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Обележено 16 година од страдања Срба у акцији којом је хрватска довршила етничко 
чишћење у западној Славонији 
 
ОПЕРАЦИЈА хрватских оружаних снага „Бљесак“, у којој је довршено етничко 
чишћење Срба из Западне Славоније, део је удруженог злочиначког подухвата за 
који су хрватски генерали недавно осуђени пред Хашким трибуналом, изјавио је 
председник „Веритаса“ Саво Штрбац. 
- Први егзодус Срба у протеклом рату десио се управо у Западној Славонији већ у 
децембру 1991. године, када је етнички очишћено скоро 190 села на том подручју - 
подсетио је Штрбац поводом 16. годишњице хрватске војне акције „Бљесак“. 
Тада су Срби прогнани, а њихова имања и куће опљачкане и уништене на 
подручју Грубишног поља, Пакраца, Дарувара, Липика, а процене говоре да је 
истерано између 52.000 и 70.000 Срба. Он је указао да је овом великом егзодусу 
претходило етничко чишћење Пожешке котлине које није изведено војном акцијом, већ 
обманом „у најбољем фашистичком маниру, када су хрватске власти издале наредбу о 
евакуацији 26 села“. 
- То су била српска села на обронцима Папука и стигла им је наредба, облепљена јавно, 
као из времена Хитлера, да узму што могу понети у завежљају и јаве се у одређене 
сабирне центре - испричао је председник „Веритаса“, а наредбу је послушало око 6.000 
Срба. 
На том подручју, како је навео, „формиран је и први велики новоусташки логор 
„Пакрачка пољана“ и „Марино село“, у који су довођени Срби из такозваног 
„Павиљона 22“, формираног у Загребу, и другим мањим градовима и у њему су 
људи мучени, а многи и ликвидирани. 
Штрбац је истакао да су све хрватске војне операције на подручју бивше Републике 
Српске Крајине, које су биле под заштитом Унпрофора, биле део планског и 
систематског чишћења Хрватске од српског становништва по принципу „спржена 
земља“, па и акција „Бљесак“ у којој је убијено 283, а прогнано 15.000 Срба. 
„Бљесак“ и „Олуја“ су карактеристичне, како је казао, по томе што је тада хрватска 
војска починила стравичне злочине против цивила када је авионима тукла по 
избегличким колонама Срба и извршила агресију и на подручје Републике Српске, 
односно суседне Босне и Херцеговине. Штрбац наводи да су 1. и 2. маја у акцији 
„Бљесак“ хрватски авиони МИГ 21 у два наврата ракетирали један кварт у Босанској 
Градишки, где је погинуло неколико људи, међу њима брат и сестра млађи од десет 
година. Поред тога, хрватске снаге су топовима гађале српска села на десној обали Саве 
у РС када је више људи убијено и рањено, а куће уништене. 
Штрбац је подсетио на стравичне слике масакра када су хрватски војници из маљутки, 
монтираних на хеликоптерима, тукли српске цивиле који су на путу од Окучана ка 
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„мосту спаса“ покушавали да се домогну слободе на другој обали реке Саве - у 
Градишки. 
- Старе, жене и децу убијали су из оближње шуме снајперима и топовима, а преживели 
су они који су имали боља кола и успели да између кише метака провуку живу главу - 
описао је слике злочина Штрбац. 
Нико од представника међународних хуманитарних организација није могао да приђе 
месту злочина, док Хрвати нису покупили тела и путеве опрали детерџентом и 
шмрковима како би прикрили трагове и размере злочина уочи посете тадашњег 
изасланика УН Јасуши Акашија. Штрбац је навео да је досад само неколико случајева 
злочина у Западној Славонији процесуирано, али да нико није одговарао ни од 
починилаца, ни по командној одговорности за злочине у „Бљеску“. 
 
Антрфиле : ДОДИК: УБИЦЕ МОРАЈУ ДА ОДГОВАРАЈУ 
 
ПАРАСТОСОМ у храму пресвете Богородице у Градишки, којем је присуствовао и 
председник Републике Српске Милорад Додик, обележено је 1. маја 16 година од 
акције хрватске војске „Бљесак“ у Западној Славонији, која је за последицу имала 
страдање српских цивила и егзодус 15.000 Срба са тог подручја. 
После парастоса, Додик и други званичници Републике Српске положили су венце на 
спомен-обележје страдалим Србима. Венци су бачени и са моста у реку Саву. Додик је 
том приликом казао да је потребно утврдити истину о догађајима на подручју Западне 
Славоније и истакао да злочинци морају да одговарају за злочине док су биолошки 
живи. Он је подсетио да за злочине почињене над Србима у Западној Славонији још 
нико није одговарао. 
 
ПОМЕН ЖРТВАМА 
 
У цркви светог Марка у Београду одржан је 1. маја помен жртвама војне 
операције „Бљесак“. 
У присуству неколико десетина рођака жртава и чланова Удружења породица 
несталих и погинулих лица „Суза“, као и избегличких удружења, парастос је 
служио старешина храма отац Трајан. Поводом 16. годишњице злочина почињених у 
операцији „Бљесак“, на спомен-плочу у београдском Ташмајданском парку венце је, 
заједно са своје двоје деце, положио избеглица Милан Којић, чији је отац убијен у 
„Бљеску“. 
 
МЕСИЋ: ИНДИРЕКТНА ПРЕСУДА ТУЂМАНУ 
 
БИВШИ председник Хрватске Стјепан Месић изјавио је да је пресуда двојици 
хрватских генерала Анти Готовини и Младену Маркачу, оптуженим за ратне злочине у 
акцији „Олуја“, индиректна пресуда првом хрватском председнику Фрањи Туђману, 
његовом министру одбране Гојку Шушку и најужем кругу вођства око њих. Месић је, 
међутим, рекао да је ипак изненађен висином изречене казне хрватским генералима. 
 
 

ХОЛАНЂАНИ СУ ЗНАЛИ ЗА ЗЛОЧИНЕ У ДВОРУ НА УНИ 
Политика, Датум : 3.5.2011, Страна : А7 

 
О ликвидацијама цивила о којима су недавно проговорили дански војници, још  
1996. године писала је амстердамска штампа 
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Сведочење из Данске није прва вест о масакру цивила у Двору на Уни. Како преноси 
загребачки недељник „Новости”, први пут о страдањима у Двору, укључујући и 
догађаје у школи, писале су 19. децембра 1996. холандске новине „Хет парол”. У том 
чланку холандски историчари Јан Баласт и Јан Блау, специјализовани за подручје 
бивше Југославије, изнели су непознате детаље о покољима почињеним 1995. од стране 
Хрватске војске над стотинама српских избеглица. Како у чланку пише, у хрватском 
селу Двор, 7. августа 1995. поубијано је више од две стотине српских избеглица од 
стране ХВ-а. Нека тела сведоци су видели у парку, чије су изјаве потврђене и од стране 
високих функционера УН-а, који су се у време хрватске акције налазили на задатку.  
„Ја знам да је у дворском парку почињен покољ над немоћним избеглицама”, 
изјавила је тада „Хет паролу” Стефани Бонд, задужена за хуманитарне послове у 
тадашњем УН-овом Сектору Север, стационираном у Топуском. 
У истом чланку наводи се да су неуниформисане особе српским избеглицама пуцале у 
главу, те да су Данци касније пронашли четворо убијених инвалида у школи у Двору. 
Поручник Моесград, заменик команданта данског батаљона, изјавио је тада ауторима 
текста да је његово људство било приморано да до 10. августа остане у бази, чиме су 
били одсечени од спољног света. „Када смо поново могли да напустимо наш камп, 
видели смо мноштво нових гробова, а само понеки су били означени бројевима, у 
изузетку са именом. У околини Двора налази се отприлике шест оваквих масовних 
гробница. Само на православном гробљу, на једној узбрдици, стоји 112 крстова. 
Највероватније су српске избеглице у парку биле жртве хрватске војске и резервиста 
Домобранске пуковније Суња. Ова хрватска јединица свесно је негирала наређења о 
ненападању избеглица, јер је 1991. године много Хрвата изгинуло током напада српске 
војске у околини Суње”, рекао је тада Моесгард „Хет паролу”. 
Како су пренеле загребачке „Новости”, каква су кретања војски тада била у Двору могу 
посведочити и становници суседног Босанског Новог, који су преко Уне у поподневним 
сатима 7. августа гледали елитну извиђачку чету хрватских војника која је ишла из 
правца Хрватске Костајнице према Двору. По казивању сведока, хрватска војска је 
слободно ишла и „чистила” терен. 
 
 

СРБИН ПРАВДА „ОЛУЈУ“! 
Курир, Датум : 3.5.2011, Страна : 3 

 
Милорад Пуповац тврди да је Хрватска имала легитимну основу за акцију у којој су из 
Хрватске протеране стотине хиљада његових сународника Срба! 
 
БЕОГРАД - „Олуја“ му није спорна! 
Председник Српског народног већа у Хрватској Милорад Пуповац тврди да је 
„Хрватска имала легитимну основу за војну акцију ‘Олуја’, али је било и оних 
који су ‘Олују’ употребили у друге сврхе“. Упитан да појасни своју тезу о 
легитимности акције којом је из Хрватске протерано на стотине хиљада Срба и 
која је пресудом Хашког трибунала оквалификована као „удружени злочиначки 
подухват“, Пуповац за Курир каже: 
- Основ је у измењеној резолуцији коју је Савет безбедности УН донео 1994, када је 
промењен статус мандата УН у Хрватској, кад су снаге УН престале да буду 
„заштитне“. То је био сигнал за преговоре о статусу Срба у Хрватској и Крајини, 
али и да Хрватска добије могућност да неполитичким путем успостави контролу 
над својим границама. 
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Директор Веритаса Саво Штрбац сматра да Пуповац износи званичан став Хрватске и 
да не може да говори другачије јер је у тамошњој владајућој коалицији. 
- Многи су давали легитимитет Хрватској да врати „окупирани део територије“ у 
уставно-правни поредак и позивали се на резолуције Савета безбедности које су 
доношене током рата. Чињеница је да је у марту 1995. донета резолуција којом се мења 
назив и мандат УН у Хрватској, а чињеница је и да је Запад дао сагласност Хрватској за 
„Олуја“ - наводи Штрбац, па наставља: 
- Међутим, кључна ствар је састанак који је Туђман одржао на Брионима 31. јула 1995. 
Ако је дотад „Олуја“ имала основ у резолуцији СБ УН, од тада је она постала удружени 
злочиначки подухват зато што је Туђман искористио наклоност Запада и УН и изиграо 
их тако што је искористио њихову сагласност и легитимитет да оде корак даље и 
оствари вишевековни план о чистој Хрватској без Срба. 
Штрбац додаје да самим тим од 31. јула операције „Олуја“ нема легалитет. 
 
Антрфиле : Косор:  
„Бљесак“ је блиста! 
 
Председница хрватске владе Јадранка Косор поручила је да нико не може да оспори 
„блиставост и оправданост“ акције „Бљесак“, у којој је 16.000 хрватских војника и 
полицајаца заузело „окупирани простор западне Славоније“. 
- „Бљесак“ је била прецизна, кристално јасна акција ослобађања дела хрватске 
територије, и сасвим сигурно добар увод у „Олују“ - оценила је Косорова. 
 
Линта: Ни легално ни легитимно 
 
Миодраг Линта, председник Коалиције избегличких удружења у Србији, сматра да 
операције „Олуја“ и „Бљесак“ нису биле ни легитимне ни легалне. 
- Подручје које је нападнуто било је под заштитом УН, а циљ „Олује“ није био 
успостављање уставно-правног поретка на својој територији, већ трајно исељење Срба - 
наводи Линта и додаје да највећу одговорност сноси међународна заједница, која 
Хрватској није јасно ставила до знања да се решење може тражити једино политичким 
средствима. 
 
Београд одговоранза стање у Книну 
 
- Колика је одговорност била у Книну или Београду, знају они који су одбацили 
могућности преговора које је међународна заједница нудила током 1994, а који су били 
по принципу „узми или остави“. Неко је одлучио да буде „остави“ - не само план З4, 
већ остави и своје куће - каже Пуповац. 
 
 

ОВЕ ГОДИНЕ УЛОЖИЋЕМО 450 МИЛИОНА НА КОСМЕТ 
Политика, Датум : 3.5.2011, Страна : А8 

 
ИНТЕРВЈУ: Горан Богдановић, министар за КиМ 
 
Поделе Косова неће бити, не само зато што то Устав спречава, него и зато што нико не 
жели у то да улази 
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Прошле недеље из Приштине су стигле две необичне најаве: прво је француски 
амбасадор Жан Франсоа Фиту саопштио да је дошло време да се оконча надгледана 
независност и да институције Косова преузму пуни суверенитет. Косовски премијер 
Хашим Тачи је већ најавио уставне промене које би то омогућиле. Министар за Косово 
и Метохију Горан Богдановић сматра да такве изјаве никако не доприносе смиривању 
ситуације „посебно сада када је дијалог отпочео и када покушавамо да решавамо 
проблеме који су се годинама гомилали”. „Што се нас тиче независност КиМ не треба 
ни да постоји. Присуство међународне заједнице је неопходно, јер на жалост не постоје 
услови да људи могу слободно да се крећу, још нема владавине права, још имамо 
огроман број кућа и станова који су узурпирани. Без помоћи међународне заједнице – 
ти проблеми се не могу решити”, наглашава Богдановић. 
Ми ћемо у овој години учествовати у изградњи инфраструктуре, станова и кућа. 
Прошле године смо изградили 120 станова и 35 кућа. У изградњи је тренутно 38 
станова у Штрпцу, Косовској Каменици, Прилужју и Звечану. Ове године имамо 
намеру да саградимо 48 станова и 45 кућа за интерно расељене особе, повратнике 
и социјалне случајеве. Обезбедили смо 2,5 милиона евра из ИПА фондова ЕУ да те 
станове и куће опремимо покућством. Наравно, наставићемо да градимо путеве и 
улице у урбаним срединама. За текућу годину планирано је да уложимо 450 
милиона динара. 
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Среда 04.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ БИВШИХ НОСИЛАЦА СТАНАРСКИХ ПРАВА 
Политика, Датум : 4.5.2011, Страна : А8 

 
Комесаријат за избеглице у Србији позвао је све бивше носиоце станарског права 
из Хрватске да се пријаве како би надлежне институције упознали о пожељном 
решењу овог питања, наводи се у саопштењу овог комесаријата. Рок је 6. мај, а 
пријаве се могу поднети Комитету за помоћ и заштиту на телефоне: 011– 24 01 093, 021 
– 66 13 336, 063 279 534, 063 482 713, 063 486 297 или поверенику за избеглице на 
територији општине или града на којој заинтересовани бораве.  
Анкетни листићи се такође могу преузети са интернет страница   www.kirg.gov.rs или 
www.rpc-sr.org и попуњени послати на адресе Комитета за заштиту и помоћ. 
– Наглашавамо да попуњавањем овог обрасца неће бити покренут правни поступак, 
нити поднет формалан захтев који би био упућен надлежним органима у Хрватској.  
Такође, учешће у овој анкети ни на који начин неће лишити анкетирана лица 
могућности приступа Програму стамбеног збрињавања у Хрватској или било ком 
другом програму стамбеног збрињавања у осталим земљама – наводе надлежни у 
Комесаријату и додају да ће пројекат допринети утврђивању потреба најугроженијих 
категорија становништва. 
 
 

НЕ ЗАНИМАЈУ ЈЕ ПОБИЈЕНИ И ПРОТЕРАНИ СРБИ 
Правда, Датум : 4.5.2011, Страна : 4 

 
МИЛОЈКО БУДИМИР О ОДБИЈАЊУ ЈАДРАНКЕ КОСОР ДА ПРИХВАТИ ДОКАЗЕ 
О „ОЛУЈИ“ 
 
БЕОГРАД – Председница Хрватске владе Јадранка Косор демантовала је у Борову 
да је над Србима у Хрватској извршено етничко чишћење, реагујући тако на 
изјаву Милорада Пуповца, потпредседника Самосталне демократске српске 
странке, која је део владајуће коалиције предвођене ХДЗ-ом, да „Олуја“ јесте била 
легитимна акција, али да етничко чишћење није смело да се догоди. 
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења из 
Хрватске, сматра изјаву Косорове срамном и контрапродуктивном за преко потребну 
еволуцију јавног мњења и става већине грађана у Хрватској ка прихватању чињеница. 
– Нажалост, наше наде да ће пресуда хрватским генералима почети да мења уврежене 
ставове о наводној агресији српског народа и да ће Хрватска кренути путем менталног 
оздрављења показале су се сувише смелим. Уместо да се окрену истини, њих и даље 
чуди првостепена пресуда Хашког трибунала. Просто је невероватно да и даље не желе 
да виде патњу коју су њихове регуларне трупе у рату нанеле Србима и да настављају да 
причају о наводној агресији, што видимо ових дана у обележавају догађаја у Вуковару 
и Боровом насељу. 



 2 

На питање да ли је Пуповчева изјава ипак неки помак у прихватању истине о рату који 
Хрватска сматра одбрамбеним, а који је довео до протеривања стотина хиљада Срба, 
Будимир је одговорио негативно и подсетио да је у речима Фрање Туђмана да „Срби 
морају нестати“ садржана геноцидна намера. 
– Нема ту никаквог помака, и сама та изјава човека који је погазио све принципе за које 
се јавно залагао говори да промене нема. Пуповац је у емисији „Недељом у два“ ХТВ-а 
рекао да је „Олуја“ била легитимна акција, али да је, ето, било и етничко чишћење. То 
су изјаве какве само Пуповац може да смисли и на основу којих успева да буде на 
власти заједно са ХДЗ-ом – оцењује Будимир. 
 

РАЗОЧАРАНИ КОСОРОВОМ 
Курир, Датум : 4.5.2011, Страна : 3 

 
БЕОГРАД - Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске 
протестовала је због изјаве премијерке Хрватске Јадранке Косор да се на слаже са 
констатацијом о етничком чишћењу Срба у Хрватској током последњег рата и да 
„то нису историјске чињенице“. Асоцијација подсећа да је Косорова узурпирала 
српски стан у Загребу и уселила се у њега. 
 
 

ХРВАТСКИ „ДИВЉИ ИСТОК“ 
Данас, Датум : 4.5.2011, Страна : 15 

 
„Олуја“ у књигама тројице хрватских писаца и интелектуалаца (2) 
 
У више текстова или јавних наступа Стипе Шувар ће смело износити и елаборирати 
став да је „према Србима у Хрватској примјењена свирепа политика етничког 
чишћења“ 
 
ИЗА КЊИЖЕВНОСТИ 
 
У првом делу овог текста (прошле среде) већ смо поменули храбре коментаре проф. др 
Стипе Шувара писане непосредно по окончању акције „Олуја“ и онога што је иза тога 
уследило: пљачки, паљевина и убистава старих или болесних и немоћних Срба који или 
нису били у стању да побегну или нису веровали да ће постати жртве осветничког 
гнева хрватских (пара)војних постројби с којима су на „хрватски дивљи Исток“ стигли 
и „пси рата“.  
Некадашњи високи партијски функционер, у посттитовској Југославији познат по 
левичарским скретањима („Бијела књига“ и низ идеолошких саветовања), оштро 
супротстављен, како сам каже, „претварању Хрватске у Туђманију“, основао је 
Социјалистичку радничку партију (СРП) и издавачко предузеће „Разлог“, које је од 
1994. издавало месечник „Хрватска љевица“, а све с наканом да, после осамостаљења, 
хрватској „младој демокрацији“ понуди некакву социјалистичку алтернативу.  
У непотписаним уводницима свог листа, или у прилозима потписаним псеудонимима, 
Шувар је, најкраће речено, разорно коментарисао текућу хрватску збиљу и 
ревизију (х)историје. Тако је дошла на ред и акција „Олуја“, њена изведба, 
последице и глорификација која је прерасла у праву митизацију. Тако већ у 
септембру 1995, дакле док још није била прошла „опијеност нације коначним 
обрачуном са Србима у хрватској кући“, једном свом тексту Шувар даје наслов: 
„Олуја“ - већ мит, а још збиља“. У њему, после навођења да је  Звонимир Чермак 
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рекао да у тринаест столећа своје повести хрватски народ није имао веће победе од 
„Олује“, а његов непријатељ већег пораза, да ју је Дражен Будиша означио 
„најзначајнијом војном и политичком побједом над нашим непријатељима у 
новијој повијести хрватског народа“ те да је Ива Тољ узвикнуо: „Ово су дани за 
повијест, не само за Хрватску, него и за Европу и свијет“, као и правог пљуска 
сличних еуфоричних изјава, Шувар се пита: „Зар Хрвати у тринаест стољећа 
доиста нису имали веће побједе? Ако је тако, онда нам је повијест прилично 
сиромашна побједоносним потхватима.“ 
Желећи охладити усијане хрватске главе, изрећи ће даље низ критичких примедби и 
виспрених анализа о овом већ створеном „типично хрватском миту“, о чијем се 
карактеру и последицама „мало тко пита на садашњем вашару хрватске таштине и 
нимало суздржаних заноса“. Истаћи ће одмах да би се тешко могло рећи да је „Олуја“ 
само хрватска јер је имала покровитеље и помоћ из иностранства. Не ради се, рећи ће, 
ни о „највећој хрватској побједи“ над Србима и Србији већ о победи „над Србима 
у Хрватској и њиховој трагедији“ јер се у „Олују“ кренуло с поузданим сазнањем 
да се Србија, односно СР Југославија неће умешати. Туђман је знао да Милошевић 
неће ратовати за хрватске Србе. Шувар даље уочава да се радило о „одвише великом 
несразмјеру снага, оружја и логистике стране која је напала (хрватске) и стране која се 
требала бранити (крајинскосрпске)“.  
Поткрепљујући такав суд већ познатим цифрама, он скреће пажњу и на то да се „с 
хрватске стране пуцало не само на војне циљеве, него и на сва иоле већа насеља, да се 
изазове паника и да српско становништво почне бјежати главом без обзира“. 
У више текстова или јавних наступа у којима се бавио судбином Срба у Хрватској, док 
му је и сопствена судбина била упитна јер је живео у изолованости и физичкој 
угрожености,  Шувар ће смело износити и елаборирати став да је „према Србима у 
Хрватској примијењена свирепа политика етничког чишћења“. Туђмана ће, разумљиво, 
означити као њеног главног креатора, а његовог наследника Ивицу Рачана оптужиће за 
незаинтересованост за истински повратак прогнаних Срба: „Сам Фрањо Туђман је 
избјеглим Србима, како смо видјели, одузео сваку наду у повратак, а њихову имовину 
прогласио хрватском.“ Српска политичка елита, у контактима са хрватском, чини, 
нажалост, недовољно не само да се ти проблеми брже решавају већ и да се до краја 
истраже и расветле преостали, познати злочини над Србима у Хрватској. Индикативан 
пример су, рецимо, злочини у Сиску и околини, где је према неким индицијама, па и 
поименичним пописима, број убијених Срба већи од 700 (седамсто). Већ дуже време 
документација о томе доступна је и српском тужилаштву за ратне злочине али јавност 
још није обавештена да се нешто конкретно предузима како би се кренуло са мртве 
тачке. 
 
 

ПРАВЕДНИЈА ПОДЕЛА БЕДЕ 
Дневник, Датум : 4.5.2011, Страна : 6 

 
Нови Закон о социјалној заштити доноси више новца за сиромашне 
 
Закон о социјалној заштити који је ступио на снагу пре мање од месец дана 
омогућиће сваком ко живи у екстремном сиромаштву право на социјалну помоћ, 
па ће се тако давања државе онима који у овим транзиционим временима немају 
од чега да живе повећати за 50 одсто у односу на досадашњи број корисника.            
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Наиме, управо захваљујући новом закону број корисника социјалне помоћи биће 
повећан од 50 до 60 одсто, а издвајања из буџета за новчану помоћ биће већа за скоро 
70 одсто с обзиром да је за те намене издвојено 2,7 милијарди динара.  
Нови закон не само да доноси бољу заштиту најсиромашнијим особама, већ кроз 
развијен концепт социјалних услуга штити и све оне којима је потреба подршка 
друштва: не само да доноси већа новчана примања за социјално и материјално 
угрожене, већ се окреће и према осетљивим групама српског друштва као што су 
деца без родитељског старања, деца и млади са сметњама у развоју, особе са 
инвалидитетом, стари, Роми, жртве насиља, избегли и расељени. Ове особе ће 
подршку добијати пре свега у својим општинама било кроз дневне боравке, становање 
уз подршку државе, помоћ у кући, професиналне асистенте за особе са 
инвалидитетом… Дакле, свим категоријама особа са посебним потребама биће пружена 
могућност “изласка” у свет, односно укључивања у друштво у складу са сопственим 
могућностима. Примарни задатак новог закона је да им омогући уклапање у друштвене 
токове, а тек уколико то није могуће предвиђено је смештање у институције које могу о 
њима да се старају на прави начин.    
Према подацима Министарства за рад и социјалну политику новчану социјалну помоћ 
прима 76.998 породица односно 194.168 особа, што је за чак 16.000 корисника више 
него крајем прошле године. Новчани износи који ће они примати су увећани, па ће тако  
петочлане породице које су до сада на име социјалне помоћи добијале 12.094, добијати 
између 18.900 и 22.680 динара, а шесточлане између 22.050 и 26.000 динара. Осим 
вишечланих домаћинстава биће боље заштићена и она домаћинства у којима су сви 
чланови неспособни за рад јер се новчана социјална помоћ увећава за 20 одсто. 
Најмања помоћ се даје појединцима који су способни за рад а немају посао и они ће 
добијати месечно 6.552 динара. 
Како је Србија земља старих а они све немоћнији, посебан део закона односи се на 
помоћ управо њима. Тако према закону старе особе које живе саме и нису радно 
способне имају право на помоћ од 7.862 динара под условом, ако је реч о онима који 
живе на селу, да дају сагласност за стављање хипотеке на вишак земљишта  јер је 
прописано да социјалну помоћ могу да траже само они који имају мање од једног 
хектара земље.        
Закон о социјалној заштити први пут у систем социјалне заштите уводи стандарде 
квалитета услуга кроз акредитацију програма обука и лиценцирање стручних сарадника 
и свих пружалаца социјалних услуга било да су они из јавног било приватног или 
цивилног сектора. То значи да ће само лиценцирани пружаоци услуга моћи 
конкурисати за буџетска средства којима се помажу социјално угрожени.       
Новину представља и увођење потпуно новог права за родитеље који су се посветили 
нези детета па због тога нису били у могућности да раде. Тако, ако један од родитеља 
не ради и брине дуже од 15 година о детету које користи право на увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица када испуни општи старосни услов по прописима из 
пензијског система, а то значи 60 година за жене или 65 за мушкарце, може остварити 
посебну новчану накнаду у износу минималне пензије.  
На тај начин држава подржава останак детета са сметњама у развоју у породици, али се 
у исто време и промовише одговорно родитељство јер је евидентно да родитељи често 
из нужде дају децу у институције јер су због немаштине принуђени да раде, а то само 
по себи значи да се не могу довољно и у правој мери посветити детету које има посебне 
потребе. 
 
Антрфиле : Уместо хрпе докумената,база података о сиротињи 
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Нови Закон о социјалној заштити треба и да скрати бирократску процедуру која је 
потребна да би се остварило право на социјалну заштиту. Наиме, до сада је било 
потребно извадити најмање петнаестак докумената како би се конкурисало за добијање 
помоћи. Сада се ради на избацивању неких докумената како би остало што мање 
потребних папира за добијање помоћи, али се води рачуна како би оно што је обавезно 
било веродостојно како не би дошло до злоупотребе. Јер, до сада су помоћ добијали 
они који су и радили, а у исто време није стизала онима који су неспособни за било 
какав посао а немају од чега да живе. Хрпа докумената потребних за добијање помоћи 
ће се смањити и због тога што се очекује израда базе података о социјалном статусу 
већине грађана тако да ће се и на тај начин моћи контролисати да ли помоћ заиста 
одлази онима којима је неопходна. 
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СТАНАРСКА ПРАВА НА ДНЕВНОМ РЕДУ 
Блиц, Датум : 5.5.2011, Страна : 4 

 
АНДРИЈА ПЕРИЋ Комитет за помоћ и заштиту 
 
Бивши носиоци станарског права у Хрватској имају још данас и сутра прилику да 
попуне анкетне листиће “Преглед положаја и потреба бивших носилаца 
станарског права из Хрватске који бораве у Републици Србији”. Ову акцију 
спроводи Међународна организација за миграције, у сарадњи са невладином 
организацијом Комитет за помоћ и заштиту. 
Координатор пројекта из Комитета за помоћ и заштиту Андрија Перић каже за “Блиц” 
да је до сада више од 12.000 бивших власника станарских права у Хрватској попунило 
анкетни листић. 
Целокупна акција је спроведена као припрема за донаторску вечеру која би требало да 
се одржи крајем године, а на којој би требало да буде сакупљен новац за решавање 
питања избеглица на Балкану - каже Ерић. Бивши власници станарских права могу да 
се пријаве Комитету за помоћ и заштиту на телефоне 011/24-01-093, 021/66-13-336, 
063/279-534, 063/482-713, 063/486-297 или поверенику за избеглице на територији 
општине или града на којој бораве. 
Заинтересовани могу преузети анкетне листиће са сајта Комесаријата за избеглице 
www.kirs.gov.rs и Комитета за заштиту и помоћ www.rpc-sr.org. 
 
 

АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ 
Грађански лист, Датум : 3.5.2011, Страна : 9 

 
НОВИ САД – Анкетирање носилаца станарских права избеглих и прогнаних с 
територије Републике Хрватске трајаће до петка, а обављаће се у Одсеку за 
избегла, прогнана и расељена лица у Улици Краља Александра бр. 14.  
Грађани могу од сутра да се пријаве од 7.30 до 15.30 сати. Резултати анкете требало би 
да покажу у каквој се ситуацији ова популација налази и пружи помоћ онима који желе 
да се врате у Хрватску, као и онима који желе стално пребивалиште у Републици 
Србији. 
 
 

ЈАВНИ РАДОВИ У ЈАГОДИНИ 
Преглед, Датум : 5.5.2011, Страна : 11 

 
Потпредседница Владе Верица Калановић уручила је јуче у Јагодини уговоре о 
јавним радовима за 16 извођача са подручја Јагодине и Поморавског округа кроз 
које ће бити запослено 185 лица, саопштено је из Владе Србије.  
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Како је наведено у саопштењу, Национална служба за запошљавање је одобрила 434 
пројекта у оквиру јавних радова на којима ће посао добити 5.211 грађана.  
Из буџета Министарства економије и регионалног развоја је у овој години за те 
пројекте намењено 700 милиона динара, саопштило је то министарство. Највећи број 
радова спровешће се у неразвијеним општинама попут Житорађе, Блаца, Трговишта, 
Варварина и Бујановца, саопштило је министарство. Додаје се да је највећи број 
пројеката из социјалне и хуманитарне области, културе, као и из области заштите 
животне средине и природе. Незапослена лица се ангажују на период од шест 
месеци, а приоритет имају лица ромске националности, избеглице и расељена 
лица, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослена лица и старији од 45 година, 
као и лица из социјално угрожених категорија.  
Калановић је јуче обишла и радове на изградњи вртића „Бамби“ у Параћину и том 
приликом изјавила да Србија живи у оним крајевима где има деце. Како је саопштено, у 
новом објекту површине 880 квадрата биће смештено 100 деце, чиме ће се растеретити 
капацитети постојећих објеката и створити услови за запослење око 20 васпитача и 
помоћног особља. Калановић је навела да се вртић „Бамби“ гради у оквиру Програма 
НИП-а „Градимо заједно“ и вредност уговорених радова је 44,8 милиона динара.  
У оквиру тог програма, саопштено је, НИП гради вртиће у још 13 градова у Србији 
чиме се стварају услови за реализацију васпитно-образовног програма по европским 
стандардима, као и услови за безбедан боравак деце у вртићима, али се и пружа 
подршка породици и родитељству. 
 
 

КРКОБАБИЋ НАЈМАЊЕ АКТИВАН, РЕКОРДЕРИ ДАЧИЋ И ЂЕЛИЋ 
Данас, Датум : 5.5.2011, Страна : 3 

 
Колико су се потпредседници Владе Србије ангажовали у овој години 
 
Београд - Потпредседник владе задужен за реформу пензионог система Јован 
Кркобабић од почетка године имао је само четири јавне активности, судећи према 
званични подацима на интернет сајту Владе Србије.  
У одељку „Активности потпредседника“ на владином сајту, где су постављене вести о 
ангажовању четворо потпредседника Ивице Дачића, Божидара Ђелића, Јована 
Кркобабића и Верици Калановић, до данас су укупно четири информације посвећене 
председнику ПУПС-а. Из тога се може закључити да је најстарији међу 
потпредседницима јавно активан у просеку једном месечно.  
Убедљиво највише вести на владином сајту посвећено је акцијама, изјавама или 
сусретима Ивице Дачића, чије се бројне активности могу објаснити и тиме што је 
уједно заменик премијера и министар унутрашњих послова. Дачић је од почетка године 
до 3. маја имао 98 забележених активности. За њим следи Божидар Ђелић са 55, док је 
Верица Калановић, која је на месту потпредседника заменила Млађана Динкића, од 
мартовске реконструкције Владе забележила 12 активности. Динкић је од почетка 
године до смене с места вицепремијера и министра економије имао 11 јавних 
ангажмана. 
Кркобабић за свој рад у Влади Србије месечно зарађује 101.000 динара, при чему се 
није одрекао пензије од 66.000 динара. Лидер ПУПС рођен је 1930, а у пензији је од 
1989. године.  
Према подацима са интернет сајта владе, он је своје јавно деловање поделио на 
следећи начин - једно у јануару, два у фебруару, без активности у марту и један 
догађај у априлу. Кркобабић је 17. јануара у Влади Србије уручио решења о 
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додели осам сеоских газдинстава породицама Срба који су избегли или су 
протерани из Хрватске. У фебруару је најпре разговарао са специјалним 
саветником високог комесара УН за избеглице Ен-Виљемом Бијевелдом о 
отвореним питањима у решавању дуготрајне избегличке кризе на Западном 
Балкану. Неколико дана после, имао је састанак с делегацијом Међународног 
монетарног фонда о актуелној ситуацији у Србији и примени реформисаног Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању. У марту се, према владином сајту, није нигде 
ангажовао. Током априла, Кркобабић је разговарао с делегацијом Завода за пензијско 
осигурање Аустрије, коју је предводио председник тог завода Карл Хас. 
Дејан Вук Станковић, политички аналитичар, за Данас каже да треба бити пажљив и 
погледати да ли је Кркобабић био активан у оним политичким тачкама за које је 
задужен. „Поделом улога у Влади Србије, њему је припао ресор који је нека врста 
политичке функције намењена заштити интереса његовог бирачког тела и утолико је он 
сконцентрисан само на делокруг рада. Кркобабић је свакако максимално сузио своје 
поље деловања, што се може приписати и његовим годинама“, наводи Станковић. 
Према његовим речима, чињеница да је председник ПУПС опстао у Влади Србије чак и 
после њене реконструкције, односно, што би рекао премијер Мирко Цветковић 
„редукције“, део је политичког договора око формирања коалиције на власти. „Јован 
Кркобабић је практично чувар тог договора, с ексклузивним правом да се бави 
реформом пензионог система, за шта мислим да није добро решење, јер све странке 
треба да се укључе у то веома важно питање“, истиче Дејан Вук Станковић. 
 
Антрфиле : „Радим свакодневно“ 
 
Јован Кркобабић је у краткој изјави за Данас поручио да он у Влади Србије „ради 
свакодневно“ и да је од почетка године разговарао и у свој кабинет примио „на стотине 
људи с проблемима“. Он истиче да не зна на који се начин на владином сајту објављују 
вести о активностима потпредседника и да не води рачуна о објављивању вести о 
његовом раду на интернет презентацији Немањине 11. 
 
 

ПРИЈАВА СТАНАРСКИХ ПРАВА ЈОШ СУТРА 
Дневник, Датум : 5.5.2011, Страна : 9 

 
ИЗ КАРЛОВАЧКОГ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ  
 
Евидентирње некадашњих носилаца станарског права у Републици Хрватској, а 
који сада живе у Србији, завршава се сутра, подсећају из Повереништва за 
избеглице у Сремским Карловцима и позивају оне који се нису пријавили да то 
учине до наведеног рока. Избеглице у Сремским Карловцима могу да позову бројеве 
телефона 011/24 01 093, 021/66 13 336, 063/279 534, 063/482 713 или 063/ 486 297 или се 
јаве поверенику  у карловачкој општини. Постоји могућност и да са сајта Комесаријата 
за избеглице www.kirs.gov.rs или Комитета за заштиту и помоћ www.rpc-sr.org преузму 
анкетне листиће, попуне их  и пошаљу на адресе: Комитет за заштиту и помоћ,  Улица 
Ћирила и Методија 2а, Београд и  Мајевичка 2б, Нови Сад.  
Ово анкетирање је заједничка акција Међународне организације за миграције и 
невладине организације Комитет за помоћ и заштиту, која треба да да што прецизније 
податке о броју одузетих станарских права. Попуњавање обрасца не значи покретање 
правног поступка нити упућивање формалног захтева надлежнима у Хрватској за 
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решавање стамбеног питања, али није ни сметња за учешће у програмима стамбеног 
збрињавања у тој или било којој другој држави. 
 
 

РЕЛИГИЈСКИ ЕКСТРЕМИСТИ КОРИСТЕ ШВЕРЦЕРСКЕ КАНАЛЕ 
Данас, Датум : 5.5.2011, Страна : 4 

 
Уочи Дана Војнообавештајне агенције (ВОА) пуковник Данко Штрбац говори за Данас 
 
 
Београд - Балкан  је крајем 2010. и почетком ове године релативно стабилан, мада 
ситуација у БиХ, на КиМ и у Македонији и даље привлачи пажњу међународне 
заједнице, каже за Данас пуковник Војнообавештајне агенције Данко Штрбац уочи 
обележавања Дана агенције. Према његовој оцени, билатерална сарадња у региону је 
интензивирана, али и даље постоје проблеми који оптерећују међудржавне односе на 
Западном Балкану.  
- Верски и етнички екстремизам, тероризам, организовани криминал, трговина 
наркотицима, оружјем и људима, илегалне миграције, корупција и „сива“ економија, 
најбитнији су фактори угрожавања стабилности региона - указује Штрбац. Он додаје да 
су управо вишегодишњи сукоби, нестабилност и изолација региона довели до 
експанзије ових асиметричних претњи, као и да је због њиховог транснационалног 
карактера безбедносна сарадња држава у региону неминовна.  
- Битан фактор који негативно утиче, како на политичку, тако и безбедносну ситуацију, 
у свим државама региона је и „други“ талас глобалне економске кризе - истиче Штрбац.  
- Да ли међународни тероризам угрожава Србију и регион? 
- Због широке заступљености на глобалном нивоу, религијски екстремизам представља 
највећу безбедносну претњу. Његов утицај непосредно је присутан и на подручју 
Западног Балкана, где постоје већ изграђени механизми идеолошке и финансијске 
подршке. Носиоци ширења радикалних идеја су различити мисионари које финансирају 
поједине иностране невладине и хуманитарне организације.  
Последњих година покрет је омасовљен, првенствено придобијањем нових чланова 
плаћањем или обезбеђивањем школовања у иностранству. Екстремисти у региону 
интензивно сарађују на организационом, пропагандном и финансијском плану, што би 
могло да представља потенцијални безбедносни ризик, пре свега у контексту даље 
радикализације и евентуално екстремнијег координираног деловања.   
- Да ли је подручје Западног Балкана погодно тле за трансфер, базирање и 
регрутовање присталица?  
- Екстремизам као облик политичког насиља представља значајан друштвени 
фактор дестабилизације сваке државе, чијем развоју погодује тешка економска 
ситуација, политичка нестабилност, верска и етничка нетрпељивост, порозност 
граница, системска корупција, као и нерешен статус избеглих и интерно 
расељених лица. Балкан је после рата у БиХ и доласка великог броја страних 
„исламских бораца“, односно муџахедина, добио на значају као дуготрајни и стабилни 
логистички, регрутни и финансијски ослонац терориста и екстремиста на тлу Европе. 
Томе доприноси специфичан географски положај погодан за кретање, стационирање и 
деловање регионалних криминалних и екстремних група.  
- Да ли је Србија током 2010. била војно угрожена?  
- Током 2010. године нисмо регистровали индикаторе војног угрожавања безбедности 
Србије са територија суседних земаља. Међутим, на територији Србије, делују као 
регуларна војна формација Косовске снаге безбедности (КСБ).  
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Уз подршку појединих држава Запада настављено је њихово опремање и обука, како би 
до 2012. достигле пуну оперативну способност. Појава КСБ привлачи пажњу, од саме 
идеје да оне буду оформљене, па до данас. Те снаге су у сфери интересовања као појава 
која угрожава суверенитет Србије и безбедносни баланс у региону. 
- Какве су процене безбедносног ризика за Србију у вези с питањем  статуса КиМ?  
- Ситуација на КиМ остаје највећи генератор регионалних изазова, ризика и претњи, а 
карактеришу је константна етничка подељеност и тензије, као и висок степен корупције 
и криминала. На безбедносном плану се одржава достигнути ниво крхке стабилности, 
које и најмањи инцидент може да поремети. И даље се региструју напади на Србе и 
неалбанско становништво, као и на имовину Србије на КиМ. Организовани криминал је 
део политичког и безбедносног апарата који је на „Косову“ присутан од 1999. Илегални 
канали, које албанске криминалне групе користе за шверц оружја, људи, органа или 
дроге, истовремено користе и религијски екстремисти. Присуство екстремних 
религијских организација на КиМ, уз продубљавање политичке нестабилности због 
економске кризе, ствара погодне услове за регрутацију терориста, који могу да буду 
претња не само за Србију и регион, већ и за Европу.  
- Да ли ће немири у Африци утицати на војну одбрамбену индустрију у Србији?  
- Иако војноекономска сарадња није у примарној надлежности ВОА, пратимо развој 
ситуације у Африци, настојећи да проценимо евентуалне промене спољне политике 
земаља у том региону према Србији. Актуелна ситуација на северу Африке је веома 
сложена и нема показатеља да ће наредних недеља и месеци доћи до њеног смиривања. 
У току су сукоби у Либији, бележи се нестабилност влада у државама у којима су већ 
промењени режими, као што су Тунис и Египат, а опозиција најављује обнову протеста 
у осталим државама региона. Србија поштује резолуције СБ УН којима је забрањен 
извоз оружја у Либију, али је сада тешко говорити о евентуалним импликацијама које 
би то могло да има на домаћу наменску индустрију. 
 
Антрфиле : Отварање изасланстава у Алжиру и Израелу 
 
- Колико има српских војних изасланстава у свету? 
- Србија може да има, према одлуци Владе, мрежу изасланства одбране која би 
покривала укупно 42 државе света, односно 30 на резиденцијалној основи и 12 на 
нерезиденцијалној. Постојећу мрежу изасланстава одбране чини 19 изасланстава 
одбране, уз три акредитације на нерезиденцијалној основи. Изасланике одбране имамо 
у осам суседних и земаља региона - Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска, 
Румунија, Бугарска, Грчка и Турска. Такође, изасланства одбране имамо и у Великој 
Британији, Француској, Немачкој, Италији, Аустрији и Шпанији, као и у три сталне 
чланице СБ УН - САД, Руска Федерација и Кина. Наши изасланици акредитовани су и 
у две земље на простору Африке, односно у Египат и Либији.  
По принципу нерезиденцијалне акредитације покривена је Канада из САД, као и 
Словенија и Словачка из Аустрије. За ову годину планирано је отварање изасланства у 
Алжиру и поновно отварање у Израелу.  
 
Праћење непосредног окружења 
 
- Шта је током претходне године било тежиште рада ВОА?  
- Као и већина обавештајних агенција у свету, и ВОА превасходно прати ситуацију у 
свом непосредном окружењу, али и низ важних догађаја у свету и спољнополитичке и 
војне активности најмоћнијих држава и организација. Посебан акценат смо ставили на 
праћење ситуације у регионима у којима се ангажују припадници Војске Србије у 
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оквиру мултинационалних мировних операција. Поред тога, ВОА је посветила пажњу 
актуелним дешавањима на простору северне Африке и Блиског истока. 
 
 

ПРОБЛЕМ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА 
Преглед, Датум : 5.5.2011, Страна : 5 

 
Ивица Дачић: Први талас из Србије примећен у марту 2010. године 
 
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је јуче у Београду да је 
Влада спремна да предузме све мере како би ефикасно решила проблем лажних 
азиланата који у земље Европске уније долазе из Србије. Представљајући 
амбасадорима земаља ЕУ у Београду резултате рада МУП-а у протеклој години, Дачић 
је подсетио да је Влада спровела посебне активности одмах након повећаног броја 
подношења захтева за азил у одређеним државама ЕУ, међу којима су Белгија, Шведска 
и Немачка.  
Дачић је рекао да је Влада крајем фебруара ове године формирала Комисију за праћање 
спровођења визне либерализације која предлаже и конкретне мере како би се тај 
проблем сузбио. „Укупан број држављана Србије који су поднели захтев за азил на 
територији ЕУ од септембра 2009. до септембра 2010. износи 10.850. У Србију су током 
прошле године враћена 4.254 српска држављанина на основу споразума о реадмисији, 
док МУП нема податке колико се држављана вратило са сопственим пасошем“, казао је 
Дачић.  
Он је рекао да је први талас лажних азиланата примећен у марту 2010, да је брзо 
заустављен ефикасном кампањом у сарадњи са земљама које су добиле највише захтева 
за азил, као и да је други талас лажних азиланата из Србије у земље ЕУ почео у јулу, 
након чега су такође предузете адекватне мере. Говорећи о резултатима рада МУП-а, 
Дачић је навео да су прошле године приоритети били сузбијање организованог 
криминала, очување јавног реда и мира и смањење мађунационалних и 
међуконфесионалних инцидената. Дачић је рекао да су настављене активности на пољу 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као да је очувано стабилно безбедносно 
стање на државној граници и на подручју Копнене зоне безбедности и општинама на 
југу Србије.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 06.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

СПИСАК ОПТУЖЕНИХ СРБА 
Правда, Датум : 6.5.2011, Страна : 5 

 
УДРУЖЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА ОЧЕКУЈЕ ДА БРАМЕРЦ ИЗВРШИ ПРИТИСАК НА 
ХРВАТСКУ И ЗАТРАЖИ: 
 
БЕОГРАД – Коалиција удружења избеглица у Србији саопштила је да од главног 
тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца очекује да затражи од Хрватске да 
објави коначан списак Срба против којих се води истрага, који су оптужени или је 
донесена пресуда. 
Избегличка удружења су навела да од Брамерца очекују да пре јунског извештаја 
Савету безбедности УН о сарадњи Загреба са Међународним кривичним судом од 
Хрватске тражи тачан број Срба који јесу или су били под истрагом. Такође, 
захтевају да Хрватска достави предмете осуђених српским органима на ревизију, уз 
право обнове поступка и да започне са озбиљним поступцима против лица која су 
починила ратне злочине против српског становништва. Коалиција удружења је 
поздравила став Сержа Брамерца да је међународно хуманитарно право било темељ за 
доношење пресуде хрватским генералима о удруженом злочиначком подухвату са 
циљем присилног и трајног протеривања Срба са подручја Крајине. 
Како се наводи у саопштењу, Хрватска није имала законско право да покрене војну 
операцију „Олуја“, јер је подручје Крајине било проглашено за заштићену зону 
Уједињених нација. Циљ војне операције „Олуја“ било је етничко чишћење Срба из 
Крајине, о чему говоре бројни злочини над Србима од 1991. године у Сплиту, Госпићу, 
Сиску, Карловцу, Осијеку, Загребу, Вуковару и другим градовима, навела је Коалиција 
избегличких удружења у саопштењу.  
 
 

ХРВАТИ УБИЈАЛИ СТАРЕ И БЕСПОМОЋНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 6.5.2011, Страна : 13 

 
Породица КекиЋ из ГраЧаца веЋ 16 година покуШава да расветли убиство мајке и  
сестре после "Олује" 
 
Тела побијених сакривана а нико није званично одговарао за смрт четрнаест недужних 
цивила 
 
ПРАВДА је спора у Хрватској, нарочито када је "случај" везан за "домовински" 
рат и операцију "Олуја" 1995. године. У селу Кијани код Грачаца, два дана после 
"Олује", убијено је 14 српских цивила, махом стараца. За њихову смрт хрватско 
правосуђе још није никога осудило. 
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Цивиле, међу којима је било девет жена, на препад је у зору 7. августа масакрирала 
разуларена хрватска војска. Село је спаљено, а ватра је прогутала и неколико несрећних 
људи. Међу њима и Милицу. Тела су махом тајно била уклоњена и сахрањена у НН 
гробнице. Пострадали Срби пронађени су и идентификовани тек десетак година 
доцније. 
Најупорнији у покушају да барем пресудом залечи рану због убијене, иначе 
непокретне, супруге Милице (70) и њене глувонеме кћерке из првог брака Ане Сурла 
(50), био је Никола Јелача (77). Он је у загребачком суду покренуо поступак против НН 
починилаца, али случај није макнуо даље од почетка. 
Тог "олујног" августа пре 16 година, Никола је био са супругом Милицом и пасторком 
Аном код куће у селу. Већина од укупно стотинак житеља, већ се била пред хрватском 
војском повукла у правцу БиХ. Остали су старци, јер су мислили да су безбедни. 
Али, када се у даљини чуо звук хрватских војних возила, Никола и још неки мештани 
сакрили су се у оближњу шуму. Жене су остале код куће, јер се веровало да их војска 
неће дирати. Нажалост, није било тако. Када се Никола вратио, затекао је стравичан 
призор - угљенисано тело супруге Милице и остатке пасторкиних делова тела које су 
раскомадале животиње, ослобођене из торова и штала. 
Ни 16 година после тих страшних догађаја не одустају Миличини потомци од потраге 
за правдом. Њена кћерка Гордана и унук Гојко Кекић (24), који су се као избеглице 
скућили у Новом Саду, апелују на хрватско, али и на српско правосуђе да процесуирају 
стравичан злочин у Кијанима. 
- У Задру, пре неколико година, група осумњичених за злочин у Кијану ослобођена је, а 
сада се, наводно, води процес против НН лица - каже Гојко. 
Да је неспорно реч о злочину над цивилима потврђују и изводи из тужбе коју је 
Општинском суду у Загребу, у име Николе Јелаче, поднео адвокат Тихомир Рубеша 
2005. године. 
Он је у тужби навео да свих 16 убијених цивила, међу њима и Милица Јелача и њена 
кћерка Ана, нису били учесници ратних операција. Зато су, нарочито после Туђмановог 
позива на останак, мирно чекали долазак хрватских војно-редарствених снага. 
- На том подручју, током рата у Хрватској, није било оружаних сукоба, те се не може 
говорити да су паљење села и ликвидација 14 Срба били последица ратног чина, већ је 
реч о ратном злочину за који је одговорна Хрватска. То је био геноцид - наводи се у 
тужби. 
 
Антрфиле : ПОСТРАДАЛИ  
 
ОСИМ Милице и Ане, у погрому хрватске војске на Кијане, у страшним мукама 
убијено је још 12 старих и немоћних мештана. То су: Дане Болта (90), Сава Болта (70), 
Бранко Јелача (67), Марија Јелача (82), Смиља Јелача (89), Душан Кесић (56), Милева 
Колунџић (70), Даница Совиљ (71), Мара Совиљ (75), Мира Совиљ (50), Раде Совиљ 
(48), Владо Совиљ (64). 
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УСКОРО РЕШЕЊЕ ЗА ПРЕКОБРОЈНЕ АЗИЛАНТЕ 
Блиц – Србија, Датум : 7.5.2011, Страна : 3 

 
Тесан азил за имигранте у Бањи Ковиљачи 
 
Бања Ковиљача Више од сто азиланата из азијских земаља, који се свакодневно 
распитују за место у Центру за азиланте у Бањи Ковиљачи, једином такве намене 
у Србији, могли би већ до краја маја да буду смештени у још једном објекту ван 
овог туристичког места, ближе Београду, а још се само чека одлука Владе, 
потврђено је у Центру за азиланте. 
Последњих неколико месеци све је више азиланата из Авганистана, Палестине, Ирака, 
Сомалије, Конга, Пакистана, Ирана и Јемена, који смештај налазе у приватним кућама, 
а свакодневно се могу срести у бањском парку и на улицама Ковиљаче. 
Већина њих признаје да им је Србија само „пролазна станица“ у потрази за бољим 
животом на Западу. 
У својим државама, како кажу, често су прогањани по верској, националној, расној или 
политичкој основи, али њихово избеглиштво резултат је и лоше економске ситуације. 
Почетком априла група мештана Бање Ковиљаче покренула је петицију да се што 
пре реши проблем прекобројних азиланата, а потписници су изразили забринутост 
због боравка азиланата на „непријављеним адресама, њиховог неконтролисаног 
кретања у великим групама, као и повременог понашање на ивици ексцеса“. 
И градоначелник Лознице Видоје Петровић обратио се писмом председнику Владе 
Србије Мирку Цветковићу износећи проблеме у раду Центра за азил у Бањи Ковиљачи 
и предложио промену намене објекта. 
Петровић је у обраћању премијеру Цветковићу навео да се ради о јединственом 
примеру постојања такве институције у неком туристичком центру Србије и указао на 
неке безбедносне аспекте због близине државне границе на Дрини, као и на могућност 
да се Центар за азиланте смести на другу локацију у Србију. 
Он објашњава да је премијеру накнадно упућен предлог којим се указује на могућност 
да се постојећи простор користи у неке друге сврхе „које би могле да имају 
међународни карактер“. 
Према његовим речима, оно што су премијеру предложили он, као градоначелник и 
председник Скупштине града Јован Тодоровић, подразумева могућност да објекат 
задржи међународни карактер организовањем манифестација чији би учесници били 
људи из читавог света. 
Ти сусрети би могли да буду места зближавања различитих култура, традиција, према 
склоностима учесника, да то место живи, али на другачији начин него сада, тако што не 
би узнемиравао локално становништво и ометао развој туризма - сматра Петровић. 
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Објекат у Бањи Ковиљачи изграђен је шездесетих година и коришћен је за 
смештај избеглица од 1981. до 2006. године, када је реновиран средствима УНХЦР-
а. 
Од новембра 2007. користи се за смештај тражилаца азила и функционисао је под 
окриљем УНХЦР-а, а од 15. децембра 2008. године Центар је у саставу 
Комесаријата за избеглице Републике Србије. Смештајни капацитет је 84 особе са 18 
трокреветних и 15 двокреветних соба. Кроз Центар су 2008. прошла 44 лица, наредне 
246, а прошле 434 азиланта. 
 
 
 

САВЕТОВАЛИ НА ВРЕМЕ 
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2011, Страна : 17 

 
 
УДРУЖЕЊЕ "РЕИНТЕГРАЦИЈА" О АЗИЛАНТИМА ИЗ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ 
 
Мехмедовић: Неке земље саме стварају непријатности 
 
НОВИ ПАЗАР - После укидања виза више десетина хиљада Санџаклија похрлило 
је у земље Европске уније, а само ретки су покушали да траже азил и углавном, 
одмах су враћени кући. 
Овом је знатно допринео и апел удружења "Реинтеграција" из које је свима који одлазе 
у неку од европских земаља, саветовало "да не треба да траже азил и компромитују 
безвизни режим који грађанима Санџака пуно значи, јер многи могу легално да добију 
папире". 
Ово за "Новости" истиче Кадрија Мехмедовић, председник новопазарскиог удружења 
"Реинтеграција". Он наглашава да највећи број Санџаклија има неку од привремених 
или сталних дозвола за рад и да је било само ретких покушаја тражења азила у 
Норвешкој и Шведској, али да су ти људи одмах допремљени до аутобуса и враћени. 
Највише одлазе повратници по реадмисији који су дуго били по Европи, знају језик и 
тамошње законе, најлакше налазе сезонске послове и углавном се враћају после истека 
три месеца.  
Он каже да 90 одсто Санџаклија одлази у Немачку и Аустрију где грађанима из Србије 
и бивших ЈУ-република "није дозвољено" да траже азил, а да неке земље, попут 
Белгије, саме доприносе повећавању броја лажних азиланата. Најпре допусте да траже 
азил, потом их товаре у аутобусе, протерују и праве непотребне сцене - додаје. 
Колико је нама познато, један мали број Рома из Санџака и Бошњака са Косова, 
затражио је неки вид азила у Француској и Шведској, одбијени су, биће враћени кући и 
највероватније неко време неће моћи у земље ЕУ - каже Махмедовић. 
 
Антрфиле : РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У НЕМАЧКОЈ  
 
НЕМАЧКА је дозволила да неограничен број грађевинских радника из Србије може 
преко контингената да ради на тамошњим градилиштима. Студенти током распуста 
могу да добију радну дозволу на три месеца. Припрема се и потписивање споразума 
између наше Националне службе за запошљавање и немачке Агенције за рад. Све то 
треба да се искористи и легално иде у Европу - каже Мехмедовић, уз наду да безвизни 
режим, ипак, неће бити укинут. 
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КРАЈИШНИЦИ ОРУ КРАЈ РЕСАВЕ 
Вечерње Новости, Датум : 9.5.2011, Страна : 18 

 
У РЕСАВИ ВЕЋ ДЕЦЕНИЈУ И ПО КУЋЕ КУЋИ ОКО 160 ПОРОДИЦА СРБА 
ПРОГНАНИХ ИЗ КОРДУНА И БАНИЈЕ 
 
Обрађују земљу чији су власници у Западној Европи, задовољни што им имања не 
хвата коров 
 
СВИЛАЈНАЦ - У 22 насеља Доње Ресаве скућило се 160 породица или, око 700 
особа које су пре скоро двадесетак година избегле из Лике, Кордуна и са Баније. У 
новом крају, свако се сналазио како је знао и умео уз нешто туђе помоћи, али су и даље 
у мањини они Крајишници који данас живе у новим, комфорним кућама.  
Већина је започела градњу, а неки су купили или на коришћење добили старе, 
напуштене куће Ресаваца који су отишли у иностранство. Верује се да су 
прогнаници из Крајине који су нашли уточиште у Ресави у благој предности, јер 
су овде многе куће биле напуштене, а баште и вртови, као и плодна земља, дуго 
необрађивани. 
Од доласка у нови завичај, Крајишници су доказали да су вредни и радни. У новом 
окружењу и за нови почетак, нису бирали посао. 
- Трактор са којим сам у Србију превезао себе и породицу и мало покућства, добро ми 
је дошао, јер сам уз помоћ добрих људи који су ми позајмљивали прикључне машине, 
могао да обрађујем њиве које сам узимао у закуп - каже Симо Шукунда, из околине 
Глине, који за шесточлану породицу подиже кућу на периферији Грабовца, где је 
прогнанима дато шест пространих плацева. 
Данас редовно обрађује по хектар и по, што му је довољно за живот, а да није болести, 
каже, радио би и више. 
Његов комшија Бранко Мандић, из околине Бенковца, „преселио“ је овамо виноград и 
све врсте воћа које је тамо гајио, са још десетак нових сорти. Негује и башту коју држи 
„под конац“. 
У одељењу Комесаријата за избеглице у Свилајнцу, кажу да се недавно пријавило 25 
прогнаних породица које траже помоћ за набавку трактора и прикључних машина. 
- Полован трактор купили смо на отплату, а прикључне машине добијамо на позајмицу. 
Тако обрађујемо њиве које су биле у парлогу на брежуљцима Добрешева, изнад 
манастира Златенац код Гложана, где живи наша шесточлана породица. Ту смо купили 
плац и једну стару кућу, а подижемо и нову - причају браћа Бранко и Ранко Гулијаш, 
који су у Ресаву стигли из околине Глине 1991. године. 
- За коришћење земље не плаћамо закуп, нити то власници траже, јер су 
задовољни што им њиве не стоји у парлогу и не зарастају у коров. Пре две године 
„стигли“ смо да обрадимо 11 хектара. Највише смо гајили кукуруз, а онда смо због 
недостатка механизације и ниских откупних цена ово смањили на седам хектара. 
Гулијаши су једна од ретких прогнаних породица која је прихватила хуманитарну 
помоћ у домаћим животињама: 
- Од „Интер СОС“ добили смо четири овце и једно јагње, а данас имамо 40 грла оваца, 
свиње и живину. 
 
Антрфиле : ПОСТАЈУ ДОМАЋИ 
 
ПОРЕД Шукунде, Гулијаша и Мандића, пољопривредом се баве многи у Кушиљеву, 
Дубљу, Роанди и другим селима. Крајишници су у Ресави постали и предузетници, 
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попут породице Вујић, која производи алуминијумску браварију, Драгослава Кољаје, 
грађевинског лимара, Ђура Вујаклије, вариоца. У Ресави су добили педесетак зетова и 
снаха. 
 
КУКУРУЗ ЗА ДИВЉАЧ 
 
БРАЋА Гулијаш, чланови Ловачке секције у Гложану, на брду изнад села поорали су 
једну напуштену њиву и посејаће кукуруз, а сав род наменили су за прихрану дивљачи. 
Са групом ловаца у близни намеравају да саграде малу ловачку кућу, а једну чеку су 
већ подигли. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 10.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 
Правда, Датум : 10.5.2011, Страна : 16 

 
ВРАЊЕ – У малој сали Скупштине града Врања, потписан је Меморандум о 
разумевању за реализацију пројекта „Социјално становање у заштићеним 
условима“. Изградња објеката за социјално становање у заштићеним условима 
реализује се у оквиру програма „Подршка избеглицама и интерно расељеним 
лицима у Србији“, који финансира канцеларија Европске уније у Београду из 
претприступних фондова. 
 
 

ОЖИВЉАВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА 
Преглед, Датум : 10.5.2011, Страна : 12 

 
Власотинце 
У Власотинцу, једној од шест неразвијених општина Јабланичког округа, у време 
економске кризе могу да се похвале како су успели да обезбеде највећи број 
предузетника у односу на број становника. 
Овде, на обалама питоме реке Власине, износе и конкретне податке. У општини живи 
око 35.000 становника, а на сваких 1.000 долазе четири предузећа и 24 предузетника 
чиме се у Јабланичком округу нико не може да похвали. Председник општине Срђан 
Шушулић наглашава да су успели уз помоћ надлежних државних органа и НСЗ, али 
донатора да обезбеде 100.000 евра за отварање 300 нових радних места. У Власотинцу 
су посебно поносни на реализацију програма „Жене у бизнису“ за шта је обезбеђено 
60.000 долара, а планирано је да до посла дође 20 незапослених жена, које ће се 
ангажовати у прављењу јела и зимнице на стари, традиционални начин. Ова је прва 
оваква акција која се организује у овом крају и зато међу женама вичним прављењу 
традиционалних јела и зимнице влада велико интересовање. 
„Наш буџет није превелик, јер износи 330 милиона динара, али ипак успевамо и у ово 
време велике економске кризе да измиримо најважније социјалне и развојне потребе, а 
нисмо занемарили ни развој инфраструктуре“, подсећа Шушулић. Пре равно седам 
година, 2004. године, у овом крају је формирана индустријска зона у којој је за 
релативно кратко време никло више успешних колектива. Поменимо, на пример, да су 
управо у том делу града отворени текстилна фабрика Групе Фиорентино из Италије, 
фабрика „Елрада“ из Словеније и „Грунера“ из Немачке, који је недавно почео градњу 
и другог погона, а овдашњи предузетници су саградили Месну индустрију 
„Лемеспром“. „Све те пројекте смо подржали конкретним мерама, јер смо смањили 
комуналне таксе, обезбедили струју и комплетну инфраструктуру, што је привукло не 
само домаће, него и иностране инвеститоре“, подсећа Шушулић.  
Председник општине Власотинце оцењује да људима овога краја не мањка 
предузетнички дух, али да им је потребна подршка надлежних институција. То, 
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наравно, важи и за локалну самоуправу, која не би остварила бројне развојне циље да 
није успостављена добра комуникација са надлежним органима Републике Србије. 
Вођење рачуна о сваком утрошеном динару, смањење броја незапослених, али и 
брига о селу и сиромашнима - окоснице су програма развоја у овој и неколико 
наредних година у Власотинцу, малој и економски и даље сиромашној средини 
Јабланичког округа. За решавање проблема Рома, који у великом броју живе у 
овом крају, биће издвојено 35.000 евра, а предвиђено је и улагање 160 милиона 
динара за самозапошљавање једног броја од 160 избеглица, који углавно живе у 
колективном центру – предвиђено је програмом развоја општине Власотинце. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 16.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

АЗИЛАНТИ ДАЧИЋ О ПОЈАЧАНОЈ КОНТРОЛИ ГРАНИЦЕ 
Пресс, Датум : 14.5.2011, Страна : 3 

 
Породица враћена са аеродрома јер није имала довољно пара 
 
НОВИ САД - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је јуче да је 
појачана контрола лажних азиланата дала прве резултате и као пример је навео 
породицу која је враћена са београдског аеродрома и која је намеравала да путује 
у Шведску са картом у једном правцу и са укупно 100 евра. 
Дачић је рекао да је полиција проценила да они путују у Шведску ради добијања азила. 
Он је рекао да би такве ствари требало да ради и ЕУ, али је Србија принуђена да то 
„практично сама ради“ и да има наговештаја да се број азиланата у неке земље ЕУ 
смањује. 
Дачић је навео да је у Немачкој у априлу било око 200 азиланата из Србије, за разлику 
од новембра 2010. године када их је било више од 1.000, а да је у Шведској од почетка 
године азил тражило 700 људи из Србије, док их је током целе 2010. године у тој земљи 
било више од 6.000. „У Белгији их је у априлу било 108, а у марту 160. Слично је и у 
Луксембургу, па се надам да ће се такав тренд наставити и у наредним месецима“, 
рекао је Дачић. Дачић је најавио да ће представници белгијске полиције наредних дана 
посетити Србију.  
 
Антрфиле : За три месеца 106 враћених 
 
У последња три месеца у Врање је враћено 29 породица са 106 чланова, након 
одбијања захтева за азил у некој од европских земаља, изјавила је јуче градски 
повереник за реадмисију и избегла и расељена лица Зорица Перић.  
 
 

ЗА ВЕЛЕИЗДАЈУ ДАЧИЋУ 10 ГОДИНА РОБИЈЕ 
Правда, Датум : 16.5.2011, Страна : 2 

 
ВИЦЕПРЕМИЈЕР ЗАГОВАРА ПОДЕЛУ КИМ, КОСОВСКИ СРБИ ПОРУЧУЈУ: 
 
БЕОГРАД – Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић оценио је да је 
подела Косова једино решење – да део Покрајине где живе Срби остане у Србији, а 
да се други део, где живе Албанци, одвоји. „Само то је реалан начин, који нас 
може довести до брзог решења“, рекао је Дачић у интервју за приштински 
дневник „Зери“. 
Уз ограду да је то „само његово мишљење“, иако се идеја поделе не свиђа ни Београду 
ни Приштини, Дачић је рекао да сва остала решења представљају губљење времена и 
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треба да прођу године и деценије у покушајима да решимо свакодневна питања. – Ја 
сам као политичар реалиста и не видим друго решење.  
Ако Косово жели да буде део Европске уније, треба да има и сагласност Србије, али 
овако како смо почели, нећемо наћи решење ни у наредних 20 година – рекао је Дачић. 
Изјава о подели Косова и Метохије изазвала је бурне реакције. – Лако је изговорити: 
„Подела Косова и Метохије“. Лако је повући црту на мапи, али тешко је у стварном 
животу спровести поделу. Србија се тешко носи са последицама економске кризе 
док тражи своје место у Европи и свету. Како онда да се избори са нових 60.000 до 
70.000 избеглица са КиМ, јер нема сумње да Срби не би остали јужно од Ибра у 
случају поделе КиМ – каже државни секретар у Министарству за КиМ Оливер 
Ивановић. 
Према мишљењу ДСС-а, то што је Дачић изговорио представља заправо праву 
политику Владе према Косову. Јер, подсетимо, нешто слично је изјавио и шеф српског 
преговарачког тима Борислав Стефановић, признајући да је „спреман да разговара и о 
подели Косова“. 
– Прича о подели Косова није политика државе у најширем смислу те речи, али изгледа 
да јесте политика владајуће коалиције. Понављање те приче је начин да грађани почну 
да се привикавају на ту чињеницу – каже Слободан Самарџић, потпредседника ДСС-а. 
Небојша Стефановић, потпредседник ГО СНС, сматра да је државна политика о Косову 
јасна и да мора да се поштује: 
– Устав, али и воља народа, јасни су и јединствени: Косово и Метохија представља 
саставни део Србије. Нико не може, нити има ингеренције да се другачије односи према 
овој чињеници – сматра Стефановић. Марко Јакшић нас подсећа да је у предизборној 
кампањи 2008. Дачићева прича била другачија, и да је тада изјављивао да ће да ратује 
за Косово. – Данас олако говори супротно.  
Да Србија може да се похвали владавином права, на изјаву Ивице Дачића морао 
би да реагује јавни тужилац, а због рушења уставног поретка могао би да добије 10 
година робије – каже Јакшић. 
 
 

ЗАПОЧЕТЕ РЕФОРМЕ МОРАЈУ БИТИ НЕПОВРАТНЕ 
Политика, Датум : 16.5.2011, Страна : А2 

 
ИНТЕРВЈУ:  МАРК ПЕРИН ДЕ БРИШАМБО, генерални секретар ОЕБС-а 
 
Чињеница да грађани Србије и српски медији очекују брже демократске реформе 
за првог човека ОЕБС-а је и природна и охрабрујућа 
 
Десет година, колико домаћи и међународни стручњаци Организације за европску 
безбедност и сарадњу (ОЕБС) пружају помоћ и савете властима у Србији у 
изградњи демократских институција, јачању владавине права, слободи медија, 
као и у вези са повратком избеглица, генерални секретар ОЕБС-а Марк Перин де 
Бришамбо оцењује као успешне, у току којих је „постигнут велики број 
прекретница до којих су заједно стигли Мисија ОЕБС-а и власти у Србији”. 
У разговору за „Политику” Де Бришамбо наглашава подршку коју је ОЕБС пружио у 
успостављању нових институција и изради закона о борби против организованог 
криминала, као и савете у вези са реформом система обуке полицијских службеника 
који су допринели преласку на систем демократске полицијске службе.  
„Успостављање модерне, демократске и одговорне службе полиције, која помаже 
својим грађанима и штити их, један је од заједничких приоритета. Мисија је такође 
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помогла оснивање Канцеларије тужиоца за ратне злочине, као и посебног већа суда у 
Београду које има мандате да истражује и гони окривљене за ратне злочине. Као део 
заједничког рада на унапређењу заштите националних мањина, Мисија ОЕБС-а 
подржала је обуку ромских асистената у настави, као и ромских медијаторки у 
здравству. Наш важан посао настављамо и данас, пратећи напредовање Србије ка 
њеном циљу, чланству у Европској унији.” 
 
Да ли постоје планови да Мисија ОЕБС-с у Србији ускоро буде затворена, или је ниво 
безбедности, заштите људских права и слобода и даље далеко у односу на европске 
стандарде?  
Колико ће мисије ОЕБС-а у једној земљи трајати у суштини је питање за владу 
домаћина те мисије, као и за земље чланице ОЕБС-а. Сваке године обим рада мисије и 
њен буџет се ревидирају, и морају бити одобрени од свих 56 земаља учесница ОЕБС-а, 
што укључује и Србију. Током последњих десет година било је доста промена на 
пројектима и програмима. Све док је наша помоћ потребна, мисија ће наставити са 
својим радом, али њен програмски правац ће наставити да се прилагођава зависно од 
потреба земље. 
 
Шта је, по Вашем мишљењу, највећи проблем у функционисању и развоју 
демократских институција у Србији?  
Скупштина Србије тренутно разматра два важна закона, о финансирању политичких 
странака, као и о промени праксе по којој партијска руководства контролишу мандате 
појединачних посланика (такозвана пракса бланко оставки). Ја мислим да ове две 
иницијативе представљају добре примере који показују да се Србија бави општим 
институционалним питањима – транспарентношћу и одговорношћу демократских 
институција. 
 
Да ли Србија може да уради више на унапређењу реформи у области демократизације и 
безбедности? 
Демократија никада није коначно стање, већ процес унапређења учешћа грађана у 
процесу управљања. Чињеница да грађани Србије и српски медији очекују брже 
демократске реформе за мене је и природна и охрабрујућа. Али, на напредак који једна 
земља чини увек треба гледати на релативан начин, и ја морам да кажем да је пут који 
је Србија прешла и импресиван и позитиван. Србија није прошла само кроз 
социјалистички систем него и кроз Милошевићеву деструктивну владавину. Пуно 
времена је изгубљено. Оно што је битно јесте то да се реформе које су започете не само 
укорене, већ да постану неповратне. 
 
Имајући у виду проблеме у реформи правосуђа, како оцењујете владавину права и 
поштовање принципа ОЕБС-а у Србији?  
Успостављање система правосуђа који грађанима гарантује приступ правосудним 
органима један је од најтежих изазова са којима се суочавају законодавци и они који 
креирају политику. Србија је постигла важан напредак. Стварање независних тела која 
надгледају рад судова, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, као и 
проналажење оптималног броја и локација за судове неопходни су елементи 
независности судова и унапређења приступа правосудним телима. Од децембра 2009. 
Мисија је пажљиво пратила ове реформе и у великом броју случајева препоручила да се 
неки од ових елемената и промене. Најважније је да примећујемо континуирани 
напредак. 
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Шта је основни задатак српских власти уколико желе да постигну висок ниво заштите 
људских права? 
Стотине хиљада грађана Србије, који припадају мањинским заједницама, гласало је 6. 
јуна прошле године да изаберу 19 националних савета националних мањина који имају 
важне надлежности у области језика, образовања, културе и медија. Потом је 10. 
октобра полиција Србије штитила право на окупљање током Параде поноса у Београду. 
Такође, у октобру, локални албански и српски политички лидери договорили су се да 
створе прву мултиетничку власт у Бујановцу и, колико сам схватио, то добро 
функционише. Ови догађаји показују да Србија чини солидне напоре да унапреди 
заштиту права националних мањина. У Србији постоји напредни правни систем, а 
независне институције су ту да се баве случајевима кршења права. Све су то добри 
предуслови за континуирано побољшање стандарда заштите мањина. 
 
С обзиром на велики утицај државе и корпорација на медије, као и лош материјални 
положај новинара, како процењујете степен слободе медија у Србији?  
Ако погледамо резултате Извештаја о слободи штампе за 2011. организације Фридом 
хаус, Србија има вишу позицију него већина суседних земаља, али је још увек 
окарактерисана само као „делимично слободна”. Наравно, сваки индекс је само 
средство за анализирање реалности, али ја бих се сложио са општим закључком: медији 
у Србији немају ништа заједничко са штампом из доба Милошевића, међутим, 
притисци, наравно, постоје. 
Поменули сте политичке и финансијске притиске. То су проблеми са којим се медији 
суочавају широм света. Озбиљан проблем у Србији јесте насиље према новинарима. 
Само прошле године наше мисије су се огласиле поводом заштите новинара, када су 
постали мете вербалних или физичких напада екстремистичких група. Влада треба да 
настави са ставом нулте толеранције према таквим случајевима. Најбољи одговор на 
ову врсту проблема јесте постојање јасног законодавног и политичког оквира који 
регулише област медија. 
  
Чини се да су проблеми избеглица и интерно расељених лица скрајнути. Да ли 
сматрате да постоји шанса за значајнији повратак избеглица и интерно 
расељених? 
Ја се не бих сложио да је проблем избеглица скрајнут. Мултилатерална 
конференција, чији је домаћин била Србија у марту 2010, означила је обнављање 
дијалога земаља региона, Србије, Хрватске, Црне Горе и БиХ, у циљу развоја 
трајних решења за избеглице и интерно расељена лица. ОЕБС, са ЕУ и УНХЦР-
ом, активно је учествовао у тим консултацијама и пружамо подршку владама 
региона да напредују у идентификовању конкретних решења, тако да донатори 
могу да обезбеде неопходну помоћ.   
Искуство ОЕБС-а у региону указује на то да је тешко предвидети обим стварног 
повратка. Избеглице и расељена лица имају право на повратак и право на своју 
имовину. На крају је на њима да одлуче да ли хоће да се врате или да остану где 
су. Јасно је да што више времена пролази, људима је теже да се врате, будући да 
имају тенденцију да се често скуће на новом месту боравка. Међутим, њихово 
право на повратак мора бити заштићено и владе су одговорне да створе услове за 
повратак. 
 
Како коментаришете став Русије да ОЕБС мора да буде реформисан на начин који 
организацију преобликује од „прозападно пристрасне”, „усредсређене превише на 
питања људских права”, у моћног чувара безбедности?  
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Све државе учеснице ОЕБС-а, укључујући и Русију, схватају да безбедност представља 
баланс између политичко-војне, економске и еколошке, и људске димензије, које су 
утврђене оснивачким документом ОЕБС-а, Завршним актом из Хелсинкија. Често 
постоји дебата у ОЕБС-у око равнотеже између ове три димензије. Када је 2008. руски 
председник Медведев покренуо иницијативу за ширу стратешку расправу о 
садашњости и будућности европске безбедности, ОЕБС је одмах одговорио. Ова 
иницијатива одиграла је улогу катализатора у оживљавању паневропског дијалога, и 
ОЕБС је изразио спремност за разговор о овим и другим питањима кроз покретање 
Крфског процеса, и састанка који је уследио на самиту у Астани. 
 
Да ли је ОЕБС изгубио своју улогу у енергичној превенцији регионалних сукоба у 
последњим деценијама?  
Не. Недавно смо у Киргизији јасно показали да је ОЕБС у могућности да се брзо 
укључи и преузме значајну улогу у спречавању ескалације сукоба, а сада радимо на 
постконфликтној рехабилитацији. Постоји неколико продужених сукоба у нашем 
региону на којима стално радимо, и код којих решења, нажалост, нису близу.  
Одсуство напретка у решавању ових сукоба не значи да нисмо потпуно ангажовани. 
Као организација која ради на бази једнакости и консензуса свих 56 држава чланица, 
ОЕБС је такође у великој мери одраз политичких процеса који се догађају у нашем 
региону. 
 
 

ПРОТЕ СРЦА ШИРОКОГА 
Вечерње Новости, Датум : 16.5.2011, Страна : 30 

 
СВЕШТЕНИЦИ ИЗ РАСЕЈАЊА НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ НЕВОЉНИКЕ У ЗАВИЧАЈУ 
 
ЛОЗНИЦА - Протојереј Миленко Секулић, парох козјачко-шорански, у Јадру је 
породици Горана Станковића из Јање, избеглицама из околине Тузле, уручио 800 евра, 
дар који им је упутио његов брат, прота Драган Секулић, рођен у селу Јошева подно 
Цера, сада свештеник у Берлину. 
Свештеник Миленко нека је врста ”моста” не само између брата и завичаја, већ и 
других колега и пријатеља, који из даљине помажу земљацима. Његов кум, прота 
Драган Зарић - који службује у америчким парохијама Шарлог и Кринзборо, у далекој 
Америци - иако има само 150 кућа у парохијама, спремио је 300 евра породици Славице 
Стевановић из Дворова код Јање... 
- Преко мене, кум је исти износ послао и домаћинству Слободана Петровића из 
Липничког Шора - набраја прота Миленко Секулић, наглашавајући како је листа наших 
добрих и племенитих људи, које заиста ”боле ране рода свог”, срећом, подуга. 
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА 
Преглед, Датум : 17.5.2011, Страна : 5 

 
Најмање 93 избегла и расељена лица, од тога половина жена, добиће бесповратну 
помоћ вредности до 2.000 евра за покретање сопственог бизниса захваљујући 
пројекту „Мали грантови за интеграцију избеглих и расељених лица“, који су 
заједно покренули Центар за развој грађанског друштва „Протекта“ и CARE 
Србија.  
Представљајући пројекат који ће у наредне две године бити реализован на подручју 
Нишавског, Пиротског и Топличког округа представници „Протекте“ су истакли да је 
његов основни циљ економско оснаживање и бољи животни стандард избеглих и 
расељених лица. „Помоћ неће бити исплаћивана у новцу, већ ће корисници 
грантова достављати спецификацију потребног материјала, алата и машина за 
развој сопственог бизниса, и то ће добити. У плану је да их у почетку маркетиншки 
представимо тржишту како бисмо им олакшали продају производа и организујемо им 
агенцију за вођење пословних књига. Такође планирамо и обуку, односно радну праксу 
за 20 корисника ове помоћи“, истакао је Дејан Милошевић из „Протекте“ и додао да ће 
корисници грантова сами одлучити чиме ће се бавити, али је истраживање 
показало да су избегла и расељена лица у Пироту заинтересована првенствено за 
пољопривреду, а у Нишу за услужне делатности.  
Укупна вредност пројекта је 490 хиљада евра, од којих ће 95 одсто финансирати 
Европска унија средствима из буџетске линије ИПА 2009, а пет одсто обезбедиће 
организација CARE. 
 
 

ЈАВНИ РАДОВИ УПОСЛИЋЕ 219 ЉУДИ НА КИМ 
Правда, Датум : 17.5.2011, Страна : 16 

 
ЗВЕЧАН – Генерални директор НСЗЗ РС Дејан Јовановић свечано је уручио 15 
Уговора о спровођењу јавних радова послодавцима са подручја који покрива 
филијала Косовска Митровица. 
– Оваквим мерама даје се могућност и онима који готово да немају никакве шансе за 
запослење, да на слободном тржишту рада добију прилику да раде, и макар и 
привремено живе од свога рада. Овде заиста постоји потреба да држава појачаним 
активностима побољша стање на тржишту рада, јер је мали број привредних субјеката 
на Косову и Метохији који могу да реализују активне мере за запошљавање, због чега 
су јавни радови још важнији за подручје јужне српске покрајине – рекао је Дејан 
Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. 
У сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, филијала Косовска 
Митровица и ове године реализовала је пројекат јавних радова. 
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– За 2011. годину одобрено је 17 јавних радова: 15 које покрива филијала Косовска 
Митровица и два јавна рада која покрива филијала Гњилане, за ту сврху намењено је 
око 25.000.000 динара, а на радовима ће бити упослено 219 лица – казала је 
директорка покрајинске НСЗЗ Данијела Вујичић, додајући да се јавни радови 
организују у области хуманитарних, културних и еколошких делатности, а приоритет 
имају лица ромске популације, избегла или расељена лица, особе са 
инвалидитетом, дугорочно незапослени, лица старија од 45 година, жене и 
социјално угрожена лица. 
 
 

ПОДРШКА И У БУДУЋНОСТИ 
Преглед, Датум : 17.5.2011, Страна : 2 

 
Дачић и Норкус: ОЕБС допринео развоју демократије у Србији 
Мисија ОЕБС-а у Србији је у претходних 10 година кроз стратешко партнерство 
допринела спровођењу реформи у кључним областима у Србији, чиме је помогла и 
процесу њених евроинтеграција, оценио је јуче потпредседник Владе и министар 
унутрашњих послова Србије Ивица Дачић. На отварању конференције „Радећи за 
демократију и безбедност - Србија и ОЕБС: 10 година партнерства“ Дачић је истакао да 
је ОЕБС у Србији значајно допринео развоју демократских институција, реформи 
правосуђа, борби против организованог криминала и корупције, као и унапређењу 
заштите људских права нарочито мањина.  
„Иза нас је деценија заједничког рада на развијању демократије у Србији и 
стабилизацији стања у региону“, рекао је Дачић. Председавајући Сталног савета ОЕБС-
а, литвански амбасадор Ренатас Норкус оценио је да је кроз сарадњу са многим 
чиниоцима у српском друштву ОЕБС помогао повратку безбедности и сарадње у 
региону југоисточне Европе.  
Дачић је нагласио велику новчану помоћ Мисије ОЕБС-а Србији и навео да је из 
буџета за 2011. више од 7,5 милиона евра одређено за 38 пројеката, од којих је 18 
намењено полицији, девет демократизацији, шест медијима. Дачић је истакао и 
велику улогу Мисије ОЕБС-а у стабилизацији стања на југу Србије, нарочито 
када се ради о повратку расељених на Косово. Норкус је истакао успешну сарадњу 
Мисије ОЕБС-а у Србији са свим сегментима друштва - владом, цивилним друштвом, 
независним регулаторним телима, научним круговима медијима, мањинским групама, а 
нарочито са младима. Норкус је изјавио да је Србија заједно са овом организацијом 
учинила доста на изградњи и јачању демократских институција, али да посла има још и 
нагласио да наша земља може да рачуна на подршку ОЕБС и у будућности. Агенције 
 
 

ПОДЕЛА КОСОВА ЈЕ ГОРА ОД НЕЗАВИСНОСТИ 
Политика, Датум : 17.5.2011, Страна : А14 

 
Заговорници поделе у српској политици одлучили су да покрајином прогласе делић 
севера Косова који би се добио приликом разграничења  
 
Подела Косова је тренутно најгоре решење за Србе јужно од Ибра и сигуран знак 
да се избегли никада неће вратити тамо одакле су истерани. Подела је порука да 
Срби, њих 80.000, јужно од Ибра могу да нестану. За њихов коначни нестанак 
постоје две опције: прва је насиље великих размера, изазвано поделом, и сеоба 
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према северу; друга је постепено цурење и меко етничко чишћење. Многи од 
230.000 расељених, а и оних који су остали већ су искусили оба метода.  
Политичари који мисле да ће сеоба према северу оснажити Косовску Митровицу и 
поправити етничку крвну слику грдно греше, јер једном покренути људи са југа неће и 
не могу остати код својих 35.000 сународника на северу. Неће се задржати чак ни у 
Рашкој (близу је границе), избегаваће и Краљево, они беже што даље – према Београду 
или западу. Тако ће север Косова заувек изгубити залеђе, универзитет студенте, 
болница пацијенте, трговина какве-такве послове...  
Постаће слепо црево где су једино криминалци способни да нешто размене.  
Идеја о подели Косова траје отприлике колико и конфликт, постоји као решење, као 
нужда кад се ништа друго не може добити, као коначно раздвајање Срба и Албанаца, 
као прагматично и реално решење, као терет који нико нема храбрости да уврсти у свој 
програм. Она се јавља у тешким моментима као некакав излаз за који нико не зна како 
изгледа и ко и када треба да плати цену њене примене.  
Њен највећи промотор и заговорник је Добрица Ћосић, последње године свог рада 
Зоран Ђинђић је подржао поделу, а Ивица Дачић је први српски политичар из власти 
који се након њега јавно заложио за то решење. 
Тренутно умиривање косовске савести српских политичара и дела јавности постигло би 
се добитком делића „своје територије”, вечном опсесијом балканских губитника. Група 
заговорника поделе покрајине ће, ако и наметну идеју поделе, имати проблем са 
Српском православном црквом чије ће највеће светиње Дечани, Патријаршија, 
Грачаница, Љевишка... остати с оне стране границе. Ако Албанци који су тренутно 
пристали на нове српске општине и посебне мере заштите СПЦ баштине буду изгубили 
север Косова тражиће компензацију која ће нанети разорну штету и Србима и 
светињама. 
СПЦ никада неће подржати поделу Косова и Метохије. То може озбиљно угрозити 
иначе добре односе државе и цркве. СПЦ нема намеру да било шта дели на Косову јер 
је то на штету народа и цркве. Јужно од Ибра су највеће вредности наше цркве, државе 
и уметности, познати је став СПЦ. 
Препрека подели је и Устав земље који гарантује територијални интегритет и 
неодвојивост АП Косово и Метохија. Да би се овај проблем решио заговорници поделе 
у српској политици одлучили су да покрајином прогласе делић севера Косова који би се 
добио приликом разграничења. Тако би формално могао да се испоштује Устав Србије. 
Овим се, уколико се догоди, показује да је суштински циљ Србије проста територија и 
прање образа пред бирачима и историјом, а не интереси већине српског народа који 
живи на КиМ. Дугорочно одрицање од културног и верског наслеђа, које представља 
одвећ помињану душу српског народа и државе, може имати фаталне последице по 
ионако нестабилни и једва пронађени српски идентитет. 
Зато Косово српској политици и њеним актерима јесте нека врста лека. Његово 
прекомерно узимање значи да можете проћи као Демократска странка Србије и 
Војислав Коштуница, а избегавање коришћења тог лека подразумева да пролазите као 
Либерално-демократска партија и Чедомир Јовановић. И на крају, трећа опција као лек 
узима Косово за болест која се њиме не лечи. Е, они пролазе као Социјалистичка 
партија Србије Слободана Милошевића, данас Ивице Дачића. Већина, па и од ових 
поменутих, зна просту дијагнозу: рад, одговорност, вишедеценијско решавање 
проблема, добри кадрови, излаз из бедног економског стања Срба и Албанаца...   
Етничке државе Балкана или оне које су након „чишћења територија” своје грађане 
друге нације и вере свеле испод „прихватљивих” пет одсто нису ни близу 
пројектованог етничког раја који се чинио тако достижан и реалан пре почетка 
крвопролића. Исто је и на микроплану, јужно од Ибра – рецимо у Пећи, Срби готово не 
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постоје, па Албанци не живе ништа боље: криминал је – кажу – већи, свађају се око 
политике страсније и теже неко кад су комшије биле ту, деца се једнако дрогирају, а 
посла нема. Према истраживању УН 80 одсто младих жели да истог тренутка одавде 
иде на запад. Како је то могуће, кад Срба више нема да их тлаче, терају и мрзе? У десет 
километара удаљеној српској енклави Гораждевцу (мање од 1.000 становника) локална 
мржња, завист, политичка подељеност, злоба гета и фатална депресија условљена 
нерадом и херметичком изолацијом унизили су живот преко границе бесмисленог. 
Бесмислена је спољашња албанска пресија, зверско убијање деце на реци – више од 
бесмисла је мржња у мојој кући. Зато је подела, мржња у нашој кући без обзира на то 
који се језик у њој чује и ком Богу се молимо, (ако то и чинимо); зато је подела 
могућност да никада не сретнете другог и другачијег – о њему ћете „научити све из 
историје и из приче својих дедова и очева”; зато је пут те историје лепо поплочан и 
води према паклу кроз који смо прошли; зато је подела први услов пропасти и храна за  
маргиналне, профашистичке, екстремне, фундаменталистичке групе које увек имају 
решење и за своје и, што је горе, за туђе проблеме. Они на крају увек дођу у нашу кућу, 
па макар она била Косово, Прешево, Санџак...  
Подела је горе решење од данашњег облика независности Косова. Подела ће створити 
независност Срба од Косова јер ће њоме нестати и они и њихове светиње, па и оно мало 
љубави и стрпљења према другима. 
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РАСТЕ БРОЈ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА 
Преглед, Датум : 18.5.2011, Страна : 4 

 
Састанак Кркобабића и Газија на тему становања за угрожене популације у престоници  
 
Заменик градоначелника Београда, Милан Кркобабић, састао се јуче са Барамом 
Газијем, представником Канцеларије УН за људска права за питања становања, 
који је два дана на мисији у Србији. На састанку се разговарало о праћењу развоја 
ситуације у области становања за угрожене популације у Београду, затим утицај 
примене Закона о социјалном становању у главном граду, као и плановима града на 
унапређењу услова становања ромске популације. 
„Ову градску управу посебно интересује област социјалне одговорности и идеал су нам 
модерни европски градови, попут Беча, који годишње зида 5.000 социјалних станова, 
од којих је само 1.500 намењено тржишту. Град Београд улаже енергију и средства 
да се број социјалних станова прогресивно увећава и на конкурсима за ове 
станове приоритет имају социјално угрожене категорије, као што су ромска 
заједница, избегла и расељена лица и особе с инвалидитетом“, истакао је 
Кркобабић. Гази је изразио заинтересованост за све што се дешава у земљама региона, 
као и спровођења закона и легислатива из области људских права. 
„Сведоци смо многих позитивних кретања у Београду и Србији из области 
људских права, једно од тога је и примена Закона о социјалном становању и 
кораци које је Београд предузима. Ми смо овде да вам пружимо подршку и 
практичне савете уколико вам буду потребни“, рекао је Гази. 
 
 
 

СКУПШТИНСКА РАСПРАВА 
Данас, Датум : 18.5.2011, Страна : 2 

 
Јавна расправа о нелегалним тражиоцима азила, који одлазе у земље ЕУ 
злоупотребљавајући визну либерализацију, биће одржана данас у Скупштини 
Србије. Дебату организује скупштински Одбор за европске интеграције, а позвани су 
посланици и представници министарстава и невладиних организација.  
Уводна излагања поднеће потпредседник владе Божидар Ђелић, помоћник 
министра рада и социјалне политике Владимир Пешић, државни секретар у МУП-
у Драган Марковић, комесар за избеглице Владимир Цуцић и помоћник министра 
за КиМ Бранислав Ристић. 
Тема ће, како је најављено, бити положај и проблеми избеглица, интерно 
расељених лица, тражилаца азила и повратника на основу Споразума о 
реадмисији. 
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СРБИМА ПЛЕНЕ ИМОВИНУ ДА НАМИРЕ ДОМОБРАНЕ! 
Ало!, Датум : 18.5.2011, Страна : 4 

 
ХРВАТСКА НАСТАВЉА ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ!  
 
ПОВРАТНИЦИ МОРАЈУ ДА ПЛАТЕ ХРВАТУ КОЈИ ЈЕ ЖИВЕО У ЊИХОВОЈ КУЋИ 
 
Петру и Иванки Кунић, повратницима из Србије у Хрватску, карловачки 
жупанијски суд одредио је плаћање накнаде од 187.000 евра Винку Петровићу, 
који је од 1996. до 2003. године живео у њиховој кући у месту Крњак, док су они 
били у избеглиштву! Суд је донео решење по којем породица Кунић усељенику 
Петровићу мора да плати то што је за седам година живота у њиховој кући улагао 
у поправке и преправке (?!). 
Хрватски суд је већ донео одлуку о пленидби имовине ове породице! Петар Кунић 
наводи да је тај поступак наставак етничког чишћења, односно порука онима који се 
још нису вратили да се не враћају. 
Он, који је у моје ушао без мог одобрења и преправљао у мојој кући, тужио је мене за 
своја улагања - у шоку прича Кунић за „Ало!“ и додаје да је процес повраћаја његове 
имовине трајао седам и по година, да би се након што су 2003. године у децембру 
поново ушли у своју кућу, наставило парничење са човеком који је у њој живео. 
Судски службеници су јуче у њиховом дому у Крњаку, у Карловачкој жупанији, 
сачинили пленидбени попис имовине и вредност свега проценили на 187.000 евра, 
колико би Кунићи према правоснажном решењу Жупанијског суда у Карловцу требало 
да исплате Винку Петровићу, који је од 1996. до 2003. године на основу решења 
Републике Хрватске живео у тој кући и „улагао у њене поправке и преправке“. Кунић 
још тврди да је Петровић седам година користио његово власништво, имао у његовој 
кући ресторан и зарађивао, а да сад њему мора да плати 187.000 евра. 
Ја тај новац немам, а и да имам, није праведно да им дам, јер сам 1996. године предао 
захтев за повраћај моје куће, коју је држава исте године дала Петровићу на коришћење. 
Када ми је кућа враћена, она ни на шта није личила и морао сам да продам викендицу и 
да на те паре уложим додатних 20.000 евра да бих реновирао кућу како бисмо могли 
поново у њој да живимо - казао је за „Ало!“ Кунић. 
Првостепени Општински суд у Карловцу прво је прошле године пресудио да „Србин 
повратник Кунић Хрвату Петровићу мора платити 55.000 евра плус камате“, па је 
потом Жупанијски суд повећао износ накнаде на 67.000 евра, плус 18.000 евра судских 
трошкова и 17 одсто камате на укупну своту, и то све без права на жалбу! Жупанијски 
суд је решио да се пленидбени попис имовине објави у „Народним новинама“, након 
чега би следила јавна лицитација и могућа продаја. 
Антрфиле : „Он, који је у моје ушао без мог одобрења и преправљао у мојој кући, 
тужио је мене за своја улагања" 
 
Петар Кунић 
 
ТАДИЋ И ЈОСИПОВИЋ УПОЗНАТИ СА СЛУЧАЈЕМ! 
 
Жупанијско веће српске националне мањине скренуло је пажњу да таквих случајева у 
Хрватској има још 10 и да се чак о случају породице Кунић разговарало и овог пролећа, 
приликом посете председника Србије Бориса Тадића и председника РХ Иве Јосиповића 
Крњаку. Том приликом, председници обеју држава рекли су да ће се наћи излаз из 
тешке ситуације. 
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Суд у Стразбуру због Кунића осудио Хрватску 
 
Европски суд за људска права у Стразбуру је 2007. године пресудио да је Хрватска 
прекршила власничка права породице Кунић, и наложио да им исплати 20.000 
евра на конто компензације за изнајмљивања њихове куће. Такође, Европски суд за 
људска права наложио је хрватским судовима да породици Кунић пруже право на ново 
суђење у разумном року, што хрватски судови нису урадили. 
 
Без реакција надлежних 
 
У Комесаријату за избеглице и Председништву Републике Србије јуче се нису 
јављали на познате бројеве телефона како би прокоментарисали случај породице 
Кунић. У Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије јуче нам је речено да тренутно не могу да 
коментаришу кршење људских права наших људи у Хрватској и да их због тога 
позовемо сутра. 
 
Милошевић: Крајишници утекли као зечеви! 
 
Тамо је пало наређење да сви изађу из Крајине истог дана, чак без створеног контакта 
са хрватском војском на највећем делу фронта. Да смо истог тог дана направили 
идиотску глупост да им помогнемо, ко би то стигао до Книна до вечери да им 
помогне?! Па тамо не би могло да се стигне од њихових колона, којима су закрчили све 
путеве у бежанији заједно са становништвом - изјавио је Слободан Милошевић на 
седници Врховног савета одбране непосредно након хрватске акције „Олуја“. Ово стоји 
у транскриптима, које је преко агенције Сенса објавио Хашки трибунал, а који си 
коришћени на суђењу генералу Момчилу Перишићу. 
„Више су изгинули у бежанији са становништвом, него што би изгинули држећи 
линије!“, ругао се Милошевић сународницима из Крајине, додајући да су Крајишници 
„утекли као зечеви, а сада траже да их Југославија брани“. 
Молим вас, 6.000 Хрвата је бранило Вуковар пола године. Нападала је цела Прва 
армија, ваздухопловство, чудо, сва сила коју је имала ЈНА, а они нису одбранили Книн, 
којем се може прићи само из три правца. Нису га могли бранити ни 12 сати - љутио се 
Милошевић на Крајишнике и њихово вођство. 
 
 

ПОКЛОН ДЕЧАКУ ТУЖНИХ ОЧИЈУ 
Вечерње Новости, Датум : 18.5.2011, Страна : 9 

 
АКЦИЈА „НОВОСТИ“ Хуманост професора из Сарајева улепшала Живот Цветку 
Ристићу из Кушића код Скелана 
 
Брачни пар пензионера избеглих из Босне, нашем хероју поклонио 3.100 евра за 
централно грејање 
 
ИЗА хорди господара Сребренице Насера Орића, у Кушићима надомак Скелана, 16. 
јануара 1993. године, остао је жив само Цветко Ристић, тада петнаестогодишњак. 
Суочио се дечак тужних очију са ужасом који би поразио и докрајчио много старије и 
јаче: сазнао је уочи Светог Јована да су му у подруму породичне куће стрељали мајку 
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Иванку (42) и сестру Митру (19), да су мало даље пресудили његовом брату Мићу (16), 
а оца Новака (41) убили су на ливади под старим орахом... 
Осамнаест година касније, херој „Новости“ и страдалник Подриња у лепој 
обновљеној кући машта о заснивању сопствене породице. Живот за њега још једном 
креће од почетка, у Републици Српској. 
Писале су „Новости“ више пута о Цветковом злом усуду, читаоци су дирнути 
страдалништвом нашег хероја помагали колико су могли. Захваљујући њима, спаљена 
кућа је обновљена - од темеља до крова. Ту Цветко са девојком Јеленом, Војвођанком 
из Инђије, гради сопствену срећу. Није Цветку суђено да увене... 
После текста о овом храбром младићу, објављеном у „Новостима“ пре мање од месец 
дана, хумани гест једног професора математике у пензији, избеглог из Сарајева у 
Србију, улепшао је Цветков живот. 
Уз инсистирање да им се имена не објављују, овај скромни човек и његова 
супруга, дубоко дирнути текстом који је тог јутра освануо у „Новостима“, 
поклонили су Цветку 3.100 евра да се у кући постави централно грејање и да се на 
недовршеној тераси постави лепа ограда... 
Мајстори су заједно са репортерима „Новости“ одмах изашли на терен и засукали 
рукаве, уверени да после рата и најгорих страдања, има будућности за људе, чак и у 
најсиромашнијем делу Српске... 
- Када сам као дечак остао без најмилијих, био сам сам на овом свету, без наде да ћу 
живети, да ће ме нешто, некада, макар на тренутак насмејати и развеселити... Онда су у 
мој живот ушли добри и племенити људи, подигли су ме на ноге, омогућили ми нови 
почетак - прича Цветко током „радне акције“ постављања најмодернијег система 
централног грејања у његовом обновљеном дому. - Знам да су људи који су одвојили 
велику суму новца да би мени и Јелени било топло, изразили жељу да им се имена не 
помињу. Моја је жеља да их ускоро посетим, да их видим и упознам, да им се 
захвалим... 
Биће идуће зиме топло у обновљеном дому, али је поступак брачног пара избеглог из 
Сарајева, угрејао и срца „акцијаша“ на градилишту, нико није ни приметио да је цео 
дан лило као из кабла. 
У сумрак, посао је завршен, Цветко и Јелена махнули су нам са нове, велике и лепе 
терасе (и то је заслуга поменутог брачног пара). На тренутак не мислимо о 
међународној правди ћоравој на једно око, о некажњеним злочинима, Орићевим 
џелатима... 
Некада дечак са најтужнијим очима на свету, данас је човек способан да се од срца 
насмеје, његово лице говори: једни другима смо - све. 
 
Антрфиле : САДА ВЕРУЈЕМ У СРЕЋУ 
 
- КРИВЦИ за смрт, за брутална убиства мојих најмилијих, никада нису проглашени 
кривим за ужас који су починили, а све се зна. Мом брату је пресудио Зулфо 
Турсуновић, Орићев командант, он је умро у осамдесетој и никада није кажњен - 
говори Цветко.  
- Можда правда није ни смишљена за нас Србе, али је једно сигурно, захваљујући 
добрим људима, мојим сународницима који су ме пронашли и подигли на ноге, нашао 
сам разлог да живим и да верујем у срећу, на овом парчету земље у Републици Српској. 
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СРС, ДСС И КРИСТОФЕР ДЕЛ КРИТИКУЈУ ВИЦЕПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 
Политика, Датум : 18.5.2011, Страна : А6 

 
Опозиционари ДСС-а и СРС-а искористили су јуче почетак седнице српског 
парламента за протест због изјаве Ивице Дачића, заменика председника владе и 
министра унутрашњих послова, о подели Косова и Метохије, оценивши да је тако 
нешто недопустиво и да такав став одступа од званичне државне политике. 
Шеф посланичке групе ДСС-а Милош Алигрудић казао је да прича о подели нема 
никакво утемељење, „то је политички тактички суноврат, то нема везе с мозгом”. 
Алигрудић је још једном критиковао Борка Стефановића, шефа нашег преговарачког 
тима, због посете Приштини, и упитао „када ће власт, коначно, изаћи пред грађане и 
рећи истину да је признала Косово”. 
Радикал Немања Шаровић тражио је да влада одговори како ће реаговати на изјаву 
Ивице Дачића истакавши да је „онај ко је спреман да се данас одрекне Косова сигурно 
спреман да се сутра одрекне Суботице, Новог Пазара, или било ког другог града у 
Србији”. Шаровић је, такође, подсетио да је Млађан Динкић смењен са функције 
министра економије зато што је износио ставове супротне владиним. 
Потпредседница Нове Србије Дубравка Филиповски јуче је подсетила да је питање 
Косова и Метохије јасно дефинисано Уставом Србије, који не дозвољава поделу 
територије, а о промени статуса јужне српске покрајине могу се изјаснити само 
грађани. „Очигледно је да се воде разговори о тој теми и то није нова идеја, али о томе 
се могу изјаснити само грађани Србије”, рекла је Филиповски. 
На ову Дачићеву идеју реаговао је и амерички амбасадор у Приштини Кристофер Дел, 
који је поновио да питања територијалног интегритета и статуса нису и неће бити тема 
разговора Београда и Приштине.  
Амерички амбасадор Дел назвао је идеје о територијалним поделама или променама 
граница „застарелим” идејама 19. века. „Политика 19. века била је повезана са цртањем 
граница, померањем граница, те кретањем становништва. То није политика 21. века 
уЕвропи. Мислим да су то сасвим небитне идеје у савременом контексту”, казао је он.  
Државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић сматра да помињање 
поделе Косова показује само нестрпљење и склоност ка брзим решењима, као и да је то 
питање које се решава у скупштини и влади. „Треба бити опрезан, јер то није државни 
став”, казао је он и додао да се државни ставови морају креирати у влади и скупштини 
и да њима мора претходити озбиљна анализа шта се тиме добија а шта губи.  
„Подела није цртање нове мапе, то су живи људи – јужно од Ибра има од 65.000 до 
70.000 Срба и велики број њих би се иселио. Тада Албанци не би имали ниједан разлог 
да примене оно што смо ми одбацили, а у сваком случају није тако лоше, а то је 
Ахтисаријев план у његовом техничком делу”, казао је Ивановић и додао да би подела 
данас изазвала нову колону избеглица за коју Србија није спремна. 
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ЕКОЛОШКЕ ЗАДРУГЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Данас, Датум : 19.5.2011, Страна : 23 

 
УНХЦР и Зрењанин потписали меморандум о сарадњи 
 
Зрењанин - Град Зрењанин потписао је Меморандум о разумевању са Високим 
комесаријатом за избеглице и Покрајинским фондом за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Меморандум, којим су дефинисани 
оквири за сарадњу на реализацији пројекта Еколошка задруга „Зрењанинка“ која 
ће почети с радом у Зрењанину, потписали су заменик градоначелника Горан 
Каурић, а за УНХЦР  Милош Тержан и Радомир Кукобат. Овај пројекат треба да 
омогући људима да добију шансу да се запосле. 
- Ово је још један искорак локалне самоуправе јер ће на основу пројекта 
Еколошка задруга „Зрењанинка“ једанаест људи са статусом избеглих и 
расељених лица добити шансу да ради. Они ће радити на прикупљању пет-
амбалаже, и то не само што ће допринети чистијем граду већ ће и омогућити да тих 
једанаест људи побољша услове свог живота. Ми ћемо се као Град потрудити да 
помогнемо у првих годину дана како би се задруга осамосталила, а касније била и 
самоодржива и обезбедила довољно посла за више људи - рекао је Курић. 
Милош Тержан каже да ће УНХЦР до краја године реализовати још неколико 
пројеката за помоћ избеглим и расељеним лицима. До сада су еколошке задруге 
основане у Оџацима и Кикинди, саопштено је на церемонији пописивања у 
Зрењанину. 
Да ће ово имати важан еколошки ефекат показују и подаци Техничког факултета из 
Новог Сада. По његовим проценама, у Зрењанину се годишње “произведе” 54.637 тона 
комуналног отпада, од чега се 3,73 одсто односи на пластичну амбалажу.  
Дакле, у граду на Бегеју за годину дана на сметлишту заврши 1.864 тоне ПЕТ-
амбалаже, односно око 150 тона месечно! 
 
 

ДЕЦЕНИЈА ДО ТАПИЈЕ 
Вечерње Новости, Датум : 19.5.2011, Страна : 18 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ У ИЛИНЦИМА ПОСТАЋЕ НАЈЗАД ВЛАСНИЦИ ДУПЛЕКС КУЋА 
КОЈЕ КОРИСТЕ 
 
Општина разматра да омогући овим људима бесплатно укњижење 
 
ШИД - Следеће године житељи избегличког насеља у Илинцима код Шида, 
смештених у 12 тзв. дуплекс кућа, на самом улазу у ово село, после 
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десетогодишњег корисничког статуса, требало би да се као власници укњиже и 
тако после деценију коначно постану „своји на своме“. 
Наиме, ове куће саграђене су 2002. године, захваљујући заједничким напорима МЗ 
Илинци, која је бесплатно обезбедила плацеве, локалној самоуправи, која се побринула 
за инфраструктуру, те донацији Норвешке, захваљујући којој је набављен грађевински 
материјал. Један од услова приликом доделе, био је да првих 10 година нови 
станари могу бити само корисници, а тек после тог периода постати власници. 
Председница општине Шид Наташа Цвјетковић, посетила је житеље у Улици др Јована 
Рашковића и пренела им лепу вест када је о власништву над кућама реч. 
- Да би се постало власник, потребно је платити одређене накнаде, што и није 
мали износ. Локална самоуправа разматра могућност да омогући бесплатно 
укњижење и то би био наш допринос људима који овде бораве деценију, а и слабог 
су материјалног стања. До краја године би требало све формалности да спроведемо - 
обећала је председница Цвјетковић. 
Да се упише као власник куће радује се Стева Макарун (56) са Кордуна, тачније из 
Карловца. Стева прича да је некада радила у карловачком „Јосипу Крашу“, а онда је 
вихор рата донео у Срем. 
- Живимо супруг и ја од социјалне помоћи. Истина, супруг се бави и пољопривредом, 
односно, заради нешто у надници. На срећу, син нам је запослен у Брчко дистрикту, 
тако да се некако преживљава. Свакако да се радујем да кућа у којој живимо и правно 
постане наша - истиче Стева. 
Слично вели Миладин Катић, чија је породица дошла из Осијека. Он у кући живи са 
супругом Сњежаном, те сином који је механичар и снајом економистом. 
- Није лако, али добро је што бар радим и у задрузи у суседној Вашици могу да зарадим 
21.000 динара месечно - наводи Миладин, не кријући задовољство што се ближи 
тренутак за добијање тапије над кућом. 
 
Антрфиле : БЕЗ ПУТА И ТРОТОАРА 
 
ДОМАЋИНИ се труде да уреде и своја дворишта, неки и да засеју баште. Нажалост, 
Улица др Јована Рашковића је и после толико година без асфалта. Пут је пошљунчан, а 
временом су се створиле рупе, што отежава кретање када пада киша. Улица нема ни 
тротоар, па је жеља житеља да добију макар пешачку стазу. Кажу, када би општина 
обезбедила макар материјал, тротоар би некако већ изградили. 
 
 

АЗИЛ ТРАЖИЛО 17.715 ГРАЂАНА СРБИЈЕ 
Преглед, Датум : 19.5.2011, Страна : 2 

 
У Скупштини Србије одржана расправа на тему „Изазови присилних миграција“ 
 
Влада Србије неће дозволити да буде угрожен бели шенген. По броју захтева 
Србија иза Авганистана и Русије, а испред Ирака и Ирана 
 
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић изјавио је јуче да ће Србија и даље 
предузимати мере за решење проблема лажних азиланата, али и да ће тражити од 
Европске уније да ограничи приступ шенгенском простору онима који 
злоупотребљавају визну либерализацију.  
„Формално ћемо се обратити Европској унији, и то већ 19. маја када ћемо (председнику 
Европске комисије) Жозеу Мануелу Барозу уручити документ са сугестијама Србије“, 
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казао је Ђелић у Скупштини Србије на јавном слушању на тему „Изазови присилних 
миграција у Србији“.  
Ђелић је казао да сам шенгенски простор треба да промени регулативу и да се оним 
особама које злоупотребе институт азила или бораве нелегално у земљама ЕУ ограничи 
приступ шенгенском простору.  
„Радићемо на два плана - на домаћем законодавству, али ћемо тражити и да сам 
шенгенски простор промени сопствено функционисање тако да нам помогне на том 
заједничком путу. 
Тражимо од свих земаља да ураде оно што је урадила Норвешка - да препознају 
Србију као земљу из које се не може тражити политички азил“, казао је Ђелић. 
Ђелић је поновио да Влада Србије неће дозволити да на било који начин буде угрожен 
бели шенген за који је рекао да је кључна тековина европске интеграције. 
Потпредседник Владе је навео да је међу онима који траже азил, 95 одсто припадника 
мањина и додао да ће Влада радити на томе да се више новца издвоји за интеграцију 
Рома и помоћ становништву на југу Србије. 
Ђелић је казао да је од септембра 2009. до децембра 2010. године 17.715 грађана 
који имају српски пасош тражило азил и да је по томе Србија трећа земља - иза 
Авганистана и Русије, а испред Ирака и Ирана.  
Азил се највише тражи, како је навео, у Немачкој, Белгији и Шведској, а одскоро је 
повећано тражење азила и у Луксембругу.  
Према његовим речима, више од 98 одсто захтева за азил је одбијено, и то показује 
да нема разлога за добијање азила због политичког прогона или било каквог 
угрожавања људских права у Србији.  
Потпредседник Владе је рекао да је 4.254 грађана враћено у Србију на основу 
споразума о реадмисији, од чега је од 1. јануара до 1. априла 2011. враћено 1.124 особе.  
Ђелић је казао да је порука грађанима да је сваки покушај добијања азила осуђен на 
неуспех, да су акције Владе Србије у 2010. и 2011. довеле до знатног смањења броја 
особа које траже азил и да је у последња три месеца тражење азила опало за 35 одсто.  
Навео је да је пре четири месеца број захтева за азил у Немачкој био 1.000 до 1.200 
месечно, а сада 227. У јануару је било 47 захтева за азил у Луксембургу, 180 је било 
у марту, а у априлу тај је број смањен на 27. Број захтева за азил у Белгији у марту 
је био 183, а у априлу 106. 
 
Антрфиле : „Непријатна“ питања на граници 
 
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић рекао је  да нема нових услова за улазак у 
земље ЕУ, али да грађани Србије у наредном периоду треба да очекују нешто оштрију 
контролу. Ђелић је новинарима у Скупштини Србије казао да грађани Србије треба да 
очекују у недељама које долазе, укључујући и летње распусте, да им на граници буду 
чешће постављана питања о сврси путовања и новцу који имају.  
„Од њих ће се очекивати да буду спремни да докажу да имају довољно средстава, да су 
осигурани, да имају повратну карту. Та питања ће бити постављана свима и без икакве 
дискриминације или било какве идеје да се неком чешће постављају та питања него 
неком другом, него свима на исти начин“, казао је он. Према његовим речима, у великој 
реформи шенгенског простора биће омогућено да земља чланица затражи привремено 
укидање белог шенгена за државу из које долази велики број азиланата. 
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СА ИВОМ СЕ СТАЛНО ЧУЈЕМ ЗБОГ КУНИЋА! 
Ало!, Датум : 19.5.2011, Страна : 4 

 
БОРИС ТАДИЋ ПОТВРДИО ДА СА ЈОСИПОВИЋЕМ РЕШАВА СЛУЧАЈ СРПСКИХ 
ПОВРАТНИКА 
 
Случај чланова породице Кунић, српских повратника у Хрватску, којима 
жупанијски суд у Карловцу плени имовину како би намирио Винка Петровића, 
који је од 1996. до 2003. године, док су они били у избеглиштву, живео у њиховој 
кући, тема је разговора највиших званичника Србије и Хрватске. Председник 
Србије Борис Тадић потврдио је јуче за „Ало!“ да је са хрватским колегом Ивом 
Јосиповићем разговарао о том случају на састанку Крњаку. 
Кабинети председника Србије и председника Хрватске су у константној комуникацији 
у вези с тим случајем. Чули су се и ове недеље после вести да је донет „пленидбени 
попис имовине“ - речено нам је у Председништву. 
У Комесаријату за избеглице Републике Србије ни други дан заредом нису могли 
да сазнају ко је надлежан да да изјаву поводом случаја породице Кунић. Исти 
случај се поновио и у Министарству за људска и мањинска права, државну управу 
и локалну самоуправу, где надлежни нису нашли за сходно да реагују поводом 
овог скандалозног случаја. Милорад Пуповац, председник Српског народног већа 
(СНВ) и потпредседник и посланик Самосталне демократске српске странке у Сабору, 
тврди да је случај Петра Кунића и његове породице један од најјаснијих примера 
политике спречавања повратка Срба у Хрватску. 
Ту политику карактеризирају закони смишљени не да помогну, већ да спрече повратак, 
као и потпуно занемаривање правде у спровођењу закона. Након великих и дуготрајних 
напора, успели смо да се изборимо за промене прописа који регулишу овакве случајеве. 
Сабор је прошле недеље усвојио Закон о изменама и допунама Закона о подручјима од 
посебне државне важности. Тим променама омогућено је да се држава појави као 
заинтересована страна и на себе преузме обавезе настале оваквим лошим судским 
одлукама - тврди Пуповац и додаје да оваквих случајева у Хрватској остало још 13. 
Како је закон донесен пре мање од недељу дана и тек би требало да почне да се 
примењује, очекујемо да је ово заиста последњи пут да се породица Петра Кунића и сви 
људи сличних судбина понижавају и повређују на овај начин - закључује Пуповац. 
Саво Штрбац, директор Документационог центра „Веритас“, рекао је за „Ало!“ да се 
борба за случај породице Кунић већ дуго води и очекује ускоро коначно решење. 
Чак је и Европски суд за људска права утврдио да је поступак повратка имовине Петру 
Кунићу предуго трајао и да је повређена Европска конвенција о људским правима - 
тврди Штрбац и додаје да верује да до пленидбе имовине Кунића неће доћи, с обзором 
на то да Хрватска чека да изгласане измене закона ступе на снагу како би се могла 
умешати на страну Кунића и преузети дуг, што је и најбитнија ствар. Ипак, Петар 
Кунић тврди за „Ало!“ да је чуо да ће због промене закона хрватска влада платити 
Петровићу тих 187.000 евра, колико је суд у Карловцу проценио да му српска породица 
дугује што је „одржавао“ њихову кућу (?!!!) док су они били у избеглиштву, али да ће 
он ипак сав тај новац морати да врати. 
Платиће они њему, али ћу ја онда остати дужан хрватској држави, говори се о 
неком кредиту на 50 година, који ће и моја деца морати да враћају. Али, људи, ја 
нисам крив и ником ништа не дугујем, како им није јасно - рекао је за „Ало!“ Петар 
Кунић. 
 
Антрфиле : ПЛАЋА ХРВАТСКОЈ ОДШТЕТУ ШТО СУ МУ ПОБИЛИ ПОРОДИЦУ! 
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Подсећамо да је Петар Милеуснић (75), Србин из Новске, о коме је „Ало!“ писао 
почетком године, мора да плаћа одштету Хрватској због масакра у којем су хрватски 
војници побили његову породицу! Петар је тужио државу, а пресуђено је да мора да 
плати 21.500 куна, односно готово 3.000 евра судских трошкова, због ослобађања 
џелата који су му на почетку рата убили жену ћерку! Петру одбијају трећину од 2.200 
куна или око 300 евра, колико износи његова пензија! Судија Сњежана Мркоци је 
„утврдила да су по ранијем закону убице биле амнестиране(!!!)“, због чега је одбила да 
их осуди. 
 
 Борба Петра Кунића за своју кућу 
 
1996-2003. Покушава да поврати дом који је хрватска држава дала на коришћење Винку 
Петровићу док су Кунићи били избеглице у Србији. Он у кући чак прави кафану „Код 
Швајцера“! 
2004. Петровић подноси тужбу „за извршена улагања на објекту“ и тражи 154.000 евра. 
2010. Суд налаже Кунићима да Петровићу исплате 67.000 евра (са затезном каматом 
која тече од 2004), плус 19.000 евра судских трошкова. Истом пресудом, Петровићу је 
наложено да плати само 7.000 евра за неовлашћено коришћење имовине (само за 
период од 2001. до 2004). 
2011. Донета одлука о заплени имовине породице Кунић, пописана и утврђена њена 
вредност. 
 
 

ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОГНАНИЦИ 
Политика, Датум : 19.5.2011, Страна : А14 

 
Недавно је у Борову селу хрватска премијерка изјавила: „Не слажем се ни са 
каквим констатацијама о етничком чишћењу Срба у Хрватској.” Тако нешто се 
већ годинама понавља. После саопштене пресуде генералима Хрватима у Хагу, све се 
чини да се докаже њихова невиност и легитимност операције „Олуја”, па се чак иде 
дотле да је Сабору већ послат предлог деклерације о „Олуји”, којом ће законодавно 
тело потврдити легитимност поменуте операције и „доказати” да није било етничког 
чишћења у Хрватској. 
У Хрватској постоје два израза за становништво које је било принуђено да 
напусти своју домовину. Тако се за Србе употребљава израз избеглице (чак и 
„самоизгнаници”, јер су „драговољно напустили хрватски териториј”), а за 
Хрвате, који су се склонили у Хрватску, употребљавају израз прогнаници. 
Од почетка распада Југославије и проглашења независности Хрватске, у току 
грађанског рата и неколико година после, битно се променио национални састав 
становништва у Хрватској. Када се упореди попис становништва из 1991. и 2001. 
године, види се да се становништво хрватске националности повећало за око 240.000, а 
грађана српске националности смањило за 380.000 (према неким подацима и преко 
400.000).  
Број становника хрватске националности повећао се као последица бројног досељавања 
Хрвата из других република бивше Југославије и дијаспоре, затим преласком неких 
српских (можда и других националних мањина) у католичанство, па аутоматски постају 
Хрвати, као и зато што су се потомци из мешовитих бракова претежно изјашњавали као 
Хрвати. Број Хрвата се повећао и због тога што су се приликом пописа 2001. године 
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изјашњавали као Хрвати они грађани који су се раније водили као Југословени. Таквих 
је у Хрватској 1991. године било око 106.000. 
Досељеници Хрвати претежно су се насељавали на напуштене просторе, где су 
раније Срби били у већини, као што су шира територија Книна (највише), затим 
Удбина, Плашки, Глина, Петриња, Топуско, Вргин Мост и др. Како је из градова 
који нису били захваћени ратом Хрватску напустило 125.000 Срба (само из Загреба се 
иселило 18.000, а у Сплиту деложирано око 10.000), отето је преко 25.000 стамбених 
јединица у које су се насељавали Хрвати избеглице, домовински бранитељи и Хрвати 
из других крајева Хрватске.Даљи подаци базираће се на истраживањима филозофа и 
етнолога загребачког професора др Светозара Ливаде. 
У руралним зонама Српске крајине, у операцији „Олуја”, и непосредно после ње, 
уништено је преко 13.000 привредних објеката, целокупан сточни фонд и 
опљачкана скоро сва покретна имовина Срба. Уништено је преко 3.000 споменика и 
обележја на тему антифашизма, међу којима и највећа уметничка дела, чије се макете 
налазе у светским музејима. Затим су уништени сви завичајни музеји Срба, чак и Музеј 
„Николе Тесле” у његовом родном месту, Музеј ЗАВНОХ-а у Топуском, као и Музеј 
Српске православне цркве у Загребу. Према упутствима и по налогу Министарства 
просвете Хрватске, доказао је Ливада, спаљено је, или на други начин уништено, на 
стотине хиљада књига и целе библиотеке српске провенијенције, као и других аутора 
левичара, муслимана, Јевреја и антифашиста.Ливада је дао и податак да су у Славонији 
нека села спаљена, преорана и на тим местима засађени храстови лужњаци. 
Може ли се тврдити да није било етничког чишћења и културоцида? 
И на крају, један занимљив и жалостан податак. Стипе Шувар (сада већ покојни), 
социолог и демограф израчунао је да би данас у Хрватској живело милион и по 
Срба, да није било геноцида у НДХ, да није било етничког чишћења у грађанском 
рату (1990–1995. године), као и покрштавања Срба. 
  

 
ПРЕДАЈА ИЗВЕШТАЈА ТАДИЋУ 
Блиц, Датум : 19.5.2011, Страна : 3 

 
ИЗБЕГЛИ 
 
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске 
предаће данас председнику Србије Борису Тадићу извештај о испуњењу захтева из 
петиције избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске, са молбом да га преда 
председнику Европске комисије Жозеу Мануелу Баросу. Захтеве из петиције 
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске својим потписом досад је подржало 60 000 
оштећених грађана. 
 
 

У ПРИШТИНИ ПРЕОСТАО САМО 61 СРБИН 
Блиц, Датум : 19.5.2011, Страна : 12 

 
Репортер “Блица” у највећем граду Космета обишао невољнике који једва 
преживљавају 
 
Некад је у граду било 13 православних храмова, а данас, само један, који је 
обновљен након мартовских немира 
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Ово није живот. И стока у шталама живи боље. Свако јутро испред врата налазим 
измет, комшије се иживљавају на мени, као да сам им ја нешто крива. Не могу да 
се окупам, не смем веш да изнесем и осушим, а једва се прехраним са 12 хиљада 
динара пензије. Лекове штедим, па дозу узимам на свака три дана. Много ми је тешко, 
али немам где из ове собице - кроз сузе прича Вука Ивановић (76) вероватно најстарија 
Српкиња који живи у Приштини. 
Пре 1999, у Приштини је живело близу 50.000 Срба. Данас их је остало свега 61, од 
чега је само четворо деце и то од двојице свештеника једине православне цркве у граду. 
Остало су пензионери. Међу њима је и Вука Ивановић. Некад је са породицом живела у 
двособном стану у центру града, из ког је брутално избачена.  
Данас, тужна и очајна у оронулој бараци код стадиона ФК “Приштина”. Са чистог и 
угланцаног асфалта Булевара Рамуша Харадинаја, води блатњаво сокаче до Вукине 
бараке. Врата дрвена, набрекла од влаге, стакла на њима попуцала. У ходнику јак 
мирис фекалија. Старица откључава врата свог дома. Мрачна просторија, струје 
тренутно нема, али како Вука каже, то је најмањи проблем. 
Ујутру устанем, па пре него што ставим кафу, отворим врата и очистим фекалије које 
су ми комшије Албанци оставили на прагу. Псују ме, пљују кад прођем, пре две године 
су ме и пребили. Није мени овде пријатно, напротив - али шта ћу, морам негде да 
живим. Другог дома немам - прича Вука јецајући. Ваздух у соби доста тежак, устајао, 
прозоре не сме да отвара јер јој деца убацују камење.  
Поред улазних врата лавори са водом, то је Вукино купатило.Не смем да идем да се 
умијем, а и немам где. Купатило смо имали заједничко, али су га потпуно руинирали. 
Овако, из лавора се мало умијем, да не оболим. Тешко је. 
Немам где веш да оперем, некад оперем на руке, али не смем да изнесем напоље да 
осушим јер су ми једном блатом албанци скинули и уваљали у блато. Ноћу ми лупају 
на прозоре, ударају ногама о улазна врата, вичу, пуштају гласно њихове патриотске 
песме, па сам више будна него што спавам - прича Вука и показује слике кад је пре две 
године пребио први комшија, осамнаестогодишњак 
 
 - Ишла сам по судовима, показивала налазе да ми је поломио нос, зубе, али до сада 
пресуде нема. Снимали су ме тад сви, причали да ће ми помоћи и иселити ме, али до 
сада ништа. Живим са 12 хиљада пензије покојног мужа, штедим, једва преживљавам, 
али шта ћу, живим докле могу - каже Вука Ивановић. 
Некад је у Приштини било 13 православних храмова, а данас, само један, који је 
обновљен након мартовских немира. На челу цркве је свештеник Стево Митрић који је 
преосталим Србима и духовник и пријатељ који помаже при ртешавању свакодневних и 
конкретних проблема. - Људима је тешко, не знају шта да раде, да ли да ваде 
документа, које регистрације да користе, како да остваре основна људска права. Долазе 
нам, покушавамо свима да помогнемо, али тешко је. 
Скоро смо имали прву сахрану након 12 година, почели смо да освештавамо славске 
колаче, народ се окупља на празнике. Искључују нам струју, као и свим Србима у 
Приштини, па смо готово свакодневно у контакту са дистрибуцијом. Врло мало нам 
помаже држава, не знамо шта да кажемо људима, како да им улијемо наду да остану 
овде - прича отац Стево. 
У оквиру цркве ускоро ће бити отворен Информативни центар, где ће Срби са Косова и 
Метохије моћи да дођу, информишу се, а црква ће им помоћи да лакше дођу до 
докумената, лекова, земљишних књига, регистрације возила.Срби у Приштини су дуго 
после рата живели заједно, у згради “Ју програма” близу центра града. Међутим, 
продали су станове, одселили се у Србију, или су протерани из зграде, па су прешли на 
периферију. Највише их живи на самом улазу у град, према Грачаници. Једино место у 
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Приштини где Срби могу слободно да се окупљају и друже је просторија Центар за 
толеранцију, која се налази уз главну полицијску станицу. 
Лако је седети политичарима у фотељи у Београду и говорити “ми стојимо иза 
људи на Косову и Метохији”. Овде је живот, некад делимо хлеб на три дела, 
лекове позајмљујемо једни другима, паре су као заједничке, гледамо коме ће да 
искључе струју, коме воду, како да људи преживе. Не могу да иду у болнице, па 
овде долазе лекари да их прегледају, а ако је нешто ургентно шаљу за Косовску 
Митровицу. Али, не дамо се, преживећемо... - прича Снежана Борзановић. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 20.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПРИМЕР ДОБРЕ СОЦИЈАЛНЕ БРИГЕ 
Данас – Браничево, Датум : 20.5.2011, Страна : 1 

 
Министар Љајић посетио Социорехабилитациони клуб за младе 
 
Пожаревац - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић посетио је 
Социорехабилитациони клуб за младе у Пожаревцу намењен социјалном укључивању 
деце и младих са поремећајима у понашању и ресоцијализацији малолетних 
починилаца кривичних дела. 
Социорехабилитациони клуб у Пожаревцу је изграђен средствима локалне самоуправе 
и Министарства рада и социјалне политике. Љајић је истакао веома важну улогу коју 
локална самоуправа поклања целокупној области социјалне заштите, а овај клуб је 
један од примера такве врсте услуга, којих нема пуно у Србији. 
Ово је четврта локална самоуправа која на овај начин пружа услуге деци са 
поремећајима у понашању.  
- Ово је добар пример сарадње државе, локалне самоуправе и невладиног сектора, и ово 
је једна од новина у Закону о социјалној заштити, где желимо да афирмишемо 
партнерски однос између различитих пружалаца услуга - рекао је Љајић.  
Према његовим речима, у прошлој години на евиденцији је било 24.000 деце са 
асоцијалним понашањем, а велики је и број малолетника са почињеним кривичним 
делима. Овом услугом желимо да делујемо превентивно и да кажњавање не буде једини 
начин односа према овој деци, казао је Љајић. 
Заменица градоначелника Пожаревца Вукица Васић је истакла да је од 2009. године до 
данас клуб имао 559 директних корисника, младих у сукобу са законом и у ризику, 
родитеља, професионалаца који раде са младима, просоцијалних група младих. Међу 
66 деце и младих који су били на интензивном третману због најтежих кривичних дела 
и прекршаја, најчешће су крађе, разбојништва, тешке телесне повреде, нарушавање 
јавног реда, али и туче са смртним исходом, навела је она. 
Према њеним речима, у 2010. и 2011. години само је троје имало рецидивантно 
понашање, што довољно говори о оправданости овакве услуге. Васић је рекла да је град 
од прошле године за развој сервиса издвојио укупно 2.640.000 динара, а Министарство 
за државну управу и локалну самоуправу је увођење нових услуга у сервис - помоћ у 
учењу и вршњачка медијација, подржало са додатних 500.000 динара. 
Градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић, председник Скупштине Града, 
Миомир Илић и народни посланик Жарко Пивац, са сарадницима, примили су у 
кабинету градоначелника, министра за рад и социјална питања, Расима Љајића уочи 
посете Социорехабилитационог центра за младе.  
Министар Љајић је, том приликом, исказао задовољство социјалном политиком 
коју креира и води локална самоуправа. На питање градоначелника поводом 
изградње 20 стамбених јединица намењених избеглим и интерно расељеним 
лицима на потезу Расадник - север, са чиме се касни, мада је Град извршио све 
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своје обавезе, министар Љајић је обећао да ће Република, са Комесаријатом за 
избеглице, испунити своје обавезе ребалансом актуелног буџета или, најкасније, у 
наредној буџетској години. 
Тако се, захваљујући активностима локалне самоуправе и Републике Србије, 
двадесет породица избеглих и интерно расељених фамилија могу објективно 
надати релативно брзином решењу њихових егзистенцијалних проблема. 
 
 

ИЗБЕГЛИ СРБИ ТРАЖЕ ПРАВДУ 
Преглед, Датум : 20.5.2011, Страна : 5 

 
Тадићу предат извештај о кршењу права 
 
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова предали су 
Извештај о кршењу њихових станарских, имовинских и људских права у 
Хрватској упућен председнику Србије Борису Тадићу, с молбом да га уручи 
председнику Европске комисије Жозеу Мануелу Барозу с којим је за синоћ најављен 
састанак.  
„Извештају под насловом 'Одузимање српске имовине у Републици Хрватској и 
хрватско правосуђе у функцији спречавања одрживог повратка избеглих и 
прогнаних Срба' има 16 страница и показује да Хрватска није испунила преузете 
обавезе“, изјавио је новинарима председник Коалиције удружења избеглица у Србији 
Миодраг Линта. „У извештају су наведене чињенице које сведоче да Хрватска великом 
броју грађана није вратила имовину: станове, куће, викендице, пољопривредно, 
грађевинско и шумско земљиште. Изнети подаци, такође, показују да Хрватска 
избеглим и прогнаним Србима није вратила ни стечена права као што су заостале 
пензије, динарска и девизна штедња, нити исплатила новчану накнаду због тога што су 
били искључени из процеса приватизације. Хрватска није успоставила једнаке 
стандарде у суђењу за ратне злочине и није завршила процес ексхумације и 
идентификације посмртних остатака Срба из преко 600 познатих гробних места“, навео 
је Линта. Он је подсетио да је председница хрватске владе  
Јадранка Косор 13. маја послала ЕК Извештај о испуњењу обавеза из Поглавља 23 о 
правосуђу и људским правима. „Сматрамо да оцена Јадранке Косор да је хрватска 
влада испунила обавезе из Поглавља 23 једноставно није тачна“, нагласио је 
председник Коалиције удружења избеглица.  
Он је ову тврдњу поткрепио подацима из извештаја избегличких удружења према 
којима се Хрватска незаконито уписала као власник 800.000 катастарских 
јединица пољопривредног земљишта чији су власници Срби и да српску земљу 
даје на коришћење без сагласности власника.  
 
 

ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Политика, Датум : 20.5.2011, Страна : А15 

 
Зрењанин – Еколошка задруга „Зрењанинка“ запослиће 11 избеглица са овог 
подручја. Град на Бегеју, заједно са Комесаријатом за избеглице и војвођанским 
фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, оснива 
задругу која ће ангажовати раднике на прикупљању пет амбалаже.  
Годину дана посао ће да помогне градска управа, а планирано је да се нова задруга 
након тога потпуно осамостали и делује на тржишном принципу.  
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То би допринело чистијој околини коју највише угрожава одбачена пластика, али и 
ситуирању запослених избеглица и њихових породица. 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 21.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

СТАНОВИ РАСЕЉЕНИМА 
Вечерње Новости, Датум : 21.5.2011, Страна : 5 

 
КРАГУЈЕВАЦ - У блоку Авала, у насељу Аеродром, у току је изградња 24 стана 
која су намењена избеглим и расељеним породицама, као и социјално 
најугроженијим Крагујевчанима. Укупна вредност пројекта је 620.000 евра.  
Новац је обезбеђен из фондова ЕУ, а партнери су и локална самоуправа, 
Комесаријат за избеглице, Група 484. Станови ће бити завршени до краја године. 
 
 

БОЉИ ЖИВОТ ИЗ КОШНИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 21.5.2011, Страна : 19 

 
ПЧЕЛАРСТВО КАО ШАНСА 
 
ПАРАЋИН - НВО „Правда“ и удружење пчелара „Грза“ расписали су конкурс за 
породице које желе да се баве производњом меда, а једини услов је да су 
сиромашни, из избегличке односно прогнаничке популације. Они ће добити по три 
кошнице, са опремом и пчелама. 
- Већ има заинтересованих. Ово је уносан посао, ако се правилно ради, па ћемо 
одабрати десет породица којима ће чланови „Грзе“ пружити сву стручну помоћ - истиче 
Драган Секуловић, први човек „Правде“. 
 
 

ЈЕРКОВИЋ ПРЕВАРИО КОСТИЋА И ДРАКУЛИЋА 
Пресс, Датум : 21.5.2011, Страна : 9 

 
Оптужбе Продао туђу кућу на мору 
 
БАЧ - Девет сувласника, међу којима су и фирме у саставу „МК групе“ и „Ист 
поинта“ остало је без виле у Сутомору коју је, како тврде, без њиховог знања 
продао Миле Јерковић, бивши власник пољопривредног предузећа „Агробачка“ у 
Бачу и заштићени сведок у случају „Шарић“. 
Вила „Гордана“, која је раније била радничко и дечје одмаралиште, од 1999. 
године служи као колективни центар за расељене с Космета. Сувласнике је о 
продаји виле обавестио председник расељеничког удружења „Космет“, након што 
је купац поднео тужбу да се породице смештене у овом објекту иселе. Иако је вила 
продата још у новембру 2009. године, сувласници досад нису поднели заједнички 
захтев да се купопродајни уговор поништи. 
Нико их није питао 
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Информацију да је вила продата, сувласници су добили три месеца након што је у 
септембру 2009. стигао допис да је поништена приватизација „Агробачке“. 
- Вилу је отуђила компанија „Вишња продукт“ Милета Јерковића, која је била већински 
власник „Агробачке“. Нико у нашем предузећу о томе није имао икаква сазнања - каже 
директор „Агробачке“ Драган Гутић. 
„Агробачка“ је била сувласник са 24 одсто, а пошто је то највећи удео, вила је на њу 
била укњижена. Остали сувласници виле су са по 20 одсто шећерана у Бачу и 
„Житопродукт“ из Бачке Паланке, са по 10 одсто „Лабудњача“ из Вајске и „Јединство“ 
из Гајдобре, са по три одсто ЗЗ „Селенча“ из истоименог места, фабрика „Арма“ у Бачу 
и општина Бач и са седам одсто Општинско веће Савеза самосталних синдиката у Бачу. 
Председник Самосталног синдиката општине Бач Миленко Вулин, који је продају виле 
„Гордана“ пријавио инспекцији за привредни криминал, каже за Пресс да је Јерковић 
продао вилу „Гордана“ за 100.000 евра, иако се за тај објекат могло добити милион и по 
до два милиона евра. 
Вулин каже да га чуди што захтев за поништење уговора о купопродаји виле нису 
поднели познати бизнисмени Миодраг Костић и Зоран Дракулић, с обзиром на то да су 
шећерана у Бачу и ПП „Лабудњача“ у саставу „МК групе“, а „Житопродукт“ послује у 
оквиру компаније „Ист поинт“, чији је власник делимично и Дракулић. 
Рок за исељење 
Председник удружења „Космет“ Миленко Јовановић каже за Пресс да рок за 
исељење још није одређен, а да је у вили тренутно смештено шест породица, међу 
којима су непокретни старци, девојка оболела од леукемије и дечак са тешком 
операцијом мозга. 
 
Антрфиле : Адвокат није обавештен 
 
Звездан Живанов, адвокат „Вишња продукта“, каже да нема информацију да је вила 
продата. 
- Јерковић није имао овлашћење да прода вилу. Како ми је рекао, вила је „један кроз 
један“ била укњижена на „Агробачку“. Ако је продата, то је могла да учини само 
„Агробачка“ или неко коме је она дала пуномоћ - каже Живанов. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 24.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 
 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ 
Данас, Датум : 23.5.2011, Страна : 12 

 
Потписивање уговора о помоћи у грађевинском материјалу са 11 породица 
интерно расељених лица на територији Чукарице биће обављено данас, у 12 
часова у великој сали општине Чукарица.  
Средства у укупном износу од 3.000.000 динара за куповину грађевинског 
материјала обезбедили су Комесаријат за избеглице Републике Србије (2.625.000 
динара) и општина Чукарица из сопственог буџета (375.000 динара). 
Комисија је одабрала 11 од 31 породице којима је помоћ била најнеопходнија. 
 
 

ПАРАСТОС 
Вечерње Новости, Датум : 24.5.2011, Страна : 4 

 
Традиционални Црквено-народни сабор ”Крушедолска звона 2011”, који сваке 
године окупи више хиљада посетилаца, одржаће се у суботу 28. маја код манастира 
Крушедол на Фрушкој гори.  
Сабор, у знак сећања на прогон Срба из Западне Славоније 1. и 2. маја 1995, када су 
хрватска војска и полиција током акције ”Бљесак” убиле више од 300 људи, жена и 
деце и прогнала око 15.000 преосталих Срба, организују Завичајни клуб ”Славонија” и 
Асоцијација избегличких удружења. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 25.05.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 
 

НЕЋЕ АЗИЛАНТЕ У БОГОВАЂИ 
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2011, Страна : 17 

 
ЛАЈКОВЧАНЕ УЗНЕМИРИЛА ВЕСТ О ДОЛАСКУ ИЗБЕГЛИЦА ИЗ СОМАЛИЈЕ И 
АВГАНИСТАНА 
  
Избеглице би годину дана боравиле у одмаралишту Црвеног крста 
 
ЛАЈКОВАЦ - Вест да би у одмаралиште Црвеног крста Београда у Боговађи, 
ускоро могло да буде смештено више од 100 азиланата из Авганистана и Сомалије, 
забринуло је житеље овог викендашког насеља, али и туристичке посленике у овој 
општини. Сматрају да би долазак азиланата пореметио мир овог знаменитог места 
и угрозио туризам који је у Лајковцу у повоју. 
У одмаралишту Црвеног крста, азиланти би боравили најмање годину дана. На 
тај период, наводно, склопљен је уговор Комесаријата за расељене и Црвеног 
крста Београда. 
- Противим се да азиланти дођу у ово историјско и туристичко место. Уз то, у селу 
је и војно складиште - каже Душан Жујовић, члан Општинског већа Лајковца.  
- Немам ништа против да наша држава изађе у сусрет тим људима, али међу њима има 
и оних сумњиве прошлости. Званичне потврде да азиланти стижу, још нема, али се 
бојим да ће, кад обавештење о томе стигне, бити касно. Због тога ћу на првој седници 
Општинског већа захтевати да се о доласку азиланата разговара и заузме званичан став. 
Жујовић истиче и да је и лично забринут, јер је његово домаћинство неколико 
километара од одмаралишта, а у непосредној близини је и осмогодишња школа. 
- Искуство Бање Ковиљаче са азилантима наводи на помисао да њихов боравак 
неће допринети доласку гостију, поготово ђачких екскурзија. А, управо је 
Боговађа наш главни туристички адут - каже Милутин Ранковић, в. д. директора 
Туристичке организације.  
- Уточиште азилантима се мора пронаћи, али сматрамо да надлежни треба да обрате 
пажњу где ће ти људи да буду смештени. У Бањи Ковиљачи азиланти су били 
виновници разних инцидената. Против појединих су подете чак и кривичне пријаве. 
- Боговађа се убраја у најзнаменитија места западне Србије. Уврштена је у програме 
ђачких екскурзија, посећују је туристи, као одмаралиште Црвеног крста које је пре 
Другог светског рата подигла Олга Карађорђевић - каже Ранковић. 
 
Антрфиле : БАР НЕКА ВАЈДА  
 
- АКО азиланти већ стижу у Боговађу, о чему се с Лајковчанима нико није 
консултовао, био би ред да од тога имамо неку вајду. Припремање оброка, брига о 
кретању и безбедности, могла би да упосли незапослене из Боговађе и Лајковца - 
каже Милутин Ранковић. 
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МАНАСТИР ИЗ 15. ВЕКА  
 
ОВО насеље у ком су многи Београђани и Војвођани изградили викендице, познато је 
по манастиру који потиче из 15. века. У манастирској порти је и стари конак у ком је 
заседао Правитељствујушћи совјет, односно прва српска влада у време Карађорђа, као 
и чесма Хаџи-Рувима, за коју предање каже да је њена вода лековита. 
 
 

ПОКЛОН ЕВРОПЕ ДВЕ МИЛИЈАРДЕ 
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2011, Страна : 3 

 
КОЛИКО ЈЕ СРБИЈА ДОБИЛА БЕСПОВРАТНЕ ПОМОЋИ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 
ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА 
 
Сваке године Брисел нам пошаље 181 милион евра 
СРБИЈА је од Европске уније од 2001. године до данас добила око две милијарде 
евра бесповратне помоћи. Просечно гледано, сваке године у нашу земљу стизао је 
181 милион евра. 
Према подацима делегације ЕУ у Београду у које су ”Новости” имале увид, Брисел, од 
2007. године до данас, у српску касу уплаћује новац на основу Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА). Пре овог периода добијали смо паре из више фондова, 
који су касније сви обједињени у ИПА. 
План каже да наша земља од 2007. до 2013. треба да добија по 200 милиона евра 
годишње. Уколико се на јесен изборимо за статус кандидата за ЕУ, могли бисмо да 
рачунамо на још новца и да стекнемо право да користимо и друге фондове поред ИПА. 
Паре које смо добијали коришћене су за подршку политичким реформама, 
инфраструктуру, јачање владавине права, заштиту мањинских и људских права, развој 
грађанског друштва, бољу регионалну сарадњу, образовање, смањење сиромаштва... 
Груписано по целинама, у касу намењену за политичке критеријуме слило се 460,7 
милиона евра, а у буџет за економију 354,7 милиона евра. Како бисмо били способни да 
преузмемо све обавезе које носи кандидатура за ЕУ и да напредујемо у областима 
попут туризма или енергетике, Брисел нам је уплатио 877,9 милиона евра. 
На списку пројеката које смо спровели захваљујући новцу из ЕУ, налази се и 
реконструкција моста ”Слобода” у Новом Саду, што је коштало 44 милиона евра.  
Улагано је и у граничне прелазе Хоргош, Батровци и Прешево. За девет мањих прелаза 
на граници уложено је 25 милиона евра. Набављени су теренски аутомобили и опрема 
за пограничну полицију. У опремање више од 220 основних и средњих школа уложено 
је 23 милиона евра. На рачун организација грађанског друштва и медија уплаћено је 
више од 30 милиона евра. За помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима 
стигла је сума од преко 54 милиона евра. 
Из европског џепа стизала је помоћ за мала и средња предузећа, и то око 50 милиона 
евра. Близу два милиона евра намењено је за унапређење Речног информационог 
система, како би саобраћај на 588 километара наших река био убрзан. Пола милиона 
евра уложено је у енергетику, тј. модернизацију топлана. 
Иначе, новац који стиже из ЕУ мора искључиво да се искористи за пројекте на основу 
којих смо га и добили. 
 
Антрфиле : ПОЛОВИНА ТРГОВИНЕ 
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ЧАК 55 одсто своје укупне спољне трговине Србија обавља са Европом. Када су у 
питању инвестиције, компаније земаља ЕУ уложиле су у нашу земљу 7,4 милијарде 
евра. Ова бројка заузима две трећине укупних улагања у нашу земљу. 
 
 

ЛИБИЈЦИ ПРЕКО СРБИЈЕ БЕЖЕ У ЕУ 
Пресс, Датум : 25.5.2011, Страна : 13 

 
Навала на Срем Нашу земљу запљуснуо талас илегалних миграната 
 
Сремска Митровица 
Талас илегалних миграната запљуснуо је западне границе Србије у Срему. Према 
подацима полиције, од почетка године Управа у Сремској Митровици 
интервенисала је чак 1.181 пут, а од тога у 486 случајева била је реч о спречавању 
илегалног преласка границе. Поднете су четири кривичне пријаве за кријумчарење 
људи и 202 пријаве за недозвољен прелазак државне границе. 
Кријумчаре се Авганистанци, Тунишани, Палестинци, Пакистанци, односно грађани из 
подручја у којима трају оружани сукоби, а у последње време се као илегални мигранти 
све више појављују људи из Либије. 
Прелазе и читаве породице 
Шеф Одсека пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и 
трговину људима у Сремској Митровици Горан Павловић каже да је илегалних 
миграција увек било у Срему јер је то најкраћи пут који води од истока ка западу, али 
ово што се дешава од почетка године до сада граничи се са невероватним. 
- Од првог јануара до јуче Полицијска управа у Сремској Митровици изрекла је 1.181 
меру странцима. Реч је о прекршајним пријавама, отказима боравка или спроводима до 
границе, а већина мера се односила на илегалне миграције и спречавање илегалних 
прелазака, реадмисију и све друго везано за илегално прелажење границе - наводи 
Павловић. 
Он додаје да често није реч о класичним мигрантима. 
- Дешава се да читаве породице са децом старом свега неколико година илегално 
прелазе границу, и то ноћу, по свакаквим временским условима. Тако децу излажу 
огромном ризику - појашњава Павловић. 
Према његовим речима, највише је оптерећена полицијска станица Шид. 
- Нема дана да се не спречи неки илегалан прелазак или да са хрватске границе не буде 
враћен неко ко је илегално прешао са наше територије, па се отвара поступак 
реадмисије и враћања у Србију - каже Павловић. 
Оперативац на сузбијању илегалних миграција и трговине људи Милан Косановић 
објашњава да се илегални мигранти углавном крећу у групама од четири до 10 људи и 
за пут плаћају од 7.000 до 10.000 долара. 
- У групи обично само једна особа зна енглески језик, док други говоре језике земаља 
из којих долазе. Неки од њих путују и по годину дана, а за превоз обично користе 
услуге наших таксиста - наводи Косановић. 
Шест месеци за азил 
Његов колега Бранислав Смајић сведочи да житељи Срема све чешће пријављују 
мигранте које срећу на имањима близу границе, па је тако недавно откривена група 
њих у атару села Гибарац. 
Иначе, према речима надлежних, све особе које затраже азил због оружаних сукоба 
у својим државама упућују се у Центар за азил у бањи Ковиљачи. Поступак 
решавања захтева за азил траје шест месеци. Све време те особе се налазе на 
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нашем подручју. Нису на самој граничној линији, полиција не може да их сматра 
преступницима, али често их налази по аутобуским и железничким станицама 
широм Срема. 
 
Антрфиле : Бацили мртву бебу! 
 
Шеф Одсека пограничне полиције у Сремској Митровици Горан Павловић као 
драстичне примере из праксе наводи да је лане откривен камион са 11 илегалних 
миграната из Авганистана. У разговору са њима полицајци су сазнали да им је током 
пута, док су били скривени у камиону, умрла једна беба, чије тело су буквално бацили 
крај коловоза не знајући чак ни у којој земљи је то било. 
 
 

КАО ДА СМО ПОНОВО РОЂЕНИ 
Правда, Датум : 25.5.2011, Страна : 4 

 
У СЕЛУ ЦРКВЕНЕ ВОДИЦЕ ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА КУЋУ ПОРОДИЦЕ 
МАРКОВИЋ 
 
ОБИЛИЋ - О трошку Министарства за Косово и Метохију јуче је у селу Црквене 
Водице код Обилића положен камен темељац за кућу четворочлане породице 
Марковић. Одлука о градњи дома овој повратничкој породици уследила је после 
писања „Правде" о њиховом страдању и покушају Ивице Марковића, машинског 
техничара, да продајом бубрега обезбеди средства за преживљавање породице и 
куповину радног места. 
- Овај дан ћу славити као дан свог новог рођења - каже Ивица после првог ископаног 
грумена земље, срећан што је прича о страдању његове породице пробудила савест 
одговорних за опстанак и повратак расељених Срба са Косова и Метохије. 
- Не знам којим речима и како да се захвалим свима који су схватили моју одлучност да 
са супругом Бојаном и кћеркицама Магдаленом (три) и Миљаном (непуне две године) 
останем у селу у коме су рођени моји прадедови, у коме ми је отац оставио аманет да 
опстанем овде, јер су Црквене Водице биле и остаће српско село каже Ивица, 
понављајући речи захвалности "Правди" и свим људима добре воље који су му 
омогућили да доживи почетак градње куће. 
Планом изградње предвиђено је, по систему „кључ у руке", да се Марковићи у 
свој топли кутак, површине 48 метара квадратних, уселе за 40 дана. Средства у 
износу од близу 1.600.000 динара издвојена су и уплаћена на рачун приватног 
предузећа "Нин плус", чији је руководилац Небојша Трајковић обећава да ће мајстори 
радове завршити пре рока, јер се, како рече, лично уверио у тешке услове живота ове 
породице. 
- За месец дана ове две девојчице имаће своје собе - обећава он, а директорка за 
изградњу општине Обилић Зорица Иванишевић, под чијим надзором ће тећи радови, 
најављује могућност да се Марковићима обезбеди и покућство. 
- Ово је прва кућа чију градњу финансира Министарство за КиМ на подручју општине 
Обилић. Надамо се да неће бити последња, и да ће министарство, у складуса 
финансијским могућностима, одобрити градњу још неколико кућа запотребе 
социјалних случајева и повратника, који најављују масовнији повратак.  
Упркос немаштини, Марковићи су, по добром старом српском обичају, припремили 
мајсторима свечани ручак, а за данас је најављен долазак представника министарства и 
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општине, од којих Марковићи очекују да испуне обећање и нађу радно место за једно 
од њих двоје, како би имали од чега да живе и прехране децу. 
 
 

УНХЦР ДОПРЕМАО ОРУЖЈЕ АРМИЈИ БИХ 
Политика, Датум : 25.5.2011, Страна : А4 

 
 
Бањалука – Да је бивши председник Републике Српске Радован Караџић знао 
зашто од Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) тражи да му достави 
документа о транспорту оружја и муниције бошњачкој Армији БиХ од маја 1992. 
до октобра 1995, потврђују документи који су у поседу нашег листа. Документи 
демантују ратну пропаганду да су голоруки Бошњаци били изложени агресији добро 
наоружане војске Републике Српске и истовремено угрожавају кредибилитет 
бошњачког ратног руководства, појединих држава и невладиних организација.  
„Записници о шверцу оружја и друге војне опреме у конвојима УНХЦР-а важни су 
да се покаже због чега је за нас било неопходно да задржимо контролу над таквим 
конвојима и прегледамо садржај, а такви прегледи нису били део удруженог 
злочиначког подухвата или резултат лоших намера”, навео је Караџић у захтеву. 
У документу од 29. маја 1993. – који се као и остали овде поменути може наћи на сајту 
www.slobodanpraljak.com – пише да је камион УНХЦР-а, регистарски број 10379, 
превезао у Бихаћ 3.570 електронских упаљача, 3.096 минобацачких пројектила калибра 
120 милиметара, 31.000 детонирајућих каписли, око 60.000 метака различитих 
калибара.  
Пошиљка је, као и остале, пакована у палете на којима је писало да су у њима месни 
наресци, пасуљ, млеко у праху, дечја храна, брашно, конзерве рибе... 
У документу строго пов. број 05-02-12/93 од 16. августа 1993, у три камиона УНХЦР-а, 
регистарских ознака 10345, 10343 и 10073, Петом корпусу Армије БиХ су, поред 
осталог, достављена четири противавионска митраљеза, 2.600 метака калибра 14,5 
милиметара, 17.230 метака калибра 12,7 милиметара, 386 минобацачких пројектила 
калибра 82 милиметра...   
Армија БиХ се наоружавала и преко Агенције за помоћ муслиманима трећег света 
(ТWРА), на чијем челу је био др Хатих ел Хасанеин. Према налазима аустријске 
полиције од 4. децембра 1995. преко рачуна агенције у Бечу је прошло више од 400 
милиона америчких долара. Више од половине потрошено је на куповину оружја и 
муниције који су прослеђени Армији БиХ. 
Потврда од 10. децембра 1992. сведочи да је Хасан Ченгић у Бечу преузео милион 
немачких марака од др Хасанеина за набавку материјално-техничких средстава за 
Армију БиХ.  
Ченгић је 16. октобра 1992. предао 108.000 марака Тахиру Реџеповићу из Орашја за 
набавку 892  минобацачке гранате и 50.000 метака калибра 7,9 милиметара. Документ 
број 147/02 од 4. јула 1992. потврђује да су Кризни штаб муслимана у Хрватској и 
Мешихат Исламске заједнице у Словенији и Хрватској (акт број 147/02) у сарадњи са 
Главним стожером Хрватске војске слали у БиХ гранате, минобацачке гранате, 
снајперске пушке, 20 ракетних лансера и 750 бацача РПГ...  
Бошњачка армија БиХ је, уз помоћ Хрватске и Словеније и прећутну сагласност 
западних сила, кршила и забрану авионских летова. Сарајевско „Ослобођење” је 22.  
маја  2005. објавило да су пилоти Ваздухопловне групе Армије БиХ обавили више од 
седам хиљада летова на релацији Загреб – Ћоралићи, аеродром код Цазина, – Тузла и да 
су превезли више од три хиљаде тона терета за одбрану БиХ. 
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БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА 
Данас, Датум : 26.5.2011, Страна : 4 

 
Резултати Пројекта грађанских права  
 
Београд - У оквиру Пројекта грађанских права, невладина организација Праксис 
је у протеклих седам година кроз 71.000 различитих захтева пружила директну 
правну помоћ, информисала или саветовала више од 29.000 избеглица и интерно 
расељених лица, истакнуто је јуче на конференцији за новинаре ове организације 
поводом завршетка пројекта.  
Иванка Костић, извршна директорка Праксиса, истакла је да се највећи број 
захтева односио на прибављање личних докумената и на бесплатно заступање у 
управним и судским поступцима.  
- Уз финансијску помоћ Министарства иностраних послова Краљевине Норвешке 
залагали смо се за права избеглица и интерно расељених лица. Током седам година, 
пружили смо бесплатну правну помоћ, информисали и саветовали избеглице и интерно 
расељена лица у вези са питањима приступа правима у земљи порекла, односно 
избеглиштва или расељеништва, указала је Костићева.  
Ивана Димић, правна саветница Праксиса, истакла је да је заштита имовинских права 
на Косову и Метохији била једна од основних активности у оквиру пројекта.  
Према њеним речима, интерно расељена лица су заступана пред судовима на Косову 
путем ангажовања адвоката у оставинским поступцима, случајевима грађења на туђем 
земљишту и поништења купопродајних уговора закључених на основу 
фалсификованих пуномоћја.  
Скупу је присуствовао и амбасадор Краљевине Норвешке Nils Ragnar Kamsvag, који је 
истакао да је пружање бесплатне правне помоћи избеглицама и интерно расељеним 
лицима неопходно како би остварили своја права. 
 
 

МАЊЕ ПРИЈАВА ПАРОВА НЕГО СТАНОВА ЗА ЊИХ 
Блиц – Београд, Датум : 26.5.2011, Страна : 2 

 
Завршен градски конкурс за продају 1.050 непрофитних станова 
 
Конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова завршен је јуче. 
Пристигло је 1.520 пријава, а једина категорија у којој има више станова (330) 
него што је упућено пријава (306) су млади брачни парови.  
За неки од ових станова по први пут су могли да конкуришу припадници категорија 
које до сада на то нису имале право, попут припадника Војске Србије или избегли и 
прогнани са простора бивше Југославије.   
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- Циљ је да се продајом ових станова омогући одржива изградња, односно да се новцем 
од продаје једног стамбеног блока гради следећи, уз минималне дотације из буџета. 
Ранијим начином  кредитирања нисмо могли да обезбедимо новац за даљу градњу без 
знатних средстава из буџета, међутим на овај начин ћемо моћи сваке године да градимо 
све више станова. Такође, купци са претходног конкурса још имају проблем да им се 
врати ПДВ и тај проблем нас је натерао да променимо услове продаје  рекао је Зоран 
Костић, члан Градског већа и председник градске Комисије за стамбена питања. 
Социјално непрофитни станови продаваће се по производној цени, а новина је да ће 
купци морати сами да обезбеде банкарски кредит за куповину стана. Ово је други 
конкурс по градској одлуци о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова. 
Први је био расписан у децембру 2007. за продају 1.000 градских станова. 
 
Антрфиле : Пријаве и станови на конкурсу  
 
КАТЕГОРИЈА (ЗАПОСЛЕНИ) БРОЈ ПРИЈАВА БРОЈ СТАНОВА  
Високошколска и научна делатност 116 50  
Основне и средње школе, домови ученика 210 175  
Здравство и социјална заштита 197 160  
Судови и јавна тужилаштва 32 30  
Полиција 102 70  
Војска Србије 70 30  
Градска управа и општине 165 50  
Млади брачни парови 306 330  
Ратни војни инвалиди 62 60  
Усвојиоци, стараоци и особе са ометеношћу 22 10  
Особе са тешким телесним оштећењем 46 20  
Самостални уметници 12 10  
Заслужни спортисти 10 5  
Избегли са простора бивше СФРЈ 179 50 
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ДЕЛЕ СЕ ПРЕХРАМБЕНИ ПАКЕТИ 
Дневник, Датум : 30.5.2011, Страна : 10 

 
СОМБОР: Избеглим и прогнаним лицима која живе на територији града Сомбора, 
по основу резултата конкурса Комесаријата за избелице Републике Србије, биће 
данас додељено 150 хуманитарних прехрамбених пакета.  
Пакети, чија је тежина 22 килограма биће, према речима повереника за избеглице 
у Сомбору Златка Милићевића, подељени у 10 часова у дворишту Грашалковић 
палате у Сомбору на Тргу светог Тројства, испред канцеларије сомборског 
повереништва. 
 
 

БЕОГРАД И ПРИШТИНА ПРЕД СПОРАЗУМОМ 
Блиц, Датум : 28.5.2011, Страна : 11 

 
Кетрин Ештон на Косову  
Висока представница Европске уније за спољну политику и безбедност Кетрин 
Ештон изјавила је јуче у Призрену да Приштина и Београд убрзо могу да постигну 
први споразум у дијалогу. Она је навела да је дијалог практичан начин за 
побољшавање живота људи, истакавши да се нада да ће његове практичне последице 
променити свакодневни живот људи. Ештон је са косовским премијером Хашимом 
Тачијем разговарала и о европској визији Косова. 
Разговарали смо о кључној будућности за Косово као дела ЕУ, о визији коју обоје 
делимо и за коју желимо да постане реалност. Разговарали смо о питањима од важности 
као што је питање визне либерализације, трговине, улоге Еулекса, као и о важност 
подршке у том смислу - рекла је Ештон. 
Архимандрит манастира Високи Дечани Сава (Јањић) затражио је јуче од Кетрин 
Ештон да подржи повратак косовских Срба и економско јачање српске заједнице 
на Косову. Он је дочекао Ештон током њене посете цркви Светог Ђорђа у Призрену. 
Према његовим речима, било каква решења за будућност би требало да садрже и 
потребе српског народа који је у најтеже време успео да својом жртвом остане на 
Косову. 
 
 

ЛСВ ПОДСЕЋА ВУЧИЋА 
Данас, Датум : 30.5.2011, Страна : 4 

 
Нови Сад - Лига социјалдемократа Војводине назвала је „срамном“ изјаву заменика 
председника напредњака Александра Вучића да оцена председника ЛСВ Ненада Чанка, 
да је Ратку Младићу било једноставно да се крије у Војводини с обзиром да у њој живи 
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велики број избеглица и да доста њих немају решену сву документацију, представља 
„фашизам“.  
„Посебно је поражавајуће да избеглице на овакав начин, од непостојећих напада, брани 
управо Вучић који је заједно са својим дугогодишњим шефом и узором Војиславом 
Шешељом био носилац политике Карловац - Карлобаг - Огулин - Вировитица, која је и 
довела до тога да ти људи буду приморани да напусте своје домове. Уједно, због те 
политике и Војводину је напустио велики број избеглица и зато се Вучићевом 
дугогодишњем шефу тренутно суди у Хагу“, саопштила је јуче портпаролка Лиге 
Александра Јерков.  
ЛСВ подсећа да је Вучић, као високи функционер радикала, 2007. на згради РТВ Б92 
лепио налепнице „Булевар Ратка Младића“, а за говорницом Скупштине Србије 
показао плакат на којем пише „Сигурна кућа за Ратка Младића“. 
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ЗА СОМБОР 150 ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА 
Дневник, Датум : 31.5.2011, Страна : 11 

 
СОМБОР: На основу резулата конкурса републичког Комесаријата за избеглице на 
који су аплицирала избегла и прогнана лица која живе на територији Града 
Сомбора, како је и најављено, јуче је додељено 150 хуманитарних, претежно 
прехрамбених, пакета.  
Како је приликом поделе ових пакета рекао градски повереник за избеглице Златко 
Милићивић, пакети тежине од око 22 килограма, садрже брашно, уље, шећер, со, 
конзерве  и саламе, додајући да су пакети намењени најугроженијим породицама ове 
популације. Подели ове транше хуманитарне помоћи избеглим и прогнаним лицима у 
Сомбору присутвовао је  и градоначелник Немања Делић. 
 
 

ЕФГ БАНКА ДАНАС ПОЧИЊЕ ИСПЛАТУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ 
Пресс, Датум : 31.5.2011, Страна : 8 

 
Кеш 145 милиона евра неће утицати на кретање девизног курса  
 
БЕОГРАД - Исплата овогодишње рате обвезница старе девизне штедње почиње 
данас, и то преко Еуробанк ЕФГ, која ће као званични агент Владе Србије 
сервисирати новац грађанима. У те сврхе биће издвојено 145 милиона евра из буџета 
Републике Србије. 
- Биће исплаћени сви клијенти који доставе валидну документацију. Потребно је 
да покажу важеће личне исправе, а то су лична карта, избегличка легитимација, 
легитимација расељеног лица или пасош, и извод о стању на рачуну у Централном 
регистру, депоу и клирингу за хартије од вредности - наводе у Еуробанк ЕФГ. 
Они кажу да је додатни документ неопходан само клијентима чија доспела рата прелази 
износ од 5.000 евра, као и клијентима који нису подизали своје обвезнице последње две 
године. 
- Власник обвезница поред идентификационог документа прилаже и неки од додатних 
докумената, а овлашћено лице уз идентификациони документ прилаже још и 
фотокопију власниковог идентификационог документа. Документи који се у ову сврху 
могу прихватити су пасош, возачка дозвола, оверена здравствена књижица, последњи 
чек од пензије, телефонски рачун за претходни месец, рачун за утрошену електричну 
енергију или рачун комуналних услуга за претходни месец - објашњавају у овој банци. 
Економисти сматрају да ова сума неће много утицати на кретање девизног курса, али да 
су могућа мања померања у правцу слабљења евра. С тим се слаже и власник 
мењачница „Пантер“ Жељко Пантовић. 
- Примећено је претходних година да после исплате девизне штедње има мањих 
померања курса, али не тако значајних - наглашава Пантовић. 
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