010, Страна : 5 

 
ВАЉЕВО  
 
Градска управа је саопштила да избегла и интерно расељена лица која имају 
пребивалиште у Ваљеву, могу да добију једнократну бесповратну помоћ у 
грађевинском материјалу за изградњу стамбених објеката. Прошле године 
грађевински материјал за завршетак кућа добило је пет породица, које углавном живе у 
приградском насељима.  
Овај пројекат финансира републички Комесаријат за избегла и интерно расељена 
лица, а заинтересовани грађани требало би да захтев за помоћ предају до 1. маја. 
 
 

ДО САРАДЊЕ ОКОЛНИМ ПУТЕМ 
Дневник, Датум : 14.4.2010, Страна : 3 

 
СРПСКО-ХРВАТСКИ ОДНОСИ 
 
Односи Србије и Хрватске, осим у прилично ефикасној сарадњи двеју полиција, тренутно 
се огледају и у односу председника Бориса Тадић а и Иве Јосиповића.  
Незванични сусрет који су имали у Опатији крајем марта најавио је опуштање 
презатегнутих односа суседа, који су скоро до пуцања доспели након хрватског 
признавања независности Косова. Односе је додатно погоршала контратужба Србије 
против Хрватске због етничког чишћења. 
Аналитичари су се после опатијског сусрета сложили у томе да су односи двеју држава на 
прекретници, чему је допринео и избор баш Иве Јосиповића за председника Хрватске. 
Убрзо после Опатије, шефови држава срели су се на једном од форума у Бриселу, а у 
петак би требало да се сретну на трилатералном састанку с председником Мађарске 
Ласлом Шољомом. После тога је планирана посета председника Јосиповића хрватској 
заједници у Сомбору, а истог дана и састанак с Тадићем у Бачком Моноштору. 
– Низ сусрета два највиша српска и хрватска званичника увод су у билатерални сусрет 
који тек треба да буде заказан када се за то створе услови – сматра председник Центра за 
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регионализам Александар Попов. По његовим речима, овакви, неформални, сусрети 
увелико релаксирају презатегнуте односе двеју држава. 
– Имали смо дуг период од преко две године веома лоших односа. Неформални, 
трилатерални и мултилатерални сусрети добро су дошли да се на неки начин припреми 
терен за даље продубљивање односа и за много озбиљније, званичне састанке који тек 
треба да се десе – каже Попов, и додаје да је потпуно свеједно где ће доћи до званичног 
билатералног сусрета званичника Србије и Хрватске. По његовим речима, после дугог 
периода захлађења у односима, потребно је да се јавно мњење у обе државе припреми за 
озбиљнију сарадњу: 
– Сусрет у Опатији показао је с колико симпатија су људи с обе стране границе дочекали 
тај догађај. Тај сусрет у онако опуштеној атмосфери, без превеликих парола, био је добра 
слика опуштања односа – сматра Попов. – Када коначно дође до званичног састанка, 
политичари на обе стране имаће спремну позитивну атмосферу па ће тиме лакше и 
отварати озбиљне теме, попут граница, повратка избеглица, привредне сарадње, 
односа на Балкану... 
Сусрете двојице председника још увек не прате и састанци извршних нивоа власти, на 
којима је да решавају базичне проблеме с којима се грађани двеју држава свакодневно 
суочавају, а који су последица нерешених међудржавних односа. Наш саговорник каже да 
таква питања не могу решавати председници јер они имају строго ограничена овлашћења. 
– Они припремају терен за даље решавање проблема који ће остати председницима влада 
и министрима појединих ресора. Уосталом, већ је и најављено да ће се ускоро срести 
премијер Србије Мирко Цветковић и премијерка Хрватске Јадранка Косор и да ће 
направити некакву „мапу пута“ за решавање спорних питања у односима двеју држава – 
објашњава Попов. 
Приликом састанка у Опатији оба председника су сарадњу двеју држава провукли кроз 
призму европских интеграција региона. Тадић је том приликом истакао да је „сарадња у 
оквиру програма европског партнерства формулација и садржај заједничког рада у 
будућности“. Јосиповић је нагласио да су „потврдили нови правац европског партнерства, 
те да се обојица залажу за исте европске вредности и решавање проблема“. 
 
 

ГРАД ЗАМИРЕ, А ЧЕЛНИЦИ У СВАЂИ 
Политика, Датум : 14.4.2010, Страна : А17 

 
 
Од некада развијене привреде, у Краљеву је све мање радних места и шанси за запослење, 
само се жестина борбе за власт не смањује 
 
Краљево – Мало је градова у Србији где су „темељи“ власти тако нестабилни. „Клизав“ је 
политички терен као нигде у држави и нико од политичара није сигуран докле ће седети у 
функционерској фотељи. За две године мењају се три политичке опције, а ових дана се не 
зна ни која је групација владајућа па је градска скупштина у блокади. Ништа необично, јер 
овде је све то већ виђено, пробало је Краљево раније и безвлашће и принудну управу и 
превремене промене челника... Демократија „цвета“, рекло би се, и све би било добро да 
град не замире. Нажалост, као да су и Краљевчани навикли да у борби за влашћу 
партијама и коалицијама ни у таквој ситуацији главно оружје нису програми развоја и 
пројекти, већ афере и смицалице.  
Стога је, ваљда, некадашњи регионални центар у индустријском, туристичком, 
географском, саобраћајном погледу… све више „предграђе“ Крагујевца, дојучерашње 
„долине глади“, или оближњег Чачка, Крушевца… Незавидна је позиција овог града са 
три реке, железничким и друмским „чвориштем“, познатим бањама и планинама у 
околини, шумом, рудницима и пашњацима када се са другим општинама упореди у 
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погледу привредних резултата, обима нових инвестиција, процента запослености, висине 
плата...  
Подаци говоре да је током протекле године за 9,3 одсто смањена стопа запослености у 
односу на претходну, од 33.626 са радним местом у 2008. број тих срећника нижи је у 
2009. години за више од три хиљаде. При том је незапосленост повећана и око 14.500 на 
списку Фонда запошљавања представља стопу од око 23 одсто. Просек зарада је за 
протекли месец био 27.846 динара, односно за око пет хиљада испод републичког просека, 
и нижи је од просека у другим, суседним општинама. Дознајемо, такође, да сада око шест 
хиљада Краљевчана чека на месечну исплату разних социјалних давања и, како је недавно 
изјавила Светлана Дражовић, директорка Центра за социјални рад, прималаца такве 
помоћи у Краљеву је три пута више него у суседним градовима сличне величине. Број 
захтева за једнократну помоћ прошле у односу на претходну годину повећан је чак за 
60 одсто. На терету градског буџета и социјалних фондова су и избегла и расељена 
лица којих је овде више од двадесет хиљада. 
Зашто је то тако одговор лежи у чињеници да је деведесетих година „на колена“ пала 
краљевачка тешка индустрија „Магнохром“, Фабрика вагона, „Јасен“. Одскора је 
„Магнохром“ на списку предузећа за стечај, „Јасен“ не постоји, а Фабрика вагона ради 
само уз помоћ новца из државне касе... Међутим, лека за краљевачку привреду, иако су у 
последњој деценији у фотељи челника седели и лекари, ни од политичара није било. 
Напротив, политика је утицала да овде буде мало примера добро обављене приватизације, 
а локалне власти нису ни створиле привлачан амбијент за инвестициона улагања. У 
Краљеву, као ретко где, нема плански и добро припремљеног, уређеног и омеђеног 
„плаца“ за подизање фабричких хала, великих маркета... Касни се или се и уз тешку муку 
усвајају урбанистичка документа, као и стратешки планови развоја... У поприличној мери  
томе су узрок стална политичка превирања, попут последњих. Дешава се, дакле, да чим 
нека власт бар најави бољитак, други доскоче деструкцијом и критиком у стилу „то је 
криминал, ми то можемо поштеније и боље“ и опет све из почетка...  
Тако непрестано траје политичка „игра“ уз све мање „хлеба“ и све више привлачности за 
голом влашћу, јер је лична моћ већа кад је егзистенцијалних зависника од ње више.  
Стога се за Краљево последњих година, уместо по индустријској производњи и 
производима из фабричких хала, углавном чује по „демократским“ променама, евентуално 
по некој манифестацији попут спуста, рецимо оног „веселог” низ Ибар, али, судећи по 
свему, „и овог тужног...”. 
 
Антрфиле : Скупштина на суду 
 
После трећег неуспелог заседања градске скупштине Краљева, ДС, странке око те партије 
и социјалисти упутили су писмо локалним лидерима ДСС-а и Нове Србије за разговоре 
ради евентуалног стварања нове, треће коалиционе већине, превазилажења садашње „пат“ 
позиције и блокаде скупштине града. 
Међутим, уместо одговора, коалиција радикала, Покрета за Краљево, ДСС-а и Нове 
Србије одрекла се досадашњег става да о мандатима одборника одлучује искључиво 
скупштина па је, уз превагу њихових чланова, скупштинска изборна комисија 
констатовала да престају мандати одборницима који су одбили да учествују у промени 
власти и предложила нове кандидате. Тако би се уз гласове тих „кандидата“ ускоро 
обезбедио кворум за хитно одржавање седнице скупштине. Међутим, противничка страна 
то сматра незаконитим и већ је надлежним државним и судским органима упућен захтев 
за благовремено правно реаговање. 
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КОСОВУ 110 МИЛИОНА ДИНАРА 
Преглед, Датум : 15.4.2010, Страна : 2 

 
 
Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић уручио је у северној Косовској 
Митровици одлуке о додели 110 милиона динара подстицајних средстава за 
отварање 170 нових радних места. Та нова радна места треба да буду отворена у 44 
предузећа на Косову.  
„Сврха ових кредитних средстава је, пре свега, развој српских средина и подстицање 
запошљавања младих“, рекао је Богдановић и додао да Срби на Косову и Метохији живе у 
тешким условима, па им свако ново радно место „значи опстанак јер им обезбеђује 
егзистенцију“. Богдановић је обећао да ће Министарство за КиМ, уз помоћ ресорних 
министарстава у Влади Србије, учинити све да подстакне још јачи економски развој 
српских средина у Покрајини како би се створили услови за опстанак и масовнији 
повратак протераних. Министар је додао да ће средства бити подељена по јасно 
прецизираним критеријумима и да ће бити контролисано како се оне троше. 
 
 

ЈАГЛАНД: СРБИЈА ИЗВОР СТАБИЛНОСТИ У РЕГИОНУ 
Политика, Датум : 15.4.2010, Страна : А5 

 
 
Борис Тадић истакао значај статусно неутралне улоге Савета Европе на Косову и изразио 
захвалност због активности СЕ на заштити културног наслеђа Срба на Косову  
 
Председник Србије Борис Тадић разговарао је јуче у Београду с генералним 
секретаром Савета Европе Торбјорном Јагландом о реформским процесима у Србији 
и доброј сарадњи земље с том организацијом, саопштено је из канцеларије српског 
председника.  
Председник Србије је истакао значај статусно неутралне улоге Савета Европе на Косову и 
изразио захвалност због активности СЕ на заштити културног наслеђа Срба на Косову. 
Како се наводи, током сусрета било је речи и о „све бољој сарадњи Србије с државама у 
региону и у том контексту је поменуто недавно усвајање Декларације о Сребреници у 
Народној скупштини Србије”.  
Торбјорн Јагланд је, после састанка у Влади Србије са потпредседником српске владе за 
европске интеграције Божидаром Ђелићем, оценио да су у Србији спроведене импресивне 
реформе и да је Србија сада извор стабилности у региону.  
Генерални секретар СЕ је, како преноси Бета, оценио да је резолуција о Сребреници веома 
важан корак ка помирењу у региону. „Све у свему могу рећи да је Србија сада извор 
стабилности у региону, док је у прошлости била извор нестабилности”, рекао је генерални 
секретар СЕ.  
Јагланд је рекао и да је обавестио Владу Србије да је савет министара СЕ одлучио да 
постприступни мониторинг у вези са Србијом замени редовним анализама што, како је 
навео, обележава нову фазу односа СЕ и Србије.  
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Он је рекао да је СЕ важан партнер Србије на путу у ЕУ, јер се Европска комисија ослања 
на оцене и анализе ове институције у домену кључних политичких критеријума за улазак 
у ЕУ попут права мањина, људских права, владавине права и правосуђа. „Очекујемо да 
СЕ настави с политиком поштовања права и да неће прихватити било какву 
иницијативу за учлањење Косова”, рекао је Ђелић.  
Он је рекао да Србија сарађује с Банком за развој СЕ у пројектима вредним 30 
милиона долара посвећеним питању избеглица, ванредних ситуација, економија 
знања и социјално угрожених група попут Рома. Ђелић је казао да је представио 
листу нових пројеката вредних 96 милиона евра и да ће када у Београд у јуну дође 
гувернер те банке Србија предложити пројекте вредне 300 милиона евра.  
Председник Владе Србије Мирко Цветковић изјавио је јуче, током разговара са 
Торбјорном Јагландом, да сарадња коју Србија остварује са Саветом Европе резултира 
бројним реформским процесима у области правног и институционалног уређења земље, 
наводи се у саопштењу из Цветковићевог кабинета, које преноси Тањуг. „Сматрамо да ће 
2010. година бити изузетно важна за процес европских интеграција целог региона. Такође, 
верујемо да ће Европска унија уважити наше напоре које улажемо у циљу приближавања 
ЕУ и да ће, у складу са тим, Србија у најкраћем року стећи статус кандидата за чланство у 
ЕУ”, истакао је премијер Цветковић.  
Јагланд је након сусрета са председницом парламента Славицом Ђукић-Дејановић истакао 
да се Савет Европе на Косову ангажује у вези са људским правима, питањима 
релевантним за статусни процес и подизање стандарда. Славица Ђукић-Дејановић је 
посебно истакла да „Савет Европе треба да се ангажује у заштити људских права у 
покрајини, јер је однос према неалбанском живљу цивилизацијска срамота 
данашњице”, пише у саопштењу.  
У разговору са шефом сталне делегације Народне скупштине Србије у Парламентарној 
скупштини Савета Европе Драгољубом Мићуновићем, Јагланд је је упознао чланове 
сталне делегације с планом и процесом којим би ЕУ као правно лице приступила 
Конвенцији о заштити људских права и раду Суда за људска права у Стразбуру. Како се 
наводи у саопштењу, које преноси Бета, Јагланд је нагласио да би се тиме све земље ЕУ 
спојиле у један правни оквир, чиме би се обезбедио јединствени правни простор и за 
велике и за мале земље. 
 
Антрфиле : СЕ подржава борбу Србије против криминала 
 
Генерални секретар Савета Европе Торбјорн Јагланд у јучерашњем разговору са 
министарком правде Србије Снежаном Маловић пружио је подршку Србији у борби 
против организованог криминала и корупције и похвалио све активности које српске 
власти предузимају на том плану, саопштило је Министарство правде.    
Министарка правде Снежана Маловић упознала је генералног секретара Савета Европе о 
процесу реформе правосуђа у Србији и главним активностима које је Министарство 
правде спровело како би се правосудни систем Србије у потпуности унапредио и достигао 
највише европске стандарде.  
 
 

ПОНИЖАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА 
Данас, Датум : 15.4.2010, Страна : 6 

 
 
У Београду однедавно сви грађани са пребивалиштем у Београду са напуњених 65 
година имају право на бесплатан градски превоз без обзира на то одакле су и када су 
дошли у Београд. Нажалост, ово правило не важи за избеглице са избегличком 
личном картом, иако су уредно пријављени у Београду. 
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Изгледа да су за ову власт, а посебно београдску, избеглице ван људске категорије које 
треба угњетавати, понижавати и протерати јер, по њима очигледно избеглице не спадају у 
категорију Београђана без обзира на то што су пријављени са боравиштем у Београду. 
Онај део избеглица који су примили држављанство и извадили документа Републике 
Србије имају право бесплатног превоза, али зато имају огромних проблема око решавања 
станарских и имовинских права у Босни и Херцеговини, а посебно у Хрватској. 
Избеглица може да се храни у народној кухињи, да пребира по контејнерима, али за 
градски превоз мора да испроси 1.000 динара да купи месечну карту, ако не, биће жестоко 
шиканиран, понижаван и контролори ће га избацивати из аутобуса. 
Наше избеглице очекиваше пуно од регионалне Конференције о избеглицама која је 
26. марта 2010. године одржана у Београду. Нажалост, четири величанствена 
министра иностраних послова су се брже разишли него што су се састали, а о 
избеглицама ни речи. Ово нас подсећа на оне чувене састанке шест величанствених 
председника (такозвани путујући циркус) који су разбили СФРЈ, изазвали блесави 
ненародни рат у којем је на хиљаде жртава платило главом, где је око милион избеглица 
протерано са својих огњишта, на хиљаде разорених бракова, на хиљаде деце без родитеља, 
на хиљаде родитеља без деце. 
Обратили смо се Комесаријату с обавештењем да избеглице немају права на 
бесплатан превоз са навршених 65 година, који су то питање проследили градским 
властима и ГСП-у још пре месец и по дана, али одговора још нема. Зашто? Да ли то 
градске власти потцењују Комесаријат, наше удружење и све избеглице? 
Томо Купрешаковић, потпредседник Удружења избеглица и прогнаника у Србији 
 
 

ЗА ПЛАТЕ У ОПШТИНАМА 2,7 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 
Данас, Датум : 15.4.2010, Страна : 2 

 
 
Извештај о раду Министарства за Косово и Метохију препун зачуђујућих података 
 
Београд  - Извештај Министарства за Косово и Метохију о раду у 2009. години достављен 
је јуче Скупштини Србије. Из буџета од 3,9 милијарди динара највише новца, 2,7 
милијарди, отишло је на плате запослених у локалним самоуправама. Многе од тих 
општинских власти у ствари не раде ништа, јер је реч о срединама у којима више нема 
Срба.  
За  зараде запослених у Министарству за КиМ током протекле године издвојена су 94 
милиона динара, док је за 25 особа које су ангажоване по уговору о делу уплаћено 17 
милиона динара. Из извештаја се не види шта су они то конкретно радили. Трошкови 
телефонирања у фиксној мрежи, уз коришћење телефакса, износе 4,6 милиона динара, а 
мобилни телефони су коштали 1,8 милиона.  
Значајан новац издвојен је протекле године за изградњу фискултурних  и спортских сала 
на Косову, па испада да је грађанима КиМ највећи проблем што немају где да прате 
спортске манифестације или да иду на физичко васпитање. За изградњу хале у Лепосавићу 
Министарство је дало 53 милиона динара. У исто време, у последњих неколико година у 
овој општини са 14.000 становника изграђене су још две фискултурне сале, и то у месту 
Лешку (родном месту министра Горана Богдановића), за коју је издвојено 30 милиона 
динара, и у Сочаници. Ова три насеља удаљена су свега петнаестак километара. 
У извештају Министарства за КиМ наводи се и да је за реконструкцију основне школе 
„Вук Караџић“ у Прилужју, општина Вучитрн, величине 1.600 квадратних метара и 
изградњу додатних 40 квадрата (и балон фискултурне сале) издвојено нешто више од 26 
милиона динара, дакле око 260.000 евра. Посланици у Скупштини Србије тврде да је тим 
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средствима  могла да се изгради нова школа, односно да се обави реконструкција више 
школа на подручју Покрајине.  
Како Данас сазнаје, увидом у извештај Министарства, свега 35 милиона динара је у 2009. 
години отишло на „кредите домаћим нефинансијским приватним предузећима“. Циљ тих 
средстава био је да косовски Срби покрену производњу и одрже какав-такав бизнис. Из 
извештаја се види да је Министарство за КиМ за једнократну помоћ интерно 
расељеним лицима издвојило 13 милиона динара, а осам милиона добиле су 
организације које се баве помоћи Србима с Космета.   
Поједини опозициони посланици наводе да, поред спортских објеката, Србима у 
Покрајини недостаје још много тога, да постоје општине у којима није решено 
водоснабдевање, али и општине које немају путеве. Наводе и да на Косову треба градити 
амбијент за привредни опоравак, јер је то једини начин за смањење огромног броја 
незапослених. Сматрају и да треба направити детаљну анализу трошења новца на Косову 
и одредити приоритете за будућа улагања, а један од приоритета могао би бити отварање 
мини-фабрика. 
Посланица Г17 плус са севера Косова Стојанка Петковић каже да не постоји комуникација 
између посланика у надлежном скупштинском одбору и Министарства за КиМ.  
- Немам информацију о трошковима Министарства за прошлу годину, али знам да у 
Лепосавићу имају три спортске хале, а да је у северној Митровици  завршена тек прва, као 
и да се не зна ко је финансира. Такође, министар Богдановић није одговорио на више 
мојих питања о сумњивим трошковима - каже Петковићева. Овај извештај Министарства 
требало би ускоро да буде разматран на седници Одбора за КиМ Скупштине Србије. 
 
 

ДОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ ДА СРПКИЊА УЂЕ У БРИТАНСКИ ПАРЛАМЕНТ 
24 сата, Датум : 15.4.2010, Страна : 5 

 
 
Британцима је обећала да ће моћи да кажу шта мисле и да ће за многа питања 
организовати референдуме... 
 
Јасна Баџак (37), избеглица из Мостара, кандидат је десничарске Независне партије 
Велике Британије за посланика у парламенту. Она је пре 17 година стигла у 
Британију, живи у Лондону, велики је британски националиста, а у предизборној 
кампањи обећава да ће Велику Британију ишчупати из канџи ЕУ и да ће се, ако буде 
изабрана, одрећи 10 одсто посланичке плате у корист хуманитарног фонда за помоћ 
породицама британских војника. 
 
- Јасна, која је по професији бизнис консултант, живи у Северном Вестминстеру, у 
Лондону, и политички је активна девет година. Британцима је обећала да ће од 
посланичке плате 10 одсто давати у Фонд хероја, којим се помажу породице рањених 
војника. 
Заговорник је изласка Велике Британије из Европске уније. 
- Шта је ЕУ урадила за нас (Британце), а одговор није то да нам само узалуд узима паре. 
Да ли нам је заиста потребна дадиља да нам каже како да живимо и да ли смо ми довољно 
одрасли да можемо сами да одлучујемо. Да ли заиста желите да трошите новац на то да се 
избаве Португал и Грчка или желите да тај новац трошимо на изградњу болница, бољих 
школа за децу и домова за старе родитеље - каже Јасна. 
Британцима је обећала да ће моћи да кажу шта мисле и да ће за многа питања 
организовати референдуме. Страствено се бори за достојанство старих људи, а у 
образовни систем Британије ће вратити гимназију. 
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- Зауставиће непотребно копање наших улица и увешће озбиљне санкције за све који крше 
договорене рокове, због чега испаштају обични грађани. Њен лични циљ је да очисти 
британску политику - пише на сајту Независне партије. Баџак је била члан Конзервативне 
партије, коју сада оштро критикује. 
- Конзервативна и Лабуристичка партија су дуго биле на челу северног дела Вестминстера 
и ништа се није променило. И даље имамо висок степен криминала, економија је у 
слободном паду, а наше велике улице су све празније јер се мали предузетници боре да 
преживе - каже Јасна. 
Јасна је најавила и да ће објавити рат криминалу. А, да ли ће ући у Парламент, знаће се 6. 
маја, када се у Британији одржавају парламентарни избори. 
 
Антрфиле : Жели да се одужи Британији за савршен дом 
 
Све што некадашња Српкиња, чији се деда „борио против нациста, а мајка, отац, 
брат и ујак били заточени у концентрационим логорима”, жели је да јој бирачи 
пруже шансу. „Желим прилику да узвратим заједници која ми је помогла. Ја сам 
дошла као избеглица, а данас сам поносна Британка, која обожава своју земљу. То је 
главни разлог за моје политичко ангажовање. Не жудим за политичком славом, али се 
трудим да узвратим земљи која ми је дала савршен дом“, каже Јасна.  
 
 



PRESS CLIPPING 
Петак 16.04.2010. год. 

 
 

ДOНАЦИЈЕ ЛАКА ЗАРАДА 
Вечерње Новости, Датум : 16.4.2010, Страна : 5 

 
 
СЛАБА КOНТРOЛА ТРOШЕЊА НOВЦА ЕВРOПСКИХ И ДOМАЋИХ ФOНДOВА 
НАМЕЊЕНИХ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
Комесаријат за избеглице нема увид у хуманитарни рад НВO сектора 
 
OД деведесетих година, када је рат у Србију довео на стотине хиљада избеглица, почеле 
су да се “умножавају” хуманитарне организације и фондације за помоћ прогнанима. Док је 
већина гасила горуће проблеме избеглих и покушавала да трајно реши њихове муке, 
плодно тле за брзу зараду нашли су лажни хуманитарци. 
У Комесаријату за избеглице не износе конкретне примере о злоупотребама 
невладиног сектора око помоћи прогнанима. Кажу, неправилности се поткрадају, а 
они немају контролу над донацијама које одлазе невладином сектору. 
- Тражили смо више пута од невладиних организација да нам доставе извештаје о 
помоћи. Намера нам је боља контрола донација да не би исте породице добијале 
више пута помоћ, а друге остајале без ње - објашњава за “Новости” Владимир 
Цуцић, комесар за избеглице. - Индикативно је да нам управо неке од највећих нису 
доставиле извештаје коме су и колико помогле. 
У области хуманитарне помоћи избеглима, сматра Раденко Попић, председник 
Регионалног одбора за помоћ избеглица Војводине, постоји много оних које нико не 
контролише. 
- Немогуће је контролисати потрошњу страних донација, јер се за њих овде никоме 
не полажу рачуни. А домаћа средства су безначајна - тврди Раденко Попић.  
- УНХЦР је током 2009. године само за једну ТВ емисију, која се бави проблемима 
прогнаних, потрошио пет милиона динара. Тада смо сакупљали новац за огрев 
најугроженијима, а из њиховог буџета нисмо ништа добили. 
И у Асоцијацији избегличких удружења незадовољни су начином на који се 
(не)контролише прилив и потрошње новца. 
- Нисмо до краја задовољни фондацијама које помажу избеглима. Не кажемо да не раде 
поштено, али било би добро да и то неко контролише са стране, да нам се не деси нека 
“нова Ребрача” - сматра Милојко Будимир из ове асоцијације. 
Велика средства, додаје он, слила су се појединим организацијама и за збрињавање 
повратника из ЕУ, према споразуму о реадмисији. А мало је, додаје, учињено. 
 
Антрфиле : НЕПOТРOШЕНO 
 
- ГOТOВO половина новца у Покрајинском фонду, намењена избеглицама у прошлој 
години, остала је неутрошена. Још немамо одговор зашто је тако. С обзиром на 
многобројне проблеме избегличке популације, недопустиво је да се тако нешто догађа - 
сматра Раденко Попић, председник Регионалног одбора за помоћ избеглицама у 
Војводини. 
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ПOМOЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Курир, Датум : 16.4.2010, Страна : 15 
 
 
ПРOКУПЉЕ - Комесаријат за избеглице помаже расељеним и избеглим лицима са 
Космета и из Хрватске који живе у Прокупљу. Шест породица добиће помоћ у 
грађевинском материјалу како би завршиле започете куће. Вредност пројекта је 
скоро два милиона динара а општина Прокупље учествује са пет одсто средстава. 
- У плану је реализација сличног пројекта у сарадњи са УНХЦР, којим ће помоћ добити 
још неколико породица, а ускоро ће стотинак породица добити пакете са основним 
животним намирницама у оквиру пројекта “Програм хране” - рекла је Гордана Јанковић 
повереник за избеглице општине Прокупље. 
 
 

ДВА ПРЕДСЕДНИКА НА ЧЕЛУ OПШТИНЕ БЕЗ СРБА 
Политика, Датум : 16.4.2010, Страна : А16 

 
 
Иако у Подујеву више нема Срба, а у целој општини има само десетак српских породица, 
води се битка ко је легални председник 
 
Куршумлија – Прошле су већ многе године од када су из Подујева и околине протеране 
готово све српске породице. Oне су чиниле већину српског становништва у Репи, Бајгори, 
Крпимеју, Палатни, Тачевцу, Ливадици, Батлави, Турском Мердару и другим селима у 
овој општини. Сада још само у селу Медриговац, на крајњем истоку уз административну 
линију, опстаје десетак српских породица.  
Српски део представника власти ове косовске општине, у лето 1999. године, избегао је у 
Куршумлију, као и више хиљада становника овог дела Космета. Oвде је организован рад 
општине Подујево, са скоро свим службама, па и са руководећим људима. На изборима 
2008. године, које је расписала влада Србије, са више од 70 одсто гласова победила је 
Српска листа (СРС, СПС). Oна је добила 25 одборничких места, а опозиција 14. Oбрен 
Анђелковић је тада изабран великом већином за председника општине Подујево. Неко се, 
међутим, сетио да ова листа нема законом прописани број жена са одборничким 
мандатима, па је она сведена на 21, један је одборник умро, а мандати председника и 
заменика су „угашени“, пошто су изабрани на поменуте функције. Тако је Српска листа 
остала са 18, а опозиција (СДП Небојше Човића) добила је 17 одборника. 
На српску Нову годину, на захтев опозиционих одборника, заказана је ванредна седница 
СO Подујево, са једином тачком дневног реда – изгласавање неповерења председнику и 
заменику Скупштине. По тврђењу Анђелковића, на седници је присуствовало 18 
одборника позиције и 17 опозиције.  
– С обзиром да је један од одборника прешао на другу страну, ја сам активирао његову 
бланко оставку у овдашњем суду. Ипак, на гласању је избројано 18 гласова „за”, што је 
било немогуће, јер је и један од одборника опозиције гласао против. Свеједно, они су 
уместо Милована Тончића, изабрали „свог” председника Скупштине, Миломира 
Јовановића, и заменика Зорана Јовановића, баш оног одборника који је од нас прешао код 
њих – каже за „Политику” Oбрен Анђелковић.  
По његовим речима, на истој седници опозиција је организовала гласање за новог 
председника општине Подујево, иако, тврди он, на истој, ванредној седници то правно 
није било могуће. Тако је нови председник општине Подујево постао и Ивица Марковић. 
Дакле, тамо где су Срби присутни само још скоро симболично, сада постоје чак два 
њихова председника општине! 
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– Све док не добије решење, на основу објаве у Службеном гласнику РС, као што сам и ја 
добио и сви одборници, Марковић за нас није никакав функционер наше општине – каже 
Анђелковић. – Мислим да је све то ујдурма неких политичара са Космета, чије су странке 
одавно нестале са политичке сцене. Уосталом, до краја ове или почетком наредне недеље 
овамо треба да дођу представници Министарства за КиМ, када ћемо све да рашчистимо – 
уверен је Анђелковић. 
Ново руководство остаје при тврдњи да су све одлуке донете легално, да за то имају 
потписе већине одборника и видео снимке, а да ће за непоштовање тих одлука 
„одговорност сносити они који се сада лажно представљају”. „Стари“, пак, упорни су да 
им не дају функције, јер, тврде, све је урађено нелегално. 
 
 

 



 

 

PRESS CLIPPING 
 

Субота 17.04.2010. год. 
 
 
 

ДАЧИЋ: РОМИ ЛАКШЕ ДО ДОКУМЕНАТА 
Правда, Датум : 17.4.2010, Страна : 7 

 
 
Новим законским решењима биће поједностављена процедура пријаве места 
пребивалишта, што ће Ромима олакшати добијање личних докумената и решавање 
статуса, најавио је министар унутрашњих послова Ивица Дачић на скупу о одрживим 
решењима за интерно расељене Роме, Ашкалије и Египћане, и повратак оних који су 
враћени из западних земаља. 
Дачић је навео да је од јуна до децембра 2009. у Србију, по споразуму о реадмисији, из 
земаља западне Европе враћено 405 особа, од којих су 285 Роми, а у прва три месеца 
ове године 45 Рома од укупно 83 враћене особе. 
 
 

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 17.4.2010, Страна : 3 

 
Приштина  
Четрнасет интерно расељених српских породица уселило се јуче у новосаграђене 
станове у Лапљем Селу код Приштине. У питању је наставак расподеле 60 станова 
саграђених о трошку Министарства за повратак у Влади Косова. У предходна два 
наврата кров над главом добило 19 расељених српских породица.  
 
У сарадњи са општином Грачаница и УНХЦР-ом инсталирани су механизми конгтроле 
повратка  ,како би се   како каже Министар за поврата Саша Рашић сасекла досадашња 
пракса   фиктивног повратка-. 
Станови се додељују на период од 99 година без могућности откупа. Предвиђена је 
конторла боравка лица која су добила станове јер је утврђено да велики број 
породица које су до сада добијале било куће било станове или пак средства за обнову 
кућа убрзо се враћају у централну Србију остављајући напуштену имовину –каже 
министар за повратак Саша Рашић уз тврдњу да ће без стана остати свако оно лице које не 
живи стално на Косову. 
 
 



 

 

PRESS CLIPPING 
 

Недеља 18.04.2010. год. 
 
 
 

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Дневник, Датум : 18.4.2010, Страна : 2 

 
 
Посланици републичког парламента наставиће у понедељак, 19. априла, другу 
седницу пролећног заседања разматрањем амандмана на предложене измене Закона 
о избеглицама. Текућа седница парламента почела је 30. марта са дневним редом на 
коме је 94 законска предлога и других аката које су посланици размотрили у начелу.  
Предложена законска решења омогућавају интеграцију оних избеглих који нису у 
могућности или због страха од прогона или дискриминације и не желе да се врате на 
територију са које су избегли. Изменама и допунама Закона о избеглицама предвиђено је 
да држава у складу са могућностима решава стамбене проблеме избеглица, тако што ће им 
на коришћење или у закуп на одређено време дати непокретности у државној својини или 
им омогућити њихов откуп. 
 
 

ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПОВРАТАК 
Дневник, Датум : 18.4.2010, Страна : 2 

 
 
Министар за повратак и заједнице у Влади Косова Саша Рашић изјавио је да је у 
порасту интересовање интерно расељених Срба за повратака на Косово. Рашић је 
рекао да је број повратника смањен после проглашења независности Косова, али да 
се ситуација током 2009. године и почетком 2010. године поправила, као и да се све 
више интерно расељених лица региструје за повратак. 
"Током 2009. године са укупно 5.000 представника расељених породица рађени су 
интервјуи и укупно 1.300 је изразило жељу за повратком", рекао је он за КИМ радио. 
Рашић је изразио наду да ће у овој години Министарство успети да врати већину интерно 
расељених лица која су се регистровала прошле године. 
Охрабрује, навео је он, то што се "већи број интерно расељених враћа самостално, 
као што је то случај у селима Жач и Драгољевац у општини Исток, где се вратило 30 
породица". " Свака породица поред стамбене јединице добија и стандардни пакет 
помоћи који обухвата храну за шест месеци и социјално-економску помоћ у износу од 
2.000 евра у опреми”, рекао је Рашић КИМ радију. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 19.04.2010. год. 
 
 
 

ПОЧИЊЕ РАСПРАВА О АМАНДМАНИМА 
Дневник, Датум : 19.4.2010, Страна : 2 

 
 
Скупштина Србије почеће данас разматрање амандмана на измене и допуне Закона о 
избеглицама које предвиђају да држава у складу са могућностима решава стамбене 
проблеме избеглица. Држава ће пружати помоћ избеглицама у решавању стамбеног 
проблема тако што ће им, између осталог, на коришћење или у закуп на одређено 
време дати непокретности у државној својини или им омогућити њихов откуп, 
предвиђено је изменама и допунама Закона.  
Како је наведено, држава стамбено питање избеглица може решити и доделом средстава за 
побољшање услова становања, куповином грађевинског материјала за започ ету градњу, 
куповином сеоских кућа са окућницама, као и доделом наменских кредита или кроз друге 
програме донатора. 
Закон предвиђа да поступак за решавање стамбених потреба води комисија чији ће 
чланови бити бирани из реда запоселних у Комесаријату за избеглице, а њих ће бирати и 
разрешавати комесар. Скупштина је у петак завршила начелну расправу на све 
предложене тачке дневног реда. Седница је почела 30. март, а на дневном реду су 94 
тачке. 
 
 

ОПОЗИЦИЈА АМАНДМАНИМА НА ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Грађански лист, Датум : 19.4.2010, Страна : 2 

 
 
Скупштинска посла 
 
БЕОГРАД – Посланици републичког парламен¬та наставиће данас другу седницу 
пролећног заседања разматрајући амандмане на пред¬ложене измене Закона о 
избеглицама. 
Измене и допуне тог закона предвиђају да држава, у складу с могућностима, решава 
стамбене проблеме избеглица тако што ће им на коришћење или у закуп на одређено 
време дати непокретности у државној својини, или им пак омогућити њихов откуп. 
Такође, предвиђено је да држава стамбено питање избеглица решава и додељујући 
средстава за побољшање услова становања, купујући грађевински материјал за 
започету градњу и сеоске куће с окућницама, као и додељујући наменске кредита, 
или путем других програма донатора.  
Усвајање предложених измена омогућиће, како Влада Србије очекује, интеграцију оних 
из¬беглих који нису у могућности да се врате на територију одакле су избегли, или из 
страха од про¬гона или дискриминације – то не желе. 
Садашње процене показују да је у Србији више од 300.000 избеглих, али ће се њиховтачан 
број знати по завршетку процеса регистрације из¬беглица, навела је Влада Србије 
уобразложењу закона. 
Влада је, такође, подсетила да је важећи Закон о избеглицама усвојен 1992, када је број 
избеглих у Србији био 161.554. 
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Текућа седница парламента почела је 30. марта, а с дневним редом, на коме су 94 
за¬конска предлога и друга акта, друга седница пролећног заседања најобимнија  
је седница од конституисања актуелног сазива парламента Посланици су у досадашњем 
току седнице пред¬ложене акте разматрали у начелу. 
 
 

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 19.4.2010, Страна : 3 

 
 
КРАЉЕВО 
 
У оквиру пројекта помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима под 
покровитељством „Хелпа“ и локалне НВО „Интегра“, овог месеца биће представљен 
саветодавни центар за развој предузетништва који као један од првих послова 
спроводи пројекат набавке грађевинског материјала за завршетак започетих и 
доградњу неусловних кућа за избегличке породице. Презентације ће бити одржана у 
уторак у 10 и четвртак у 14 часова. 
 
 

СРБИМА НЕЋЕМО ВРАТИТИ СТАНОВЕ! 
Објектив, Датум : 19.4.2010, Страна : 13 

 
 
Осим што су Србија, Хрватска, Црна Гора и БиХ потписале заједничко саопштење, 
недавно одржани састанак представника четири еx Y У државе у Београду о 
проблемима избеглица није ништа суштински променио.  
Изневерена су и очекивања избеглих Срба из Хрватске који годинама без успеха траже 
повраћај својих станарских права. Марио Нобило, директор Управе за мултилатералу 
Министарства спољних послова Хрватске, тврди за Вести да Хрватска "по 
међународним стандардима" није у обавези да Србима врати одузете станове.  
Српска страна мисли да је још могуће реституирати нека имагинама права из бивше 
државе, што није тачно  каже Нобило, не обазирући се на чињеницу да су станарска права 
у БиХ враћена свим избеглим и прогнаним људима јер по истим тим међународним 
стандардима нису сматрана имагинарним правом.  
Зашто је избеглим Србима из Хрватске ускраћена могућност повратка или откупа станова 
у којима су пре рата живели? Станарска права су одузета судском одлуком, и то се не 
може променити. И у бившој Југославији, ако сте били носилац станарског права, по 
тадашњим законима сте то право могли да изгубите ако нисте у стану више од шест 
месеци, тврди Нобило. 
 
 

ПОДЕЉЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
Грађански лист, Датум : 19.4.2010, Страна : 9 

 
 
Помоћ за избегле и интерно расељене  
 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглима и интерно расељенима 
донела је одлуку о расподели једнократне и бесповратне помоћи у грађевинском 
материјалу. Реч је о огласу који је објављен 19. јануара ове године, а у предвиђеном 
року стигло је 30 захтева. Републички комесаријат за избеглице обезбедио је за ту 
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намену 1.875.000 динара, али избегли и интерно расељени не стичу по аутоматизму 
право да од општине захтевају инфраструктурно опремање.  
Комисија, на чијем челу је Светислав Ненадовић, донела је одлуку да помоћ у 
грађевинском материјалу буде додељена за четири породице за завршетак радова, док ће 
шест домаћинстава добити помоћ за побољшање услова становања.  
Грађевински материјал за завршетак започетих радова добили су Марко Краљевић, 
Доситеја Обрадовића 16 – 350.000 динара, Марија Јанковић, Петроварадинска чесма 1а – 
300.000 динара, Бранислав Бујачић, Чератска 18 – 230.000 динара и Милан Крајновић, 
Карловачког мира 60 – 100.000 динара. За побољшање услова становања грађевински 
материјал су добили Ружа Стојановић, Митрополита Стратимировића 141 – 180.000 
динара, Бориславка Шаулић, Матошева 74 – 180.000 динара, Јовица Царевић, Патријарха 
Рајачића 6 – 160.000, Иванка Скулар, Матошева 54 – 160.000 динара, Марина Новаковић, 
Краљев брег 306 – 120.000 динара и Милан Павковић, Банстол, Цара Лазара 2 – 95.000 
динара. 
 
 

ПОМЕНИ СТРАДАЛИМА У „БЉЕСКУ“ 1. МАЈА 
Курир, Датум : 19.4.2010, Страна : 8 

 
 
Годишњица 
 
БЕОГРАД - Помени страдалима у хрватској војно-полицијској акцији „Бљесак“ 1995. 
године биће служени 1. маја у манастиру Крушедол код Ирига и у цркви светог 
Марка у Београду, саопштила је Асоцијација избегличких и других удружења Срба 
из Хрватске. Парастос ће бити служен и у храму Пресвете Богородице у Градишки, у 
Републици Српској, а са Моста спаса биће спуштени венци у Саву. На 15-годишњицу 
„Бљеска“ у манастиру Крушедол биће служен помен и свим страдалим Србима у ратовима 
деведесетих и у избеглиштву. У манастирској порти биће одржан традиционални сабор 
„Крушедолска звона“, јавља Тањуг. 
 
 
 

ВОЛЕО БИХ ДА СЕ РАДИ НА ПОВРАТКУ 
Курир, Датум : 19.4.2010, Страна : 4 

 
Ламберто Занијер 
 
БЕОГРАД - Шеф Унмика Ламберто Занијер каже да су се односи те мисије и Приштине 
побољшали, али да и даље постоје разлике које се односе на стратегију за север Косова. 
Он је у интервјуу Политици изразио задовољство што је и шеф Међународне цивилне 
канцеларије Питер Фејт оценио да је потребно стрпљење да би се стратегија спровела. 
- У неким областима било је неког напретка, као на пример у полицији. Постоје 
области којих нема у плану од шест тачака, као што је повратак, и волео бих да 
видим да се ради на томе - рекао је Занијер и додао да је врло важно питање и 
баштина СПЦ, преноси Фонет. 
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НИ ЦРНОГОРЦИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ 
Курир, Датум : 19.4.2010, Страна : 4 

 
Космет 
 
ПРИШТИНА - Косовске власти смишљено опструирају повратак расељених на то 
подручје, а само прошле године огњишта је напустило око 300 Црногораца и Срба, 
оценили су јуче челници Савеза удружења расељених у Црној Гори, Црногорске 
демократске странке Косова и Удружења Црногораца Косова. 
Они су на конференцији за новинаре у Приштини саопштили да је у питању „отворени 
покушај легализације етничког чишћења“, које на Косову траје непрекидно од јуна 1999. 
године, од када је тај простор под међународним протекторатом. 
 
 

ОБРИСАНИ СА СПИСКА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 19.4.2010, Страна : 6 

 
 
СРПСКИ РАДНИЦИ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА У ОРАХОВЦУ ДРАСТИЧАНО 
ДИСКРИМИНИСАНИ 
 
У јеку најгоре нестабилности, Албанци их позвали да се врате 
 
ГРАЧАНИЦА - Око 500 српских радника из два предузећа у Ораховцу, чија су имена 
јуна 1999. године избрисана са списка запослених, драстичан је пример 
дискриминације Срба на Космету. 
По речима адвоката Миодрага Бркљача, заступника „избрисаних“, захтеви упућени 
такозваној Косовској агенцији за приватизацију, да се 335 бивших радника 
„Орвина“ и 161 радник предузећа „18. новембар“, уврсте у списак оних који 
учествују у подели средстава остварених прватизацијом, остали су без ефекта. 
- Такозвана Косовска агенција за приватизацију још се није изјаснила, јер наводно није 
сачињен списак „подобних“ - каже адвокат Бркљач. - Без обира на легалност и 
легитимност приватизације друштвених предузећа на Космету, коју обавља ова Агенција, 
ово право радника утемељено је на Уредби Унмика 2001/2013. - Том Уредбом прописано 
је да радник има право на 20 одсто прихода од приватизације, ако докаже да је био 
запослен у време приватизације, и ако је на платном списку био најмање три године. 
Међутим, радници српске националности избрисани су са списка још по доласку 
међународне заједнице на Космет. Нови албански руководиоци фирми, јуна 1999, 
закључали су књижице српских радника, а као дан престанка радног односа, уписали 10. 
јун. У јесен исте године у дневним новинама које излазе на албанском језику, објавили су 
позив Србима да дођу на посао. 
- Јасно је да због лоше безбедности то нису могли да учине, а ако се има у виду чињеница 
да се албанска штампа никада није продавала у српској енклави, а још мање у централној 
Србији, очигледно је да је такав позив био само формалност и изговор да се Срби избришу 
са списка - истиче Бркљач. - Током 1999. многи Срби напустили су Ораховац и Велику 
Хочу. Они који су остали у енклавама нису могли да се слободно крећу, па нису могли ни 
да се врате на посао. 
Пример ораховачких радника, по речима представника Министарства за КиМ, пример је 
готово свих српских радника који су радили у друштвеним предузећима до доласка 
међународне заједнице. Осим нелегалних приватизација, јер је тзв.  
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Косовска агенција приватизовала више од 70 одсто друштвених предузећа насталих 
улагањем бивших југословенских република, а највише Србије, радници не могу да се 
врате на посао, али ни да остваре права од продаје предузећа у којима су некада радили. 
 
Антрфиле : И ОД СУДА СЛАБА КОРИСТ 
 
ОСИМ тзв. Косовске агенције за приватизацију, која због губитка посла покушава да 
кривицу пребаци на српске раднике, њима је готово ускраћена могућност жалбе због 
неефикасног правосудног система на Косову - наводе адвокати. - Неоправдано дуго трају 
судски процеси, односно нерешавање жалби српских радника. Према расположивим 
подацима, до доласка МЗ, на Космету је било 509 друштвених предузећа, у којима је 
радило 77.735 радника. 
 
 

СИРОМАШАН СВАКИ ТРЕЋИ ПИРОЋАНАЦ 
Блиц – Србија, Датум : 19.4.2010, Страна : 8 

 
Повећан број захтева за социјалну помоћ 
 
За петину више корисника материјалног обезбеђења него прошле године. Више од 3.000 
људи зависи од неке врсте помоћи 
 
Више од 30 одсто Пироћанаца живи испод границе сиромаштва, показују последњи 
подаци синдиката у овом граду. Број захтева за помоћ Центру за социјални рад 
повећан је за петину у последњих годину дана. Више од 3.000 људи зависи од неке 
врсте помоћи коју додељују Центар за социјални рад или град из буџета. 
 
- Преспавамо пола дана како би прескочили бар један оброк дневно и тако из дана у дан - 
прича Пироћанац ког смо срели у Центру за социјални рад. 
Број корисника материјалног обезбеђења у 2009. години у односу на 2008. годину повећан 
је за 19,3 одсто. Ову врсту помоћи преко Центра за социјални рад добија 800 породица у 
Пироту или око 2.140 чланова. 
- Број захтева се стално повећава. У прва три месеца ове године имамо преко 30 нових 
захтева. Помоћ је од 5.500 динара за једночлану породицу до 10.870 динара за пет и више 
чланова - каже директорка Центра за социјални рад у Пироту Марија Васић. 
У Центар за социјални рад све чешће долазе радници из пропалих фирми, али не могу да 
добију помоћ јер се фиктивно воде у радном односу - кажу у Центру. 
- Они су најугроженији јер немају никаква примања, не могу да остваре право на 
здравствену заштиту, као ни право на материјално обезбеђење породице. Корисници 
материјалног обезбеђења имају право на бесплатне ужину и уџбенике за децу, бесплатан 
боравак трећег детета у вртићу, а ослобођени су плаћања рачуна за смеће и имају попуст 
од 20 одсто за утрошену воду - каже Васићева. Према њеним речима, посебно су мучне 
сцене кад у Центар дођу факултетски образовани људи који су остали без посла. 
- Реч је о људима старости око 50 година који се у тој старосној доби тешко поново 
запошљавају. Долазе код нас, али не желе социјалну помоћ већ траже посао јер немају од 
чега да живе - каже Васићева. 
О тешком социјалном положају мало ко жели да прича, што због стида, што због тога јер 
не виде никакву наду да ће им ико помоћи. 
- Имамо једно дете које је завршило средњу школу. Нас двоје смо остали без посла и не 
радимо нигде. И син је без посла. Питамо се сваког јутра шта ћемо данас јести и да ли 
ћемо имати и за сутра. Бар кад би се син запослио. Куцали смо на многа врата, али се она 



 6 

слабо отварају. Мораћемо да потражимо помоћ Црвеног крста и народне кухиње - прича 
један образован педесетогодишњак који је као и његова супруга већ дуже незапослен. 
Спас од сиромаштва многи су потражили у народној кухињи у којој се ове године храни 
знатно више Пироћанаца него раније. 
- Право на народни казан имају особе које примају материјално обезбеђење, људи без 
прихода или пензионери са малим пензијама, избегли и расељени, самохрани 
родитељи... На нашој листи чекања је преко 300 људи за које тренутно немамо 
могућности иако сви они испуњавају услове да добијају храну у народној кухињи - 
каже секретар Општинског одбора Црвеног крста Мирољуб Мијић. 
Председник Већа Савеза самосталних синдиката Родољуб Ћирић каже да је просечна 
фебруарска плата у Пироту била 23.543 динара и да је мања у односу на фебруар прошле 
године. 
- Стандард је драстично пао. Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је 
да у Србији има 9,2 одсто сиромашних. Мислим да је код нас ситуација много гора и да у 
Пироту више од 30 одсто грађана живи на ивици сиромаштва. Многа предузећа не раде 
или су отишла у стечај. Незапосленост се стално повећава - каже Ћирић. 
 
Антрфиле : Колико људи добија помоћ 
 
Корисника социјалне помоћи 1.741 
Корисника помоћи из градског буџета 1.407 
Корисника материјалног обезбеђења  2.140 
Корисника народне кухиње 850 
На чекању за народну кухињу 300 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 20.04.2010. год. 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИЈА ЈОШ АКТУЕЛНА 
Преглед, Датум : 20.4.2010, Страна : 5 

 
Завршена расправа о изменама Закона о избеглицама  
 
Усвајање предложених измена треба да омогући, какоВлада очекује, да Србија 
прихвати избеглице које нису у могућности или, због страха од прогона или 
дискриминације, не желе да се врате на територију са које су избегли 
 
Посланици републичког парламента завршили су јуче разматрање амандмана на 
предложене измене и допуне Закона о избеглицама, којима је предвиђено решавање 
стамбених проблема избеглица. У преподневном делу седнице за реч су се највише 
јављали посланици СРС, коју су расправу искористили и за критику државне политике у 
погледу решавања питања избеглих лица у државама из које су избегли. 
Радикали су протестовали што у закону није наведено да је над Србима у Хрватској 
учињен геноцид и етничко чишћење, те то тражили амандманом, указујући и да 
Хрватска ниједно од одузетих права Србима није вратила. Између осталог, посланици 
СРС су тражили да се избеглицама омогући закључивање откупа уговора о непокретности 
под условима које одређујезакон. 
Усвојен је амандман Г17 плус, који предвиђа да Комесаријат привремени смештај и 
помоћ у исхрани избеглицама може обезбедити организовањем колективног 
смештаја у колективним центрима, али уважавајући у највећој могућој мери 
најбоље интересе избеглица које су смештене или ће бити смештене у колективни 
смештај.  
Такође је усвојен и амандман те странке који каже да се право на збрињавање избеглице 
које обезбеђује Комесаријат може умањити или престати. То је предвиђено када избеглица 
или члан његовог породичног домаћинства обезбеди запослење, обезбеди помоћ у 
збрињавању преко хуманитарне или друге организације, остварује приходе од покретне и 
непокретне имовине или по неком другом основу и има право својине на непокретној 
имовини којом може обезбедити смештај или му се обезбеди смештај. 
Усвојен је и амандман ДС који каже да се избеглицама које су се определиле за 
повратак да би се настаниле у бившој републици СФРЈ из које су избегле Србија 
може пружити помоћ и то доделом повратничког пакета породицама које се враћају 
у места из којих су избегла или доделом помоћи у механизацији повратничким 
задругама које се баве пољопривредом и сточарством и чијих је више од две трећине 
оснивача изеглице које су се вратиле из Србије. 
Изменама и допунама тог акта предвиђено је да држава у складу с могућностима одређено 
време дати непокретности у државној својини или им омогућити њихов откуп. 
Предвиђено је да држава стамбено питање избеглица може решити и доделом средстава за 
побољшање услова становања, куповином грађевинског материјала за започету градњу, 
куповином сеоских кућа са окућницама, као и доделом наменских кредита или кроз друге 
програме донатора. Усвајање предложених измена треба да омогући, како Влада Србије 
очекује, интеграцију оних избеглих који нису у могућности или, због страха од прогона 
или дискриминације, не желе да се врате на територију са које су избегли. Тањуг 
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НЕМА ОТКУПА СТАНОВА 
Блиц – Србија, Датум : 20.4.2010, Страна : 10 

 
 
ЧАЧАК 
 
Станови изграђени за избегла, прогнана и друга социјално угрожена лица у Чачку, 
Ваљеву, Краљеву, Нишу, Крагујевцу, Панчеву и Старој Пазови у оквиру УН Хабитат 
програма не могу да се откупе, изјавила је представница Министарства животне 
средине и просторног планирања Светлана Ристић. Део ових станара је недавно 
протестовао тражећи да изнајмљене станове откупе, али то није могуће по неда-вно 
донетом Закону о социјалном становању. 
  
 

ДЕЖЕР ДАНАС У СМЕДЕРЕВУ 
Преглед, Датум : 20.4.2010, Страна : 5 

 
 
Шеф делегације ЕУ, амбасадор Венсен Дежер и Владимир Цуцић, комесар за 
избеглице, заједно са потпредседником Владе Јованом Кркобабићем, данас ће 
посетити Смедерево. 
Они ће заједно лансирати програм „Подршка избеглим и интерно расељеним 
лицима у Србији“, вредан 4,2 милиона евра, којифинансира ЕУ из фондова ИПА 
2008. 
Током посете, обићи ће колективни центар у Смедереву, а затим локацију на којој се гради 
стамбена зграда за избеглице у оквиру пројекта „Социјално становање у заштићеним 
условима“. 
Главни циљ програма „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“, који се 
финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), јесте налажење трајних 
решења за решавање стамбених проблема интерно расељених и избеглих лица. 
ЕУ је схватила да проблем расељених лица мора да се реши, да би шири развојни циљеви 
програма за промоцију стабилности и развоја били делотворни. 
У последњих неколико година Влада Републике Србије, посебно Комесаријат за 
избеглице, Европска унија и национална заједница предузели су значајне напоре да 
олакшају реализацију трајних решења за смештај избеглих и интерно расељених лица. 
Ипак, процењене потребе расељених лица и даље су високе и кључне, па помоћ 
расељеним лицима остаје један од главних приоритета. 
 
 

ОМОГУЋИТИ ИЗБЕГЛИЦАМА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ КАДА НАПУНЕ 65 
ГОДИНА 

Пресс, Датум : 20.4.2010, Страна : 15 
 
 
Удружење избеглица и прогнаника у Србији апеловало је на највише званичнике 
државе и градску власт да избеглицама с пријавом боравишта у Београду, када 
напуне 65 година, омогуће бесплатан градски превоз, изјавио је јуче председник  
Одбора за Хрватску тог удружења Томо Купрешаковић. Подсетивши да прогнани и 
избегли, који су социјално угрожени, могу да се хране у народним кухињама, он је 
нагласио да је несхватљиво да истовремено немају и право на бесплатан превоз. 
Удружење је зато упутило допис председнику државе, парламенту, премијеру и министру 
рада и социјалне политике, градоначелнику и шефу Канцеларије УНХЦР у Београду. 
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СРБИ ПОД ШАТОРИМА ЧЕКАЈУ НОВЕ КУЋЕ 
Политика, Датум : 20.4.2010, Страна : А14 

 
УНХЦР-у поднесено 370 захтева за изградњу повратничких домова од којих 31 у селу 
Жач код Истока  
 
Косовска Митровица – У селу Жач, у општини Исток, у којем од 28. марта 31 српски 
повратник живи у два кампа, под шаторима, после прекјучерашњег протеста Албанаца, 
јуче је било мирно, али Срби и даље страхују. Наиме, група Албанаца из истог села, 
незадовољна што су Срби самоиницијативно поново дошли на своја огњишта, одакле су 
11. јуна 1999. године под налетом албанских екстремиста протерани, претила је да ће 
„правду узети у своје руке“. Припадници Косовске полицијске службе даноноћно чувају 
31 повратника, међу којима има жена и деце, где је просек старости мушкараца око 40 
година. 
Како за „Политику“ каже Вељко Коматовић, представник села Жач, Срби, посебно жене и 
деца, узнемирени су, али мушкарци се не плаше, јер су на својој земљи, а и добро је 
познато да у Осојанској долини којој припада и село Жач није било ратних дејстава, није 
долазило до сукоба између Срба и Албанаца, али су Срби сви, листом, 11. јуна 1999. 
године морали у страху и под најездом екстремних Албанаца да напусте своје село: 
– На свом смо имању, код мушкараца нема страха, јер знамо да нисмо починили никакав 
злочин, и нисмо учествовали у рату. Свима је добро познато да овде није долазило до 
директних сукоба између Срба и Албанаца. Тражимо да нам се изграде нове куће, јер су 
старе порушене, живимо у два кампа у селу, помажу нам УНХЦР и монаси манастира 
Високи Дечани и Грачанице. Надамо се да ће Министарство за повратак у косовској влади 
услишити наше молбе, односно да ће УНХЦР учинити све како бисмо ми поново били на 
своме – каже за наш лист Коматовић наглашавајући да након самоиницијативног повратка 
староседеоци Албанци нису исказали нимало неповерења или незадовољства према 
повратницима, осим две албанске породице које су се осамдесетих година прошлог века 
доселиле, односно купиле српска имања, а чији су чланови и били главни организатори 
протеста.  
И Драгољуб Репановић, председник општине Исток, очекује да ће српски повратници, 
који су поднели апликације у УНХЦР-у, и добити кров над главом. Он за „Политику“ 
наглашава да су 31 повратничка породица из села Жач и 15 породица из села Драгољевац 
(надомак Истока) поднеле захтеве како би им поново биле изграђене до темеља порушене 
куће. Они скоро месец дана бораве у шаторима. Он истиче да су у недељу „Албанци 
демонстрирали, како не би дозволили повратак расељеним Србима који већ 11 година 
живе у неадекватним условима у Србији или Црној Гори“. 
Представник мултиетничке Канцеларије за повратак у општини Исток за „Политику“ каже 
да је састанак са представницима УНХЦР-а, који је требало да буде одржан јуче, одложен 
за данас, али и верује да ће састанку присуствовати и представници Албанаца како би се 
постигао договор и Албанци не би протестовали.  
За „Политику“ наш извор, који из разумљивих разлога жели да остане анониман, вели да у 
Жачу треба да се изгради 31 кућа, колико је и поднесено захтева УНХЦР-у, као и 15 кућа 
у селу Драгољевац. Прошле јесени у Жачу је изграђено пет повратничких, српских, кућа, 
мада је и тада било проблема од стране дојучерашњих комшија. 
Иначе, Канцеларији УНХЦР-а, као и мултиетничкој Канцеларији за повратак, до сада је 
поднесено 370 захтева а подносиоци су Срби из самог града Истока, из насеља Благача, 
затим из села Суви Лукавац, Кош, Црколез, Тучеп, Осојане, Мужевина, Опрашево... 
У селу Жач које се налази на делу магистралног пута између Ђураковца и Клине до рата је 
живело 48 српских породица, а било је и око 10 у којима су живели Египћани али и 
неколико албанских кућа. Од староседелаца, наглашавају у селу, никада није било 
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проблема. Постојала је и основна четворогодишња школа „Милан Тепић“ а до осмог 
разреда српски ђаци су одлазили у Осојане.  
Треба рећи и то да су Албанци из села Жач пре два месеца мучки напали Љубишу 
Степановића (45 година) који је кренуо у Осојане по хлеб, а од задобијених повреда, 
тупим предметом, опорављао се у болници косовскомитровачког здравственог центра. 
 
 

ДОМ ЗА СТАРЕ ЗВРЈИ ПРАЗАН 
Блиц – Србија, Датум : 20.4.2010, Страна : 10 

 
 
Зашто Ужичани треће животне доби нису збринути  
 
Геронтолошки центар не ради јер је Влада Србије ставила вето на пријем радника у 
државну службу, каже Заим Рамовић, директор Центра за социјални рад  
 
ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА  
 
Ужице  
Иако је прошло више од четири месеца од како је на брду Забучје званично отворен Дом 
за старе, овај објекат још не ради јер Влада Србије не дозвољава пријем радника у 
државну службу. Домска зграда, додуше, није пуста јер је кључеве соба задужило 
тридесетак избеглица, али засад нема најава када ће кров над главом овде наћи Ужичани 
треће животне доби којима је овакав вид смештаја неопходан.  
 
Свечану врпцу на Дому за старе 10. децембра прошле године су пресекли министар Расим 
Љајић и градоначелник Ужица Јован Марковић. Тада је саопштено да установа располаже 
за 110 кревета, од којих је осамдесет планирано за старе особе из ужичког региона. 
Преосталих тридесет места предвиђено је за избеглице из колективног центра смештеног 
тик уз домску зграду, од којих се већина у међувремену преселила у одаје Дома.  
Заим Рамовић, директор ужичког Центра за социјални рад, објашњава за „Блиц“ да је 
један од основних разлога што Дом за старе не ради вето Владе Србије на пријем радника 
у државну службу. Због тога је, објашњава он, немогуће запослити и формирати тим људи 
који би бринули о корисницима Дома.  
- Искуства из домова оваквог капацитета кажу да би објекат на Забучју требало да има 30 
неговатељица и другог особља, а ми у овом тренутку имамо само четворо радника које 
плаћа Високи комесаријат за избеглице, што је премало.  
Тражили смо од државе да нам ове године одобри упошљавање пет-шест радника, а онда 
би покушали да из текућег пословања Дома финансирамо и пријем осталог кадра - каже 
Рамовић.  
Од осамдесет јединица предвиђених за Ужичане треће животне доби, напомиње он, 
смештајно је засад опремљено тек педесет места. За опремање преосталих тридесет ове 
године биће уложено два милиона динара.  
- У сталном смо контакту са десетак старих лица која су одраније изразила жељу да овде 
буду збринута. Наравно да овај број није коначан, јер очекујемо да ће нам се по отварању 
Дома још многи јавити. Велики број Ужичана је смештен у другим домовима широм 
Србије. Предстоји нам да их обиђемо и понудимо им да се врате у Ужице, али тек пошто 
услови смештаја на Забучју, конкретно цена смештаја, буду познати. Њих би требало да 
установи Влада кроз одлуку о мрежи установа социјалне заштите коју ми жељно 
ишчекујемо - истиче Рамовић.  
Изградња Дома за старе на парцели од два хектара почела је 2003, а радови и опремање 
коштали су милион евра. Објекат је површине хиљаду квадрата, поред двокреветних и 
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трокреветних соба, садржи дневни боравак, кухињу, трпезарију, вешерницу, две 
вишенаменске и неколико пратећих просторија.  
Избеглице које су се из барака колективног центра преселиле у собе Дома имају само речи 
хвале на услове боравка.  
- Још само да се неки технички недостаци реше и биће ово угодан кутак за боравак, далеко 
бољи од свих избегличких центара. Смештај засада не плаћам, а до када ће тако бити, не 
знам - каже Милорад Вујасиновић (61) избегао из Пакраца. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 21.04.2010. год. 
 
 
 

САВЕЗ НЕЗАДОВОЉНИХ ИЗБЕГЛИЦА 
Дневник, Датум : 21.4.2010, Страна : 14 

 
 
Избеглице у Војводини нису задовољне радом покрајинских органа власти 
задужених за њихове проблеме, те су основале нови Савез у којем су удружења из 
седам војвођанских градова – Вршца, Куле, Зрењанина, Црвенке, Старе Пазове, 
Сремске Митровице и Новог Сада. 
– У раду покрајинских власти, чији су органи задужени за проблеме избеглих и 
расељених, има озбиљних пропуста. Скупштински пододбор за избеглице није се састао 
пуних пет година, ресорни Савет Владе годину и по, Покрајина већ седам месеци нема 
повереника за избеглице, а и Управни одбор надлежног Фонда доноси непримерене 
одлуке – тврди председник Регионалног одбора за помоћ избеглицама Војводине Раденко 
Попић. 
Он је најавио да ће новоформирани Савез тражити од Владе и Скупштине Србије 
оснивање комисије која треба да испита стање у тој популацији грађана, а од 
Покрајинске владе реконструкцију ресорних органа, као и утврђивање начина на који 
Фонд троши новац. 
– На подручју Војводине још је око 46.000 људи с избегличким статусом који мало 
кога интересују, при чему се заборавља на то колико су ти људи, макар они који су 
успели да у бившим животним среднима продају имовину, донели и да су порески 
обвезници ове државе – нагласио је Попић. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ ПРЕПУШТЕНЕ САМЕ СЕБИ 
Политика, Датум : 21.4.2010, Страна : А14 

 
 
Нови Сад – Савез удружења избеглих и расељених лица у Војводини, који је почео са 
радом почетком месеца, одржао је јуче прву конференцију за новинаре на којој је указано 
на низ проблема са којима се суочавају избеглице у покрајини.  
Представници Савеза су оптужили војвођанске власти „да су избеглице оставиле на 
милост и немилост председнику Савета за помоћ избеглицама покрајинске владе Јанку 
Веселиновићу“. 
– Веселиновић је и народни посланик Демократске странке, и очигледно нема 
времена да се бави и избеглицама у Војводини, због чега одбија да сарађује са нама. 
Тражимо да се покрајински органи пробуде и почну да раде на томе да нама буде 
боље. На овоме нећемо стати. Обратићемо се и републичким органима и председнику 
Тадићу – рекао је председник Регионалног одбора за помоћ избеглицама Раденко 
Попић. 
Он је истакао да пододбор за избеглице Скупштине Војводине није одржао ниједну 
седницу за пет година. Такође, ни Савет за избеглице владе Војводине није се званично 
састао више од годину и по дана. Попић је навео да се три пута писмом обраћао 
председнику покрајинска владе Бојану Пајтићу, али није добио никакав одговор. 
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Представници избеглих и расељених лица из Куле, Црвенке, Зрењанина, Старе Пазове, 
Сремске Митровице и других места сагласни су да се избеглице у Војводини свакодневно 
суочавају са различитим проблемима, а нарочито егзистенцијалним. Савез избеглих и 
расељених лица у Војводини, најављено је на прес-конференцији, затражиће да се оснује 
комисија која ће испитати рад покрајинских тела задужених за бригу о избеглицама. 
Иницираће, такође, и смену председника Покрајинског савета за избегла, прогнана и 
расељена лица. 
 
 

НАКНАДЕ 
Вечерње Новости, Датум : 21.4.2010, Страна : 5 

 
 
НА шалтерима свих пошта у Србији данас почиње исплата редовне новчане накнаде, 
као и привремене накнаде расељеним лицима са подручја Косова и Метохије, 
саопштила је Национална служба за запошљавање. Те накнаде биће исплаћене за 
децембар 2009. 
 

 
 

ПОДРШКА РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
Сремске новине, Датум : 31.3.2010, Страна : 7 

 
 
ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ И „ХЕЛПА" 
 
Градоначелник Бранислав Недимовић и представник мисије "Хелпа" у Србији Тимо 
Штегелман потписали су уговор о сарадњи и реализацији пројекта „Подршка 
избеглим и интерно расељеним лицима у Србији", који се односи на територију 
Сремске Митровице. Пројекат финансира ЕУ, преко делегације Европске комисије, 
а вредност му је 213 хиљада евра, од којих је град издвојио око 24 хиљаде евра. 
Уговор обухвата стамбену подршку у додели 35 пакета грађевинског материјала и 
изградњу три монтажне куће ради решавања проблема расељених лица.  
Представник мисије ХЕЛП у Србији и регионални представник за Југоисточну Еврпу, 
Тимо Штегелман, рекао је да се овај уговор односи, пре свега, на стамбену подршку свим 
расељеним лицима и да је ово још једна успешна сарадња са Сремском Митровицом. 
- Задовољан сам досадашњом сарадњом, верујем да ћемо и овај пут имати пуно успеха, јер 
то потврђује претходно искуство са Градском управом. Помоћи ћемо свим расељеним 
лицима којима стамбено питање још увек није решено нагласио је Штегелман. 
Начелница Градске управе за општу управу Василија Броцић додала је да је ово само 
један у низу пројеката око решавања проблема стамбене подршке. 
 
 

ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА 
Народне новине – Ниш, Датум : 10.4.2010, Страна : 15 

 
 
ПРОКУПЉЕ (Бета) - Шест најугроженијих избегличких породица у Прокупљу добило 
је грађевински материјал вредан 1,87 милиона динара, реклаје повереницаза 
избеглице у Прокупљу Гордана Јанковић. 
Те породице добиле су материјал на конкурсу на који се пријавило укупно 16 
породица, рекла је Јанковић за агенцију Бета. 



 3 

"Материјал ће породицама бити уручен током априла", казала је она и додала да неће све 
породице добити материјал исте вредности, већ ће се одлучивати на основу захтева за 
куповину потребног материјала за доградњу или адаптацију кућа и станова. 
Комесаријат за избеглице ће купити циглу, цреп, плочице, столарију, паркет, 
санитарије и све што је потребно за адаптацију стамбених објеката. Тај материјал ће 
бити уручен породицама изабраним на конкурсу. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 22.04.2010. год. 
 
 
 

КОНКУРС ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 22.4.2010, Страна : 3 

 
ВАЉЕВО  
 
До краја априла ваљевски Комесаријат за избеглице расписаће конкурс за помоћ 
избеглим и расељним лицима, првенствено онима који се баве пољопривредом. План 
је да десет породица добије по 150.000 динара које могу употребити за куповину стоке 
или пољопривредних машина. 
 
 

ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА 
Блиц – Србија, Датум : 22.4.2010, Страна : 3 

 
СМЕДЕРЕВО 
 
Делегација ЕУ и град Смедерево заједнички финансирају пројекат „Програм помоћи 
избеглим и интерно расељеним лицима“. Корисници могу бити и социјално 
угрожено становништво, а одобрена помоћ биће дистрибуирана искључиво у виду 
опреме или материјала за почетак бизниса у просечном износу од око 150.000 динара.  
Предвиђена је и пословна обука у складу са потребама корисника. Готовинских исплата 
неће бити. 
 
 

ПРОЈЕКТИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 
Правда, Датум : 22.4.2010, Страна : 26 

 
 
ПРОКУПЉЕ – У сарадњи са Комесаријатом за избеглице, Повереништво за избеглице 
прокупачке општине реализује пројекат доделе грађевинског материјала избеглим и 
расељеним лицима са Космета и избеглицама из Хрватске. Повереник Гордана 
Јанковић каже да се ради о донацији у грађевинском материјалу којим ће избегли и 
расељени моћи да дограде или опреме већ започете грађевинске објекте.  
Пројекат је вредан 1,875 милиона динара, са учешћем прокупачке општине до пет 
одсто. Захваљујући овом пројекту, шест породица решиће своје стамбено питање. 
 
 

СПАРКС: МОРА СЕ ДОЗВОЛИТИ ПОВРАТАК СРБА 
Политика, Датум : 22.4.2010, Страна : А6 

 
 
Поводом свакодневних узнемиравања и прексиноћњег поновног каменовања 
повратника у село Жач поред Истока, британски амбасадор у Приштини Енди 
Спаркс изјавио је јуче да на Косову мора да се поштује право Срба да се врате на 
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своја имања, а да они који су починили злочине треба да буду кажњени, али 
законским путем.  
„Уколико је неко ко је оптужен за ратни криминал доступан за хапшење, онда тим људима 
треба да се суди и треба их ухапсити. Али ако нема знакова или имена тих људи онда је то 
мало теже и морамо да поштујемо права Срба да се врате на своју имовину коју су 
поседовали и истовремено да разумемо забринутост и узнемиреност породица које су 
изгубиле своје чланове”, рекао је Спаркс у Чаглавици. 
Повратници су навели да је напад на њих почео око 22.30 и трајао до један сат после 
поноћи. Они су подсетили да им се исто десило и претходне ноћи и да су се током ноћи 
спаковали у намери да напусте камп и село, јер су од повратка у Жач били изложени 
нападима и притисцима.  
Косовска влада осудила је јуче напад на Србе повратнике, уз оцену да се ради о 
кукавичком чину који је неприхватљив. Како је саопштено, влада је позвала општинске 
органе да одмах предузму адекватне мере како би гарантовали безбедност повратницима. 
Истовремено, упућен је позив свим надлежним органима да предузму све мере како би се 
нападачи извели пред лице правде и казнили.  
Како је наведено, влада је „снажно посвећена подршци процеса одрживог повратка и у ту 
сврху најавила је улагање 100.000 евра за повратак у Жач”. 
 
 
 

ЈАЧАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 
Преглед, Датум : 22.4.2010, Страна : 5 

 
Дачић на регионалном „МАРРИ форуму“ у Бечићима 
 
Бечићи/Београд 
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је јуче, на скупу о сарадњи на 
пољу миграција, азила, управљања границама, визног режима и конзуларне 
сарадње, да Влада Србије посвећује велику пажњу успостављању што боље 
регионалне сарадње. „Сматрамо да на тај начин можемо ефикасније и потпуније да 
остваримо како наше националне приоритете, тако и да испунимо захтеве и стандарде у 
оквиру придруживања нашег региона Европској унији“, изјавио је Дачић. Он је на 
регионалном „МАРРИ форуму“ у Бечићима истакао да МУП Србије зато препознаје ову 
регионалну иницијативу као место где се сусрећу заједнички интереси свих држава нашег 
региона, саопштило је ресорно српско министарство.  
„У наредном периоду активно ћемо учествовати у раду те Регионалне иницијативе по 
питањима виза, азила и миграција“, рекао је Дачић на конференцији, у чијем раду 
учествују и министри унутрашњих послова Црне Горе, Албаније и Македоније, као и 
представници Хрватске и БиХ. На Форуму државе чланице те регионалне иницијативе 
разговарају о регионалној сарадњи на пољу миграција, азила, управљања границама, 
визног режима и конзуларне сарадње.  
Тема разговора је и повратак избеглица, „као и витални део процеса интеграција у 
ЕУ и посвећености влада управљању кретањима становништва у југоисточној 
Европи“. Црногорски министар унутрашњих послова Иван Брајовић је истакао да је 
ова регионална иницијатива „допринела унапређењу регионалне сарадње у циљу 
прихватања међународних стандарда и трасирала пут европским интеграцијама“. 
„То нам је подстрек да останемо на том путу и да заједно корачамо ка квалитетнијем и 
сигурнијем животу“, рекао је Брајовић, наводи се у саопштењу.   
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ЧЕТРНАЕСТ АКЦИЈА УЗ ПОДРШКУ „ИНФОСТАНА” 
Политика, Датум : 22.4.2010, Страна : А14 

 
ШТА ДА СЕ РАДИ: #КАКО КОНТРОЛИСАТИ ХУМАНИТАРНЕ ФОНДОВЕ 
 
ЈКП „Инфостан” већ неколико година подржава хуманитарне акције и хуманитарне 
организације као што су Црвени крст, Фонд Б92, Уницеф и друге. Према јасно 
утврђеној процедури, уредно регистрована хуманитарна организација која жели да 
се уз уплатницу обједињене наплате дода и њен листић, прво мора да добије сагласност 
града. Затим хуманитарна организација склапа уговор са ЈКП ,,Инфостан” у коме се 
обавезује да нашем предузећу достави информацију о резултатима акције. 
Тако је било и у случају хуманитарне организације Катарине Ребраче, која је била 
регуларно регистрована и која је сарађивала са здравственим институцијама, медијима и 
великим компанијама. Подсећам да су уплате намењене подршци хуманитарним акцијама 
и фондовима потпуно добровољне: наши корисници сами одлучују да ли ће и колико 
новца издвојити. Новац који грађани уплаћују за хуманитарне акције не уплаћује се на 
рачун ,,Инфостана” већ на рачун хуманитарне организације. Ни Град ни ЈКП нису 
надлежни да контролишу трошење средстава са тог рачуна, већ је то у домену пореских и 
других надлежних органа.  
На официјелном сајту нашег предузећа www.инфостан.цо.рс, у делу ,,О нама – 
корпоративна друштвена одговорност”, објављени су резултати хуманитарних акција из 
2009. године. Хуманитарне организације су нам доставиле извештаје у којима је наведено 
колико новца је сакупљено и на шта је тај новац утрошен.  
Друге институције контролишу рад хуманитарних организација као и утрошак и контролу 
прикупљених средстава. 
Овде наводим све хуманитарне акције у 2009. години које су реализоване у сарадњи са 
ЈКП ,,Инфостан”: 
Јануар – Храм светог Василија Острошког У акцији је учествовало 5.227 домаћинстава, 
укупно је прикупљено 1.235.815,00 динара. Средства су утрошена за изградњу бетонских 
стаза око храма и парохијског дома.  
Фебруар – Омладина ЈАЗАС-а Учествовало 10.475 домаћинстава. Прикупљено 
1.890.725,08 динара, за активности у оквиру програма за вршњачко образовање кроз које 
је у Београду прошло више од 8.500 младих из 21 средње школе и са четири факултета, а 
на територији четрдесет општина Србије више од 22.000 младих из 70 средњих школа и са 
седам факултета. 
Март – Хуманитарни фонд Ане и Владе Дивац Учествовало 16.282 домаћинства, 
прикупљено 4.529.278,42 динара, куповина сеоских домаћинстава за пет породица 
избеглих и расељених лица. Храм светог Симеуна Мироточивог Нису достављени 
подаци. 
Април – Уницеф 8.534 домаћинства, 1.540.015,00 динара, остваривање програма „Школа 
без насиља”, у три основне школе, одштампано 26.000 приручника за родитеље. 
Министарство за дијаспору 19.174 домаћинства, 4.923.783,64 динара, десетодневни 
опоравак 229 деце из енклава са Косова и Метохије у одмаралишту Црвеног крста Србије 
„Криста Ђорђевић” у Баошићима.  
Мај – Добротворни фонд Катарина Ребрача Учествовало 106.000 домаћинстава, 
прикупљено 1,280.000,00 динара, отплата дигиталног мамографа који је постављен у 
Институту за онкологију и радиологију у Београду. Мамограф са пропратном опремом 
кошта 26.000.000,00 динара.  
Јун – Црвени крст Србије  17.878 домаћинстава, 4.112.893,31 динар, за боравак 345 деце и 
пратилаца у одмаралишту у Боговађи. Деца су из социјално угрожених породица, као и 
сиромашна деца са сметњама у развоју. 
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Јул – Храм Светог Саве на Врачару Учествовало више десетина хиљада грађана, 
прикупљено 6.939.618,20 динара, за каменорезачке и уметничке радове у ентеријеру 
Храма. 
Август - септембар – Хуманитарни фонд „Ревида” 17.343 домаћинства, 3.042.845.00 
динара – за метаболичку терапију деце са неуролошким обољењима, оштећењем вида, 
церебралном парализом, за аутистичну и децу са успореним психомоторним развојем. 
Храм светих Козме и Дамјана 15.600 домаћинстава, 390.540,00 динара – за грађевинске 
радове на обнови цркве. 
Октобар – Уницеф 8.658 домаћинстава, 1.767.278,00 динара, за штампање приручника за 
родитеље 14 основних школа у Београду за које је управа Града обезбедила средства за 
увођење програма ,,Школа без насиља”. 
Новембар – Телевизија Б92 13.077 домаћинстава, 3.844.057,98 динара, за акцију „Храна за 
све” (народне кухиње). 
Децембар – Епархија рашко-призренска Акција је реализована у децембру 2008. 
Учествовало више десетина хиљада грађана. Прикупљено 10.000.000,00 динара, за 
отварање пекаре и кухиње у Косовској Витини. За 35 породица које су се нашле на улици 
због урушавања зграде обезбеђена једнократна помоћ од 1.000.000,00 динара. 
*Представник за медије ЈКП ,,Инфостан” 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 23.04.2010. год. 
 
 
 

НИЧУ СТАНОВИ 
Вечерње Новости, Датум : 23.4.2010, Страна : 4 

 
уговор од 51,4 милиона  
 
У ПОЖАРЕВЦУ је јуче потписан уговор о додели помоћи у износу од 51.398.300 
динара, намењених изградњи стамбене зграде за смештај 20 избегличких породица.  
Уговор су потписали министар рада Расим Љајић, градоначелник Пожаревца Миодраг 
Милосављевић, комесар за избеглице Владимир Цуцић и директор Центра за социјални 
рад Мирослав Стојимировић.  
 
 

ОДЛАЗАК 
Вечерње Новости, Датум : 23.4.2010, Страна : 5 

 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ четири српске повратничке породице напустили су јуче ујутро село 
Жач и отишли у централну Србију, после каменовања њихових шатора у уторак увече. 
Одлазак четворице повратника потврдио је и министар за повратак и заједнице у 
косовској влади Саша Рашић, који је на јучерашњој седници затражио хитне мере за 
спречавање напада на повратнике. Он је додао да остали повратници, од њих 26, 
немају намеру да напусте село Жач и да су под обезбеђењем косовске полиције. 
 
 

СТРАТЕГИЈА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМА 
Данас – Браничево, Датум : 23.4.2010, Страна : 1 

 
 
Министар рада и социјалне политике у Влади Србије Расим Љајић у Браничеву   
 
Пожаревац - У свечаној сали Градског здања у Пожаревцу потписан је Уговор о 
реализацији пројекта „Подршка интеграцији избеглих лица и побољшање услова 
живота интерно расељених лица у Србији“, а своје потписе на овај значајан акт 
ставили су: Расим Љајић, министар рада и социјалне политике у Влади Србије, 
Миодраг Милосављевић, градоначелник Пожаревца, Владимир Цуцић, комесар 
Републичког комесаријата за избеглице и Мирослав Стојимировић, директор 
Центра за социјални рад у Пожаревцу. 
Још раније је градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић, најавио изградњу 68 
стана за избегла и расељена лица и почетак прве фазе градње 20 станова, до краја године. 
Прва фаза предвиђа изградњу 20 станова, у које ће бити уложено 51 милион динара 
(51,398,300), које су обезбеди НИП, Комересијат за избеглице и локална самоуправа. 
Првих 20 станова у Пожаревцу градиће се на локацији „Расадник“, на Лучичком путу, а на 
површини од око 1000 квадрата.  
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Станови су намењени искључиво избеглим и расељеним лицима и ту не сме бити 
никаквих одступања. Оно што уности оптимизам, иако се касни са почетком радова, јесте 
чињеница да је пројекат за зграду урађен, а завршена је и грађевинска дозвола. 
 
 

ДАЧИЋУ НИЈЕ ДРАГО ШТО НОЋИ У „БРАНОВОМ ХОТЕЛУ“ 
Ало!, Датум : 23.4.2010, Страна : 6 

 
Ивица Дачић, министар унутрашњих послова Владе Србије, који је протекла два 
дана боравио на регионалном форуму о миграцијама, азилу и избеглицама у 
Бечићима, изјавио је тамошњим медијима „да одлука да дође у хотел Сплендид‘ у 
Бечићима није била једноставна, имајући у виду све оно што се минулих месеци 
дешавало“. 
Зар ви мислите да је била лака одлука да дођем после свега онога што се дешавало 
протеклих месеци, се у јавности Србије говори и о томе ко се налази у хотелу - рекао је 
Дачић. 
Један од честих гостију „Сплендида“ је, како се протеклих месеци често калкулисало, 
Бранислав Брано Мићуновић, који се доводи у везу с нарко-мафи јом и Дарком Шарићем, 
првоосумњиченим у случају шверца више од две тоне кокаина из Латинске Америке. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 24.04.2010. год. 
 
 
 

ПЕДЕСЕТ МИЛИОНА ЗА СТАНОВЕ 
Курир, Датум : 24.4.2010, Страна : 14 

 
 
Брига за избеглице 
 
ПОЖАРЕВАЦ - Потписан је уговор о додели 50 милиона динара за изградњу зграде за 
смештај 20 избегличких породица у Пожаревцу. Уговор су потписали министар рада 
и социјалне политике Расим Љајић, градоначелник Пожаревца Миодраг 
Милосављевић, комесар републичког Комесаријата за избеглице Владимир Цуцић и 
директор Центра за социјални рад Мирослав Стојимировић.  
Реч је о средствима НИП која су намењена за подизање стамбене зграде површине 
1.000 квадрата. За збрињавање још 48 породица планира се изградња још 20 станова, 
куповина 10 сеоских кућа и додела грађевинског материјала. 
 

 
БЕСПЛАТАН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 
Данас, Датум : 24.4.2010, Страна : 13 

 
 
Корак ка решавању проблема избеглих и прогнаних 
 
Лица са избегличким легитимација старија од 65 година која имају пребивалиште у 
Београду, ускоро ће добити право на бесплатно коришћење јавног градског превоза у 
Београду - саопштио је јуче заменик градоначелника Милан Кркобабић после 
састанка са представницима неколико репрезентативних удружења избеглих и 
прогнаних.  
- Почетком ове године увели смо право свим нашим суграђанима старијим од 65 година да 
бесплатно користе јавни превоз, а сада то право проширујемо и на избегла лица која имају 
пријављен боравак у нашем граду. Очекујемо да ова погодност у пракси заживи за 
неколико недеља, након што се реше правне формалности. Ово је само први корак ка 
системском решавању проблема избеглих и прогнаних. Приликом наредних сусрета, теме 
наших разговора биће запошљавање, социјална заштита и решавање стамбених питања - 
рекао је Кркобабић.  
Заменик градоначелника истакао је да ће град Београд омогућити несметан рад 
удружењима избеглица тако што ће решити спорна питања у вези са закупом њихових 
просторија и помоћи им да набаве компјутерску и канцеларијску опрему. Према 
незваничним проценама, у Београду живи око 70 хиљада избеглица. 
- У Секретаријату за социјалну заштиту ускоро ће бити формирана посебна 
организациона јединица која ће се бавити искључиво проблемима избеглих и 
прогнаних. Направићемо и саветодавно тело за миграције, а именоваћемо и 
повереника за избеглице. Уверени смо да ћемо заједнички моћи да решимо већину 
проблема који већ скоро две деценије муче избеглице - истакао је Кркобабић. 
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ЦВЕТКОВИЋ: СПРЕЧИТИ НАСИЉЕ 
Дневник, Датум : 24.4.2010, Страна : 2 

 
Председник Владе Србије Мирко Цветковић позвао је представнике међународних 
мировних мисија Уједињених нација да спрече инциденте према српском 
становништву на Косову и Метохији. Притисци екстремиста на повратнике и 
укидање мреже мобилних оператера из Србије од привремених власти у Покрајини 
стварају нове напетости и атмосферу несигурности и страха међу Србима на Косову 
и Метохији, оценио је је премијер. 
Прекидање веза српских средина у Покрајини са светом представља покушај нове 
изолације косовских Срба, оценио је Цветковић у писаној изјави. Влада Србије инсистира 
на томе да мировне мисије Уједињених нација, Унмик и Еулекс, предузму хитне мере на 
спречавању инцидената и допринесу успостављању трајног мира на подручју јужне 
српске покрајине, изјавио је премијер Цветковић. 
 
 

ШИПТАРИ СРБИМА ИСЕКЛИ ТЕЛЕФОН 
Правда, Датум : 24.4.2010, Страна : 2 

 
Специјалне снаге косовске полиције демонтирале су предајнике и опрему 
„Телекома“, „Теленора“ и ВИП мреже, чиме је централно Косово остало без сигнала 
мобилне телефоније. Реч је о опреми на подручју Грачанице, Липљана, Обилића и 
Косовске Витине, која је демонтирана на захтев Косовске агенције за 
телекомуникације. 
Министарство за Космет затражило је од Еулекса да косовским Србима омогући 
нормалну комуникацију и живот, и да упозори Приштину да такве активности не 
доприносе миру и стабилности. 
 – Еулекс, УНМИК и међународна заједница не могу и не смеју више да затварају очи 
пред стварним намерама косовских институција - стоји у саопштењу. Додаје се да је 
укидање сигнала смишљени инцидент, који није само напад на својину српских 
компанија, већ намера да се пресече свака комуникација косовских Срба, али и везе са 
осталим деловима Србије и светом. 
Министарство упозорава и да су укидањем сигнала угрожени животи многих болесника, 
као и рад хитних служби. 
Управо да није било сигнала српских оператера јавност не би, или би са кобним 
закашњењем, сазнала за нападе на повратнике у селу Жач, али и друге многобројне 
инциденте, у којима су на мети били Срби - наводи се у саопштењу. 
Менаџмент „Телекома" издао је налог да се обустави доток „Телекомовог" интернет 
сигнала провајдерима на Космету. 
Директор косовске Регулативне управе за телекомуникације, Екрем Хоџа, упозорио је да 
ће та опрема, ако поново буде инсталирана, бити „сматрана илегалном и поново 
уклоњена". 
 

ОТИМАЈУ СРПСКА ПРЕДУЗЕЋА 
Вечерње Новости, Датум : 24.4.2010, Страна : 7 

 
 
ИМОВИНА на Косову и метохији годинама се отуђује без сагласности власника 
 
До сада приватизовано 500 фирми и инкасирано око 430 милиона евра 
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ИАКО српска предузећа на Космету поседују око 1.350 објеката чија се вредност 
процењује на најмање милијарду и по долара, косовска Агенција за приватизацију 
последњих година продаје их мимо знања и сагласности власника.  
Наиме, процесом приватизације који је формирањем Косовске поверилачке агенције под 
окриљем Унмика, започео у мају 2003. године, по речима Веселина Кочановића, 
начелника одељења за привреду у Министарству за КиМ, на Космету је до сада 
приватизовано око 500 предузећа од којих је инкасирано око 430 милиона евра. 
- По подацима из 1998 године, на Космету смо имали 509 друштвених предузећа у 
којима је радило 77.735 радника. Међутим, осим што се предузећа чији је оснивач 
Република Србија отуђују нелегално, њиховом приватизацијом дискриминисани су 
и српски радници јер је већина остала ускраћена за надокнаду од приватизације - 
истиче начелник Кочановић. Наиме, Косовска агенција за приватизацију која је 
проистекла из Унмикове поверилачке агенције, донела је Уредбу о расподели 20 одсто 
средстава остварених од приватизације радницима, уз услов да се налазе на списку 
запослених у тренутку приватизације и да су најмање три године радили у предузећу, што 
већина српских радника из познатих разлога на Космету не испуњава. 
- Уредба ове агенције је сама по себи дискриминаторска, јер се формирање списка 
запослених препушта телима, која, због протеривања више од 250.000 Срба са територије 
КиМ, јуна 1999. године, чине припадници албанске националности.  
Ова пристрасност се само појачава нејасним навођењем рока од три године који мора 
постојати од момента запошљавања до момента приватизације, што значи да право на 
накнаду имају запослени после јуна 1999. године, а пре краја јуна 2000. године. 
Неправичност се огледа и у томе да се уопште не признају године стажа које су запослени 
провели радећи у одређеном предузећу - истиче Веселин Кочановић, начелник одељења за 
привреду у Министарству за КиМ. 
Међутим, радници српске националности су оваквим начином формирања спискова 
дискриминисани али и зато што они могу остваривати своја права на тежи, дуготрајнији и 
неизвеснији начин, кроз судски поступак пред Специјалним већем тзв. Врховног суда 
Косова недоступним поготову избеглим и расељним лицима. 
 
Антрфиле : НЕПОКРЕТНОСТИ 
 
Осим многих предузећа, по речима Драгана Петковића, помоћника министра за КиМ 
у власништву Владе Србије налази се и велики број непокретности на Космету, око 
24.500 хектара пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, 1,4 милион 
квадратних метара службених зграда, 145.000 квадрата пословних и 25.000 квадрата 
стамбених зграда уз још 750.000 квадратних метара других грађевинских објеката, 
чија се вредност уз привредне и минералне ресурсе процењује на најмање 5,5 
милијарди долара, не рачунајући објекте и земљиште прогнаних, вредно најмање 
четири милијарде долара. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 26.04.2010. год. 
 
 
 

ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Правда, Датум : 26.4.2010, Страна : 11 

 
 
У Куршумлији ће до краја године бити изграђена стамбена зграда за избеглице и 
расељене са Косова који живе у колективном центру „Селова“, најавио је заменик 
председника СО Куршумлија Бранислав Јовановић. Након изградње тог објекта, 
колективни центар биће затворен. 
Изградњу зграде, чија је вредност око 300.000 евра, финансирају Републички 
комесаријат за избеглице, немачка хуманитарна организација АСБ и општина 
Куршумлија. Планира се да се у зграду усели 10 породица из колективног центра, док су 
два стана планирана за социјално најугроженије породице из Куршумлије. 
 
 

ПОСЛАНИЦИ У СТРАЗБУРУ 
Блиц, Датум : 26.4.2010, Страна : 3 

 
САВЕТ ЕВРОПЕ 
 
Стална делегација Скупштине Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе 
учествоваће на другом редовном заседању у Стразбуру од 26. до 30 априла.  
Делегацију Скупштине предводи Драгољуб Мићуновић. Расправљаће се о 
последицама економске кризе, са освртом на њене социјалне аспекте, о положају 
жена, миграната и избеглица, као и о дискриминација на основу сексуалне 
оријентације. 
 
 

ТУЖИЛАШТВА ДА РЕШЕ ОПТУЖНИЦЕ 
Курир, Датум : 25.4.2010, Страна : 4 

 
Наташа Кандић 
 
БЕОГРАД - Тужилаштва Србије и Хрватске требало би да покрену иницијативу за 
решавање питања Срба оптужених или осуђених у одсуству за ратне злочине у 
Хрватској, изјавила је јуче директорка Фонда за хуманитарно право Наташа Кандић 
на консултацијама с ветеранима, избеглим и расељеним о иницијативи за оснивање 
Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима на простору 
бивше Југославије (РЕКОМ). 
Представник Удружења за прогнане и осуђене у Хрватској од 1991. године Јанко 
Радмановић рекао је да у Србији није ратни злочинац, али да у Хрватској јесте, и да 
годинама живи у “политичком кавезу” на територији Србије, јавља Бета. 
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ОДСЕЧЕНИ ОД СВЕТА 
Правда, Датум : 26.4.2010, Страна : 6 

 
ВИШЕ ОД СТО ХИЉАДА ГРАЂАНА НА КИМ И ДАЉЕ БЕЗ ТЕЛЕФОНСКОГ 
СИГНАЛА 
 
Агонија око искључења мобилне и фиксне телефоније на југу Космета прети да 
наредних дана изазове још теже последице по локално становништво, које је већ три 
дана буквално одсечено од света! За разлику од представника тзв. косовских 
институција који сматрају да ти „законски кораци“ нису уперени ни против једне 
одређене националности или државе, већ против свих оних оператера који нису 
поштовали важеће законске норме, представници Срба мишљења су да је 
новонастала ситуација плански смишљена и да може довести до хуманитарне 
катастрофе. 
Потпредседник Скупштине заједница општина Косова и Метохије, Марко Јакшић за 
Правду каже да су најновији догађаји око укидања телефонског сигнала у јужном делу 
српске покрајине доказ да је Приштина одлучила да у сарадњи са Еулексом заокружи 
своју лажну државу на Космету! – Ситуација је тешка и неизвесна; јужно од Ибра је 
становништво тренутно потпуно одсечено од мобилне мреже 063 и 064, као и од фиксне 
телефоније. Сигнал је доступан само у северном делу, али је то свега пет одсто целокупне 
територије Космета. Могу слободно рећи да је велики део Срба овим изложен могућој 
хуманитарној катастрофи, јер су онемогућени да позову лекарску помоћ или добију 
лекове, а без телефона су малтене одсечени од света – упозорава Јакшић 
Он наглашава да сумња да Еулекс није знао да ће доћи до укидања сигнала. 
– Мислим да Еулекс није искрен и да су веома добро били упознати са развојем догађаја. 
Подсетићу вас да је тај исти Еулекс прошле године бацио сузавац на Србе који су 
протестовали поводом градње албанских кућа, док сада, ево, мирно гледа аукидање неких 
основних људских права, као што је право на комуникацију путем телефона – изричит је 
Марко Јакшић, који додаје да је реакција званичног  
Београда поново била надопустиво млака. – Све се своди на саопштења и осуде овог чина, 
а конкретни потези Београда поново изостају. Не би ме изненадило да све ово око 
укидања сигнала на КиМ има и неке индиректне или директне везе са најављеном 
продајом „Телекома Србија“! У сваком случају, овим су угрожени и Срби и Албанци на 
југу Космета. 
Директор КБЦ „Грачаница“, Стојан Секулић, потез приштинских власти сматра 
варваризмом, неспојивим са данашњим временом. 
– Буквално су нас исекли и сада смо потпуно изоловани од свега. Нема хитне службе, не 
можемо да комуницирамо са здравственим центрима у Косовској Митровици, Штрпцу, 
Гњилану, а изгубили смо контакт и са Београдом – каже за Правду Секулић, који 
напомиње да није случајно што се овако нешто десило баш за викенд. – Срећом, за сада се 
ништа озбиљније није пореметило, али свакако да термин није случајно изабран, јер за 
викенд сви раде смањеним темпом. С обзиром на то да ништа од нас не зависи, остаје нам 
да чекамо и да се надамо да ће се све вратити у нормалу. 
И директорка Дома здравља у Грачаници, Рада Трајковић, оцењује да одлука привремених 
институција да искључе телефонске мреже српских провајдера на Космету представља 
репресију према косовским Србима. 
– Стање је веома забрињавајуће. Овај континуитет инфраструктуралног притиска на 
становништво представља нови модалитет утеривања у приштински поредак, који иде 
паралелно са повлачењем Кфора, са каменовањем Срба повратника, са каменовањем 
аутобуса... Све то суштински представља једну страховиту репресију и најаву страховитог 
погоршања безбедносног стања за Србе и мотивисања Срба, па и оних који су изашли на 
косовске изборе, да се покрену са Косова – каже за Правду Трајковић. 
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Она додаје и да ће, уколико се деси било какав смртни исход, против привремене 
покрајинске владе и међународних институција на Космету, поднети кривичну пријаву јер 
је ово, према њеном мишљењу, потпуно нехуман и нецивилизацијски акт према српској 
заједници. 
Експерт за безбедност Зоран Драгишић сматра да је ово озбиљна провокација са 
јасном поруком кидања свих веза са Србијом. – Порука је јасна: „Или ћете бити део 
једне квази државе, или ћете бити санкционисани.“ Таква негативна порука може озбиљно 
да дестабилизује ионако лошу ситуацију. На врло ризичан начин се играју ватром, али 
сада је на потезу Србија. То не сме да се сведе на прост пословни однос, јер ни косовска 
влада није начинила потез који представља такво стање – каже Драгишић и додаје да би 
требало покренути демократску офанзиву и случај обелоданити Савету безбедности и 
свим одговарајућим институцијама. 
 
Антрфиле : СНС: Онемогућен нормалан живот 
 
Члан Главног одбора СНС-а Марко Ђурић позвао је надлежне да хитно реагују на 
искључење телефона косметским Србима. 
– Српска напредна странка осуђује искључење фиксне и мобилне телефоније Србима са 
Косова и Метохије, и овакав чин назива антицивилизацијским – нагласио је Ђурић. Он је 
рекао да би надлежни требало да реагују, јер су овим потезом становништву ускраћени 
нормални животни услови и комуникација са ближњима. 
 
Тадић најављује међународну акцију 
 
Председник Србије Борис Тадић изјавио је јуче да је запрепашћен мирном реакцијом 
Еулекса приликом рушења репетитора мобилног оператера „Телеком“ на Косову и 
додао да је српска власт „подигла узбуну у међународној заједници“ поводом тог 
случаја кршења људских права. – То не значи само штету за „Телеком Србија“ него, 
изнад свега, за грађане, за чију безбедност је Еулекс по јасном споразуму задужен – казао 
је Тадић. Председник Србије је оценио је да је тај потез „такозваног регулативног 
тела Косова“ незаконит и да представља пљачку имовине „Телекома Србија“. 
– Ми смо подигли максималну узбуну у међународној заједници. Јуче смо имали 
неколико телефонских разговара са међународним посленицима. Данас, сутра, 
прекосутра, ми ћемо подићи у овом тренутку највећу могућу међународну акцију – 
нагласио је Тадић и додао да предстоје тешки разговори и са Еулексом. 
Он је рекао да Србија неће оставити своје људе на Косову и Метохији и најавио да ће од 
институција у покрајини тражити да заштите изградњу нових репетитора.  
– За седам дана, информисан сам, „Телеком“ је у стању да поново подигне опрему, само је 
потребно да нико не доведе у питање ту опрему – закључио је Тадић. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 27.04.2010. год. 
 
 
 

МЕМОРАНДУМ О ПОМОЋИ 
Грађански лист, Датум : 27.4.2010, Страна : 16 

 
 
ТЕМЕРИН 
 
У Темерину ће данас бити потписан Меморандум о разумевању којим је предвиђена 
додела грађевинског материјала и средстава за унапређење животних услова и 
решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених који живе у тој 
општини, у Кули и Бачкој Паланци.  
Пројектом је предвиђена додела пакета грађевинског материјала породицама 
избеглих и расељених у те три општине да би завршили започете стамбене објекте 
или адаптирали неадекватне просторе за живот, а биће додељена и средства за 
покретање и унапређење сопствених послова. У општинама Темерин, Бачка Планка и 
Кула још увек живи 3.000 избеглих и интерно расељених. Србија је прва земља у Европи 
по броју избеглих и интерно расељених и једна од пет земаља у свету с продуженом 
избегличком ситуацијом. 
 
 

ГОДИШЊИЦА ПРОТЕРИВАЊА СЛАВОНСКИХ СРБА 
Данас, Датум : 27.4.2010, Страна : 13 

 
 
Бањалука - У Градишци ће 1. маја бити обиљежена 15 годишњица егзодуса око 15.000 
Срба из западне Славоније у операцији Хрватске војске „Бљесак.  
Предсједник Удружења протјераних Срба Крсто Жарковић рекао је, позивајући се 
на званичне податке хрватског Завода за статистику, да је од 1991. до 1995. на 
подручју западне Славоније живјело 106.000 Срба, док их тренутно на том подручју 
живи 26.000, али да је у стварности број српских повратника далеко мањи. Жарковић 
је рекао да је у операцији „Бљесак“ подручје западне Славоније напустило око 15.000 
Срба. Он је рекао да су хрватске власти највише кућа обновиле на подручју Пакраца 
и Окучана, гдје се и највише вратило пријератних становника, углавном стараца, 
док су остале општине на том подручју пусте.   
 
 

ПОРАСТАО БРОЈ СИРОМАШНИХ 
Преглед, Датум : 27.4.2010, Страна : 5 

 
 
Прошле године у Србији је, први пут од 2000. године, повећан број људи који живе 
испод линије сиромаштва, и то за око 80.000, на 6,9 одсто укупног становништва, 
изјавио је јуче менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Жарко 
Шундерић.  
Он је, на међународној конференцији о новим облицима социјалног предузетништва рекао 
да је прошле године проценат сиромашних износио 6,1 одсто и напоменуо да су неке 
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групе под већим ризиком од сиромаштва - деца и млади, особе старије од 65 година, а 
посебно они који немају завршену основну школу, Роми, инвалиди, избеглице и 
расељена лица. Шундерић је подсетио да су лане границу сиромаштва представљала 
примања од 8.022 динара и напоменуо да се велики број грађана налази непосредно изнад 
те линије. 
 
 

СУБВЕНЦИЈАМА ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 
Дневник, Датум : 27.4.2010, Страна : 4 

 
 
ПОКРАЈИНА РАСПИСАЛА ДВА КОНКУРСА, ЗА ПОСЛОДАВЦЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ 
 
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова расписао је 
конкурсе за доделу субвенција за отварање нових радних места и за 
самозапошљавање. Реч је о јавном позиву послодавцима, као и незапосленим лицима са 
евиденције Националне службе за запошљавање у Војводини. 
– Висина субвенција за послодавце је 160.000 динара по особи у најнеразвијеним 
општинама: Житиш ту, Пландишту и Новој Црњи, а 130.000 динара по особи у 
неразвијеним и недовољно развијеним општинама (Ириг, Ковачица, Опово, Сремски 
Карловци, Тител, Алибунар, Апатин, Бела Црква, Жабаљ, Мали Иђош, Нови Бечеј, 
Оџаци, Сечањ и Србобран) – објаснио је покрајински секретар за рад, запошљавање 
Мирослав Васин.  
– За остале општине предвиђен је износ од 80.000 динара, уз додатак од 50.000 динара 
послодавцу који упосли лица која се теже запошљавају, попут особа с 
инвалидитетом, самохраних родитеља, жена, Рома, избеглих и расељених, старијих 
од 50 и млађих од 30 година. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу у једнократном износу од 160.000 динара за обављање новорегистроване делатности. 
Уколико се више незапослених лица удружи (осим за оснивање задруга), појединачно се 
подносе захтеви за субвенцију од 160.000 динара. 
Право подношења захтева имају лица која су на евиденцији Националне службе за 
запошљавање у Војводини а која су завршила обуку за самозапошљавање. 
– Покрајинска влада у овој години издвојила је 2,16 милијарде динара за решавање 
проблема незапослености, од чега ће 1,85 милијарда бити за финансирање приправника 
који су упослени током прошле године. Остатак од 260 милиона биће усмерен управо у 
програме самозапошљавања, односно новог запошљавања – казао је Васин, и изразио 
очекивања да ће овим програмима бити отворено 2.200 до 2.500 нових радних места. 
Васин каже да очекује да ће у сарадњи с НСЗ-ом бити отворено између 8.000 и 10.000 
радних места, а да ће преко Фонда за развој, Гаранцијског фонда, програма Секретаријата 
за науку и технолош ки развој и парама које ће Министарство економије и регионалног 
развоја усмерити Покрајини, укупан број нових радних места достићи и 15.000. – Не знам 
да ли ће то бити довољно да нивелише број оних који ће у међувремену остати без посла 
јер нас у овој години очекују још два удара на повећање броја незапослених. То су 
окончање процеса приватизације и приватизација преосталих предузећ а и стриктна 
примена Закона о стечају, због чега ће значајан број људи доћи на евиденцију – рекао је 
Васин, и додао да, ако та два удара буду ублажена, очекује да ће 2011. бити година 
стабилизације тржишта рада. Пријаве на конкурс, који ће бити објављен данас у нашем 
листу и наредне недеље у листу „Послови”, примаћ е се од 4. маја. 
 
Антрфиле : Влада даје 10.000 евра 
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Министар економије Млађан Динкић каже да ће од маја Влада Србије удвостручити 
подстицаје за запошљавање у неким од градова у Србији. Динкић каже да се то односи на 
градове који имају квалификовану радну снагу, а немају довољно инвестиција. Како је 
навео, неки од тих градова биће Ниш, Зајечар, Краљево и Нови Пазар.  
"Подстицаји ће бити до 10.000 евра по сваком новозапосленом раднику, а износ ће 
зависити од гране индустрије и ефекта за извоз", рекао је он. "Нека нас критикују што 
дајемо подстицаје, али ми мислимо да је скупље када фабрике не раде и када људи немају 
посао, зато нећемо жалити да помогнемо запошљавање", рекао је Динкић. Он је рекао да 
ће Србија задржати атрактивне услове пословања и инвестирања и да намерава и да их 
побољша у условима кризе и да убрза привредни опоравак. 
 
 

ИДЕЈА НАША, БЕНЗИН ВАШ 
Политика, Датум : 27.4.2010, Страна : А26 

 
 
ШТА ДА СЕ РАДИ: КАКО КОНТРОЛИСАТИ ХУМАНИТАРНЕ ФОНДОВЕ 
 
Мирјана Радошевић* 
 
Ових дана је код нас, и не само код нас, више него актуелан роман „Златно теле“ славног 
књижевног двојца из совјетских времена Иље Иљфа и Евгенија Петрова!  
Ако и нису читали „Дванаест столица“ или „Златно теле“, свакако да су многи чули за 
чувени мото Остапа Бендера, главног јунака оба романа: „Идеја наша, бензин ваш“. 
Преведено, ми смислимо, ви дајете паре! 
Нажалост, ову девизу користили су и разни хуманитарци, али и хуманитарне 
организације. Прошле године је у САД била велика чистка разних хуманитарних фондова, 
јер се открило да пошто намире порезе и део дају у сврхе за које су регистровани, највећи 
део оде у приватне џепове оснивача! И славни Боб Гелдоф, планетарно познат по акцији 
рок музичара за помоћ гладнима Етиопије са чијег је концерта Ливе Аид 13. јула 1985. 
прикупљено на стотине милиона долара, под ударом је истраге. Наводно, гладни су 
видели тек неко милионче, остало је отишло на нека друга места, чак и у фондове за – 
наоружање!  
Пре десетак година, док смо још били цела земља и имали Југословенски црвени крст са 
седиштем у Симиној улици, избила је афера о невиђеним баханалијама тадашњег 
руководства, најчешће у „Чарапићевом бресту“ на Авали. Високи функционер те 
организације је увећавао своје килограме на облапорним гозбама уз певаљке, од новца 
прикупљеног за оне којима је најпотребнији. 
У времену медија и естраде, за хуманитарне акције се користе и познате личности, 
крунисане главе, глумци, певачи, сликари... Њима су се придружили и фото-модели, па и 
инстант креаторке моде. Оне које су биле ближе медијима умеле су да њима, нажалост, 
манипулишу. Зато су оштећени не само они који су давали новац, или своја дела као 
прилог за угрожене, оштећен је и углед новинара и медијских кућа које су им давале и 
неукусну подршку. Неукусну, зато што су то биле, углавном, личне промоције тих особа 
на разним „баловима”, никако онога што је било повод. 
Прави хуманитарци требало би да дају из свог џепа. Уосталом, корени хуманитарног 
деловања, потреба да за собом оставе дубљи траг него што је ефемерно дејство новца, 
јавила се с краја 19. века у викторијанској Енглеској.  
Џорџ Кадбери, Џозеф Раунтри и Џорџ Пибоди, богати индустријалци, основали су тада 
фондове за финансирање радничких насеља, школе и здравствену заштиту. Њиховим 
стазама у Америци су кренули Хенри Форд и Ендру Карнеги, познат по изреци да „онај ко 
умире богат, умире осрамоћен“. Тако је Карнеги своју империју насталу од производње 
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челика, у својим педесетим годинама, почео да дели сиромашнима... И Рокфелер је улагао 
у здравство и образовање... Данас су највећи филантропи света „папа софтвера“ Бил Гејтс 
и његова супруга Мелинда, која је, најзад, изашла из сенке овог финансијског могула, 
већма у џемперу. О овој новој филантропији 21. века пише Тереза Лојд у својој књизи 
„Зашто богати поклањају“. Далеко смо ми, и наши, понајчешће, контроверзни богаташи, 
од света. Некако су им најближи Владе и Снежана Дивац са својим фондом за помоћ 
избеглицама. Јер, Владе има „бензин“ свој, своје кошарком стечене милионе долара.  
Пратећи медије ових дана, готово да нема оног кога није стид и због сопствене наивности. 
Као и оних, огорчених због манипулисања, зарад личне користи, најтежом од свих 
болести, канцером. Зато ће бити делотворна и више него актуелна, представа „Златно 
теле“ (роман је написан 1931) са Ланетом Гутовићем.  
Премијера је у јуну. Горан Марковић је, сасвим случајно, купио код букинисте књигу 
Иљфа и Петрова да је поново, после 40 година, прочита. Ивана Димић, директорка Драме 
Народног позоришта, после неколико дана, позвала га је да режира или Харвуда или 
Иљфа и Петрова. Горан се одлучио баш за авантуре Остапа Бендера. А док држава не 
покрене полуге система контроле разних фондова и хуманитараца, да не постанете нова, 
наивна жртва опскурних манипуланата, који мото „идеја моја, бензин твој” тако лако 
спроводе у овој земљи сиромашних и лаковерних.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 28.04.2010. год. 
 
 
 

НЕМА ПОВРАТКА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 28.4.2010, Страна : 6 

 
ШЕФ УНМИКА ОТКАЗАО ЈУЧЕ САСТАНАК СА СРБИМА 
 
Албанци не дозвољавају ни сусрет 
 
Косовска Митровица - Отказивање састанка шефа Унмика Алберта Занијерија и 
представника албанске заједнице са челницима косовскомитровачког округа и 
општина са севера Космета у вези повратка Срба јужно од реке Ибар, који је према 
нашим сазнањима отказан под притиском Албанаца, представља још један доказ да 
Албанци не желе чак ни да разговарају на тему повратка, - рекао је јуче, на 
конференцији за новинаре у Косовској Митровици, начелник косовскомитровачког округа 
Раденко Недељковић. 
- Поставља се питање која је улога Међународне заједнице кад и по питању повратка, под 
притиском Албанаца, отказује састанке и не допушта српској заједници да изнесе своје 
проблеме и изнађе решење за повратак на своја огњишта. Очекујем јавно извињење 
Међународне заједнице и образложење за одустајање од овог састанка - рекао је 
Недељковић. 
Он је истакао да се оваквим поступцима Србима и осталим неалбанцима шаље јасна 
порука да нису добродошли јужно од реке Ибар и да нису створени основни услови за 
њихов повратак. 
- То је најбоље видљиво у селу Жач код Истока где су српски повратници изложени 
готово свакодневном каменовању и где се примењује пракса из Босне и Хрватске 
упирањем прста у Србе као извршиоце кривичних дела - рекао је Недељковић. 
 
Антрфиле : ПРЕКРСТИЛИ СВИЊАРЕ 
 
Покушаје Албанаца да униште и избришу све што је српско предочио је и представник 
Срба из села Свињаре Милорад Радивојевић који је новинарима показао слике са 
промењеним натписом села. 
- Не знамо кад и ко је донео одлуку о промени имена села Свињаре у Фрашер, али то јасно 
говори да Албанци не желе ништа што подсећа на Србе, па чак ни назив села - рекао је 
Радивојевић и нагласио да Срби желе да се врате на своја огњишта али да за то не постоје 
елементарни услови, пре свега безбедност. 
 
 

КОНСОЛИДОВАЛИ СМО И БУЏЕТ У УПРАВУ 
Данас, Датум : 28.4.2010, Страна : 22 

 
Милета Михајлов, годину дана након доласка на функцију градоначелника Зрењанина 
 
Зрењанин - Годину дана након доласка на чело Зрењанина, кандидат Демократске 
странке Милета Михајлов оценио је да је годишњи учинак градске управе значајан 
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по томе што је дошло до консолидације буџета и управе. Према његовим речима, 
Зрењанин има традицију и озбиљне ресурсе, што све заједно захтева озбиљно руковођење. 
- Тог задатка сам се пре годину дана прихватио с пуном одговорношћу. Учинак је 
консолидација, не само буџета, већ и целе управе. У условима економске кризе и врло 
рестриктивног буџета успели смо да одржимо функционисање свих градских служби и 
ипак завршимо неколико крупних пројеката започетих у боља времена. Најважнији посао 
је нова индустријска зона „Југоисток“, према Ечки - објашњава градоначелник Зрењанина 
Милета Михајлов. 
Према његовим речима, до 1. марта враћено је 600 милиона динара дуга, од чега 100 
милиона из кредита, а највећи део обезбеђен је из буџетског прилива. Преостало је да се 
раздужи још 620 милиона динара.  
- Све су то наслеђене обавезе које је Град преузео раније, у условима привредне 
експанзије и много већег буџета. У међувремену, озбиљна пажња посвећена је сређивању 
документације у домену имовинско-правних односа, јер то је темељ и услов да у 
будућности имамо стабилну управу и већи прилив инвестиција - каже Михајлов. 
Он је новинарима рекао да ће завршетак индустријске зоне према Ечки, у коју је Европска 
унија уложила четири милиона евра, а Зрењанин милион, обезбедити долазак нових 
инвеститора, запошљавање и прилив новца у градску касу. За градњу погона на тој 
локацији до сада је потписано седам уговора са инвеститорима. Предвиђене се и друге 
инвестиције, као што су изградња путева и улица у граду и селима и реконструкција 
градског базена. Михајлов је навео да је, уз строге мере штедње у буџету, у 
приоритетима и социјална заштита, па је тако, у партнерству са фондовима и другим 
институцијама отворен дневни центар за боравак деце са посебним потребама 
„Алтернатива“, почела је да ради сигурна кућа, обезбеђују се оброци у народној 
кухињи, а из буџета се финансира и наставак рада Свратишта за бескућнике. Град 
ће, такође, конкурисати код Министарства за локалну самоуправу и државну управу 
за адаптацију станова за 10 социјално угрожених грађана и њихових породица. Ове 
године наставиће се помагање избеглицама да трајно реше своје стамбено питање. 
 
Антрфиле : Форум Италија - Србија 
 
Заменик градоначелника Горан Каурић и помоћник градоначелника Предраг Станков 
представили су капацитете Индурстријске зоне „Југоисток“ на пословном Форуму Србија-
Италија, одржаном у београдском хотелу Хајат у под називом „Нове могућности 
економске сарадње“. Зрењанин је један од три града који је имао свој експозе на овом 
скупу.  
- Упознали смо заинтересоване италијанске привреднике са оним што наш град има и 
готово сам сигуран да ће наше учешће на форуму дати резултате и да ћемо ми врло брзо 
имати инвеститоре у Зрењанину који ће улагати у Индустријску зону „Југоисток“ - рекао 
је заменик градоначелника Зрењанина, Горан Каурић. 
У Зрењанину су протеклих година две велике италијанске фирме из текстилне индустрије 
- „Помпеа“ и „Фулгар“, отвориле погоне. Запослено је неколико стотина радника а њихови 
брендови постали су заштитни знак Зрењанина. 
 
 

ГАСИ СЕ НАРОДНА КУХИЊА НА СЕВЕРУ КОСОВА 
Политика, Датум : 28.4.2010, Страна : А8 

 
 
Косовска Митровица – После седам година народна кухиња Удружење жена „Сабор”, 
једина која на територији северног Косова храни најсиромашније, у суботу престаје 
с радом. Како за „Политику” каже председница Удружења жена „Сабор” Миланка 
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Ордић, за прошли месец представници привременог Већа уплатили су 30.000 динара, 
а за овај 20.000, а стигло је и нешто помоћи у храни од покрајинског Црвеног крста. 
– Нама је само за хлеб и плаћање таксија који вози храну расељенима и најсиромашнијима 
који су у колективном центру на Малом Звечану потребно 12.500 динара, а за остале 
потрепштине још 10.000 и то смо назначили представницима локалне власти. Међутим, 45 
људи од суботе неће добијати ни парче хлеба. Јуче нисмо могли да добијемо одговор 
представника локалне самоуправе да ли планирају да нешто учине да се народна кухиња 
не угаси. 

 
НАШЕ МАЛО НЕКОМЕ ЈЕ СВЕ 

Политика, Датум : 28.4.2010, Страна : А14 
 
 
ШТА ДА СЕ РАДИ: КАКО КОНТРОЛИСАТИ ХУМАНИТАРНЕ ФОНДОВЕ 
 
Снежана Дивац* 
Фонд „Ана и Владе Дивац” основан је у децембру 2008. године. Циљ Фонда је да 
помаже незбринутим, избеглим и расељеним особама, без обзира на њихову 
националну, верску, политичку или било коју другу припадност. У оквиру пројекта 
„Можеш и ти” фонд је у различитим акцијама прикупио средства за трајно стамбено 
збрињавање 202 породице избеглих и расељених особа која живе у колективним 
центрима широм Србије.  
Годишњи план нам је да збринемо 100 породица. Стамбено збрињавање подразумева 
доделу сеоских домаћинстава, социјално становање у заштићеним условима, доделу 
грађевинског материјала и изградњу монтажних кућа. 
Пројекат Рурална и пољопривредна интеграција у подржавајућој околини (РАИСЕ) који 
финансијски подржава Унидеа фондација Уникредит групе, а реализује се у сарадњи са 
новосадским Хуманитарним центром, један је од ретких пројеката који помаже избеглим 
и расељеним особама да реше проблеме незапослености и социјалне искључености. 
Економску и социјалну помоћ у оквиру пројекта добија 100 породица избеглих и 
расељених особа, којима је кроз акцију „Можеш и ти” решено стамбено питање. Да би се 
економски осамосталила, свака породица добија бесповратну новчану помоћ за покретање 
и развој сопственог посла. У томе им стручним саветима помажу економисти, агрономи и 
други. Недавно је фонд у сарадњи са Евробанком ЕФГ, а под покровитељством 
Министарства просвете, покренуо акцију чији је циљ да прикупи средства за 
реконструкцију дечјих игралишта у обдаништима широм Србије.  
Наиме, креирана је јединствена хуманитарна картица Велико срце, која свим корисницима 
кредитних картица нуди могућност да постану донатори за обнову дечијих игралишта. 
„Велико срце” функционише као стандардна кредитна картица, али банка се одриче дела 
своје провизије. Прошле године (октобар – новембар – децембар) покренули смо и акцију  
са рестораном Литтле Баy у оквиру које су гости сваког понедељка могли да за свој оброк 
плате колико су желели да донирају за пројекат „Можеш и ти” то јест за куповину сеоског 
домаћинства за једну породицу из колективног центра. Током акције прикупљена су 
средства за куповину сеоских домаћинстава за три породице. Организовали смо и 
неколико донаторских вечера у Чикагу и Сакраменту, а средства су употребљена за 
пројекат „Можеш и ти”. Донатори фонда су људи из земље и иностранства, компаније, 
државне институције, фондације итд. Сматрам да је обавеза сваког фонда и било којег 
примаоца новчане помоћи да обавести јавност како је утрошен новац. Та комуникација је 
покретачка снага нашег фонда.  
Фонд је у свом раду отворен и сва средства се прикупљају наменски односно за конкретан 
пројекат. Сви донатори добијају извештаје у којима се описује како је пројекат реализован 
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и како су утрошена средства. Информишемо, путем медија, и ширу јавност, посебно 
грађане који учествују појединачним донацијама, о резултатима пројеката. 
У заједничкој акцији Фонда „Ана и Владе Дивац” и ЈКП „Инфостан” учествовало је више 
од 16.000 грађана који су путем уплатнице уплаћивали донације. Прикупљено је 4.500.000 
динара и сва средства су утрошена за куповину сеоских домаћинстава за пет породица 
избеглих и расељених особа које су биле смештене у колективним центрима у Србији. 
РТС – Београдска хроника нам је омогућила да промовишемо ову акцију и саопштимо 
резултате и имена породица које су добиле могућност новог живота. Реализовали смо и 
акцију са Информатиком Нови Сад. Грађани су донирали средства за куповину сеоског 
домаћинства за једну породицу у Војводини.  
Организовали смо и акцију са ЈКП из Ниша и она још траје.Наше искуство је позитивно, 
већина људи с правом верује да је његово мало – некоме све и желе да помогну, колико ко 
може. Хуманитарни рад је један од најодговорнијих имајући у виду то којим групама 
људи су средства намењена.  
Вероватно, као и у сваком другом раду, неправилности и злоупотреба има, али не бисмо 
смели да генерализујемо ствари и кажемо да сви који се баве овим послом 
злоупотребљавају нечију доброту и вољу да помогну онима којима је помоћ 
најпотребнија. Саме организације би требало да буду отворене у свом раду и да 
информишу јавност о постигнутим резултатима. Такође је битно да партнери у пројектима 
траже извештаје о раду саме организације. Наш фонд је партнер УНХЦР-у и 
Комесаријату за избеглице, који имају прецизно постављене процедуре у раду и 
мониторинг систем. Не постоји закон који неког на то обавезује, али мора постојати 
морална обавеза сваког ко се бави хуманитарним радом да буде отворен да се не би 
дешавало да због негативних примера људи изгубе веру у доброчинство.  
*Председница УО Фонда „Ана и Владе Дивац” 
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ЗБРИНУТА БЕБА 
Курир, Датум : 29.4.2010, Страна : 8 

 
После смрти једногодишњег Ељмедина Мује лекари обишли  ромску породицу и 
сестру близнакињу сместили у дечју болницу  
 
БЕОГРАД - Сестра близнакиња једногодишњег Ељмедина Мује, који је, према тврдњама 
мајке, умро три дана пошто су запослени у Дому здравља Карабурма 20. априла одбили да 
га приме на преглед, смештена је јуче у дечју клинику у Тиршовој улици. 
Она је, како Курир сазнаје, после кућне посете лекара педијатара и епидемиолога из Дома 
здравља Палилула породици Муја, која је донедавно имала 11 деце, колима Хитне помоћи 
превезена у болницу. 
- Беба није животно угрожена. Нема ниједан већи здравствени проблем. Примљена је да 
би добила надокнаду течности. Прима инфузије и надамо се да ће са њом све бити у реду 
у наредном периоду. Не можемо сада да тврдимо колико ће остати код нас - кажу за Курир 
у дечјој клиници у Тиршовој. 
Са друге стране, у ДЗ Палилула и даље тврде да мајка покојног Е. М. није довела дете на 
преглед 20. априла. Епидемиолог Дома здравља др Јасминка Милошевић каже за Курир да 
ће та служба организовати узимање мокраће осталој деци како би се утврдило да ли имају 
жутицу или не. 
- Реч је о многочланој ромској породици. Живе у 16 квадрата. Немају најосновније услове 
за живот, ни воду за пиће. У просторији је мрачно и осећа се влага. Деца која су рођена 
после 2002. године нису примила ниједну вакцину.  
Зато ћемо после тестова урина организовати и вакцинацију деце. Иначе, установили смо 
да деца немају симптоме заразних цревних и плућних болести - каже за Курир др 
Милошевић. 
Према њеним речима, лекари нису установили ни промене на кожи које би указивале на 
богиње. 
- Предложићу надлежнима да се што пре уради систематски преглед деце и родитеља, као 
и да се утврди њихов социјални статус, јер нигде нису пријављени - наводи она. 
Центар за социјални рад „Палилула“ одлучио је да, уместо измештања деце из породице 
због изузетно лоших услова у којима живе, пружи подршку породици и покуша да их 
одржи на окупу. Општина Палилула, на чијој територији Мује живе, досад је уплатила 
трошкове сахране и спремни су да дају једнократну новчану помоћ. 
- Постоје два модела решења проблема. Да се деца изместе из породице уколико су 
животно угрожена или да се пружи подршка породици како би остали сви на окупу. 
Одлучили смо се за другу варијанту. Породица Муја има социјалну заштиту која им 
по закону припада. Ми немамо станове да бисмо им обезбедили већи кров над 
главом, али покушаћемо, у сарадњи са општином, да им помогнемо - каже за Курир 
Биљана Вељић-Јовановић.  
 
Антрфиле : Инспекторке у ДЗ Палилула 
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Здравствена инспекција Министарства здравља покренула је истрагу у огранку ДЗ 
Палилула на Карабурми како би утврдила да ли су тамошњи запослени одбили да 
прегледају покојног Ељмедина 20. априла, када га је мајка довела јер је „имао високу 
температуру и неке бубуљице по лицу“. Дете је после три дана умрло. 
Како Курир сазнаје, извештај о томе биће завршен после истраге, а две инспекторке већ су 
разговарале са запосленима у ДЗ на Карабурми. 
 
Деца непријављена 
 
У Комесаријату за избеглице кажу да ће инсистирати да се деца што пре пријаве и да 
ће помоћи да добију легитимације расељених лица. 
- Породица Муја се први пут обратила Комесаријату десетак дана пре смрти бебе и 
ми смо им одмах послали пакете хране и средстава за хигијену. Ипак, право решење 
за њих било би да их раселимо у неки од колективних центара који се налазе у 
Зајечару, Књажевцу и другим градовима. Друго решење је да се укључе у неки од 
програма социјалног становања - каже комесар за избеглице Владимир Цуцић. 
 
 

ОДАЋЕ ПОМЕН ЖРТВАМА 
Вечерње Новости, Датум : 29.4.2010, Страна : 4 

 
ХИЉАДЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ 1. МАЈА  
 
САБОР ЗА СЕЋАЊЕ У МАНАСТИРУ КРУШЕДОЛ 
 
ИЗБЕГЛИ и прогнани Срби из Хрватске и ове године окупиће се да одају пошту 
пострадалима у последњим сукобима на просторима ове суседне државе. Више 
хиљада посетилаца из Србије и региона посетиће фрушкогорски манастир Крушедол 
1. маја где ће бити организован Црквено-народни сабор "Крушедолска звона 2010". 
- У почетку се ова манифестација одржавала у Чортановцима, али је у договору са 
владиком сремским Василијем одлучено да то буде баш овај манастир - објаснио је 
Милојко Будимир, из Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске, која је са 
Завичајним клубом Славонија, организатор Сабора.  
- Идеја нам је да се овим скупом обележи прогон Срба из западне Славоније који се 
догодио на овај датум, пре тачно 15 година у злочиначкој операцији хрватске војске и 
полиције. Тада је убијено више од 300 мушкараца, жена и деце и прогнано је 15.000 
преосталих Срба. 
Служиће се литургија и парастос за све који су настрадали на овим просторима током 20. 
века. После тога, културно-уметничка друштва, која и у избеглиштву негују фолклор и 
традицију завичаја, извешће програм, а на позорници испред манастира, мушки и женски 
хорови извешће изворне песме. 
Долазак су потврдили и премијер Републике Српске Милорад Додик, амбасадор Русије 
Александар Конузин, представници министарстава, а говориће академик Василије 
Крестић. 
 
Антрфиле : ПРИЈАВЕ 
 
СВИ који желе да дођу на Сабор могу да се пријаве Удружењу Срба из Хрватске у 
београдској Дечанској улици 8/4 свакога дана од 10 до 14 часова или на телефон 
011/3231-994. Превоз аутобусом је бесплатан. 
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ОКОНЧАН СКУПШТИНСКИ МАРАТОН 
Дневник, Датум : 30.4.2010, Страна : 3 

 
 
Посланици Скупштине Србије завршили су јуче разматрање амандмана на законске 
предлоге који су на дневном реду друге седнице пролећног заседања парламента. 
Тиме је уједно окончана расправа о 94 тачке, а гласање је заказано за у среду, 5. мај, 
након чега ће истог дана започети нова сесија.  
Скупштина би требало да се изјасни о шездесетак међународних споразума и више од 50 
законских предлога из дневног реда маратонске седнице започете 30. марта. Између 
осталог, посланици ће се изјашњавати о изменама и допунама закона о избеглицама, 
о регионалном развоју, о праву на бесплатне акције, о предлогу закона о заштити 
становништва од изложености дуванском диму, о изменама и допунама Закона о 
службеној употреби језика и писма. На дневном реду нове седнице је 11 тачака, међу 
којима је предлог закона о спречавању злостављања на раду, измене закона о ДРИ-ју и о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. Парламент ће и на овој седници 
ратификовати више међународних конвенција и споразума. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Политика, Датум : 30.4.2010, Страна : А16 

 
 
Темерин – Петнаест избегличких породица из Куле и по осам из Темерина и Бачке 
Паланке добиће грађевински материјал за завршетак изградње започетих стамбених 
објеката или адаптацију постојећих, у укупној вредности од 160.000 евра обезбеђених 
из хуманитарних фондова Европске уније.  
О томе су представници власти ове три општине потписали у Темерину меморандум 
са Комесаријатом за избеглице и Удружењем самарићанских радника (АСБ), а у 
оквиру великог међународног пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним 
лицима у Србији“. предвиђена је и обука 60 особа, по 20 из сваке општине, за израду 
пословних планова а за десет најбоље урађених биће обезбеђени бесповратни кредити, 
односно опрема у вредности од 1.200 до 1.500 евра. Онима који не добију помоћ из овог 
пројекта пословни план ће омогућити да конкуришу за повољне кредите код банака или 
донације других институција. 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Правда, Датум : 30.4.2010, Страна : 55 

 
 
КУРШУМЛИЈА – У куршумлијском насељу „Расадник“ ископани су темељи за 
почетак изградње зграде са дванаест стамбених јединица намењених расељеним и 
избеглим лицима, као и социјално угроженим случајевима.  
Славко Милојковић, повереник за избеглице, каже да је десет станова намењено 
станарима Колективног центра „Селова“, у коме живи 70ак избеглица из Хрватске и 
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расељених са Космета, док ће два стана припасти социјално угроженим породицама. 
Вредност објекта, чију ће изградњу финансирати Комесаријат за избеглице у 
сарадњи са УНХЦР-ом, износи око 300.000 евра. 
 
 

ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА 
Блиц – Србија, Датум : 30.4.2010, Страна : 3 

 
 
СМЕДЕРЕВО 
 
Град Смедерево је са немачком невладином организацијом АСБ потписао 
меморандум, а повод је донација ЕУ укупне вредности од 72 хиљаде евра.  
У оквиру акције биће додељено 25 пакета помоћи, 15 пакета грађевинског 
материјала у вредности до четири хиљаде евра и 10 грантова за покретање и 
унапређење сопствених послова у вредности од по 1.200 евра. 
 
 

ЖАЛ ЗА ЖРТВАМА „БЉЕСКА“ 
Правда, Датум : 30.4.2010, Страна : 55 

 
 
КРУШЕДОЛ – Пети крајишки црквено-народни збор „Крушедолска звона“, 
обележиће у суботу 1. маја 15 година од страдања и прогона Срба из Западне 
Славоније у манастиру Крушедол на Фрушкој гори.  
Долазак је потврдио председник Владе Републике Српске Милорад Додик, руски 
амбасадор Александар Конузин и академик Василије Крестић, а у Асоцијацији 
избегличких удружења из Хрватске кажу да очекују више политичких и јавних личности. 
У манастирској цркви Благовештења, у јутарњим часовима, биће служена литургија и 
парастос за Србе погинуле у ратовима од 1991. до 1999. године. 
 
 

КОЛИЦА ЗА ИРИШКЕ ТРОЈКЕ 
Политика, Датум : 30.4.2010, Страна : А16 

 
 
Урош, Милош и Николина Глушац, тројке Бранке и Радована Глушца из Ирига, 
окружени су општом пажњом, јер се у овом месту не памти када су рођене последње 
тројке. Како долази лепо време, а тројке су већ напуниле осам месеци, председник 
општине Ириг Владимир Петровић је породици Глушац поклонио колица, да би 
мама Бранка могла све троје деце изводити у шетњу.  
Поред новчане помоћи коју је породица добила од општине када су тројке рођене, 
председник је обећао помоћ и убудуће, па ће ова породица наредних дана добити на 
поклон пакет прехрамбених производа и кућних потрепштина, као једнократну помоћ. 
Ова бивша избегличка породица поред тројки има и двоипогодишњег синчића Николу. 
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