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ИЗБЕГЛИЦЕ ТРАЖЕ РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ 
Правда, Датум : 1.3.2011, Страна : 9 

 
БЕОГРАД - Представници 100 избегличких удружења предаће данас председници 
Скупштине Србије Славици Ђукић-Дејановић копију 45.000 потписа грађана који 
су подржали петицију за поштовање људских и посебно имовинских права 
прогнаних и избеглих Срба из Хрватске.  
Копије потписа, како је „Правда" већ јавила, прошле недеље су предате председнику 
Србије Борису Тадићу, а наредних дана ће бити уручене и премијеру Мирку 
Цветковићу, наводи се у саопштењу Коалиције удружења избеглица у Србији. 
 
 

СВЕ ПОВРАТНИКЕ МУЧЕ ИСТИ ПРОБЛЕМИ 
Политика, Датум : 1.3.2011, Страна : А4 

 
Бањалука – На округлом столу „Повратак, опстанак или поновни одлазак”, који је 
јуче одржан у Бањалуци и у чијем средишту је био положај Хрвата, констатовано 
је да суштински нема разлике између Хрвата, Бошњака и Срба који су у рату 
избегли из својих домова у БиХ. Округли сто је организовала Заједница 
прогнаних Хрвата и повратника у РС. 
Покровитељ округлог стола потпредседник РС др Емил Влајки је рекао да се положај 
Хрвата у Српској не разликује од положаја Бошњака, као и Срба који су избегли из 
Федерације БиХ. „Бошњаци као и Срби и Хрвати трпе одређену врсту дискриминације 
у погледу повратка на предратна огњишта. То је универзални проблем. Реч је о 
проблему спојених посуда који треба заједнички решавати”, казао је Влајки. 
На округлом столу је, осим тога, скренута пажња на то да свим повратницима треба 
обезбедити основне предуслове за нормалан живот – путеве, струју, водоводе, 
канализације, безбедност... У том контексту председник Заједнице прогнаних Хрвата и 
повратника БиХ Штефо Масатић је рекао: „Повратак Хрвата у РС није успео, останак је 
споран и остаје нам трећа варијанта да створимо боље услове за живот онима који су се 
вратили кроз изградњу комуналне инфраструктуре, а онда можемо говорити о 
позивима за повратак.” 
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ВОРЛИК ПОЛАЖЕ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ 
Правда, Датум : 2.3.2011, Страна : 8 

 
БЕОГРАД – Амбасадорка Мери Ворлик учествоваће данас у Кладову у полагању 
камена темељца за избегличке станове, саопштено је из амбасаде САД. 
Стамбену зграду, вредну око 400.000 долара, финансира Биро за популацију, 
избеглице и миграције Стејт департмента, а пројекат спроводи Дански савет за 
избеглице, уз подршку Комесаријата за избеглице Србије.  
По завршетку градње, у њој ће живети 14 избегличких и расељених породица сада 
смештених у колективном центру Караташ, као и три социјално угрожене 
породице из самог Кладова. 
 
 

НЕМА ЕВРОПЕ БЕЗ ЉУДСКИХ ПРАВА 
Правда, Датум : 2.3.2011, Страна : 9 

 
АПЕЛ СРБА ИЗБЕГЛИХ ИЗ ХРВАТСКЕ ЕУ И СРПСКИМ ВЛАСТИМА 
 
Избеглице траже и заседање Народне скупштине Србије посвећено њиховим 
проблемима, а од Владе Србије да изради платформу 
 
БЕОГРАД – Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба 
исељених из Хрватске предали су јуче потписе подршке петицији, којом захтевају 
од председнице Народне скупштине Србије Славице Ђукић-Дејановић да утиче на 
ЕУ како би се Хрватској онемогућило да потпише уговор о приступању све док не 
почне да поштује њихова грађанска и имовинска права. 
Листе са 65.000 потписа избеглих и прогнаних из Хрватске који подржавају овај захтев 
требало би, како очекују избегличка удружења, да подстакну српске власти и 
администрацију ЕУ да посвете пажњу нарушавању људских права и да одложе 
затварање 23. поглавља Споразума о придруживању Хрватске европској унији, које се 
односи на правосуђе и људска права. 
– Председници српског парламента доставили смо Предлог резолуције у којој 
тражимо да Народна скупштина Србије констатује кршење људских права 
избеглица, да подржи наш апел ЕУ, а од Владе Србије да изради платформу о 
решавању наших проблема и да се око тога ангажује у Бриселу и осталим важним 
међународним центрима – рекао је после предаје потписа јуче новинарима 
Миодраг Линта, председник Координације избегличких удружења. Текст прелога 
резолуције садржи шест тачака, а у првој се констатује да Хрватска крши људска права, 
те да се пут Хрватске ка ЕУ заустави док у области људских права не достигне 
европске стандарде. 
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Бивши Карловчанин Миле Дакић (83) жали се да је закинут годинама радног стажа, а 
тако и на износу пензије која му стиже из Хрватске. 
– На нама најстаријима Хрватска се иживљава, одуговлачећи или заобилази проблеме 
људи који се сада налазе у Србији. Признали су ми само 28 од навршених 38 година 
стажа, а радио сам и био осигуран. Имао сам и прописно оверен образац М4, јер сам се 
1991. године спремао за пензију, али они га једноставно нису признали – каже Дакић. 
Он додаје и да тачно зна колику би пензију имао да је остао у Хрватској и наводи да 
његов колега из Карловца Ђуро Затезало, који је увек имао исту плату као и он. сада 
има 5.700 куна, док он има само 2.800. 
– Ниједан Србин који је имао већи особни доходак не може доћи до извода о свом 
радном стажу, односно о висини зарада. Они то једноставно не дају, не признају радни 
стаж, и ту смо немоћни. А Србима су одузете хиљаде година радног стажа – упозорава 
Дакић. 
 
Антрфиле : Потраживања Срба од Хрватске 
 
Станови око - 50.000 (25.000 станарских права) Одштете за срушене куће - 10.000 
објеката Пословни простори око - 30.000 (само УНПА зоне) Оштећених пензионера  - 
50.000 (просек 81 пензија) Имовина Срба у свим аспектима -  30 милијарди евра 
 
 
 

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРЕДСЕДНИЦИ ПАРЛАМЕНТА 
Политика, Датум : 2.3.2011, Страна : А7 

 
Представници избегличких удружења и завичајних клубова доставили су јуче 
председници Скупштине Србије Славици Ђукић-Дејановић предлог резолуције о 
правима избеглица и копије потписа подршке петицији којом се тражи правично и 
трајно решење станарских, имовинских и других стечених права Срба из Хрватске. 
Текст резолуције предао је председник Коалиције избегличких удружења у Србији 
Миодраг Линта. 
„Овим акцијама тражимо од свих релевантних институција да се процес 
придруживања Хрватске Европској унији не настави док се не реше сва наша 
имовинска, стечена, станарска и друга права”, рекао је Линта. 
Према предлогу резолуције, иза кога стоји више од 100 избегличких удружења, 
Скупштина Србије требало би да констатује да Република Хрватска крши људска права 
избеглих и прогнаних Срба и грађана Србије. У резолуцији се даје подршка захтевима 
из петиције и тражи од Владе Србије да изради платформу за суштинске разговоре с 
владом у Загребу о проналажењу трајног решења свих отворених питања. 
 
 

СРБИМА ВРАТИТИ ИМОВИНУ ПРЕ УЛАСКА ХРВАТСКЕ У ЕУ 
Политика, Датум : 2.3.2011, Страна : А7 

 
Богдан Матић, хирург из Госпића, неколико деценија био је носилац станарског 
права над станом у овом граду. Током 1991. године завршавао је и изградњу 
породичне куће у Госпићу, али убрзо је избио рат и доктор Матић је са породицом 
избегао у Србију. Непуну годину касније хрватски суд му одузима стан, под 
изговором да у њему нико не живи више од шест месеци. По завршетку рата 
Матић је затражио да му бар буде обновљена кућа, која је током ратних збивања 
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запаљена, али је његов захтев одбијен уз објашњење да то није адреса која је 
наведена као место његовог пребивалишта. Четворочлана породица Матић данас 
живи у Земуну, у свом стану од 37 метара квадратних за који отплаћује кредит.Богдан 
Матић је само један од 45.000 потписника петиције избеглих и прогнаних Срба из 
Хрватке који чекају да им Хрватска врати имовинска, станарска и друга права одузета 
током ратних збивања.  
– Овај број није коначан, јер почиње други круг потписивања исте петиције. Прва 
копија потписа предата је председнику Борису Тадићу, а затим и свим шефовима 
посланичких група, као и европским институцијама. Иако је подршка председника 
изостала, али и Милорада Пуповца, председника Српског националног већа Хрватске, 
ми смо задовољни јер се огласио Мелвут Чавушоглу, председник Парламентарне 
скупштине Савета Европе – каже Миодраг Линта, председник „Коалиције удружења 
избеглица у Републици Србији”. Наш саговорник истиче да је Чавушоглу, између 
осталог, у свом одговору навео да је неуспех у враћању имовинских права заправо 
кршење људских права.  
– Уз то, обећао је да ће проблеме наведене у петицији предочити челницима Хрватске и 
ЕУ првом наредном приликом. Како је казао, петицију је проследио и Одбору за 
миграције, избеглице и становништво Парламентарне скупштине уз захтев да је 
размотри током свог рада који се буде односио на стање расељених лица у Европи – 
објашњава Линта.  
А повод за покретање ове петиције је чињеница да је Хрватска прошле године добила 
сагласност од ЕУ да отвори преговарачко поглавље 23 под називом „Правосуђе и 
темељна људска права” без услова да врати одузета права избеглицама. 
– Постоји 10.000 породица из Хрватске чије су куће и викендице срушене у 
терористичким акцијама ван подручја ратних дејстава и хиљаде оних чије су куће 
срушене на подручју бивше Крајине. Људи код комшија виде своје тракторе, 
аутомобиле, ограде. Процењује се да је исплата пензија прекинута за око 50.000 
пензионера и да им Хрватска у просеку дугује по 81 пензију – набраја Линта проблеме 
који и даље остају нерешени.  
Наш саговорник истиче да Коалиција од Хрватске захтева да нашем Министарству 
правде буде достављен коначан списак свих осумњичених, оптужених и осуђених за 
ратне злочине. 
Замолили смо нашег саговорника да прокоментарише анкету Међународне 
организације за миграције која треба да понуди преглед положаја и потреба бивших 
носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији. 
Ова акција има неколико недостатака. Пре свега, не истиче у први план права избеглих 
и прогнаних лица и не обухвата све оне који су поседовали покретну и непокретну 
имовину, већ само носиоце станарског права. Ипак, наше удружење подржава напоре 
да се помогне онима који су у тешком социјалном и економском положају – истакао је 
Линта. 
 
 

РАДИМО НА ПОВРАТКУ ИЗБЕГЛИЦА 
Курир, Датум : 2.3.2011, Страна : 4 

 
Иво Јосиповић 
ЗАГРЕБ - Хрватска је као један од својих приоритета, не само према Србији него и 
према својим грађанима, истакла повратак избеглица и регулисање питања 
њихове имовине и на томе се заиста интензивно ради, изјавио је јуче хрватски 
председник Иво Јосиповић. 
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Одговарајући на питање у вези с петицијом српских избеглица из Хрватске са 45.000 
потписа, којом се тражи да Србија констатује да Хрватска крши људска права Срба 
избеглих из Хрватске, Јосиповић је признао да има проблема и да постоје људи који су 
можда с правом незадовољни. 
 
 
 

ЗА ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОСТАЛИ БЕЗ 2.000 ЂАКА 
Дневник, Датум : 2.3.2011, Страна : 14 

 
НОВЕ СЕОБЕ 
 
То што је ових дана саопштио руководилац Одељења друштвених делатности у 
бачкопаланачкој општини др Небојша Кузмановић, треба да забрине и да надлежнима 
послужи за озбиљнију анализу. Кузмановић је изнео податак да у овој општини ради 
десет основних школа, три средње, предшколска установа, школа за образовање деце с 
посбеним потребама и школа за основно музички образовање. Али, најалармантнији 
податак је онај да је у последње две деценије број ђака пао са 7.500 на око 5.500.                  
И за саму Бачку Паланку, односно варош без 13 села, демографска статистика брине, с 
тим што је у селима све још горе. По попису из 2002. године Бачка Паланка има 29.449 
становника, а чак 25.560 је пунолетних. У 10.051 домаћинству просечно живи 2,92 
становника, а просечна старост је 39 година. Мушкарци су просечно млађи, с 37,6 
година, док представнице лепшег пола живе дуже и просечно имају 40,3 година.                 
Оно што нигде не пише и чиме се статистика не бави су сазнања мини-анкета међу 
младима, да њих 60 одсто жели да напусти ову средину. Део је већ отишао, привремено 
или трајно, у последње две деценије, и то великим делом у иностранство. 
Други део се преселио, углавном у Нови Сад, где се, наводно, лакше долази до 
посла, а они чији су родитељи имућнији сада у новим становима живе у Београду. 
У периоду распада СФРЈ овде је због великог броја избеглица број становника 
вештачки порастао, али после најављеног пописа многи ће морати да ставе прст 
на чело. Јер, упозоравају надлежни, ако се настави сеоба из ове општине, која 
статистички важи за развијенију у Србији, овде ће остати старци, а Нови Сад и Београд 
биће све бројнији. 
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ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Правда, Датум : 3.3.2011, Страна : 15 

 
ЛОЗНИЦА – Интерно расељени са КиМ, који већ дуже бораве у Лозници, а немају 
где да се врате, ускоро ће добити нове куће. За изградњу нових кућа СО Лозница 
је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, обезбедила грађевински материјал.  
Услов је да су држављани Србије са пребивалиштем у Лозници, да имају грађевинско 
земљиште и дозволу за изградњу. 
 
 

СПОРНИ СТАНОВИ ИЗБЕГЛИЦА И ЉУДСКА ПРАВА 
Дневник, Датум : 3.3.2011, Страна : 23 

 
НЕДОСТАЈУ УБЕДЉИВИ КОРАЦИ ХРВАТСКЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ 
 
БРИСЕЛ: Европска комисија саопштила је јуче у Бриселу да су потребни даљи 
„убедљиви кораци” власти у Загребу у реформи правосуђа и побољшању основних 
права, укључујући повратак избеглица, да би Хрватска могла да очекује 
закључење техничког дела преговора о чланству с ЕУ.  
Европска комисија је у прелазном извештају нагласила да Хрватска јесте остварила 
„значајан напредак” у преустројству правосуђа и заштити основних права, али да су 
нужни „даљи битни напори”, посебно убедљиви резултати у правосуђу и борби против 
корупције, као и да се ухвати у коштац с некажњивошћу за ратне злочине. Један 
званичник ЕК новинарима је објаснио да још нема довољно доказа да је хрватско 
правосуђе независно и делотворно, да и даље постоје мањкавости око постављања и 
реизбора судија и тужилаца, као и знатан постотак нерешених судских предмета. У 
извештају се наводи и да питање „деполитизације и професионалности полиције још 
није у потпуности решено”. 
Сама хрватска агенција за борбу против корупције (УСКОК) јесте остварила „битне 
резултате”, али у ЕК очекују да и на тој основи дође до пресуда које су засад изостале. 
На питање новинара колико би таквих пресуда било нужно да се ЕК осведочи у 
ефикасност правосуђа и борбе против корупције, извор у Бриселу је узвратио да је 
битно да пресуде докажу да судство истински и независно функционише. Европска 
комисија у извештају од власти у Загребу тражи убедљиве резултате и у „решавању 
отворених питања око повратка избеглица”. Европски комесар за проширење Штефан 
Филе рекао је да „хрватској влади препоручује да уложи напоре у преговорима око 
кључног поглавља (правосуђа)”. Филе је додао да је Европска комисија спремна да 
подржи закључење преговора ЕУ са Загребом „пошто Хрватска испуни  наведене 
захтеве” из извештаја ЕК. 
 „Надам се да ће овај извештај помоћи хрватској влади и хрватском народу у целини да 
удвоструче напоре на овом кључном пољу”, поручио је европски комесар за 
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проширење. У извештају ЕК о поглављу 23 преговора ЕУ-Хрватска о чланству, које се 
тиче правосуђа и темељних права, јасно је предочено властима у Загребу шта морају да 
учине да би у догледно време могле да рачунају на окончање техничког дела преговора. 
Филеова представница за штампу Наташа Батлер новинарима је рекла да се услови у 
поглављу 23 преговора с Хрватском односе и на укупно 10 јасних обавеза, укључујући 
пуну сарадњу с Хашким судом.  
Она је додала да је, када су у питању повратак избеглица и заштита мањина, 
Европска комисија утврдила да у 2009. години нису остварени постављени 
циљеви хрватске владе око повратка избеглица, враћања власничких и 
станарских права и обнове кућа. „Хрватска мора спровести те циљеве постављене 
у 2009. и зајамчити поштовање људских права, ојачати заштиту мањина, 
укључујући истинску примену уставног закона о правима националних мањина, 
тако да сви ти услови морају бити испуњени”, закључила је представница за 
штампу европског комесара за проширивање. У извештају ЕК се наводи да 
акциони план хрватске владе за бивше носиоце станарских права за 2009. годину 
није испуњен, јер недостаје 2.070 станова. 
Наташа Батлер навела је да не може давати никакве процене да ли Хрватска, имајући у 
виду извештај Европске комисије, може да оконча преговоре о чланству с ЕУ до јуна 
ове године, што је рок којем се надају у Загребу.  Раније се у круговима ЕУ 
процењивало да би Хрватска, ако у догледно време оконча техничке преговоре, могла 
2013. да постане чланица Уније, а сад се спомиње да би то могло да се догоди и 
касније, 2014. године. 
 
 

ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК СВИМ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Политика, Датум : 3.3.2011, Страна : А4 

 
Бањалука – Председници Републике Српске и Хрватске Милорад Додик и Иво 
Јосиповић сагласили су се на јучерашњем састанку у Славонском Броду да треба 
решити проблем свих избеглица, без обзира на то да ли су у питању Срби, Хрвати 
или Бошњаци, јавио је Радио РС. 
Додик је још једном позвао све који желе да се врате у РС да то и учине и истакао да 
нема системских препрека за повратак. Он је истакао да су безбедносни услови у РС 
знатно бољи него раније и додао да се заједнички мора радити на решавању 
економских проблема, који погађају и РС и Хрватску. 
„И овог пута позивам све оне који желе да се врате у РС, да то учине несметано, а 
имаће сигурно подршку органа власти РС и гаранцију за своју безбедност”, рекао је 
Додик. 
Председник РС је нагласио да је важно да Хрватска последњих година отвара 
могућности за повратак и да регулише имовинска права избеглица. Додик је 
оценио да је на решавању проблема повратничке и избегличке популације на 
састанку постигнут „додатни квалитет” јер су представници удружења ових 
грађана могли да представе своје проблеме. „Ово је сигурно важан допринос већ 
успостављеној активности и ми ћемо и даље радити на том плану”, рекао је 
Додик. 
Иво Јосиповић је рекао да Хрватска жели да се реше проблеми свих избеглица, без 
обзира на то да ли су Хрвати, Срби или Бошњаци и да је присутна нова, позитивна 
клима, која иде у прилог повратку и осигуравању права која треба да имају та лица. 
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„Заложићемо се да се питање повратка и уређења права и са једне и са друге границе 
интензивира и да се коначно, након толико година, та права и уреде”, рекао је 
Јосиповић након састанка делегација Хрватске и РС. 
Он је истакао да су начела врло јасна и да подразумевају право на имовину, пуно 
право на повратак, и да власти у Хрватској, БиХ и РС гарантују пуну безбедност. 
Коментаришући петицију удружења Срба из Хрватске којом од европских 
институција траже да блокирају улазак Хрватске у ЕУ док не реши стамбено 
збрињавање избеглих и прогнаних Срба, Јосиповић је рекао: „Велики број људи 
заиста је решио питање имовинских права и заиста је неозбиљно рећи да се не 
ради на том плану.” Он је додао да је „направљен додатни напор са Србијом да се 
осмисли пројекат који ће омогућити повратак и приступ имовини онима који то 
желе, као и останак онима који се за њега одлуче”. 
Јосиповић и Додик су положили венце на споменик деци страдалој у протеклом рату у 
Славонском Броду. Они су посетили и темеље православне цркве Светог 
великомученика Георгија, у центру Славонског Брода, која је порушена у протеклом 
рату. Додик је казао да је ово прилика да се потенцира обнављање овог храма и да за то 
и у Славонском Броду постоји добра воља. 
 
 

ПОПИС ИЗБЕГЛИЦА 
Дневник, Датум : 3.3.2011, Страна : 10 

 
 
ВРБАС: У Повереништву за избеглице општине Врбас у току је евиденција 
грађана који су носиоци станарског права у Хрватској. Образац који је насловљен 
као „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског права из Хрватске 
који бораве у Србији” попуњава носилац станарског права, а ако то из неког 
разлога није могуће, образац може попунити и члан домаћинства. Анкету спроводи 
Међународна организација за миграције у сарадњи с НВО „Комитет за помоћ и 
заштиту”.  
Први пут оваква евиденција спроведена је пре 10 година, а сада је у току ажурирање 
тадашњих података и евидентирање оних који то нису учинили пре 10 година, без 
обзира да ли имају избеглички статус или не. Евидентирање не значи покретање било 
каквог правног поступка, нити представља формални захтев који би био прослеђен 
хрватским властима. То је само анкетни лист, односно пријава за евидентирање потреба 
лица лишених станарских права у Хрватској, како би се стекла реална слика о 
бројности и стању таквих случајева. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 04.03.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ЗГРАДА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ДОЛАРА 
Данас, Датум : 4.3.2011, Страна : 20 

 
У Кладову почела градња 17 станова за избегла и социјално угрожена лица 
 
Кладово - У граду на Дунаву  положен је темељац за градњу зграде у којој ће бити 
збринуто 17 породица избеглих, расељених и социјално угрожених. Објекат који се 
гради у Кладову вредан је 500.000 америчких долара, у оквиру програма под 
називом „Социјално становање у заштићеним условима“. Пројекат финансира 
Влада САД преко свог Бироа за становништво, избеглице и миграцију, а спроводи 
га Дански савет за избеглице.  
Свечаности у Кладову присуствовала је амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик која 
је изјавила да ће Биро за популацију, избеглице и миграције америчке владе у изградњу 
стамбене зграде у Кладову уложити 400.000 долара. Амбасадорка Ворлик је навела да 
ова стамбена  зграда треба да буде подигнута за четири месеца, односно да ће  
почетком јула кључеви бити предати будућим станарима. Присутан је био  и амбасадор 
Данске Мете Нилсен, који је изразио задовољство што Дански савет за избеглице 
спроводи још један пројекат чији је циљ побољшање услова живота избеглица, 
расељених и социјално угрожених.  
Општина је обезбедила земљиште, инфраструктуру и све дозволе за изградњу овог 
објекта. Председник општине Дејан Николић рекао је да ће смештај добити 14 
породица из колективног центра Карата, као и три социјално најугроженије 
фамилије с подручја ове комуне, као и да је до 21. марта отворен конкурс за доделу 
ових станова, који се дају на коришћење. 
 
 

ЈОСИПОВИЋ: ПЕТИЦИЈА ИЗБЕГЛИХ СРБА БЕЗ ОДЈЕКА 
Дневник, Датум : 4.3.2011, Страна : 25 

 
ЗАГРЕБ: Председник Хрватске Иво Јосиповић изјавио је Танјугу да петиција 
представника удружења избеглих Срба из Хрватске који позивају да се даља 
евроинтеграција Хрватске услови решењем њихових проблема не може омести 
пут његове земље у ЕУ.  
„Петиција у Хрватској није добила неки већи одјек”, изјавио је Јосиповић, подсећајући 
да су се Хрватска и Србија на политичком нивоу договориле како да се решавају ова 
питања.  Представници избегличких удружења доставили су ове недеље председнику 
Србије и председници Скупштине Србије копије 45.000 потписа подршке петицији 
којом се тражи правично и трајно решење станарских, имовинских и других  права 
Срба из Хрватске, а од релевантних институција да се процес придруживања Хрватске 
ЕУ не настави док се ти проблеми не реше. Јосиповић је напоменуо и да су избеглице 
свесне да ће њихови проблеми бити лакше решавани у европском окружењу. 
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„Један од организатора петиције је, штавише, на телевизији изјавио да подржава 
Хрватску, да јој жели свако добро и европску будућност, свестан да ће се и 
проблеми избеглица лакше решити у европском окружењу”, рекао је Јосиповић.  
Председник Хрватске је подсетио да су се Загреб и Београд принципијелно на 
политичком нивоу договориле како решавати проблем људи који живе у избеглиштву. 
Јосиповић је и прекјуче новинарима у Загребу поновио да Хрватска активно ради на 
решавању питања свих оних који желе да се врате. 
Повод за прикупљање потписа представника удружења Срба избеглих из Хрватске 
била је одлука којом је ЕУ 30. јуна 2010. дала сагласност Хрватској да отвори 
преговарачко Поглавље 23 о правосуђу и људским права без услова за поштовање 
права избеглих и прогнаних Срба. 
Петиција је крајем новембра упућена на 157 релевантних адреса на којима су 
надлежни органи и институције Србије и Хрватске, челници и институције ЕУ, 
УН, владе САД, Русије, Кине и водећих европских земаља. Акција прикупљања 
потписа подршке петицији почела је 15. децембра и до 31. јануара је прикупљено 
45.000 потписа, а траје до 31. марта. 
 

 
ЗБРИЊАВАЊЕ ПОВРАТНИКА 

Политика, Датум : 4.3.2011, Страна : А4 
 
Загреб - Хрватска влада је јуче донела одлуку о стамбеном збрињавању 
повратника - бивших носилаца станарског права ван подручја посебног државног 
старања (ПДС) јавља Танјуг.  
Како је саопштено из кабинета владе, одлуком се утврђују услови за остваривање 
стамбеног збрињавања повратника бивших носилаца станарског права који нису 
власници куће или стана, а нису их ни на који начин отуђили, односно нису стекли 
правни положај заштићеног најмопримца, а живели су у становима у друштвеном 
власништву на подручју Хрватске, које је ван ПДС. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 05.03.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ПОСТУПЦИ ПРОТИВ СРБА 
Правда, Датум : 5.3.2011, Страна : 4 

 
БЕОГРАД – Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба 
из Хрватске затражили су од српског тужилаштва да се заузме да хрватско 
правосуђе кривичне поступке против Срба води у складу с правним стандардима 
и предложили да се ратни злочини решавају разменом предмета српског и 
хрватског тужилаштва.  
„У последњих 20 година, хрватско правосуђе је, у великом броју случајева, поступке 
против Срба водило на етничкој основи“, истакнуто је у саопштењу Коалиције 
удружења избеглица у Србији. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 5.3.2011, Страна : 17 

 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Расписан је конкурс за доделу новчане помоћи 
избегличким породицама, чији је укупни износ 600.000 динара. Средства додељује 
Комесаријат за избеглице Републике Србије, у склопу пројекта помоћи за 
економско осамостаљивање избегличких породица. Конкурс траје до 15. марта, а 
биће изабране четири породице, које ће добити по 150.000 динара. 
 
 

БЕОГРАД ПОМАЖЕ ОСОЈАНУ 
Правда, Датум : 5.3.2011, Страна : 11 

 
ОСОЈАНЕ – У месту Осојане на Косову у петак је постављен камен темељац за 
изградњу вртића који се финансира средствима града Београда у износу од осам 
милиона динара, а председник општине Исток Драгољуб Репановић овом приликом 
казао је да је донација града Београда битан гест и велики подстрек повратницима овог 
краја. 
Председник Комисије за доделу материјалне и нематеријалне помоћи неразвијеним 
општинама Мирослав Чучковић је рекао да је концепт развоја и останка Срба на овом 
подручју од велике важности, па је зато за ова пољопривредна домаћинства држава 
обезбедила 22 трактора обезбедити прикључну механизацију, као и подршку за засаде 
јагоде, белог лука и репе. 
– За опстанак је важно и постојање квалитетних објеката за образовање и чување деце, 
тако да ће убудуће много више српске деце у Осојанима моћи да живи као и деца у 
Београду – истакао је Чучковић. 
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ОТВОРЕНО ЧАК 50.000 СТАНОВА 
Вечерње Новости, Датум : 6.3.2011, Страна : 7 

 
ИЗБЕГЛИ СРБИ ТРАЖЕ ДА БЕОГРАД И ЗАГРЕБ ИЗГЛАДЕ СВЕ СПОРОВЕ ПРЕ 
УЛАСКА ХРВАТСКЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ 
 
Враћање покретне и непокретне имовине прогнанима није ни почело. Тајне листе 
 
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба исељених из 
Хрватске предали су протекле недеље на више адреса у Београду петицију којом 
захтевају од Србије и ЕУ да утичу како би се Хрватској онемогућило да потпише 
уговор о приступању док не почне да поштује њихова грађанска и имовинска права. 
- До сада смо прикупили 45.000 потписа, које смо предали како председнику Србије, 
тако и Скупштини и свим посланичким групама. Од свих очекујемо подршку, а 
највише од Владе, која би требало да у што краћем року изради платформу за разговоре 
са Владом Хрватске - сматра Миодраг Линта, председник Координације избегличких 
удружења. 
Линта истиче да није у реду да Хрватска потписује уговор о приступању ЕУ, а да су у 
исто време Срби и даље грађани другог реда у тој држави. 
- Враћање покретне и непокретне имовине прогнаним Србима практично није ни 
почело, а ради се, на пример, чак о 50.000 станова. Све време активни су и тајни 
спискови оптужених за наводне ратне злочине. Да ли су то европске вредности 
Хрватске!? - пита Линта. - Такође, велики број држављана Србије је пре рата 
радио у Хрватској. Стекли су стаж, добили станове или градили викендице, које су 
одузете или срушене. Тражимо да се реше и њихови проблеми. 
Ова иницијатива није дочекана са разумевањем у Хрватској. И поред тога што је Иво 
Јосиповић признао да постоје проблеми са правима Срба, председник Хрватске је 
поручио да „нема потребе да се Загребу на путу у ЕУ подмеће камен спотицања“. 
- Не желимо никоме да стављамо клипове. Напротив. Инцијатива није уперена против 
Хрватске, већ је заправо у њеном интересу. Баш као што је и у интересу државе Србије. 
Решавање ових проблема једини је начин да дође до коначног помирења два народа. 
Нажалост, нисмо приметили да у Хрватској постоји политичка воља. Зато смо и 
покренули ову акцију, како би све стране некако натерали да коначно започну дијалог - 
објашњава Линта. 
 
Антрфиле : СТРАХ ОД ПОПИСА 
 
Додатни проблеми могли би да настану после пописа становништва у Хрватској у 
априлу ове године. Саво Штрбац, председник Документационо-информативног центра 
„Веритас“, каже: 
- Уочи распада Југославије у Хрватској је живело преко 600.000 Срба, да би се на 
последњем попису пре десет година као припадници српске националности изјаснило 
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свега 200.000 људи, што је износило 4,5 одсто становништва. Због свих потеза хрватске 
државе, који су за циљ имали да дестимулишу повратак избеглих лица, плашим се 
какви ће бити резултати новог пописа - упозорава Штрбац. 
 
 

КОРИГУЈУ СПИСАК 
Вечерње Новости, Датум : 7.3.2011, Страна : 18 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ У ВРБАСУ 
 
ВРБАС - У Повереништву за избеглице у општини Врбас у току је евидентирање 
грађана, носилаца станарског права у Хрватској. 
Образац, који је насловљен као „Преглед положаја и потреба бивших носилаца 
станарског права из Хрватске који бораве у Србији“, попуњава носилац станарског 
права, а ако то из неког разлога није могуће, може да га попуни и члан домаћинства. 
Анкету спроводи Међународна организација за миграције, у сарадњи са НВО „Комитет 
за помоћ и заштиту“. 
Први пут оваква евиденција спроведена је пре деценију, а сада је у току ажурирање 
података и евидентирање оних који то тада нису учинили, без обзира да ли имају 
избеглички статус или не. 
Евидентирање не значи покретање правног поступка, нити представља формални 
захтев, који би био прослеђен хрватским властима. То је само начин да се стекне слика 
о бројности таквих случајева. 
 
 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ 
Блиц – Србија, Датум : 7.3.2011, Страна : 2 

 
ЛОЗНИЦА - Градско повереништво за избеглице и расељена лица у Лозници 
реализоваће у наредне две недеље нови пројекат у сарадњи са италијанском 
невладином организацијом „Интерсос“, а реч је о финансијској помоћи при 
откупу домаћинстава. Висина новчаног износа је 770.000 динара, уз обавезу оних 
који откупе сеоско домаћинство да га у наредних пет година не могу продати нити 
отуђити на било који начин. 
Избегла и расељена лица могу да конкуришу и за доделу помоћи у грађевинском 
материјалу, а реч је о помоћи укупне вредности од 800.000 динара за расељенике који 
су пре 1. јануара 2010. године остварили пребивалиште на подручју Лознице и који 
имају држављанство Србије. 
Право на помоћ имају породице интерно расељених лица која станују и власници су 
стамбених неусловних објеката, као и домаћинства која имају започету градњу кућа са 
свом потребном грађевинском документацијом са дозволом за градњу и да су на 
земљишту које је могуће легализовати. Јавни оглас траје до 11. марта. 
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ИЗБЕГЛИЦАМА 600.000 
Правда, Датум : 8.3.2011, Страна : 18 

 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – У Петровцу на Млави расписан је конкурс за доделу 
новчане помоћи избегличким породицама, чији је укупни износ 600.000 динара. 
Ова средства додељује Комесаријат за избеглице Републике Србије, у склопу 
пројекта помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање избегличких 
породица.  
По завршетку конкурса, који траје до 15. марта, биће изабране четири породице, које ће 
добити по 150.000 динара. 
 
 

СТАТУС БРИШЕ ПРАВА 
Вечерње Новости, Датум : 8.3.2011, Страна : 31 

 
Колико ЈЕ ОД НЕКАДАШЊИХ 60.000 ИЗБЕГЛИЦА ОСТАЛО у Новом Саду  
 
Скоро 25.000 избеглих се, трајним настањивањем, одрекло ранијих права 
 
СЛУЧАЈ Милана Плавшића (70) из Јајца, који као избеглица у Новом Саду живи 
16 година, а који, како су „Новости“ писале, за 2011. није добио карту за бесплатан 
превоз, отворио је питање права људи који су, не својом вољом, напустили своје 
домове у бившим југословенским републикама. Током деведесетих, у Нови Сад је, 
иначе, дошло више од 60.000 таквих људи. 
Од тога, њих скоро 25.000 одлучило је да трајно остане, извадивши нашу личну 
карту и остала документа. Близу 22.000 тих људи још борави привремено у Новом 
Саду, док су се остали вратили и поново пријавили у родним местима. Од тог 
избора, иначе, директно зависе и права на која могу да рачунају. 
- Добијањем личне карте у СУП Нови Сад, избеглице, наравно, остају без избегличких 
легитимација, односно статуса привременог боравка, а тиме и права која су на основу 
тога уживали - каже Слободан Вукашевић, повереник градског секретаријата за 
избеглице. Међутим, заузврат добијају иста права као и сви други Новосађани. 
Када је реч о људима који су задржали избеглички статус, они и даље имају право 
на бесплатно лечење, школовање, стамбено збрињавање, једнократну помоћ у 
новцу, храни и грађевинском материјалу, новчану помоћ за самозапошљавање, 
могућност заснивања радног односа, свуда осим у јавним предузећима и државним 
установама. 
- С друге стране, избеглице немају бирачко право, право на дечји додатак, 
материјално обезбеђење породице и не могу да се запосле у јавним предузећима и 
државним институцијама - прецизира Вукашевић. 
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Што се, пак, бесплатног превоза у градском саобраћају тиче, као и Плавшићевог 
конкретног случаја, право на то избеглицама и расељеним лицима није унапред 
загарантовано, мада може да се оствари, али само у посебним случајевима. 
- Бесплатне карте за градски превоз могу да добију избегле и расељене особе само 
уколико имају потврду лекара специјалисте да им је неопходан чешћи одлазак код 
лекара - објашњава Павле Фратуцан, шеф одсека у градском повереништву. - Ту, за 
разлику од других категорија становништва, није битна ни старост људи, већ само 
њихово здравствено стање. 
 
Антрфиле : ОБАВЕЗА 
 
УКОЛИКО одлуче да се трајно врате у родна места, избеглице имају обавезу да то 
пријаве комесаријату, одричући се, тако, избегличког статуса. Комесаријат, 
међутим, нема механизме да провери да ли сви то и чине. 
 
 

НАШЕ УДРУЖЕЊЕ ЈЕДВА ПРЕЖИВЉАВА 
Данас, Датум : 8.3.2011, Страна : 6 

 
Закључци конференције о инклузији избеглица и прогнаних у Београду 
 
ПИСМА 
 
Удружење избеглица и прогнаника у Србији спровело је истраживање које 
показује да решавање избегличких проблема није могућно без укључивања самих 
избеглица у процесе и процедуре решавања њихове одрживе животне перспективе.  
Полазећи од резултата истраживања и других волонтерских и професионалних увида у 
садашњи положај избеглица и миграната, на јануарској конференцији о инклузији 
усвојени су следећи закључци:  
- Иницирамо формирање мреже канцеларија за правну помоћ мигрантима-избеглицама 
за поврат или правичну надокнаду власништва, имовине и својине; 
- Локалну интеграцију реализовати уз пуно поштовање људских права избеглица и 
активно учешће њихових представника; 
- Наставити упорну борбу за правилно решавање статуса пензионера, уз доследно 
поштовање њихових стечених права и редовно месечно примање зарађеног 
финансијског гранта; 
- Осигурати сталност здравствене заштите у пуном капацитету за све избеглице; 
- Посебна заштита породица несталих логораша; 
- Остварити могућност безбедног путовања избеглица у њихов завичај ради приступа 
основним правима; 
- Укљученост избеглица у коришћење културних добара, равноправно са осталим 
грађанима Београда; 
- Једнакоправан приступ у запошљавању избеглица; 
- Школовање, перманентно образовање и информисање избеглица о њиховом положају, 
правима и перспективи; 
- Стална брига и социјална заштита екстремно угрожених породица, старих и болесних; 
- Најшира подршка волонтерском раду међу избеглицама, уз одговарајућа признања, 
укључујући и националне пензије најзаслужнијим; 
- Активно се укључити у градски Савет за миграције, а преко њега и у одговарајуће 
европске и међународне институције за помоћ избеглицама као посебно угроженој 
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друштвеној категорији. У том циљу развити активну сарадњу са невладиним системом 
организовања Подршка цивилном друштву Србије; 
- У сарадњи са Секретаријатом за социјалну заштиту Београда издати посебну 
публикацију о инклузији избеглица у Београду, која ће послужити и као оријентација и 
подстицај за покретање и решавање избегличке перспективе у осталим градовима и 
општинама у Србији, али и као препорука институцијама ЕУ и међународне заједнице 
и институцијама у РХ и БиХ да се активно и одговорно укључе у процесе решавања 
избегличке перспективе; 
- Уз помоћ градских институција решити основна питања за нормалан волонтерски рад 
Удружења избеглица и прогнаника јер ова организација већ две године преживљава у 
најтежим условима у Европи и свету, на срамоту и Београда и Републике Србије. 
 
Проф. др Милорад Муратовић,  
председник Удружења избеглица  
и прогнаника у Србији 
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СИРОМАШНИМА “ЗЛАТНИ КАВЕЗ“ 
Вечерње Новости, Датум : 9.3.2011, Страна : 17 

 
СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИ, СКУЋЕНИ У МОДЕРНОЈ ЗГРАДИ, ДАНАС 
КУБУРЕ СА ВИСОКИМ РАЧУНИМА 
 
Избеглице и стари немају за грејање, струју, чишћење... 
 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У најмодернију стамбену зграду у Сремској Митровици 
- која је била поклон Међународних хуманитарних организација - вредну 650.000 
евра, у  
септембру прошле године, усељене су 34 породице. Реч је о избеглицама, интерно 
расељенима и социјално најугроженијима. Међутим, њихова радост због 
решавања недостатка крова над главом трајала је кратко. Пошто нису у 
могућности да измирују високе рачуне за комуналије, прети им искључење 
грејања, струје, воде... 
- Дали су нам станове, хвала им свакако до неба, али су одмах дигли руке од нас, 
претпостављајући да су тако решене све наше невоље. Али, натоварили су на врат нове 
- упозорава Раде Косановић, домаћин зграде с „раменом за плакање“, којем се 
свакодневно обраћају станари за помоћ. - Људи једноставно не могу да плаћају за њих 
превисоке намете за комуналије. Јер, реч је углавном о сиротињи протераној из 
својих кућа, која је са мало прња напустила своје огњиште и која је годинама 
обијала прагове избегличких кампова. 
У 34 стана живи 117 станара. Углавном су то старије, или оболеле особе. Међу 
њима је и тридесеторо школараца, почев од основне школе до факултета. Тек понеко од 
старијих је способан за привређивање. Али, од тога је слаба вајда пошто нема посла. 
- Деца траже новац за обавезе у школи, а сама болесна морам још да се сналазим за 
лекове. Како, само бог зна... Срећом, још има људи који разумеју, па припомогну - 
отворена је Златица Скорупан, самохрана мајка два основца.  
- Плаћање комуналија одлажем за неко боље време. Знам да морам да платим, али, 
једноставно, немам од чега. 
Како би решили проблем плаћања месечних обавеза, сиротиња са становима, како јетко 
кажу, у „златном кавезу“, мора и даље да обилази многе институције - Комесаријат за 
избеглице, Центар са социјални рад, па и самог градоначелника Бранислава 
Недимовића виде као „луку спаса“. 
- Остварење повластице за струју је „кост у грлу“ за многе станаре - уверава нас 
Гордана Геци. - И поред тога што имамо на то право не остварујемо га због односа 
запослених у градској администрацији који одуговлаче са издавањем потребне 
документације. 
 
Антрфиле : МИСАОНА ИМЕНИЦА 
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ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породици за измирење комуналних дажбина, почев од 
грејања, струје, воде, канализације, телефона, до одржавање зграде, потребно је 
око 10.000 динара, што је за многе „мисаона именица“. 
 
 

КАЗАН СВЕ ПРАЗНИЈИ 
Вечерње Новости, Датум : 9.3.2011, Страна : 4 

 
НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА КиМ 
 
СИТУАЦИЈА у шест народних кухиња на Космету је алармантна, јер су залихе 
хране при крају. А, да би се спремили оброци за око 2.000 угрожених људи који су ”на 
казану”, годишње је потебно 115 тона брашна, десет тона пасуља, седам тона макарона, 
пет тона уља, око шест тона соли... 
У народним кухињама објашњавају да су им сада најпотребнији зачини и конзервирано 
поврће, али и новац за превоз намирница и плате тридесетак радника. Највећи проблем 
је што нема сталне помоћи, него рад народних кухиња зависи од повремених донација. 
Бесплатне оброке добијају социјално угрожени, породице с више деце, расељени, 
стари и немоћни... Осим куваног оброка, они добијају и хлеб из пекара које раде у 
оквиру народних кухиња. 
 
 

ВЛАСТ ТРАЖИ ПОЈАШЊЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТАВА 
Политика, Датум : 10.3.2011, Страна : А6 

 
Опозиција предлаже укидање појединих министарстава, али и формирање нових 
 
Скупштина Србије завршила је јуче начелну расправу о изменама закона о влади и 
министарствима, чије доношење је неопходно за реконструкцију владе. Посланици 
данас разматрају амандмане, а готово све посланичке групе уложиле су по неку 
примедбу, па тако, између осталог, ДС, али и Г 17 плус траже појашњење надлежности 
појединих министарстава, а опозиција брисање неких законских одредаба. Закони би, 
према незваничним информацијама, требало да буду усвојени сутра, у понедељак би 
почела расправа о реконструкцији, а у уторак би била изгласана нова влада. 
Јучерашња дебата није се много разликовала од оне одржане претходног дана. 
Посланици ДС-а Бранка Љиљак и Ненад Константиновић поднели су одвојене 
амандмане, којима се појашњава надлежност Министарства финансија, односно правде. 
Посланици Г 17 плус траже прецизирање послова које ће обављати Министарство 
културе и информационог друштва, а посланици ЛСВ-а да се Министарство економије 
и регионалног развоја преименује у Министарство економије и развоја статистичких 
региона, јер „Устав Србије не познаје појам региона, већ само статистичког региона, а 
ниједно министарство у свом делокругу не може имати неуставне појмове”. Посланици 
СВМ-а траже да се Министарство за државну управу и локалну самоуправу преименује 
у министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу. 
Опозиционари су поднели знатно више амандмана од владајуће коалиције.  
Напредњаци и ЛДП поднели су одвојене предлоге којима се тражи да се влада састоји 
од 12 ресора. Радикали траже формирање министарства за избегла, прогнана и 
расељена лица, јер је „Србија земља са највећим бројем избеглих, прогнаних и 
расељених у Европи”. 
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ПОПУСТ ДО 15 ОДСТО 
Данас, Датум : 10.3.2011, Страна : 20 

 
Поводом ускршњег поста у СОС Маркетима на акцијском снижењу 50 производа 
 
Поводом ускршњих празника, од данас малопродајни ланац „СОС Маркети“ за 
своје потрошаче припремио је снижење посних производа, као и специјалну понуду 
месних прерађевина за оне који не посте. Према речима Јелене Лукач, руководиоца 
комерцијале ова акција ће трајати све до завршетка поста, односно до 24. априла. 
- У нашм маркетима којих на територији Београда има 30, имамо понуду како посних 
тако и месних производа. На акцији је око педесетак производа. Попусти се крећу од 
пет до 15 одсто. А сви грађани могу да их пазаре на одложено палаћање и до 90 дана - 
каже Лукачева. 
Она је подсетила, да је предузеће „СОС Маркети“ основано пре две године, а да је први 
маркет отворен марта 2009. године. На почетку су били предвиђена као трговина  
само за социјално угрожена лица, незапослене, као и за запослене са минималном 
зарадом, пензионере са малим пензијама и преко 65 година живота, избегла и 
расељена лица, студенте. Међутим, данас у СОС маркетима могу да купују сви 
грађани.  
- На захтев потрошача прошле године смо почели да проширујемо асортиман. Данас су 
„СОС Маркети“ трговински ланац са 32 малопродајна објекта, а током ове године 
планирамо отварање десет нових маркета. Највише смо позиционирани на општинама 
Звездара и Палилула, али заступљени на скоро свим градским општинама, а по један 
имамо у Инђији и Панчеву - истиче наша саговорница. Како је навела Лукачева велики 
број артикала је повољнији него у другим продавницама у граду. То нису како каже 
акцијске цене већ константно ниске цене током целе године. 
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ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ТУНИСА И ЛИБИЈЕ У СРБИЈИ 
Пресс, 11.3.2011., страна : 17 

 
Комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић рекао је да су се од пре три дана у 
нашој земљи појавили мигранти из немирима захваћених северноафричких 
земаља Туниса и Либије. 
-Нисмо очекивали да ће Тунишани да се појаве тако брзо, али ето имамо практично 
људе из Туниса и Либије, тако да је овај транзитни пут преко Балкана, нажалост, 
прорадио у пуном капацитету-рекао је Цуцић на скупу о миграцијама у југоисточној 
Европи, али није навео број избеглица из тих северноафричких земаља. 

 
 

ШТА ЈЕ ВЛАДА ПО МЕРИ 
Дневник, Датум : 11.3.2011, Страна : 3 

 
Посланици су разматрали у појединостима законе који су предуслов за 
реконструкцију Владе. Највећи број амандмана уложио је ЛДП, који тражи да се број 
министарстава додатно смањи, и то на 12, наводећи да Влада има енорман број 
министара и чланова и да се поједине надлежности преклапају, чиме се додатно 
успорава „скупа и неефикасна” јавна управа.  
Да се број министарстава смањи на 12 затражио је и СНС, чији су посланици 
предложили и да се из измена Закона о Влади избрише члан који прописује да премијер 
може бити и министар. Предлог посланика ДСС-а је да Влада има три ресора, од којих 
је прво Министарство спољних послова, одбране, финансија, правде, пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде, државне управе, локалне самоуправе и људских и 
мањинских права, рада и социјалне политике, животне средине, рударства и просторног 
планирања, Косова и Метохије, вера и дијаспоре.  
Друго министарство које предлаже ДСС је Министарство унутрашњих послова, 
инфраструктуре и енергетике, просвете и науке, а треће Министарство економије и 
регионалног развоја, омладине и спорта, здравља, културе, информисања и 
информационог друштва. Радикали су затражили да се формира министарство за 
избегла, прогнана и расељена лица. 

 
 

НИКОЛА САРКОЗИ ХОЋЕ ДА БОМБАРДУЈЕ ЛИБИЈУ 
Пресс, Датум : 11.3.2011, Страна : 17 

 
Порука ЕУ Режим Моамера ел Гадафија је готов 
БРИСЕЛ - Либијски лидер Моамер ел Гадафи налази се у безизлазној позицији јер су 
шефови дипломатија најутицајнијих чланица европског блока Француске, Немачке и 
Британије поручили да је његов режим готов у очима међународне заједнице.  



 2 

Француски председник Никола Саркози  јуче је званично признао либијски опозициони 
прелазни Национални савет као једину власт у тој земљи, а предложиће и 
бомбардовање Либије.  
 
Француска је прва земља која је званично као једину власт у Либији признала 
Национални савет, тело од 30 чланова на челу са бившим министром правде Мустафом 
Абделом Џалилом. 
Прецизни напади 
Према незваничним информацијама, Саркози ће партнерима у ЕУ предложити и 
циљане ваздушне нападе на Либију и ометање система за навођење. Он ће, како сазнаје 
Франс прес предложити нападе на три мете - војни аеродром у Сирту, удаљен 500 
километара источно од Триполија, као и аеродроме у Себи, на југу земље и Баб ал 
Азизију, где се налази централна команда војске либијског лидера Гадафија.  
Неименовани извор је још казао Франс пресу да је реч о гађању изузетно ограниченог 
броја мета и то оних одакле се извршавају најжешћи напади либијске авијације на 
цивилно становништво. 
Такође, француски министар спољних послова Ален Жипе рекао је да Париз и Берлин 
желе почетак дијалога ЕУ са новим либијским званичницима, додајући да је Гадафи 
дискредитован и да мора да оде са власти. Лидери ЕУ, уједно су усвојили увођење 
оштријих санкција против режима Моамера ел Гадафија. 
- С обзиром на озбиљност ситуације у Либији, Европски савет одлучио је да прошири 
рестриктивне мере на пет финансијских тела од највећег значаја и да дода још једно 
име на листу особа обухваћених рестриктивним мерама - саопштило је мађарско 
председништво ЕУ. 
Према речима неименованих дипломата, санкцијама су обухваћене Централна банка и 
фонд који управља либијским приходима од нафте, „Libijan investment otoriti“ (ЛИА). 
Крајем фебруара ЕУ је забранила продају оружја и опреме која би могла да послужи за 
репресију, забранила издавање виза и замрзла имовину Гадафија и још 25 чланова 
његове породице и званичника његовог режима. 
Због ситуације у Либији јуче су се састали и министри одбране чланица НАТО-а. 
Према наводима британског „Телеграфа“, они су на састанку у Бриселу разматрали 
могућност увођења зоне забране лета над Либијом без одобрења УН. Пред почетак 
састанка један високи амерички званичник није искључио могућност да Алијанса уведе 
зону забрањеног лета без резолуције Савета безбедности УН. 
Као у Србији 
- Резолуција би била добродошла и пожељна, али не искључујемо друге опције које би 
обезбедиле јасну легалну основу за увођење зоне забране лета - навео је неименовани 
званичник. 
„Телеграф“ подсећа на контроверзну одлуку НАТО-а из 1999. године да покрене 
ваздушне нападе на Србију након што су се Русија и Кина у Савету безбедности 
успротивиле доношењу одговарајуће резолуције. 
С друге стране, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров упозорио је светске силе да се не 
мешају у унутрашња питања Либије и других афричких земаља и поновио да би војна 
интервенција била неприхватљива.  
- У Поглављу УН и другим међународним споразумима, јасно се наводи да свака земља 
има право да одлучује о сопственој будућности. Интервенција у унутрашња питања, 
посебно војна, неприхватљива је - рекао је Лавров.  
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМ РАТАРИМА 
Правда, Датум : 12.3.2011, Страна : 21 

 
ЧАЧАК – Хуманитарна организација „Интерсос“ презентовала је у Чачку 
пољопривредни пројекат намењен избеглим и расељеним лицима. Бесповратна 
финансијска средства која су донација ЕУ, канцеларије у Србији, намењена су 
породицама које се баве пољопривредом, сточарством, пчеларством, воћарством.  
Општи критеријум за доделу средстава од 160 и 200 хиљада динара је да је 
породица интерно расељена или избегла. Право да конкуришу имају и оне породице 
које су укинуле статус под условом да нису продале или отуђиле имовину и нису у 
поступку обнове у месту одакле су избегле. 
 
 

СТИЖЕ И ТРЕЋА МИСИЈА ЕК 
Политика, Датум : 14.3.2011, Страна : А6 

 
Теме за разговор: стање људских права, права мањина, положај избеглица, интерно 
расељених лица, контрола границе, миграције и азил 
 
Данас у Београд стиже и трећа експертска мисија Европске комисије која ће у 
току ове седмице проверавати одговоре на Упитник ЕК, које је Србија уручила 
Бриселу 31. јануара ове године. Ова нова група европских стручњака бавиће се 
одговорима који се односе на стање људских права, права мањина, положај 
избеглица, интерно расељених лица, контролу границе, миграције и азил. 
Иако се, на основу ових тема за разговор са представницима српских институција, 
може учинити да је ово можда најважнија мисија, Ана Бабовић, из Кабинета Божидара 
Ђелића, потпредседника владе задуженог за европске интеграције, каже, за наш лист, 
да је свака мисија ЕК која долази у Београд да провери стање „на терену” подједнако 
важна. „Свака од тих области је изузетно важна, не само за процес напредовања ка 
Европи, већ уопште за живот наших грађана”, истиче она. 
Како „Политика” сазнаје, након ове треће мисије, долази и четврта експертска група, од 
11. до 15. априла.  Она ће тада „под лупу” ставити одговоре Србије у вези са царином и 
порезима. 
А, када могу да се очекују прва додатна питања из Брисела, каква су, иначе, 
добијали и сви суседи из региона након што су доставили своје одговоре и 
примиле стручњаке ЕК? Највероватније, након завршетка комплетног 
експертског рада у Београду и детаљног разматрања онога што је овде затечено, 
„највероватније, у периоду између краја априла и почетка јула”. 
Чланови две досадашње мисије ЕК нису се јавно изјашњавали о ономе што су овде 
чули и видели. Али, на основу онога што рекли после одржаних састанака у Београду, 
Бабовићева закључује, да је утисак бриселских експерата „прилично позитиван”. 
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Саговорници претходне мисије која је, од 28. фебруара до 3.марта, разматрала рад 
независних регулаторних тела, кажу, за „Политику” да је госте занимало, пре свега, 
како се одређена законска решења спроводе у пракси.   
Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, рекао нам је да је његов састанак са експертима, који, иначе, веома добро 
познају материју, трајао необично дуго, два, три сата. „Овом приликом мање разговора 
је било о томе које смо законе припремили или донели. Много више се разговарало о 
томе како ти закони функционишу и да ли уопште функционишу”. 
ЕК стручњаци су се интересовали, како смо чули, не само за услове у којима Шабић 
ради (од просторних до финансијских), већ и за однос извршне власти и парламента 
према поверенику. Причало се и о спровођењу одлука овог повереника и о прихватању 
његових сугестија, али о и заштити података о личности. 
Упитан да ли су гости били задовољни оним што су чули, одговара да ће они, свакако, 
позитивно оценити измену скупштинског пословника којом је отклоњена могућност да 
се према шефовима регулаторних тела примењују санкције у случају да њихов извештај 
не буде усвојен, као и да ће позитивно гледати и на наговештаје да се годинама 
нерешавани проблеми реше, као што су они у вези са простором за рад повереника. 
И Немања Ненадић, из Транспарентности Србија, наглашава да се сусрео са људима 
који прилично добро познају ситуацију. „Њих је занимало, не толико да сазнају нешто 
ново, већ да чују и неко мишљење са стране, другачије. Највише смо причали о Закону 
о јавним набавкама, будући да је то тема коју ми покривамо, али смо се дотицали и 
других прописа, за чије су спровођење у Србији формиране неке независне институције 
или регулаторна тела”, објашњава Ненадић. 
Стручњаци из ЕУ разговарали су тада и са представницима Министарства рударства и 
енергетике, Агенције за енергетику, као и јавних предузећа Електромрежа Србије и 
ЕПС-а. Представнике ЕК, како је наведено у саопштењу ЕПС-а, занимао је став ЕМС-а 
и ЕПС-а о улози, овлашћењима и независности регулатора у области енергетике у 
Србији. Разговарало се и о примени Трећег енергетског пакета ЕУ у оквиру припреме 
новог закона о енергетици, а посебно у делу регулисања овлашћења Агенције за 
енергетику.  
Прва експертска мисија је, подсетимо, била у Србији од 21. до 25. фебруара и тада су 
представници Комисије разговарали са представницима овдашњих институција о 
реформи правосуђа, борби против организованог криминала, борби против корупције и 
о организацији и реформи полиције. 
 
 

ЗАГРЕБ ПРИТИСКА БЕОГРАД 
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 9 

 
ХРВАТСКА ТРАЖИ ДА СРБИЈА ОДУСТАНЕ ОД ПОСТУПАКА ПРОТИВ 
ЊИХОВИХ ДРЖАВЉАЊА 
 
Хрвати негирају Закон о надлежности Србије донет још 2003. године 
 
Напредак у односима Србије и Хрватске могао би да остане кратког даха. 
Премијер Јадранка Косор окупила је министре полиције и правосуђа, 
потпредседника Сабора, затим државног тужиоца и троје професора кривичног 
права како би нашли начин да изврше притисак на Србију да престане да 
процесуира хрватске држављане. Хрватски државни врх се, наиме, бори против 
српског Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за 
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ратне злочине, који је донет још 2003. године. На мети је и Споразум о сарадњи у 
прогону учинилаца ратних злочина, који су потписале ове две земље, три године 
касније, у - Загребу. 
Загреб је ”изнервирало” хапшење хрватског ”зенге” Тихомира Пурде, а затим, нешто 
касније, узимање изјаве од Весне Босанац. Хрватска иницијатива би можда и била 
разумљива да српско тужилаштво за ратне злочине није тражило, према Споразуму, да 
се Весна Босанац саслуша како би се предмет затворио или уступио хрватском 
тужилаштву. И да закон није писан под будним оком ОЕБС, Хашког трибунала, 
невладиног сектора у Србији, еминентних правних експерата, професора права... 
Саво Штрбац, председник Информационо-документационог центра ”Веритас”, каже да 
сви оправдавају своје злочине над другима, али оптужују друге за злочине над својим 
народом. 
- Ипак, наше се тужилаштво понашало врло флексибилно према војним 
предметима, где год је то било могуће они су обустављали поступке - каже 
Штрбац. - С друге стране, у Хрватској је било процесуирано преко 3.800 Срба и 
припадника ЈНА.  
Против 5.000 је била поднета пријава за ратни злочин, а тренутно их је у активном 
статусу 1.549. Од тог броја, само осамдесетак су Хрвати. Према Штрпчевој рачуници, 
више од 21.000 Срба и припадника ЈНА процесуирана је због оружане побуне. У ту 
бројку улазе и они против којих су одбачене оптужбе за ратне злочине, па су 
аутоматски оптуживани за оружане побуне. 
- Свему овоме је допринео став председника Врховног суда Хрватске Милана Вуковића 
да народ који се брани, што су за њега, наравно, били Хрвати, не може да почини ратни 
злочин - каже Штрбац. - Дакле, може да убије колико год хоће људи, али то није ратни 
злочин. Како је онда могуће да смо ми, највећи губитници, остали без игде ичега? 
 
Антрфиле : ПРИОРИТЕТ ТАЈНИ СПИСКОВИ 
 
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске 
предаће данас шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију са 45.000 
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и 
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права. Председник 
Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта подсетио је да се петицијом 
од ЕУ тражи да с властима у Загребу отвори суштински дијалог о трајном и 
свеобухватном решењу имовинских и многих других проблема више од 400.000 
избеглих и прогнаних Срба. Он је истакао да је у овом тренутку приоритет решење 
проблема тајних спискова осумњичених за ратне злочине. 
 
 

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 
Вечерње Новости, Датум : 13.3.2011, Страна : 28 

 
После десет година, расељеним лицима са Косова је онемогућено да региструју 
своја возила са косовским таблицама у Београду. То се и поред, наводног 
техничког и информационог осавремењавања републичке администрације, мора 
обавити у матичним полицијским управама, које су расуте по унутрашњости 
Србије. Пошто се, наравно, чека на израду саобраћајне дозволе, окончање овог процеса 
захтева две повратне аутобуске карте нпр. од Београда до Нишке Бање, где је 
Полицијска управа Приштине. Ако неко покуша да изврши промену пребивалишта, 
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мораће да скупи дупло више докумената и плати два пута више такса од својих 
комшија који су имали среће да се роде у централној Србији. 
 
 

ПРЕДНОСТ ИЗБЕГЛИМА 
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 10 

 
 
ГРУПА „484“ ВЕЋ ГОДИНАМА ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНВАЛИДИМА ДА 
СЕ ЗАПОСЛЕ 
 
Помоћ кроз „старт ап“ кредите, обуку и социјално предузетништво 
 
ЧЕСТО за проналазак посла није довољна добра воља и жеља да се нешто научи. 
Са тим проблемом скоро свакодневно суочавају се избеглице и особе са 
инвалидитетом који због незавидних околности у којима се налазе немају исте шансе 
за успех, као остали грађани. Невладина организација „Група 484“ помаже тим 
људима, кроз програме давања „старт ап“ средстава, пружање обуку 
преквалификацију и развој социјалног предузетништва. 
Недавно стварање мреже од двадесетак социјалних предузећа је последњи у низу 
пројеката ове организације. Успешним окончањем различита социјална предузећа, од 
продаје прехрамбених прозвода до геронтодомаћица, сада су међусобно повезана. 
- Стварање те мреже је врло значајно, али је још битније да људи за њих чују - каже 
Гордан Велев координатор „Групе 484“. - Ако, на пример, идете на масажу у салон где 
раде слепе особе, ви добијате исту услугу за вероватно мање новца, али на тај начин сте 
и некоме помогли. 
Према Велевовим речима, преко ове организације се редовно додељују средства за 
започињање бизниса. Последња у низу акција била је расподела 25.000 евра за десетак 
пројеката у Крагујевцу. Такође, „Група 484“ организује преквалификацију и 
доквалификацију за поједина занимања. 
- Тако смо недавно двоје запослили у „Фијату“, након што смо их претходно обучили 
да возе виљушкар - објашњава Велев. - Наравно, то не радимо напамет, већ у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање и локалном самоуправом испитујемо која су 
занимања дефицитарна. На тај начин ми представљамо неку врсту споне између 
грађана и послодавца. 
На програму обуке, пре извесног времена, 82 полазника стекла су основна знања из 
различитих вештина као што естетска нега руку и ногу, узгајање биља у стакленику, 
израда прозора и врата, уградња термофасаде, уградња паркета...  
Одмах по завршетку програма троје младих људи је запослено, а велики број полазника 
се интересовао за програме дотирања за отпочињање самосталног посла. 
Поред тога „Група 484“ је организовала основни и напредни курс за рад на рачунару, 
како би полазницима олакшала проналажење посла или управљање сопственим послом. 
 
Антрфиле : ПОДРШКУ ДОБИЛО 100.000 
 
„ГРУПА 484“ је невладина организација основана 1995. године са циљем да 
подржи самоорганизовање 484 избеглих породица, које су бежећи из Крајине од 
акције хрватске војске „Олуја“, уточиште нашле у Србији. По њима је организација 
добила и име. Оснивач је Јелена Шантић, примабалерина, писац и хуманиста, која је за 
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свој мировни рад добила награду Paks Kristi Internešnal 1996. године. Од свог настајања, 
„Група 484“ је кроз програме пружила подршку и помоћ за више од 100.000 корисника. 
 
 

ПЕТИЦИЈА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ 
Дневник, Датум : 13.3.2011, Страна : 2 

 
 
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске 
предаће сутра шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију с 45.000 
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и 
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права.  
Они ће Дежера замолити да копије с потписима прикупљеним током јануара, а у акцији  
која траје до 31. марта, преда највишим званичницима европских институција уз молбу 
да подрже њихове оправдане зах теве. Председник Коалиције удружења избеглица у 
Србији Миодраг Линта рекао је да се петицијом од ЕУ тражи да с властима у Загребу 
отвори суштински дијалог о трајном и свеобухватном решењу имовинских и многих 
других проблема преко 400.000 избеглих и прогнаних Срба. Он је истакао да је у овом 
тренутку приоритет решење проблема тајних спискова осумњичених за ратне злочине. 
 
 

ЧАКАЈУ ДРЕС ОД РАСИМА 
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 17 

 
БРАЋА ДАВИД (7) И МИРОСЛАВ (11) СКОРУПАН НАДАЈУ СЕ ДА ЋЕ 
МИНИСТАР ИСПУНИТИ ОБЕЋАЊЕ 
 
Седам месеци сваког јутра стају на прозор, у нади да ће поштар доћи, али узалуд 
 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Сваког јутра већ седам месеци браћа Давид (7) и Мирослав  
(11) Скорупан узалуд, пре првих петлова, стају на прозор, очекујући долазак поштара 
са поклонима који им је чврсто обећао Расим Љајић. Септембра прошле године 
министар рада и социјалне политике, приликом предаје кључева станова градској 
сиротињи, посетио је самохрану мајку Златицу Скорупан и дирнут пажњом и 
љубазношћу, њеним синовима обећао „колико сутра“ по рачунар и дрес ФК Партизан. 
- Чика поштаре, има ли неки пакет за нас двојицу - са прозора свако јутро седми месец 
питају браћа Мирослав и Давид, док поштар немоћно одмахује главом. - Нема, децо, ни 
данас... 
А, они тако жељно очекују обећане поклоне, рачунаре и дрес Партизана од Љајића. 
Прошле јесени, приликом предаје 34 кључа нових станова избеглима и прогнанима, 
министар Љајић, у присутву многобројних радијских, телевизијских и новинских 
извештача, посетио је породицу Скорупан. Мајка Златица и дечаци, пресрећни што их 
посећује један министар, угостише га од срца. Посебно се обрадоваше Давид и 
Мирослав, „чики којег знају са телевизије“. И сам ганут сремачком срдачношћу и 
разборитошћу двојице малишана, министар их је приупитао какви су ђаци и за кога 
навијају. Сазнање да су добри ученици и још партизановци, министар, и сам „гробар“, 
разнежио се и директно гледајући „очи у очи“ млађег Давида, театрално се окренуо 
новинарима и саопштио „важну“ одлуку.  
Уз севање блицева и зујање камера министар сваком од малишана обећа по рачунар и, 
наравно, дрес фудбалског клуба, за који навијају. 
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- Поклони долазе - чврсто обећа министар - „колико сутра“. 
Првих месец, два дана, малишани и мајка имали су стрпљења и оправдање за министра. 
Помислили су њихов високи и драги гост сређује формалности око куповине рачунара 
и набавке дреса. Али, када поклона није било четири, пет месеци, па и више од пола 
године, Скорупани почеше телефоном да траже министра, како би га подсетили на 
обећање. После сијасет позива, до министарства некако дођоше, али министра - нигде. 
Узалуд образложење службеницима зашто траже Љајића. Њихови одговори увек су 
били истоветни: „Они о томе не знају ништа“, „Министар тренутно није у кабинету“, 
„Пренећемо поруку“. 
- Можда је човек, стварно, заузет - налази оправдање Златица, уверена како ће поклон 
једног дана, ипак, стићи. - Сама донекле разумем човека, има он много већих брига од 
нас, али је тешко деци сваког дана измишљати неку другу, уверљиву причу... 
 
Антрфиле : ЗАДИРКИВАЊЕ У ШКОЛИ 
 
МИРОСЛАВ и Давид веле да их свакодневно другари у школи запиткују да ли су им 
стигли министрови поколни и да им тешко пада да им објашњавају да нису, јер их 
после задиркују. С друге стране, свесни су да компјутер неће моћи да имају, јер мајка 
није у могућности да им га купи. 
 
 

ПОВРАТНИЦИ У КЛОКОТУ НЕ ПОСТОЈЕ ЗА ВЛАСТ 
Правда, Датум : 14.3.2011, Страна : 8 

 
АКЦИЈА „ПРАВДЕ“: ПОМОЗИМО ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ ДА ЖИВЕ КАО 
ЉУДИ 
 
КЛОКОТ – Од спокојства, благостања и угледа, који је до 1999. имала породица 
Максимовић у селу Клокот у области Косовске Витине, данас је остало само 
достојанство, чување успомена и нада Горанова, једног од тројице Чедомирових 
синова, да ће опстати и повратити углед некада најимућнијој српској фамилији у 
Клокоту. Са породицом, супругом Бранкицом, синовима Петром и Николом и 
мезимицом Јованом, Горан опстаје. 
– Вратио сам се и почео да се кућим ту, на истим оним темељима где су моји родитељи 
страдали, где су оставили животе, уверени да ће наша лоза трајати онолико колико 
траје српство на Косову и Метохији – каже Горан. 
Петочлана породица Максимовић само је једна од неколико стотина српских породица 
у Клокоту, Богом даном рају, у коме скоро да нема домаћинства које не експлоатише 
или не планира да свој опстанак обезбеди отварањем мини погона за производњу 
минералне воде, али жеље су једно, а могућности друго. До ратне године, када су 
староседеоци, спасавајући главе, бежали пред најездом Албанаца с оне стране 
македонске границе, Максимовићи су, попут Денића, Мирковића, Спасића, Николића и 
Станковића, били домаћини и по богатству се мерили са Азањцима, најбогатијим 
грађанима бивше Југославије. Клокот Бања, минерална вода и пољопривредна 
производња су цветали, па је ар земље у Титово време достизао астрономских 10.000 
марака. И управо богатство суворечког краја било је на удару у јуну 1999. када су 
придошлице убиствима, паљевинама и прогоном свега што подсећа на српство 
покушале да очисте од Срба Клокот и суседни Врбовац. 
Цену живљења баш у Клокоту платиле су десетине овдашњих Срба, али су највећу, 
како сви до једног у Клокоту кажу, платили управо Максимовићи. 
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У селу није било рођења, крштења, свадбе или одласка у војску, које Максимовићи 
нису финансирали. Давали су на реч иће и пиће и грађевински материјал „Лесковачке 
победе“, јер су Чедомир и Јорданка, Горанови родитељи, живели према оном „Помози 
кад му је тешко, Бог ће ти вратити и надокнадити“. 
– Тог лета, свака српска глава је била мета. Моје родитеље туга убија. Ноћима не 
спавају, нити могу да поверују да дојучерашње комшије, пријатељи и кумови, окрећу 
главе и стају у заштиту придошлица. Мајка 21. августа 1999. године доживљава 
инфаркт. Колима Хитне помоћи крећемо за болницу у Врању, али није издржала. 
Умире у санитету на пункту Бела земља, на раскрсници код Косовске Каменице. 
Немамо избора. Назад не смемо. Обраћамо се Цркви и по њиховом савету и о њеном 
трошку је сахрањујемо на Манастирском гробљу у Раковици – присећа се Горан. 
Страдање се наставља. Отац никако не може да се помири са чињеницом да је остао 
сам, да му је имовина уништена и да броји последње дане живота у Клокоту. 
– Неће да се бар привремено исели и умире на кућном прагу, такође у 49. години 
живота. И њега, као и мајку, сахрањујемо у Раковици, али управо помоћ Цркве и савети 
из Патријаршије су ме убедили да се 2006. године вратим на своје, да покушам да 
оживим домаћинство и повратим углед породици – каже Горан 
– Нажалост, од обећања и уверавања званичника општине, округа и Министарства за 
КиМ да се вратим јер ме чека посао и помоћ да довршим кућу, није било ништа.  
Трајала су само толико да ме скину са списка расељених у Раковици. Нисам успео да 
убедим директора овдашње основне школе да ме прими као наставника физичког 
васпитања. Уместо мене, дипломираног наставника, ангажовао је средњошколца. И 
тако из дана у дан, од посла ништа, ни за мене ни за супругу – наводи Горан. 
Он додаје да се са породицом вратио, јер је то обећао оцу. 
– Дао сам му реч да ћу Клокот напустити као последњи Србин, али то није довољно да 
власти схвате да српство на Космету не чувају они који граде велелепне виле по 
Србији, а овде дођу да покупе бесповратне кредите и помоћ па се врате назад, већ они 
који са децом ту живе и трпе зулум, рећи ћу у овом тренутку више представника српске 
општине Косовска Витина и њених институција, него косовских власти. Њима прелива, 
а нама што остане – мрвице, отпаци. То боли, као и чињеница да нико из власти 
матичне државе скоро да не свраћа у Клокот, изузев да се сликају и оправдају кредите 
које подижу у Београду, намењене повратницима – каже Горан. Његова супруга 
Бранкица смерно каже да неће да проси, да не жели да моли моћнике и да трпи 
условљавања. 
– Ако није довољно то што сам се с троје деце вратила и што смо одлучни да овде 
останемо на своме, да овде у Клокоту Николу оженим, онда не знам шта то морамо 
урадити да се неко сети и каже: „Доста је богаћења људи на власти, дајте да видимо 
како да помогнемо онима који доле заиста живе“ – каже она, додајући да живот на 
минималцу, који износи свега 11.000 динара, значи одрицање – каже ова Македонка 
пореклом из Ђевђелије. 
 
Антрфиле : Помоћ Марковићима 
 
ОБИЛИЋ – Велики број људи добре воље уплатама прилога на жиро рачун породици 
Бојане и Ивице Марковић покушава да Ивицу одврати од наума да продајом бубрега 
купи себи радно место и прехрани породицу. На динарски рачун ове породице 
пристигло је око 50.000 динара. Исто толико су им, како вели Бојана, уз помоћ у храни 
и одећи, дали бројни представници НВО и политичких партија, међу којима и 
руководство НВО „Равногорски покрет“.  
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На иницијативу дописника „Правде“, саветник косовског премијера за повратак Срђан 
Сентић је најавио да ће за ускоро по усвајању буџета наћи средства да се повратничка 
породица Марковић стамбено обезбеди. Чланови НВО „Двери“ су најавили да ће 
посредством Цркве притећи у помоћ, а у Министарству за Косово и Метохију су 
обећали да ће ускоро Ивица бити ангажован на првим јавним радовима. Новчану помоћ 
можете директно уплатити на рачун Ивице Марковића: „Дунав осигурање“ АД, банка 
Звечан, број рачуна 360–0078581701007–18, број картице 1885 – Ивица Марковић. 
Опширније на сајту www.pravda.rs. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 15.03.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ДУЖЕ ВАЖЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
24 сата, Датум : 15.3.2011, Страна : 3 

 
МУП - Избегличке легитимације продужавају се до даљег, кажу у Удружењу 
избеглица и прогнаника у Србији. Све избеглице и прогнаници који имају 
рубрику у избегличкој легитимацији за још једно продужење треба да оду у 
општински МУП који им је издао избегличку и продуже је.  
Они који немају рубрику за продужење треба да набаве две слике величине за личну 
карту и код повереника за избеглице и прогнанике у општини траже решење за 
издавање нове избегличке личне карте. 
 
 

ТРАЖЕ ПОМОЋ ОД ЕВРОПЕ 
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 4 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ХРВАТСКЕ ПРЕДАЛЕ ПЕТИЦИЈУ ДЕЖЕРУ 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ 100 избегличких удружења предали су јуче Венсану Дежеру, 
шефу делегације ЕУ у Србији, петицију са 45.000 потписа, којом се захтева да 
Хрватска поштује људска и имовинска права прогнаних. Од Дежера су затражили 
да копије потписа проследи челним људима ЕУ. 
- Тражимо да ЕУ подржи наш захтев да се отвори дијалог са Хрватском да би се 
пронашло правично и трајно решење - рекао је Миодраг Линта, председник Коалиције 
избегличких удружења. 
Дежер је рекао да Брисел до сада није био упознат са свим нерешеним проблемима 
избеглица и да ће он о томе послати извештај. Избеглице траже враћање имовине, 
станарских права или надокнаду, исплату заосталих пензија... 
 

 
УГОВОР-ОФКОРС 

Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 18 
 

 
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА У ЧАЧКУ, АНКЕТНОМ ОДБОРУ ДОСТАВИЛА 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ЕНГЛЕСКОМ 
 
Одбор испитује финансирања изградње станова 
 
ЧАЧАК - Одборници градског парламента продужили су рад анкетног одбора који 
испитује рад Градске стамбене агенције у вези са изградњом и доделом станова 
грађених средствима Агенције УН-Хабитат. Председник Анкетног одбора 
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Првослав Маринковић затражио је још 60 дана рада, јер не може да дође до 
"комплетних материјала потребних за рад одбора". Наиме, уговоре које су 
тражили од Агенције, добили су на енглеском језику. 
Маринковић истиче да и даље нису сигурни да имају комплетну документацију. 
- Уговори и пратећа документација достављени су Анкетном одбору на енглеском 
језику - казао је Маринковић. - Инсистирали смо да се доставе српске верзије тих 
докумената, јер је пракса код закључења уговора ове врсте да се ураде верзије на 
језицима обеју уговорних страна. Од директорке Агенције добили смо уверавања да 
уговори нису закључивани на оба језика, већ искључиво на енглеском језику. Ако је 
ово тачно, изненађује пристајање представника општине да потпишу уговоре само на 
енглеском. 
Чланови Анкетног одбора кажу да не сумњају у знање енглеског представника 
Скупштине, односно Агенције, као ни у њихово знање оног што су у уговору 
прихватили, али да и они који баш не баратају вешто овим језиком, морају да знају 
садржину уговора. 
- Чуди и што до данас, ако није постојала верзија на српском, нису урађени преводи. 
Ова документа, посебно пратећа документа уз уговоре, садрже услове Агенције 
Уједињених нација у вези са свим фазама радова, од пројектовања до градње. До 
данас нисмо успели да добијемо преводе, јер превођење мора да се плати - рекли су нам 
поједини чланови Анкетног одбора. 
Директор Градске стамбене агенције Бранкица Јелић казала је пред одборницима да су 
уговори били на енглеском језику, и то у свих седам градова у којима су грађени 
станови средствима УН-Хабитата и италијанске владе. Додала је и да су постојали 
преводи на српски, али су били намењени само за интерну употребу, па због тога нису 
достављени Анкетном одбору. Поврх свега, казала је она, сви уговори су спроведени 
под окриљем министарстава инфраструктуре и економије. 
У насељу Кошутњак изграђено је 70 станова за избегле из Хрватске и Босне, ратне 
инвалиде и социјално угрожене Чачане, који плаћају закуп, јер се ови станови не 
добијају у трајно власништво. 
 
Антрфиле : РАЗЛИКА У ПОВРШИНАМА  
 
АНКЕТНИ одбор упутио је позиве председнику Комисије за технички преглед 
стамбених зграда Звонку Митровићу, као и Ивану Николићу, којег је Агенција 
ангажовала да уради поновно мерење изграђених објеката. 
- Њихово појављивање пред Одбором било је неопходно да би се појасниле разлике у 
површинама станова. Међутим, позвани се нису одазвали, тако да су им позиви поново 
упућени - кажу чланови Одбора. 

 
 

ИЗБЕГЛИ ТРАЖЕ ПОДРШКУ ЕУ 
Преглед, Датум : 15.3.2011, Страна : 5 

 
Дежеру предата петиција с 45.000 потписа Срба из Хрватске 
 
Завичајни клубови и 100 избегличких удружења траже правично и трајно решење 
њихових насилно и незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених 
права 
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Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске 
предали су јуче шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију с 45.000 
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и 
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права, које су им 
незаконито ускратиле власти у Загребу. Они су од амбасадора Дежера затражили да 
копије с потписима прикупљеним током јануара, у акцији која траје до 31. марта, преда 
највишим званичницима европских институција уз молбу да подрже њихове оправдане 
захтеве.  
Петицију су упутили председнику Европског савета Херману вон Ромпеју, 
председнику Европског парламента Јежију Бузеку, председнику Европске 
комисије Жозеу Мануелу Барозу, високој представници ЕУ Кетрин Ештон и 
комесару ЕУ за проширење Штефану Филеу. Председник Коалиције удружења у 
Србији Миодраг Линта навео је и да су представници избегличких удружења и 
завичајних клубова амбасадора Дежера упознали и са предлогом Резолуције о 
поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба и грађана Србије који су у 
имовинским и другим правима оштећени у Хрватској. „Тражимо да ЕУ подржи наш 
захтев да се отвори суштински дијалог са Хрватском и да на сто стави 12 проблема који 
су садржани у петицији како би се пронашло правично и  
трајно решење“, рекао је новинарима Линта. Он је истакао да „основа дијалога са 
Хрватском треба да буде Бечки споразум о сукцесији, у којем се врло јасно каже да ће 
сва права грађана са простора бивше Југославије бити испоштована, а стање враћено на 
оно какво је било 1. децембра 1990. године“. 
Линта је навео да прогнани и избегли Срби из Хрватске од Дежера очекују да 
подржи њихову иницијативу за заказивање састанка земаља чланица ЕУ 
посвећеног отварању дијалога и решавању проблема њихових права. Поред тога, 
они траже и састанак са Филеом на коме ће, како је казао Линта, највише 
европске званичнике лично упознали са својим захтевима. Линта је објаснио да су 
се најпре обратили делегацији ЕУ у Србији, зато што је овде избегло и прогнано 
400.000 Срба из Хрватске, и овде и данас већина живи, а није решила своје проблеме. 
Он је, међутим, најавио да ће петиција и резолуција избегличких удружења бити 
предата и шефу делегације ЕУ у Хрватској Паулу Вандорену.  
„Уверени смо да су наша петиција и резолуција у интересу, не само избеглих и 
прогнаних Срба који су оштећени и обесправљени у Хрватској, него и у интересу 
Србије и Хрватске, јер ће допринети процесу јачања поверења и помирању између 
српског и хрватског народа и шире у региону Балкана“, прецизирао је Линта у изјави 
Танјугу. Повод за петицију и прикупљање потписа је одлука којом се 30. јуна прошле 
године ЕУ сагласила да Хрватска отвори преговарачко Поглавље 23 о правосуђу и 
темељним људским правима, без услова да решава станарска, имовинска и друга 
стечена права избеглих и прогнаних Срба. Петицијом се од ЕУ тражи да не потпише 
уговор о приступању с Владом Хрватске све док не достигне европске стандарде у 
поштовању имовинских, стечених, станарских и других права Срба и других грађана.  
 

ЖИВЕ У БАРАКАМА БЕЗ ВОДЕ И ПУНИМ ПАЦОВА 
Блиц – Србија, Датум : 15.3.2011, Страна : 10 

 
У Ломници заборавили на избегличке породице са Косова и Метохије 
 
Четири избегличке породице, међу којим и једна беба, 12 година живе у условима  
на ивици људског достојанства 
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СЛАВИША МИЛЕНКОВИЋ 
Крушевац 
 
У старим, оронулим баракама, које су некада служиле учесницима омладинских радних 
акција, већ 12 година у Киселој води код Ломнице живе четири избегличке породице са 
Косова и Метохије. Заборављени од свих организација и институција, у сталном страху 
од пацова и пожара због дотрајалих инсталација, покушавају да преживе у очајним 
хигијенским условима. 
Петочлана породица Томислава Ристића из Обилића међу првима је дошла у 
напуштено бригадирско насеље у јесен 1999. године. 
Тада нису ни слутили да ће им мемљиве, трошне бараке бити дом све до данас. Живим 
са супругом, старијом ћерком која има дете од 17 месеци и млађом ћерком. Једини 
приход који имамо је 8.000 динара које прима млађа ћерка Драгана. 
Она има оштећење слуха 98 одсто, заостала је у развоју и страх ме је шта ће бити с њом 
када супруга и ја више не будемо могли да је пазимо. Нигде не сме да крене без нас јер 
практично ништа не чује, а не може да се служи ни десном руком - прича Томислав 
Ристић, некадашњи радник Електропривреде Косова. Некада је у старом акцијашком 
насељу било петнаестак породица са око 50 чланова.  
Већина се некако снашла и себи обезбедила бољи смештај. Поред породице Ристић 
у насељу су остали још само Цвејићи са четири члана, пензионерка Босиљка  
Попић и два члана породице Анђелковић. - Нико не гледа да ли смо живи или мртви. 
Нико нас не обилази. Били су раније овде многи али од тих посета нисмо имали неку 
користи - огорчена је 77-годишња Босиљка Попић.Марија Цвејић у два преуређена 
собичка живи са супругом и два детета, од 12 и девет година. 
Муж је некада радио у ЕПС-у, а сада ради приватно, шта „закачи“. Понекад нам 
дођу из Црвеног крста и Комесаријата и донесу понешто. Прошлог пролећа су нам 
донели мало кромпира и соју. Хигијенски услови у насељу су очајни. Користимо 
пољски ЊЦ и воду са чесме у дворишту. Инсталације су дотрајале и слабе, а кров 
прокишњава. Чим падне јача киша остајемо без струје. Мука су нам и пацови. 
Свуда по згради смо поставили замке. Јутрос сам избацила два велика - објашњава 
Марија Цвејић. 
Проблем ових невољника је у томе што су се у бараке уселили на дивље тако да 
напуштено бригадирско насеље никада није признато као колективни центар па самим 
тим нису могли да остваре своја права у вези смештаја. 
 
Антрфиле : Мало је оних који помажу 
 
Једна ад ретких особа која се труди да помогне заборављеним избеглицама код Киселе 
воде је Рада Грујић Из Крушевца. - Када имам пара и могућности купим нешто 
средстава за хигијену, понеку чоколаду и воће, и доре5ем им. Тим људима треба тако 
моло  Срамота је да наш људи троше новац шаљући поруке у н'алити програме, а неће 
да одвоје мало пара за ове несрећнике - каже Рада Грујић. 
 

ЗВОНА ЗОВУ РАСЕЉЕНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 19 

 
 
"НОВОСТИ" У ДРЕВНОМ ДУШАНОВОМ ГРАДУ, ПРВОМ НА КОСМЕТУ У КОЈЕМ 
СЕ ПЛАНИРА БОЉИ  
ЖИВОТ 
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Градња 20 кућа у насељу Поткаљаје буди наду малобројних Срба 
 
ПРИЗРЕН - Седам година од мартовског погрома, у обновљеном храму Светог Ђорђа, у 
центру града, однедавно седишту Епархије рашко-призренске, настанио се свештеник и 
опет се чују црквена звона. Али, долазак оца Срђана, са супругом, препородио је 18 
Срба, колико их данас живи у древном Душановом граду: изашли су из заточеништва 
својих домова, пробудила им се нада, па на литургије долазе из различитих крајева 
града. Међу њима и Евица Ђорђевић, са петогодишњом Милицом, јединим српским 
дететом у Призрену... 
- Ћерка и ја највише времена проводимо у стану. Ретко излазимо, а и када се усудимо 
да негде кренемо, уз нас је деда Адем, комшија Бошњак, који се заиста труди да нам 
помогне - каже ова млада жена која се, попут осталих сународника, нада масовнијем 
повратку расељених Срба. 
Посебно прижељкује повратак породица са децом, како би њена Милица имала 
друштво вршњака. Јер, иако би девојчица наредне године требало да крене у школу, 
Евица још не зна хоће ли и како то бити оствариво. Свесна тешког живота, без 
могућности да ради и привређује, преживљава од 55 евра социјалне помоћи и 
повремених донација хуманих људи. И, док објашњава како је - после смрти родитеља - 
остала да живи у свом стану, не жели чак ни да се присећа пакла из 1999, али и 2004. 
године. Ипак, попут малобројних Срба који су одолевали нападима Албанаца, поготово 
одмах по доласку међународне заједнице, и Евица тврди да ће остати у свом граду. 
- Велико охрабрење даје нам оживљавање Епископије, јер се наш народ одувек сабирао 
око својих храмова - сведочи Спаса Андријевић (47), задужен за бригу о делимично 
обновљеној Богословији. 
Попут осталих, и Спаса садашњи живот Срба у граду сматра жалосним и вели како би 
једино значајнији повратак расељених променио невесело стање. Трачак наде и њему, 
представља чињеница да је недавно, у насељу Поткаљаја започета изградња 
двадесет кућа за повратнике. 
- Знам да је многима у расељеништву тешко да донесу такву одлуку, прошло готово 11 
година, али најбоље би било када би се вратиле читаве породице - уверен је 
Андријевић, полазећи од себе, јер се вратио у десетак километара удаљено село Новаке. 
- Мислим да је тренутно најбитније постојање политичке воље да се подржи процес 
повратка, па све зависи само од расељених. Јер, у Призрену је одувек било људи 
различитих националности и уверен сам да су се створили услови за наставак живота у 
заједништву - процењује Нијази Круезију, председник Скупштине општине Призрен. - 
Мислим да ће пример локалне самоуправе, која ствара услове за повратак расељених, 
следити и мештани који овде, традиционално, имају грађански и дух толеранције. 
И Орхан Лопар, шеф Канцеларије за заједнице и повратак, односно координатор 
пројекта изградње 20 кућа за повратнике, уверава нас да су Срби у Призрену 
добродошли. Ипак, каже, они сами морају да одлуче где ће да живе. 
- Разговарао сам са расељенима, обилазио их у колективним центрима и 
прихватном смештају у Крагујевцу, Београду и другим градовима, и сигуран сам 
да ни тамо нису срећни и задовољни, већ би им било далеко боље да се врате свом 
граду и кућама - закључује Лопар. 
 
Антрфиле : СТРАХ 
 
ДОК представници Канцеларије за повратак и заједнице уверавају да ће бити створени 
и економски услови за одржив повратак расељених, јер се у приземљу нових кућа граде 
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локали, малобројни Срби у граду истичу како је присутан и проблем безбедности, 
односно највећу кочницу повратку представља страх расељених, који су запамтили 
бројне злочине почињене над Србима. 
 
Ђаци 
ИАКО је зграда Богословије, колевке српске духовности, само делимично обновљена, 
призренски Срби наговештавају могућност да се, од јесени, врати и једна група 
ученика, чиме би повратак и осталих расељених добио прави смисао. Додатно 
охрабрење улива им обнова и оживљавање појединих светиња, уништених током 1999. 
и 2004. године. 
 
 

ШТА ЈЕ СА ПРОГНАНИМА? 
Преглед, Датум : 15.3.2011, Страна : 5 

 
Представници Скупштине Заједница општина Косова и Метохије критиковали су 
јуче начин вођења преговора између Београда и Приштине, наводећи да би 
приоритет требало да буде откривање судбине несталих и киднапованих особа.  
„Треба да се се постави питање и шта је са 250.000 прогнаних Срба и неалбанаца са 
простора Косова и Метохије. То је Међународна заједница обавезна да уради, али да би 
она то урадила мора да постоји притисак од Србије“, рекао је председник Одбора 
Скупштине Србије за Косово и Метохију Љубомир Краговић на конференцији за 
новинаре.  
Према његовим речима, бољитак за Србе и српски народ на Косову и Метохији био би 
када би се пронашли злочинци и када би се Срби вратили на те просторе. 
Потпредседник Скупштине Заједница општина Косова и Метохије Марко Јакшић рекао 
је да преговори нису потребни Србима и српској заједници која живи на КиМ, већ 
албанској страни. „Ови преговори су наметнути Србији под притиском“, рекао је 
Јакшић додајући да Београд није ни мислио да води „озбиљне преговоре“, већ да 
пристаје на преговоре због статуса кандидата за улазак у ЕУ и да ће због тога 
жртвовати све што буде неопходно. Он је додао да је политика власти Србије према 
Косову и Метохији „дволична“, указујући на то да се „Србија са пола снаге бори за 
опстанак Косова и Метохије и да је сигурно да много више може дасе уради“.  
 
 

СТРАХУЈУ ОД 17. МАРТА 
Правда, Датум : 15.3.2011, Страна : 4 

 
АЛАРМАНТНО: СРБИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ УПОЗОРАВАЈУ НА ТЕШКУ 
БЕЗБЕДНОСНУ СИТУАЦИЈУ  
 
БЕОГРАД - Ситуација на Космету одавно је за Србе постала драматична и, како 
време буде одмицало, биће све горе ако се не изнађе неко решење за више него 
тежак положај нашег живља, закључак је представника Скупштине заједница 
општина КиМ. 
Према оцени потпредседника Скупштина заједница општина КиМ Марка Јакшића, 
преговори у Бриселу неће донети ништа боље Србима на безбедносном плану и 
њиховој личној сигурности, а предстојећи 17. март, дан када је пре седам година 
учињен погром над српским живљем на Космету, људи по енклавама чекају у великом 
страху. 
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– На Космету се дешава тзв „хрватски рецепт“, што значи да треба отерати Србе у 
што већем броју и онда их враћати „на кашичицу“ и загорчавати им живот. 
Исток, Клина и Пећ су места где Срби показују највише интересовања за 
повратак, али повратници су изложени правом терору. Нападају их ноћу, прети 
им се, а опасност вреба од сваког. У мањим селима, попут Бање, Сувог грла или 
Црколеза, има између 20 и 40 српских кућа, које су окружене албанским кућама, и 
тамо наш народ буквално живи у гету. Енклаве су посебна прича. 
У селима Жач, Коша, Бич и Дрсник малобројно српско становништво је стално 
изложено терору и тежи се њиховом протеривању са метохијске земље, која је једна од 
најплоднијих и најбољих у овом делу Европе. Јакшић наглашава да албанска страна 
ништа неће да уради мимо савета својих западних ментора, па да у том светлу треба 
посматрати и изјаву координатора за север владе Косова Иљбера Хисе, по коме подела 
Косова значи рат. 
– То је једна врста политичког дизања цене и свакако да Албанци неће прибећи сили, 
ако им САД и остали ментори тако не нареде. Тако видим и Демаћијеве приче о 
припајању Косова Албанији. То су само старе жеље, које потичу од пре 130 година, из 
времена Призренске лиге – сматра Јакшић. 
Представници Срба на Космету су упозорили да ће и сваки документ остварен на 
преговорима у Бриселу имати печат независног Косова и да преговори Београда и 
Приштине никако не иду у прилог српској страни. 
– Београд је пристао на преговоре са Приштином зарад добијања кандидатуре за ЕУ, и 
то је потпуно јасно. Београд је стајао и иза тзв. јединствене српске листе на косовским 
изборима, а посланици са те листе су у Скупштини Косова прочитали и потписали 
заклетву да ће бранити суверенитет и интегритет независне државе Косово. Треба ли 
још нешто рећи? – питају се Љубомир Краговић и Радован Ничић, представници 
српских општина са КиМ. 
 
Антрфиле : Путин почасни грађанин 
 
Представници Скупштина заједница општина КиМ најавили су за данас у Зубином 
потоку свечану седницу, на којој ће премијер Руске Федерације Владимир Путин бити 
проглашен почасним грађанином Аутономне покрајине Косово и Метохија. 
– Са великом радошћу прогласићемо Владимира Владимировича Путина за почасног 
грађанина Космета – рекао је председник Скупштине заједница општина КиМ Радован 
Ничић. 
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СТАНОВИ ИЗБЕГЛИМА 
Вечерње Новости, Датум : 16.3.2011, Страна : 5 

 
КРАГУЈЕВАЦ - Скупштина града одлучила је да са 248.000 евра финансира 
изградњу 24 стана за избегле, расељене и социјално угрожене грађане, а целом 
пројекту помоћи ће ЕУ, Комесаријат за избеглице, Центар за социјални рад и 
група 484.  
Према речима Славице Савељић, члана Градског већа за социјалну политику, радови ће 
бити завршени до краја ове или почетка наредне године. 
 
 

НАМЕШТАЈ ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА 
Дневник, Датум : 16.3.2011, Страна : 11 

 
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ „ФОРМЕ ИДЕАЛЕ” ИЗБЕГЛИЦАМА У СОМБОРУ 
 
СОМБОР: У оквиру акције „За живот у идеалној зеједници“, београдска фирма 
„Форма идеале“ јуче је донирала намештај вредан 200 хиљада динара за пет 
избегличких породица у Сомбору и околини.  
Пројекат корпоративне друштвене одговорности ове фирме, кроз који је само 
прошле године уручено више од 30 донација је према речима вође пројекта 
„Директно повезивање донатора са избегличким и породицама расељених са 
КиМ“ Душице Берлековић који спроводи српски Комесаријат за избеглице и који је у 
случају ове београдске фирме вредан преко милион динара, а ако је судити по ефектима 
пројекта и најавама из „Форме идеале“, много више избегличких и прогнаних породица 
се може надати подизању стандарда услова живота. 
Основни циљ нашег пројекта „За живот у идеалној заједници“ је да донирањем 
намештаја и подршком омогући достојанствен живот и једнаке шансе угроженим 
друштвеним групама широм Србије - казао је представник фирме „Форма идеале“ 
Никола Ружичић који је уручио намештај избегличкој породици Ђуричић у Лугову, 
салашком насељу на улазу у Сомбор. 
- Комплетно уређење једне спаваће собе најмодернијим намештајем је највише 
обрадовало недавно ожењеног сина Уроша који сада са својом Маријаном има властити 
кутак за заснивање породице – каже пресрећна је Милка Ђуричић, не заборављајући да 
истакне предусретљивост и ангажман Златка Милићевића, сомборског градског 
повереника за избеглице, који је омогућио да поред њене, бенефит акције корпоративне 
одговорности „Форма идеале“ осете још три породице у Сомбору и једна у оближњем 
Светозар Милетићу. 
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КОНКУРС ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА 
Преглед, Датум : 16.3.2011, Страна : 5 

 
Уједињене нације и Међународна организација за миграције (ИОМ) саопштили су 
јуче да је расписан конкурс за подношење предлога пројеката за директну помоћи 
и социјалну инклузију жртава трговине људима, који је отворен до 27. марта.  
Фонд за директну помоћ и социјалну инклузију жртава трговине људима је обезбедио 
100.000 долара средстава који ће бити распоређен на основу квалитета предложених 
пројеката и понуђених услуга. Конкурс је отворен за институције из система социјалне 
заштите као и невладине организације, а посебна пажња ће бити посвећена малолетним 
жртвама трговине људима који су држављани Србије као и малолетницима без пратње. 
Предност ће имати програми развијени у партнерству невладиних организација, 
државних институција и/или локалних самоуправа. Пројектни предлози се могу 
односити на широк спектар мера помоћи које се односе на пријем, упућивање, 
рехабилитацију, (ре)интеграцију и социјално укључивање жртава трговине људима. 
Заједнички програм спроводе Високи комесаријат за избеглице Уједињених 
нација (УНХЦР), Међународна организација за миграције (ИОМ) и Канцеларија 
Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) у партнерству са 
министарствима унутрашњих посова, павде, рада и социјалне политике и 
Комесаријатом за избеглице Србије. 
 
 

ФОНД ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
Данас, Датум : 16.3.2011, Страна : 4 

 
Београд - Заједнички програм за борбу против трговине људима у Србији основао је 
Фонд за директну помоћ и социјалну инклузију жртава трговине људима, с обзиром на 
то да су данас у свету две трећине жртава трговине управо жене и деца.  
Заједнички програм спроводе Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација 
(УНХЦР), Међународна организација за миграције (ИОМ) и Канцеларија Уједињених 
нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) у партнерству са Министарством 
унутрашњих послова, Министарством правде, Министарством рада и социјалне 
политике и Комесаријатом за избеглице Србије. 
 
 

ОБИЈЕНЕ 74 КУЋЕ 
Правда, Датум : 16.3.2011, Страна : 4 

 
СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ УСЕЛИЛЕ СЕ У ТЕК САГРАЂЕНЕ СТАНОВЕ НАДОМАК 
ГРАЧАНИЦЕ 
 
ГРАЧАНИЦА – Мештани централног дела Косова обили су и насилно су се 
уселили у 74 куће у насељу Бадовац, надомак Грачанице. На сличан начин, 
прошлог викенда у зграду са 20 станова у насељу Пландиште уселило се 20 
српских породица, кажу у измештеној општини Приштина у Грачаници. 
Међу узурпаторима нема ниједне породице која има статус расељених особа, ни 
породица смештених у избегличким насељима у Грачаници и Угљару, кажу у 
општини. 
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Узурпатори тврде да су се на тај потез одлучили јер су добили информацију да се 
спрема подела кључева и да се на списку налазе партијски функционери и њихове 
породице. 
М. И. са петочланом породицом одлучио је, како каже, да обијањем куће спречи да се у 
њу уселе они који не испуњавају ни минимум услова за добијање крова над главом. 
– Сазнали смо да је о расподели пет кућа одлучују само председници општина. Уз њих, 
по пет кућа поделиће начелник округа и по пет председници општинских одбора 
политичких партија – тврди он. 
Начелник Косовског округа јуче је био службено одсутан и заузет, док је 
градоначелник Приштине Небојша Николић покушавао да добије упутства од 
надлежних у Влади Србије. 
– Ово је атак на имовину матичне државе. Ово су станови и куће које је финансирало 
Министарство за инфраструктуру. Неко је покушао да покаже како државе Србије овде 
више нема – каже Николић. 
Градоначелник новоформиране косовске општине Грачаница Бојан Стојановић оцењује 
да је обијање кућа последица недефинисаних надлежности и убеђен је да се иза акције 
крију они који настоје да изазову немире међу Србима. 
 
 

МИЛОШЕВИЋЕВА ПОЛИТИКА, ДРУГА СРЕДСТВА 
Данас, Датум : 16.3.2011, Страна : 3 

 
ДЕБАТА: КОНТРОВЕРЗЕ ОКО СРБА У РЕГИОНУ 
 
Соња Бисерко, председница Хелсиншког одбора  
 
- Србија није одустала од својих регионалних аспирација, само их је преформулисала у 
нове иницијативе - избеглице, такозвана дијаспора и суђења за ратне злочине, што 
регион ставља у веома неповољан положај када је реч о процесу евроатлантских 
интеграција. Стратегија за Србе у региону је документ који је изазвао поновне тензије и 
неповерење наших суседа. Стратегија полази од чињенице да су Срби распадом СФРЈ 
од конститутивног народа постали мањина у новонасталим државама, па се тражи да у 
Хрватској и Црног Гори добију статус конститутивног народа. Реакције, посебно у 
Црној Гори, присилиле су владу да одустане од захтева.  
- Могла се предвидети реакција суседа, јер они веома пажљиво прате понашање 
Београда. Дакле, ради се о својеврсној ароганцији и неприхватању нове реалности. 
Уколико Београд буде истрајавао у својим аспирацијама, то ће блокирати 
успостављање регионалне сарадње, која би целом региону могла осигурати напредак у 
приступању ЕУ и евроатлантским структурама. Брине чињеница да, две деценије након 
распада СФРЈ, актуелни политички лидери још не разумеју контекст европске 
регионалне сарадње и, у том смислу, шта значи „европска перспектива“.  
- Инсистирањем на политици континуитета, односно Милошевићевој политици 
„другим средствима“, Београд шаље поруку која продубљује неповерење у региону. 
Истовремено, таква оријентација директно утиче и на шансе Београда у односу на ЕУ. 
Стиче се утисак да статус кандидата за чланство у ЕУ и није приоритет, већ само 
мантра која је изгубила смисао. Такво понашање политичке елите указује на 
инфантилност и одсуство осећаја за реалност. 
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НАМЕШТАЈ ВРЕДАН МИЛИОН ДИНАРА 
Данас, Датум : 17.3.2011, Страна : 19 

 
Форма идеале донирала избегличке породице 
 
Сомбор - У оквиру акције „За живот у идеалној заједници“ београдска фирма 
Форма идеале донирала је намештај вредан 200.000 динара за пет избегличких 
породица у сомборској општини. Овом акцијом прошле године уручено је 30 
донација укупне вредности више од милион динара.  
- Основни циљ нашег пројекта јесте да донирањем намештаја и подршком омогућимо 
достојанствен живот и једнаке шансе угроженим друштвеним групама у Србији, рекао 
је Никола Ружичић, представник фирме Форма идеале приликом предаје намештаја 
избегличкој породици Ђуричић у салашком насељу Лугово, код Сомбора. Милка 
Ђуричин, захваљујући на помоћи - спаваћој соби, рекла је да ће поклон највише 
обрадовати сина Уроша и снајку Маријану, који су недавно ступили у брак. 
 
 

У ПРЕГОВОРИМА НЕМА МЕСТА ЗА ПРОГНАНЕ СРБЕ СА КОСМЕТА 
Правда, Датум : 17.3.2011, Страна : 9 

 
ПРИШТИНА – Тим Београда ће у преговорима са Приштином консултовати само 
Србе који су остали да живе на Косову и Метохији, а не и оне који су из покрајине 
прогнани, рекао је Горан Арсић, начелник Косовског управног округа, на трибини 
„Улога Срба у преговорима Приштине и Београда“. 
– Срби са Косова и Метохије нису укључени у главни преговарачки тим. Ја сам шеф 
подтима, и на тај начин су преостали Срби на Космету укључени у преговоре у оквиру 
београдске делегације – изјавио је Арсић. Мирослав Шолевић из Покрета за Косово и 
Метохију рекао је да је то потврда да „државни чиновници бришу прогнане Србе са 
списка расељених и стављају им јасно до знања да им повратка нема“. 
 
 

ДВЕ ГОДИНЕ СОС МАРКЕТА 
Политика - специјални додатак, Датум : 17.3.2011, Страна : 3 

 
СОС маркети обележили су две године пословања. Првобитна идеја да се развијају 
као ланац радњи искључиво за социјално угрожене грађане брзо је напуштена, а 
продавнице у којима се потрошачима нуде производи домаћих и мање познатих 
произвођача, али по нижим ценама, почео је да посећује све већи број купаца. 
- У почетку су СОС маркети били трговина за социјално угрожене, незапослене, 
запослене са минималном зарадом, пензионере са малим пензијама и старије од 65 
година за избегла и расељена лица. Данас су СОС маркети трговински ланац са 32 
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малопродајна објекта и у њима могу да пазаре сви грађани, како за готовину, тако и на 
одложено плаћање. Ове године планирано је отварање десет нових продавница - рекли 
су у СОС маркетима додајући да планирају и увођење приватне робне марке. 
 
 

СЕДАМ ГОДИНА ОД ПОГРОМА 
Преглед, Датум : 17.3.2011, Страна : 2 

 
Данас тужна годишњица великог албанског насиља на Косову и Метохији 
 
Данас се навршава седам година од великог албанског насиља на Косову и 
Метохији када су се на мети нашли Срби, њихова имовина, споменици културе и 
светиње Српске православне цркве, а из домова протерано више од 4.000 људи.  
Био је то други велики погром који су Албанци починили у миру откако је, после 
бомбардовања НАТО, над покрајином успостављен протекторат УН. 
У јуну 1999. године, у присуству међународних снага, изгнано је више од четврт 
милиона Срба, Рома и других неалбанаца. У таласу албанског насиља 17. марта 2004. 
године, који се памти као „Кристална ноћ на Косову“, убијено је 19 особа - од тога осам 
Срба и 11 Албанаца, док се још двоје Срба још воде као нестали.  
Протерано је 4.012 Срба, етнички очишћено шест градова и девет села, а порушено је, 
запаљено или тешко оштећено 935 српских кућа и 10 друштвених објеката - школе, 
домови здравља, поште. 
Посебна мета Албанаца били су духовно наслеђе и градитељска баштина српског 
народа, па је срушено, запаљено или тешко оштећено 35 верских објеката. Повод за 
погром била је кампања албанских медија у којој су локални Срби оптужени да су 
псима натерали преко реке Ибар шест албанских дечака из села Чабар код Зубин 
Потока и тако тројицу отерали у смрт. Истрага УНМИК полиције утврдила је да су 
албанске оптужбе лажне. Албански терор настављен је и 18. марта у коме су без Срба 
остали Косово Поље, Обилић, Племетина код Вучитрна, Свињаре надомак Косовске 
Митровице, док је у селу Бијело Поље код Пећи запаљено свих 28 повратничких кућа и 
парохијски дом. Убијени су многи Срби.  
Представници међународне заједнице оценили су тада да је „етнички мотивисано 
насиље“ над Србима на КиМ „планирано и добро оркестрирано“, али се 
испоставило да више од 20.000 припадника међународних снага нису били 
спремни, или нису хтели, да га спрече. 
Према подацима српских обавештајних извора, конце мартовског погрома је вукао 
Рамуш Харадинај, један од команданата терористичке ОВК-а.  
 
 
 

ЖРТВЕ И КАЗНЕ 
Политика, Датум : 17.3.2011, Страна : А5 

 
Организатори насиља су и даље ван домашаја правде, суђено је само неким 
починиоцима злочина, медији су добили симболичне казне које нису реализоване. У 
погрому је убијено 19 људи, повређено око 900, а протерано их 4.000. Уништено је око 
900 објеката, укључујући и 35 цркава и манастира, део расељених Срба још живи у 
привременим смештајима. 
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СМРТ САМ ЧЕКАЛА У БЕЛОЈ КОШУЉИ 
Политика, Датум : 17.3.2011, Страна : А1 

 
СЕДАМ ГОДИНА ОД ПОГРОМА НАД СРБИМА НА КОСМЕТУ 
 
Лепо сам се спремила да дочекам зло, каже Митра Рељић која је била и остала једини 
професор исељеног Универзитета у Приштини који живи у свом граду 
Из зидова се шири топлина, остаци срушеног крова одржавају жар у угловима, мешају 
се мириси боја, креча, дрвета, сагорелог црепа, воска и тамјана. Ноге нам пропадају у 
гомиле отпада који пуца и одјекује у спаљеној цркви Светог Николе у Приштини. На 
месту највеће вредности овог храма, између отпада избија понеки модри пламен.  
То догорева један од најлепших иконостаса православног света. Нестаје дуборезачки 
мајсторски рад Дебарске школе, у пепео се – испод наших ногу – лагано претварају 
стотине ликова, мотива и композиција. Ту иза на каменом олтарском престолу, 
претворен у црну мрљу „разлио” се сребрни крст – још један овакав чува се у 
Хиландару.  
Пребацујемо се с једне на другу ногу, обућа почиње да гори, иза нас остају само зидови 
и фреске без боја. Један слој је отпао, а испод њега се појавио неки старији и 
заборављени сиви живопис. 
„Добро људи, што сте се толико задржали? Знате да сам овамо дошао без дозволе”, 
каже у страху возач УН возила које нас је превезло до храма.  Његов колега амерички 
Унмик полицајац убио је овде једног Албанца док су спасавали свештеника Мирослава 
Попадића из његовог запаљеног дома. Годинама заборављен од црквених и световних 
власти овај изузетни човек је чувао и тешио своју паству, на гомиле је, уз црквени зид, 
стављао камење којим су гађали цркву и њега. О врату је носио пиштаљку и трубу на 
гас. Тиме га је „задужио” Кфор како би дизао буку и тако се штитио од нападача. 
Парохијска кућа је горела, а он је у подруму чекао хоће ли до њега пре стићи ватра или 
полиција. 
 
Никада у историји Српске православне цркве, као у два дана 17–18. марта 2004. године, 
није таквом брзином и таквим обимом страдало више светиња. Етничка стихија је 
буквално почистила храмове, страдале су репрезентативне фреске, на црно тржиште 
дошао је велики број вредних икона, потпуно су уништене библиотеке и вредне књиге,  
црквена звона завршавала су код откупљивача старог гвожђа, систематски су, у 
присуству међународне заједнице, уклањани остаци раније уништених објеката. Срби 
по градовима, губе и оно мало садржаја неопходног за опстанак. Списак свега 
уништеног никад неће бити сачињен, једном важном делу живота нанет је разорни 
ударац. 
„Обукла сам белу кошуљу и лепо се спремила да дочекам зло”,  прича о „свом 17. 
марту” професорица Митра Рељић. Остала је, и била једини професор исељеног 
Универзитета у Приштини који живи у свом граду. Потпуно је игнорисала савете да не 
одговара на телефонске позиве што би могло „открити њен положај”, пратила је како 
талас насиља иде према њој. Неколико стотина метара даље, из зграде „ЈУ програма” 
драматично су евакуисани станари јединог објекта где су већином живели Срби. 
Станови су почели да горе и зграда је уништена. Митру су до зуба наоружани војници, 
готово изнели из зграде и сместили у сабирни центар за расељене из Приштине, 
Обилића, Косова Поља... 
Нестајала су српска села, ромска и ашкалијска насеља, а градски живот је уништен у 
највећој могућој мери. Добро организована и усмеравана маса проналазила је по 
градовима српске куће и станове и докрајчила оно мало живота што се одржао после 
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етничког чишћења 1999. године. Медији, након лажне вести Телевизије Косова да су 
страдалу албанску децу у реку Ибар натерали Срби, настављају да на локалу појачавају 
насиље. Екипа ТВ Беса из Призрена у запаљеном манастиру Светих Архангела снима 
кости из средњег века, ископане педесетих година прошлог века, и објављује да су то 
кости Албанаца које су Срби побили 1999. године. Све што је повезала са Србима руља 
је претворила у пламен и девастирала. Призренски Срби су пресељени у базу немачког 
Кфора. 
„Све време док су ме тукли, мој мачак је био поред мене. Није ме остављао, не знам где 
је, можда ме тражи”, понавља учитељица Добрила Долашевић. Седи на војничком 
кревету, на јастуку јој књига „Последња љубав у Цариграду”. 
Сваки детаљ живота је обесмишљен, хиљаде ситница оријенталног града, локални 
манири и господска пристојност, изгубила се свест да другачији треба да постоји. 
Мартовски погром је до темеља угрозио егзистенцију Срба на Косову и Метохији; до 
бесмисла поништио њихову културу и градски живот; на руб пропасти довео, његов 
највиталнији сегмент – Српску православну цркву; потпуно се профилисао у 
колективној свести као страдање немоћних и незаштићених.  
До 17. марта 2004. године најмоћније земље међународне заједнице имале су 
резервисан став према косовској независности, тог дана су одлучиле да признају 
независно Косово.  
У Призрену је данас остало 18 Срба, они више не верују ниједној институцији, они су 
преживели сваки вид понижења, они знају да једино светиње које је обновљена црква 
почињу да враћају наду у нормалан живот.  
Овог 17. марта, седам година касније, два млада свештеника са породицама поново 
служе у Приштини. Иза зида што раздваја два света, у дворишту обновљене цркве 
Светог Николе у Приштини, игра се безбрижно свештеничко дете, далеко од сваког зла. 
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Курир, Датум : 18.3.2011, Страна : 15 

 
ЈАГОДИНА - Представници Високог комесаријата за избеглице (УНХЦР) и 
Данског савета за избеглице, јуче су у Јагодини избеглицама из Хрватске и Босне 
и Херцеговине и интерно расељеним лицима с Косова и Метохије, смештеним у 
овом граду, представили програм помоћи за трајно збрињавање и интеграцију у 
Србији. 
- Реч је о помоћи у грађевинском материјалу лицима смештеним у приватном смештају, 
који су почели изградњу и треба им помоћ да се уселе - изјавио је Танјугу службеник 
оперативе УНХЦР Рајко Радичевић. Предвиђено је да 85 домаћинстава у Србији 
добије ову помоћ. 
 
 

КОСОВО – БОРБА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ПОМИРЕЊЕ 
Политика, Датум : 18.3.2011, Страна : А22 

 
Од 17. до 19. марта 2004. више од 50.000 косовских Албанаца учествовало је у 
осмишљеној и добро организованој кампањи етничког чишћења Срба. За мање од 72 
сата запаљено је 35 цркава и манастира од којих многи потичу из 14. века или раније, 
чиме су они неповратно изгубљени за човечанство. Убијено је на десетине људи. Више 
стотина је рањено. Хиљаде домова и радњи сравњено је са земљом. Више од осам 
хиљада косовских Срба протерано је са својих огњишта. У року од само неколико сати 
од почетка погрома, етнички Албанци су аутобусима организовано транспортовани на 
више од 30 локација широм Косова.  
Један званичник УН је узвикнуо: „На Косову се дешава ’Кристална ноћ!’” 
Памтимо погром, памтимо оно што смо управо видели: човека који се упиње да са 
цркве у Подујеву одломи крст. Памтимо и ону масу људи која му аплаудира на успеху. 
Али док памтимо, морамо и задржати наду – и веровати да ће доћи зора и одагнати 
таму. У томе је снага вере: знати у дубини душе да је патња привремена, док нада 
остаје вечна. Након ужасног погрома из марта 2004. године, у Србији смо смогли снаге 
да ставимо тачку на циклус насиља. 
Ми Срби с Косовом имамо нераскидиву спону. Цитираћу патријарха Павла који је о 
Косову и Метохији рекао следеће: „То је извор наше духовне традиције и наше 
државности, срце и душа нашег народа – нераскидив део нашег бића. Зато су наши 
преци освештали ту земљу хиљадама предивних украса: овенчали су је величанственим 
црквама и манастирима у Божју славу”. 
Косово је наш Вели Форџ и Јорктаун, наш Аламо и Гетисбург, наш Перл Харбур и 
„Иво Џимо” – све у једном.  
Већ три године, демократска Србија се свом снагом одупире једностраном 
проглашењу независности – користећи искључиво мирна и дипломатска средства.  
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Нисмо предузели казнене противмере. Али смо одлучили следеће: да никада, ни 
под каквим околностима, не признамо сецесију, директно или индиректно. То је у 
суштини био покушај да се на силу промене уставне, међународно признате 
границе Србије. Ниједна поносна и демократска земља – афричка, европска, 
азијска или америчка; мала или велика, богата или сиромашна – не би другачије 
поступила на нашем месту. Сложни као један, ми данас шаљемо поруку: Сецесија 
неће успети. А неће ни било који други покушај наметања једностраног, 
нелегитимног исхода.  
Нико нас неће натерати да на то пристанемо –ни ову нити било коју будућу генерацију.  
Протекле три године су показале да не постоји алтернатива компромисном решењу, до 
којег се може доћи само преговорима. Дијалог је једини пут до мира на Косову.  
Истинско помирење је засновано на опраштању, покајању и скромности. Оно 
подразумева одрицање од мржње и освете, тако да живот може да крене из почетка. 
Али истинско помирење не подразумева претварање да су ствари другачије него што 
јесу. Оно разоткрива почињена злодела, бол, патњу. Оно на светлост износи пуну 
истину. Оно омогућава „нови почетак” – али само ако су обе стране спремне да се 
одваже на тај корак. Наша два народа, српски и албански – сваки вредан и поносит, 
колико и привржен својим идеалима, у прошлости су пролазили кроз периоде 
трагедије. Али понекад, управо трагедија ствара прилику за „нови почетак”. Но 
деловање у том правцу захтева поштовање, а не порицање туђег идентитета. Не смемо 
заборавити прошлост, али такође не смемо дозволити да нас то омете у изградњи 
просперитетне будућности. То није могуће учинити кроз фалсификовање историје.  
Не смеју се порицати ужасни злочини. Тиме се трују душе. Тако се дограђује „зид 
непријатељства” о којем пише апостол Павле. На крају, цитираћу један део извештаја 
Парламентарне скупштине Савета Европе. Он се може односити како на погром из 
марта 2004. године, тако и на оптужбе у вези са трговином људским органима. 
Цитирам: „Међународни чиниоци су одлучили да игноришу ратне злочине 
ослободилачке војске Косова, стављајући у први план постизање краткорочне 
стабилности”.  
У извештају се даље каже да су „злочини које су починили припадници ОВК, 
укључујући и неке од највиших лидера ОВК, ефикасно прикривани и тако остали 
некажњени”. 
Тако више не сме бити. Крајње је време да се обелодани потпуна истина о ономе што се 
догодило на Косову. То је моја молитва за вечерас. Да сви смогнемо снаге да донесемо 
исправне одлуке – да сви отворимо своја срца и омогућимо да у њих уђе дух помирења. 
 
*Из јучерашњег говора у Центру „Денис Хастерт” на Витон колеџу, највећој и 
најутицајнијој хришћанској евангелистичкој академској институцији у САД (Чикаго.) 
Пре почетка говора, приказан је филм о погрому 2004. 
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КУЋЕ И МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Дневник, Датум : 19.3.2011, Страна : 12 

 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ПОМАЖЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМА 
 
ПЕЋИНЦИ: Завршен је конкурс за доделу монтажних кућа за избегла и интерно 
прогнана лица, која имају пребивалиште на територији пећиначке општине.  
- Пројекат је финансирала Међународна организација за миграције и вредности је 
око три милиона динара. Пет корисника ће добити ову помоћ. Обавеза корисника 
ове помоћи је да има грађевинско земљиште на коме ће кућа бити постављена, а 
локална самоуправа ће их ослободити плаћања локалних такси за добијање 
потребне документације. Куће су величине око 40 квадрата и потпуно су 
функционалне – истиче начелница Одељења друштвених делатности и повереник 
за избеглице Општине Пећинци Драгица Петковић.  
На конкурс се јавило шест кандидата, а Комисија за разматрање молби ће коначну 
одлуку донети 21. марта.  
Захваљујући средствима која су издвојили Комесаријат за избеглице Републике 
Србије и Општина Пећинци, створена је могућност да се избегличким породицама 
помогне да успешно крену у процес интеграције у локалну средину кроз пројекат 
помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица, 
породица лица која су укинула избеглички статус или интерно расељених лица 
смештених на територији општине.  
- Помоћ је, кроз такозване доходовне активности, усмерена управо на то да се избеглим 
и интерно расељеним лицима помогне да започну или наставе сопствени посао и да им 
се на тај начин омогући да уђу у токове зарађивања и стварања сопствене будућности. 
Реч је о 850.000 динара, на које је локална самоуправа додала 10 одсто – каже Драгица 
Петковић. 
Овога пута помоћ је добило осам корисника и то Саша Арсић из Карловчића, Милан 
Врачар из Купинова, Чедомир Грубић из Шимановаца, Симо Гулић из Суботишта, Раде 
Зјача из Деча и Стево Јелић, Владимир Пријић и Тодор Цвјетан из Пећинаца. 
 
 

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Пресс, Датум : 19.3.2011, Страна : 16 

 
КЉУЧЕВИ У МАЈУ 
 
ТОПОЛА - У Тополи се приводи крају градња стамбене зграде за избегла, интерно 
расељена и социјално угрожена лица. Једанаест станова на површини од 400 
квадрата, у улици Петра Николајевића Молера, финансира министарство 
спољних послова Немачке у вредности око 159.000 евра. Кључеви за осам станова, 
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намењених избеглима и расељенима, и три за сиромашне породице из Тополе биће 
подељени у мају.  
 
 
 

РОМИ ВРАЋЕНИ ИЗ ЕУ БИРАЈУ СУБОТИЦУ 
Политика, Датум : 19.3.2011, Страна : А9 

 
Једни у овом граду имају родбину, другима одговара толерантна средина, а трећи – 
вребају прилику за повратак у Европску унију 
 
Суботица – Од маја до новембра прошле године преко 50 ромске деце престало је 
да долази у једну од основних школа. Онима који прате њихово кретање то је 
јасан сигнал да су се њихове породице упутиле у неку од земаља Европске уније. 
Током прошле године, према подацима којима располаже Стеван Николић, председник 
невладине организације Едукативни центар Рома, више од 200 породица иселило се из 
Суботице. Кроз процес реадмисије из ЕУ, у последњих годину дана у Суботицу је, 
према подацима овог центра, стигло мање од 50 лица. 
– Одлазе нагло, ненајављено, само по томе што деца престану да долазе у школу 
констатујемо да је нека породица отишла. Према нашим проценама, у последњих 
годину дана најмање 200 Рома, који су у Суботицу дошли с Косова, отишли су у 
земље Европске уније, највише у Белгију. Чак и особе које су враћене чекају нову 
прилику да поново оду преко границе – каже Николић. 
Едукативни центар Рома има за циљ да Ромима помогне да остваре своја права. Тако су 
обезбедили око 800 личних исправа и разних докумената за сународнике који стижу с 
Косова. По званичном попису у Суботици живи 1.400 Рома, међутим, процењује се да 
их тренутно има до 3.500. Један број њих купио је некретнине, нарочито у предграђу. 
Уз помоћ донатора Едукативни центар Рома начинио је базу података о 558 породица 
које имају децу млађу од границе пунолетства. Циљ им је био и да помогну њихову 
социјализацију и укључивање у образовни процес, па тако имају и четири асистента у 
основним школама и једном обданишту. Уз њихову помоћ ова деца лакше се укључују 
у наставу, јер како Николић објашњава ни они који су дошли са Косова, исто као и деца 
рођена и одрасла у некој од земаља ЕУ, када стигну у Суботицу, не знају српски.  
У последње време овде се појавила информација да је међу Ромима који чекају на 
реадмисију наводно неколико хиљада њих означило Суботицу као место где желе 
да буду враћени. Пре три године, иначе, суботичка Скупштина усвојила је закључак по 
коме ће у реадмисији прихватити само оне Роме који су за своје последње 
пребивалиште имали Суботицу.   
Оливер Башић, један од асистената за ромску децу каже да је могуће да око 1.000 Рома 
у наредних шест месеци буде враћено у Суботицу. 
– Њих у ствари, враћају на Косово, а онда они долазе овамо. Понеко зато што има 
родбину, али и због тога што је овде мирно, народ је навикао на различитост и 
толерантан је – каже Башић. 
Марија Биачи, чланица Градског већа задужена за област социјалне заштите каже за 
„Политику” да нема податке о томе да ли ће и колико лица у реадмисији бити враћено у 
Суботицу. „Када је у питању ромска популација ми информације не добијамо ни од 
покрајине, ни од републике”, каже Биачијева. 
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УГРОЖЕН ОПСТАНАК СРБА 
Правда, Датум : 19.3.2011, Страна : 4 

 
ОДБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ЗАХТЕВА ИЗВЕШТАЈ ОВОГ МИНИСТАРСТВА 
 
ПРИШТИНА –Трагом утврђивања учинка и по буџет Србије стварне цене 
Министарства за Косово и Метохију, Одбор за Косово и Метохију је у више наврата од 
министарства тражио достављање комплетне документације – извештаја о учинку овог 
министарства и његовој улози у опстанку и повратку Срба. Упркос дописима, до данас 
није добијен ниједан одговор. 
У првом обраћању министру Горану Богдановићу одбор је 25. октобра прошле године 
затражио одговор на питање докле се стигло са припремом закона о „косовском 
додатку“, како би се прецизно утврдио број лица која се финансирају из буџета 
Србије и број оних који примају по две или више плата из буџета матичне државе, 
као и свеукупна буџетска издвајања за КиМ. 
Увиђајући да су трошкови овог министарства „пренатегнути“, одбор у циљу 
„равномернијег оптерећивања буџета тражи од министарства „да у што краћем року 
достави списак политичара којима министарство плаћа рачуне за мобилне телефоне“ и 
„списак свих буџетски корисника, који су по разним основама примали две или више 
плата“. 
Највише пажње у сваком случају изазива ћутање министарства да на захтев одбора 
достави извештај о реализацији Плана повратка расељених на Косову.  
Одговор није добијен ни до данас, а саговорник „Правде“ каже да је одбор пре 
неколико дана затражио помоћ председника Народне скупштине Славице Ђукић 
Дејановић, како би за некој од наредних седница парламента затражио „одговорност за 
евентуалне пропусте“ с којима су упознати чланови одбора. 
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РЕИЗБОР ПАО НА КОСОВУ 
Вечерње Новости, Датум : 21.3.2011, Страна : 17 

 
РАСЕЉЕНИ СУДИЈЕ И ТУЖИОЦИ ТВРДЕ ДА СУ НАЈВЕЋИ ГУБИТНИЦИ 
РЕФОРМЕ СУДСТВА 
 
Од 500 тужилаца и судија остало да ради само 47. Поднете тужбе 
 
КРАГУЈЕВАЦ - У најновијој реформи судства, кадрови с Косова и Метохије 
листом су остали без посла. У обраћању јавности, Радован Тодоровић, некадашњи 
заменик тужиоца у Приштини, који је последње запослење имао у Аранђеловцу, 
тврди да су тиме судије и тужиоци с КиМ оштећени и да је прекршено и домаће и 
међународно право. 
Такође, Тодоровић каже да је против државе Србије поднео тужбу због 
дискриминације, јер држава није испунила "зацртани" циљ реформе судства, а прети и 
да ће се за заштиту права са својим колегама обратити Међународном суду у 
Стразбуру. Он наводи да је реформом планирано умањење правосудног кадра за 20 
одсто, али када је реч о кадровима с Косова и Метохије, без посла је остало њих 90 
одсто. 
- Ми смо били запослени у важним државним институцијама и зато не видим зашто за 
нас не важе иста права и правила као и за друге грађане ове државе, односно носиоце 
правосудних функција - каже Тодоровић. 
Тодоровић каже да говори у име већине колега које су 1999. године морале да 
напусте своје домове и радна места на Косову и Метохији, а потом су, после 
прошлогодишње реформе правосуђа, остале нераспоређене. Када су међународне 
снаге 1999. године преузеле управу над јужном српском покрајином, судије и тужиоци 
из осам судова с КиМ који су укинути, прешли су у друга места на подручју Србије. 
- Од тада имамо и посебан статус - интерно расељених лица, што се тумачи као посебно 
угрожена група и по домаћем и по међународном праву. Нисмо тражили ништа више 
од поштовања оног што је био циљ у реформи судства - наводи Тодоровић. 
Посао је задржало тек 47 од укупно 500 тужилаца и судија, укључујући и судије за 
прекршаје с Космета. Они сматрају да су оштећени и кад је реч о избору за највише 
функције у српском правосуђу. 
Тодоровић наводи да се у своје и у име колега укупно 32 пута обраћао Државном већу 
тужилаца, Републичком тужилаштву, поверенику за равноправност и другима, 
покушавајући да укаже на проблеме, али није добио ниједан одговор. 
 
Антрфиле : НЕМА ИХ НА ФУНКЦИЈАМА 
 
У ВРХОВНОМ касационом суду нема ниједног судије са КиМ, као ни у Републичком 
тужилаштву и Тужилаштву за ратне злочине. Такође, у четири апелациона тужилаштва 
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само их је двоје са КиМ, а у апелационим судовима у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу 
само је један судија расељен с простора јужне српске покрајине. 
 
 

НАША ДРЖАВА СЕ ПОНАША КАО ДА ЈЕ ПАЛА С МАРСА НА БАЛКАН 
Политика, Датум : 21.3.2011, Страна : А6 

 
Срби не добијају ништа од статуса конститутивног народа 
 
Влада Србије је две године амбициозно припремала Стратегију о Србима у дијаспори и 
региону, али је тај документ издржао пробу времена свега два месеца. Стратегија 
очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у 
региону, познатија као Стратегија о дијаспори, усвојена јануара ове године, почетком 
марта ипак је претрпела промене. После бурних реакција из Хрватске и Црне Горе, 
избачен је део документа који се односи на захтев Београда да српском народу у овим 
државама буде признат конститутивни статус. 
Осим буре у региону, жучне полемике уследиле су и на домаћем терену. Један од 
најгласнијих критичара редиговања Стратегије је историчар Чедомир Антић, 
председник Напредног клуба, који је и аутор спорног дела документа, док Александар 
Чотрић, заменик председника скупштинског Одбора за односе са Србима изван Србије 
и потпредседник СПО, има много више разумевања за овај потез Владе. 
Политика: Како је могло да се догоди да Влада усвоји Стратегију, а да је на 
телефонској седници убрзо измени? 
Чотрић: Сматрам да се не ради о неозбиљности Владе, него о томе да ништа није 
једном заувек дато. Један од основних циљева ове стратегије је да се помогне 
успостављању добрих односа са земљама у региону и зато је добро што је измењен тај 
минимални део Стратегије који је говорио о томе да би Срби у Црној Гори и Хрватској 
требало да добију статус конститутивног народа. 
Политика: Дакле, није реч о притиску споља? 
Чотрић: Сматрам да Србија треба да испуни неколико основних циљева, а то је и 
допринос интеграцијама Србије у ЕУ, као и очување идентитета српског народа који 
живи изван граница Србије. 
Политика: Ипак, од званичног Загреба и Подгорице стигли су оштри протести због дела 
Стратегије који се односи на конститутивност. Господине Антићу, за разлику од 
господина Чотрића, тврдите да је измена Стратегије „још једна у низу срамота и доказа 
слабости Србије”. 
Антић: Наравно. Стратегија пре свега треба да се односи на српски народ, а не на 
односе са суседима, ЕУ или великим силама. Овде је, наводно, спорно питање 
конститутивности Срба у Хрватској и у Црној Гори. Подсећам да је Парламентарна 
скупштина Савета Европе још 2006. усвојила препоруку у којој се тражи да Срби буду 
враћени као конститутивни народ у Устав Хрватске и Загреб се томе није противио. 
Када је реч о Црној Гори, трећина становништва се изјаснило као Срби, а две трећине 
говори српским језиком. Наш председник је рекао да је то ствар грађана Црне Горе који 
су српске националности. Када је реч о статусу црногорске цркве у Црној Гори, онда то 
није ствар грађана Србије. А Бакир Изетбеговић налази за сходно да интервенише када 
је реч о правима Бошњака у области Новог Пазара. Нико не сматра да је то 
нелегитимно... 
 
Политика: Ви, дакле, тврдите да део који је избачен из Стратегије није био у 
супротности са европским интеграцијама? 
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Антић: Никако. Нити је у супротности са интересима наших суседа. Проблем је што је 
само једној држави оспорен суверенитет на њеној територији. Нико нема право да 
оспори српском народу да оствари културно и национално уједињење. 
Политика: Влада то ипак доживљава као проблем. 
Чотрић: Ми смо од представника српског народа у Хрватској чули да нису 
заинтересовани за статус конститутивног народа и да имају прече проблеме. У 
Хрватској је важније да се инсистира на поштовању уставног закона о правима 
националних мањина, да се спроведу сви споразуми, укључујући и Ердутски, да се 
врате одузета имовина и станарска права... Подсећам да је Црна Гора дефинисана као 
држава грађана, па је инсистирање да буде дефинисана као држава српског народа и 
осталих грађана неизводљиво.  
Антић: Од 650.000 Срба и Југословена који су живели у Хрватској, 400.000 њих 
прогнано је у Србију, а само 2007. двоструко више Срба се иселило из Хрватске него 
што се у њу вратило! Када је реч о Црној Гори, у државној администрацији Срби чине 
свега четири одсто запослених, а у државној безбедности – испод једног процента. Не 
тражимо ми да Срби постану једини конститутивни народ. Нека и остали буду 
конститутивни. 
Политика: Шта се конкретно добија од статуса конститутивног народа? 
Антић: Одређена колективна права, као и постојање горњег дома парламента који 
штити права тих народа. Усвојеним Статутом Војводине, против кога су многи дигли 
глас јер није усвојен на демократски начин, предвиђено је да покрајинска скупштина 
има горњи дом. Према томе, то није проблем у Србији, али је проблем када у другим 
државама то поставите као питање. 
Чотрић: Статус конститутивности не помаже много у решавању проблема једног 
колективитета. Последња прилика која је пропуштена да Срби на адекватан начин реше 
свој статус у Хрватској је био план З4. Подсетићу да су тобожње патриоте биле против, 
а да је једино Вук Драшковић имао храброст да каже да тај план треба прихватити. 
Чињеница је да данас српски народ у оба ентитета БиХ има конститутивност, а у 
Стратегији се истиче да положај Срба у Федерацији БиХ није задовољавајући и да је 
бољи статус Хрвата и Бошњака у РС.  
Шта су суштински добили статусом конститутивности?  
Мислим да нам је потребна стратегија и за народ у Србији. Сваке године Србија има 
готово 50.000 становника мање, а мислим да ће попис показати да је Србија од 2001. 
изгубила око пола милиона становника, а да је 1.200 насеља нестало или је пред 
гашењем.  
Антић: Када је реч о трошковима, подсећам да је прошле године уложено 47 милиона 
динара, нешто мање од пола милиона евра, само у агенцију или канцеларију за 
регионализацију! С друге стране, у српски народ у иностранству до сада је улагано око 
пола милиона евра годишње. А прошле године, зато што је криза, то је смањено на око 
300.000! А само за област Прешева и Бујановца давали смо 60 милиона евра, а од када 
је почела криза 43 милиона евра годишње.  
Чињеница је да наша култура почива на идеји о јединству српског народа. Ако ми 
дозволимо да неко преводи Његоша на црногорски, или да избаци Његоша из српске 
литературе, ако дозволимо да неко књижевнике који говоре српским језиком и тврде да 
су Срби класификује међу црногорске, тиме ломимо темеље наше државне куће. 
Политика: С обзиром да је Напредни клуб аутор Стратегије у делу о конститутивности, 
како онда тумачите критике које су дошле из Хрватске и Црне Горе да је реч о 
агресивној политици и о новом Начертанију? 
Антић: Људи морају прво да прочитају Начертаније, које највероватније и није писао 
Илија Гарашанин, већ Франтишех Зах, а Гарашанин га је само редиговао.  
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Мени је као историчару, наравно, драго да будем аутор неког начертанија. Није то 
агресивна политика јер се захтева само нешто што је раније већ постојало и што је у 
некој другој ситуацији прихватљиво. 
Чотрић: А како бисте реаговали да Црна Гора и Хрватска поставе исте захтеве? 
Антић: Врло смирено. Рекао бих: кад Србија не буде имала етничку већину, онда ћемо 
да разговарамо о томе. Друго, кад Србија буде имала те проблеме које је имала 
Хрватска у прошлости, опет ћемо да разговарамо о томе. Подсећам да је Иво 
Јосиповић, док је био председнички кандидат, јасно рекао да хрватска мањина у Србији 
има мања права него српска у Хрватској. 
Чотрић: Не сме ова материја да иде у другом правцу од онога за шта се залаже 
председник Тадић... 
Антић: А за шта се он залаже, молим вас? 
Чотрић: Ако он покушава с председником Јосиповићем да изгради нове односе 
поверења у региону, ова стратегија не сме да иде контра тих интенција...Антић: А, та 
стратегија поверења, на шта се своди? На Пурду, на шкумбре које једу тамо кад иду у 
Опатију... 
Чотрић: Ако и сада, приликом посете Црној Гори, председник Тадић потврди да ми не 
тражимо статус конститутивности, онда то не може да остане у документу Владе. 
Политика: Господине Чотрићу, да ли се слажете с господином Антићем да је Србија у 
претходној деценији омогућила веома широка права својим националним мањинама, 
али таква политика није била узор нашим суседима у односу на Србе? 
Чотрић: Слажем се. Мислим да је статус националних мањина у нашој земљи решен на 
задовољавајући начин, што оне и саме истичу. С друге стране, јасно је да је статус 
српског народа неуређен и незадовољавајући, да има још много дискриминације, пре 
свега у земљама где се ратовало. Мислим да је статус Срба у Албанији данас пример 
најгорег положаја једне мањине у Европи. Тамо им чак није дозвољено ни да се 
слободно изјашњавају у погледу националне, верске и језичке припадности, већ постоје 
само рубрике „Албанци” и „остали”. 
Антић: Најгоре што је произашло из ове афере са одбацивањем Стратегије јесте слика 
која је остављена о Републици Србији. Не знам да ли је Влада читала Стратегију или 
није, али ми је чудно да неко у лету промени два пута мишљење, па се зато надам да 
нису читали. Јер, у политици таква врста мењања мишљења није примерена. Ми већ 
имамо низ понижења, са „жутом кућом“, с Пурдом, с Дивјаком. И ово је једно од њих. 
Наша држава се понаша као да је пала с Марса на Балкан. 
Чотрић: Србија је раније могла да остварује националне и државне интересе зато што је 
имала моћне савезнике и била респектована у међународним круговима, што није 
случај од почетка 90-их година. Сматрам да је добро што је Стратегија усвојена, на њој 
се радило више од две године и о њој су могли да се изјасне представници дијаспоре и 
региона, као и тридесетак невладиних организација које су учествовале у писању. 
Политика: Зар Србија нема и данас најмоћније савезнике, ако се зна да је у  
Партнерству за мир и да је далеко одмакла у евроинтеграцијама? 
Чотрић: Ми настојимо да те односе поправимо и они су из године у годину све бољи. 
Али, тек када постанемо пуноправни члан ЕУ, а моја странка се залаже да постанемо и 
члан НАТО, можемо да говоримо да имамо савезнике. Све земље које теже у ЕУ морају 
да воде заједничку политику и да се одрекну дела свог партикуларног интереса. 
Антић: Савезници су добри, али треба да се ослањамо на своје скромне снаге. Ми смо 
сада дошли у период када нам ништа није битно, наши политичари већином верују да 
ће ЕУ бити нова Југославија. Како Југославија решава проблеме видели смо. Могуће је 
да и из ЕУ изађемо такви, још гори него што смо данас. Наше је право да остваримо 
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националну интеграцију а да не срушимо околне државе. Најважније је да будемо 
савезници сами себи. 
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НЕРАД МНОГО КОШТА 
Вечерње Новости, Датум : 22.3.2011, Страна : 4 

 
НЕЗАПОСЛЕНИ У РЕПУБЛИЧКОЈ КАСИ ПРАВЕ ГОДИШЊИ МИНУС ОД 150 
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 
 
Месечна накнада за незапослене износи између 13.200 и 26.450 динара 
 
У ДРЖАВНОЈ каси незапослени сваке године направе минус од најмање 150 
милијарди динара. Не само што око милион радно активних становника не прима 
никакву плату, па тако због неуплаћених доприноса буџет остаје краћи за око 115 
милијарди динара, већ и Национална служба за запошљавање годишње издвоји безмало 
35 милијарди на разна давања онима који нису успели да пронађу посао. 
У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање сабирају да републички буџет годишње 
”заради” око 250 милијарди динара на име доприноса 1,8 милиона запослених у Србији. 
С друге стране, скоро исто толико новца и изгуби због оних који немају сталан посао. 
Сличну рачуницу имају и у Националној служби за запошљавање. На њиховој се 
евиденцији налази више од 730.000 пунолетних грађана, али број оних који траже 
посао, како сами процењују, далеко је већи. 
А колике губитке прави ова армија незапослених види се и по новцу који се сваке 
године издваја из републичког буџета. Тако ће само за редовне новчане накнаде 
незапосленима у овој години бити потрошено 20,9 милијарди динара. 
- Скоро сви који су на бироу имају право на месечну накнаду која се креће од 80 до 160 
одсто минималне зараде. Она у овом тренутку износи између 13.200 и 26.450 динара - 
објашњавају у НСЗ и додају да се, уз ова давања, потроши и додатних 17 милиона 
динара на здравствене прегледе, маркице... 
Додатних 3,8 милијарди динара ће у овој години бити подељено и становништву КиМ. 
Закључком Владе 2004. одлучено је да се око 8.000 динара месечно уплаћује 
становништву које је остало без посла. На списак годишњих трошкова НСЗ је у 2011. 
додала и 2,2 милијарде динара које ће бити уплаћене свим старијим грађанима који су 
остали без посла, а имају највише пет година до пензије. 
Како би се ови расходи у будућности свели на најмању могућу меру, у НСЗ планирају 
додатна улагања. 
- У мере активне политике запошљавања потрошићемо чак 5,55 милијарди динара - 
најавио је Дејан Јовановић, директор НСЗ. - А ове смо године издвојили и значајне 
износе за запошљавање особа са инвалидитетом, па ћемо у мере и активности за 
њихову професионалну рехабилитацију уложити 800 милиона динара. 
 
Антрфиле : БЕСПОСЛЕНИ ВРЕДЕ КАО ЦЕЛА ВОЈСКА 
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Само за редовне новчане накнаде незапосленима у овој ће се години потрошити 
скоро 21 милијарда динара. У буџету Републике Србије ће се приближно оволико 
новца уложити у Министарство пољопривреде, у плате свих запослених у Војсци 
Републике Србије, а упола мање ће из републичке касе отићи Министарству 
науке. Пет пута мањи износ припао је Безбедносно информативној агенцији, а чак 
20 пута мањи Комесаријату за избеглице. 
 
 

АЛИБУНАР ПОМАЖЕ ЈАПАНУ 
Дневник, Датум : 23.3.2011, Страна : 11 

 
АЛИБУНАР: Председник општине Алибунара Данијел Кишмартон одобрио је да се 
Јапану из ове недовољно развијене општине упути помоћ од пет хиљада долара.  
Истовремено на сајту општине упућен је позив житељима ове општине да слањем СМС 
порука помогну народу ове пријатељске земље у преовладавању несреће, која их је 
задесила. Иначе, Влада Јапана је овој општини у више наврата помагала у реализацији 
неколико пројеката.  
На насељу Колонија у Селеушу својевремено је преко УНХЦР-а Јапан је 
финансирао изградњу избегличког насеља за близу 300 избеглих лица из Хрватске 
у познатој офанзиви хрватске војске „Олуја“. Помоћ је стигла и за опремање основне 
школе у Иланџи, а амбасадор Јапана је више пута долазио у Алибунар. У Алибунару 
делује и Удружње српско – јапанског пријатељства, а његов председник Данијел 
Кишмартон настоји да се ти програми преточе у живот. 
 
 

УМАЊУЈУ БРОЈ СРБА 
Вечерње Новости, Датум : 23.3.2011, Страна : 2 

 
 
ГОРАН БОГДАНОВИЋ МИНИСТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 
о предстојеЋем попису, дијалогу, истрази о трговини органима 
 
Инсистираћемо да попис у српским срединама на КиМ обаве УН 
 
ЗБОГ неприхватања приштинских власти да попис у срединама јужно од Ибра 
надгледају УН, које су засада пристале да обаве попис само на северу покрајине, наш 
став је да косовске институције не могу да пописују Србе и њихову имовину.  
Јер, осим што немамо поверења у поменуте институције, питање је како пописати око 
250.000 расељених и значајан део српске имовине која је и даље оштећена или 
узурпирана. Зато ћемо и даље инсистирати да попис у српским срединама на подручју 
покрајине обаве УН, а у складу са Резолуцијом 1244 - истиче Горан Богдановић, 
министар за КиМ, у разговору за ”Новости”. 
 Имате информације да Приштина у тајности припрема манипулације око пописа, и да 
у томе учествују и поједини представници Срба... 
- Недавна крађа на косовским изборима порука је да албанске власти чине све да стање 
на терену прикажу у своју корист, а предстојећим пописом свакако желе да умање број 
Срба на Космету. Зато је став Владе Србије да Срби јужно од Ибра не треба да 
учествују у поменутом попису уколико га не спроводе УН. 
 Преговарачки тимови Београда и Приштине требало би да се ускоро поново састану. О 
којим темама ће се преговарати у другој рунди? 
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- Још се договорамо које ће теме бити на дневном реду, јер то не зависи само од 
Београда, већ и од Приштине и међународне заједнице. Али, јасно је да ће то бити 
питања која оптерећују свакодневни живот становника Космета, као што су струја, 
телекомуникације... 
 Jесте ли оптимиста у вези са исходом преговора, када се узме у обзир старт? 
- Почетак преговора улива оптимизам, о чему сведоче изјаве све три стране у 
преговорима, српске, албанске, али и представника Европске уније. То заиста улива 
наду да ће се кроз преговоре доћи до компромисних решења за сва спорна питања, како 
би се побољшао, пре свега, живот Срба у покрајини, али и свих становника Космета. 
 Представница приштинског тима Едита Тахири, али и остали албански политичари, 
упорно истичу да су преговори који се воде само техничке природе, и да неће бити речи 
о статусу? 
- Свако питање које се покрене, почев од наизгед једноставних па до оних 
најозбиљнијих, оптерећено је статусом. Због тога је неизбежно разговарати и о статусу 
који за српску страну још није решен, а без наше сагласности не може се ни доћи до 
трајног решења статуса. 
 Еулекс је последњих дана ухапсио више особа под оптужбом да су починиле ратни 
злочин, укључујући и једног од команданата ”ОВК” Фатмира Љимаја. Али, опет крупне 
рибе остају на слободи? 
- Мислим да треба похвалити Еулекс што је почео да се ангажује на задацима за које је 
добио мандат. Добро је што су почели да се истражују злочини почињени над Србима и 
мислим да је то охрабрујући потез да ће сви починиоци злочина бити процесуирани и 
кажњени. Због тога нећемо одустати од инсистирања да се открију починиоци 
најгнуснијих злочина над косметским Србима, почев од убиства деце у Гораждевцу, 
жетелаца у Старом Грацку, минирања аутобуса ”Ниш-експреса”, породице Солић из 
Обилића.... 
 Ипак, ни после више месеци од када је Скупштина Савета Европе усвојила извештај 
Дика Мартија о трговини људским органима, нема конкретне акције Еулекса? 
- Сигурно је да нећемо дозволити да се заташкају или ”гурну под тепих” тако озбиљни 
злочини као што је случај са трговином органима киднапованих Срба и сигуран сам да 
међународна заједница неће дозволити да оптужбе из Мартијевог извештаја остану 
непроцесуиране. Зато мислим да би требало оформити посебно судско тело које би се 
бавило овим случајем, поготову што упркос тврдњама Еулекса да поседују све 
неопходне капацитете, мислим да ова мисија самостално неће успети да истражи овако 
озбиљне злочине. Осим што немају мандат да делују у Албанији, један од јако 
озбиљних проблема са којима се може суочити мисија ЕУ на Космету у погледу 
истраге о трговини органима је и заштита сведока. 
 
Антрфиле : ЧЕМУ ПРЕГОВОРИ АКО СЕ РЕШЕЊА НАМЕЋУ 
 
КОСОВСКИ министар полиције Бајрам Реџепи каже да се по питању таблица мора 
применити однос реципроцитета, односно да ће Косово признати нове српске таблице 
уколико исто учини и Србија с косовским? 
- Питање таблица биће једна од тема дијалога Београда и Приштине. Не желим да 
прејудицирам решење овог питања, јер чему преговори уколико се решења намећу 
једностраним потезима. 
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ДАН СЕЋАЊА НА БРАНИОЦЕ 
Преглед, Датум : 24.3.2011, Страна : 5 

 
У организацији Скупштине града Краљева данас ће први пут бити обележен Дан 
сећања на браниоце отаџбине 1991-1999. године, у знак почасти за 77 Краљевчана 
који су погинули у ратним сукобима на просторима бивше Југославије.  
Заменик председника Скупштине града Сретен Јовановић јуче је најавио да ће на 
дванаесту годишњицу од почетка бомбардовања и двадесету годишњицу од почетка 
грађанског рата у бившој Југославији, у 9 часова у Скупштини града бити одржан 
комеморативни скуп. Потом ће у 10 часова бити одржан парастос код споменика 
Краљевчанима погинулим у ратовима 1991-1999. године који се налази на тргу испред 
градске куће. 
„На комеморацију и парастос позивамо и породице расељених и избеглих које 
нису у прилици да оду на гроб својим најмилијима“, рекао је Сретен Јовановић и 
подсетио да су у Краљево постхумно допремљени посмртни остаци тридесетак 
погинулих, углавном с Косова и Метохије. Представници Удружења породица 
погинулих у ратовима 1991-1999. године, које је раније организовало комеморативне 
скупове, изразили су задовољство што су се званичне институције града Краљева 
укључиле у обележавање годишњица трагичних догађаја који су задесили наш народ на 
крају 20. века. И Војска Србије у Краљеву сваке године одаје почаст својим 
припадницима погинулим у ратовима на простору бивше Југославије. У 12 часова у 
касарни „Јован Курсула“ биће одржан комеморативни скуп. 
 
 

ПОПИС У ЕНКЛАВАМА 
Блиц, Датум : 24.3.2011, Страна : 5 

 
КОСОВО 
Званични Београд не прихвата да косовске институције у енклавама пописују 
Србе и њихову имовину због неприхватања приштинских власти да попис у 
срединама јужно од Ибра надгледају УН, које су за сада пристале да обаве попис 
само на северу покрајине. Питање је како пописати око 250.000 расељених и значајан 
део српске имовине која је и даље оштећена, упитао се Горан Богдановић. 
 
 

СРБИ ПРОТИВ ПЛАНА ЗА СЕВЕРНУ МИТРОВИЦУ 
Политика, Датум : 24.3.2011, Страна : А5 

 
Косовска Митровица – Политички представници Срба са севера Косова су се јуче 
успротивили плану владе у Приштини за оснивање општине северна Митровица, који 
би требало да буде реализован до октобра ове године. 
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Иљбер Хиса, координатор за север Косова, кога су делегирале косовске институције, 
потврдио је за „Политику” да је план усвојен, али није био вољан да износи детаље. 
Приштинска штампа, наиме, преноси да су косовске власти изразиле потребу да 
припремни тим за општину северна Митровица треба врло брзо да саопшти резултате у 
вези са формирањем општине. У склопу тога, пре пар дана је у јужној и северној 
Митровици боравио Слободан Петровић, заменик косовског премијера Хашима Тачија, 
којем је у новој прерасподели министарских функција додељен и портфељ министра за 
локалну самоуправу.  
„Срео сам се са припремним тимом за формирање општине северна Митровица и 
пружио сам им подршку, али и нагласио да морамо добити конкретне резултате у 
наредном периоду”, изјавио је Слободан Петровић. 
План косовске владе, који се ослања на план Мартија Ахтисарија, специјалног 
известиоца за Космет, представници Срба, али и званичног Београда, одлучно одбацују. 
Оливер Ивановић, државни секретар у Министарству за Косово и Метохију, за 
„Политику“ каже да је најава о децентрализованој општини бесмислена и 
контрапродуктивна. 
– Ако се зна да ће север Косова бити једна од тема Београда и Приштине, онда најава о 
формирању општине северна Митровица изазива сасвим супротан ефекат.  
Да је памети и политичке зрелости Приштина се не би ни дотицала тог питања. Шансе 
косовских институција су никакве, а ако после дијалога некаква идеја и стигне из 
Београда, онда ће као таква бити прихватљива за српску страну – наглашава Ивановић 
уз напомену да је план косовске владе осуђен на неуспех и чињеницом што долази 
управо из Приштине. 
Оштро реагују и представници Срба са севера, па тако Раденко Недељковић, начелник 
Косовскомитривичког округа, каже да је идеја Слободана Петровића у старту осуђена 
на неуспех. 
– Приштински избори овде неће успети, а народ на северу је одлучан да игнорише 
интегрисање у институције косовског система. Прича Слободана Петровића је губљење 
времена, а међународна заједница мора напокон да схвати да на северу постоје 
легитимни и легално изабрани органи локалне самоуправе – казао је за „Политику” 
Недељковић. 
И председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић каже да су бесмислене 
најаве о „некој новој шиптарској општини”, јер локална управа у Косовској Митровици 
функционише по законима Републике Србије, а Слободану Петровићу „поручује” да би 
„било боље да се бави повратком 250.000 Срба и неалбанаца него што гура Србе у нови 
погром и етничко чишћење”. 
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КАКО УЧИТИ БЕЗ УЏБЕНИКА 
Дневник, Датум : 25.3.2011, Страна : 14 

 
БЕСПЛАТНО ОБРАЗОВАЊЕ ГУБИ СЕ НА ПУТУ ОД УСТАВА ДО УЧИОНИЦЕ 
 
Од 100 основаца у Србији, 16 има родитеље који не могу да им купе уџбенике па 
половина њих у учионицама седи без уџбеника, а друга половина у школу долази с 
ђачким књигама добијеним од хуманитарних организација, показало је 
истраживање Едукативног центра Рома из Суботице, представљено јуче у 
Скупштини Војводине на округлом столу „Уџбеником до знања“. Последица 
оваквог стања је да ти ученици имају слабија школска постигнућа, осећају се 
нелагодно, на час долазе неспремни, нису мотивисани за рад, незаинтересовани су, па 
доприносе и лошој радној атмосфери у разреду. 
– Мада је по Уставу Републике Србије и Закону о основама система васпитања и 
образовања, основно образовање обавезно и бесплатно, уџбеници још увек нису 
бесплатни за сву децу, и то се одражава на доступност образовања свима, а нарочито 
маргинализованим групама, које су биле и циљна група овог истраживања – рекао је 
директор Едукативног цнтра Рома Стеван Николић.  
– Ово истраживање спровели смо у 167 школа, које припадају школским управама у 
Новом Саду, Зрењанину, Сомбору, Лесковцу и Крагујевцу. Део истраживања односи се 
на читаву популацију, а део само на ромску, а циљ је био да се сагледају потребе и 
положај деце у основним школама да бисмо могли радити на побољшању стања јер је 
глобална економска криза у учионицама сваким даном све видљивија. 
По његовим речима, проблеми у образовном процесу по правилу прате рањиве 
групе с највећом стопом сиромаштва: Роме, избегла, интерно расељена лица, особе 
са сметњама у развоју и популацију из руралних средина. И мада су препреке на 
које ове групе наилазе различите, основа свих проблема је финансијског карактера, 
почев од немогућности зарађивања за живот, минималних стамбених услова, па до 
обезбеђивања уџбеника. Последица тога је и чињеница да у више од 70 одсто 
сиромашних домаћинстава у нашој земљи бар један члан има завршену само основну 
школу или чак ни њу, док је међу високообразованим становништвом сиромашних тек 
1,7 одсто. 
Због тога је и циљ овог пројекта да допринесе успостављању механизама којима би 
се унапредила доступност бесплатног образовања маргинализованим групама јер 
само образовање може извести из беде у којој живе. 
Координаторка овог пројекта Нада Димовић, осврћући се посебно на податке добијене 
за ромску популацију, навела је да готово половина њихових проблема у образовању 
потиче од недостатка новца, близу 40 одсто проблема је породичне природе, а тек 
нешто више од 12 одсто су проблеми у школи. У жељи да реши ове проблеме, школа 
углавном директно помаже деци допунском наставом, индивидуалним приступом 
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ученику и разним другим видовима нематеријалне подршке, али у готово четвртини 
случајева и материјалном подршком. 
Едукативни центар Рома пројекат „С уџбеником до знања“ реализовао је у сарадњи с 
Институтом за одрживе заједнице, уз финансијску подршку УСАИД-а, а под 
покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање.  
 
 

МРЖЊА ПРЕТИ СА ЗИДОВА 
Вечерње Новости, Датум : 25.3.2011, Страна : 25 

 
 
ГОТОВО СВЕ ФАСАДЕ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЦЕНТРУ СМЕДЕРЕВА 
„УКРАШЕНЕ“ ГРАФИТИМА 
 
Пароле никле на зградама поште, Фонда ПИО, „Дунав осигурања“ 
 
СМЕДЕРЕВО - „Ислам је болест“, „Убиј педера“, „Стоп избеглицама“, само су 
неки од бројних графита на фасадама у најужем центру Смедерева. Пароле које 
шире говор мржње месецима стоје чак и на зградама локалних и државних 
институција, које као да су изгубиле рат са упорним писцима графита. 
Графит „Убиј педера“ плавом бојом исписан је на свеже окреченом наранџастом зиду 
зграде ПИО Фонда у Смедереву на градском тргу, и то недуго после дуго чекане 
реконструкције ове грађевине. Графити којима се тражи смрт хомосексуалаца „красе“ 
на десетине зграда, па тако и филијалу „Дунав осигурања“ и главну градску пошту. 
- Цетралну пошту кречили смо прошле године, али није много прошло док се нису 
појавили нови натписи. Истог дана кад је фасада објекта у пешачкој зони у Улици 
краља Петра завршена, боја се још није ни осушила, а никли су нови графити. Локална 
самоуправа морала би да предложи мере како би се ово решило. Можда је решење 
видео-надзор - каже Перица Ђорђевић, директор РЈ ПТТ саобраћаја у Смедереву. 
Два зида централне градске поште годинама су на удару антисемитских и других 
непримерених парола. Десетине графита са претећим порукама, упућеним 
хомосексуалцима, које позивају на линч и убиство, појавило се пред геј параду, и до 
данас их нико није уклонио. 
На фасадама се најчешће појављују графити навијачких група, политички, 
националистички. „Стоп избеглицама“ боде очи туристима у близини улаза у 
Туристичко-информативни центар. 
Надлежни траже начин да стану на пут говору мржње, верској и националној 
нетрпељивости која прети са зидова локалних и републичких институција.  
Повремено, са њима се боре радници смедеревског „Комуналца“. Комунални полицајци 
ће ускоро бити на улицама, па ће њихов посао обухватати и спречавање вандализма. До 
тада, битку упорности изгледа добијају писци парола. Локална самоуправа најавила је 
раније да би овог пролећа могла да почне велика акција уклањања графита. Пре 
неколико месеци, шведска фирма „Norden Sanerling“ промовисала је прање графита 
специјалном машином и очистила део зида у пешачкој зони. За сада још нема најава да 
ли ће се ова фирма ангажовати за прање фасада макар у најужем градском језгру. 
 
Антрфиле : МИЛИОНИ ИЗ КАСЕ  
 
ИЗ градског буџета ове године биће издвојено 10 милиона динара за уређење  
фасада. Део новца биће утрошен на уклањање графита - кажу надлежни у Градској  
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управи. 
 
 

СРБИ, ОПРОСТИТЕ ЗБОГ ЗЛОЧИНА 
Пресс, Датум : 25.3.2011, Страна : 5 

 
Кајање Официр НАТО-а Кристијан Каш покајао се 12 година после бомбардовања 
Србије 
 
Бивши официр НАТО снага на Косову и Метохији Кристијан Каш јавно је затражио 
опроштај од српског народа због зла које му је нането током и после бомбардовања 
1999. године. Каш је са чином мајора 2000. године боравио шест месеци на Косову и 
Метохији у мисији КФОР-а. 
- Пре месец дана видео сам Србе са Косова у избегличком кампу Ресник близу 
Раковице и тада сам схватио колико смо зла нанели људима овде. Више од десет 
година сам осећао колективну одговорност јер нисмо одбранили Србе на Косову.  
Међутим, после те посете кампу осетио сам личну и моралну одговорност јер сам био 
високи официр НАТО. Желим јавно да тражим опроштај од српског народа. Нисмо 
били у стању да их заштитимо од Албанаца, потпуно смо подбацили у својој 
мисији. Ми смо одговорни за етничко чишћење, под нашим надзором протерано је 
више од 350.000 Срба и неалбанаца - почео је Каш причу за Пресс. 
Норвежанин је почетак бомбардовања дочекао на војним вежбама своје војске, а убрзо 
је стигао на Косово. Према Резолуцији УН 1244, Каш је био део мисије која је требало 
да заштити мањинско становништво од прогона Албанаца. 
- Почетком јануара 2000. године стигао сам на Косово. Ту сам остао наредних шест 
месеци и радио сам у штабу као официр за обавештавање. Био сам портпарол КФОР-а, 
а у мојој надлежности је био и званични сајт мисије. Гледао сам изблиза како правимо 
крупне грешке на терену. Гледао сам како на силу спроводимо закон, како смо исувише 
заузети око улоге ослободилаца Албанаца. Били смо исувише малодушни када смо 
дозволили да се УЧК трансформише у Косовски заштитни корпус и затим у косовску 
полицију. 
Каш каже да није пуно знао о Србији пре доласка у мисију. Био је шокиран неким 
детаљима које је сазнао. 
- Припремао сам се на институту у оквиру Министарства за спољне послове Норвешке. 
Ту сам упознао научника који је доста добро познавао прилике на Балкану. Он је био 
велики противник бомбардовања, говорио ми је да власт на Косову држи мафија, да је 
организовани криминал веома раширен. Говорио ми је да има податке који говоре да су 
Албанци главни дилери хероина у Норвешкој. Касније сам се уверио у истинитост тога 
- каже Каш. 
Он је као официр НАТО остао на Косову до јула 2000. године. По напуштању војне 
службе вратио се на Косово као слободни новинар и остао тамо до фебруара 2001. 
године. 
- Никада нећу заборавити 16. фебруар 2001. године. Тада се догодио терористички 
напад на аутобус „Ниш експреса“ код Подујева. Напад је извршио Флорим Ејупи. Тада 
је погинуло 12 Срба. Ја сам био само сат и по после тог масакра и видео сам тела 
погинулих Срба, међу којима и тело једног детета. Тада сам одлучио да напустим 
Косово. Преселио сам се у Србију, где и данас живим и радим као слободни новинар. 
Не желим да се вратим у Норвешку, желим да живим у Србији - завршава своју 
исповест Кристијан Каш. 
 

 3 



Антрфиле : Црни биланс 
 
 78 дана трајало је бомбардовање СРЈ, од 24. марта до 10. јуна 1999. 
 3.500 људи убијено 
 89 деце погинуло 
 1.031 припадник војске и полиције погинуо 
 12.500 људи рањено 
 2.700 деце рањено 
 19 земаља учествовало у агресији 
 2.300 ваздушних напада извршено 
 995 објеката нападнуто 
 1.150 борбених авиона учествовало 
 420.000 пројектила испаљено 
 
 

КО НЕЋЕ НА ПОПИС, ГУБИЋЕ ПРИХОДЕ 
Правда, Датум : 25.3.2011, Страна : 8 

 
ПОПИС СТАНОВНИШТВА НА КИМ НОВИ ПРОБЛЕМ ЗА СРБЕ 
   
ПРИШТИНА – У организацији Косовског завода за статистику, од 1. до 15 априла 
ове године на Косову и Метохији биће обављен попис становништва. 
Званични представници косовских институција не одустају од става да ће попис 
бити извршен на целој територији Косова, уз упозорење: „Ко хоће – хоће, ко неће 
не мора, али ће трпети последице“. С друге стране, званичници Владе Србије 
поручују да немају ништа против да Срби буду пописани уколико попис буде 
организован под покровитељством Уједињених нација. Уз упозорење Србима да у вези 
пописа не могу рећи да „није јасан став Београда“, као што је то било у вези учешћа 
или бојкота протеклих парламентарних избора, министар Горан Богдановић је рекао 
да „Срби не треба да учествују у попису који организују косовске институције, јер 
имамо горко искуство са избора који су покрадени“. 
 – Ми немамо ништа против да се попис одржи, али под покровитељством УН, онако 
како је то планирано за Север Косова, али ни у ком случају нећемо прихватити, нити 
наши сународници на Косову треба да прихвате, попис који организују и спроводе 
косовске институције – рекао је Богдановић, одбијајући да коментарише могуће 
последице бојкота пописа. 
Истовремено, министар унутрашњих послова Косова Бајрам Реџепи упозорио је 
да је „попис прилика да се утврди прецизан број становника Косова и да нема 
одступања од плана“. 
 – Не знам с којим последицама могу да се суоче они који одбију да се попишу, али 
знам да је то законом јасно речено –каже Реџепи. 
У изворима блиским Централној пописној комисији већ се зна да попис „зарад очувања 
радног места“ не смеју бојкотовати Срби припадници косовске полиције, чланови 
владе, министри и запослени у министарствима, косовским безбедносним снагама и 
Срби запослени у бројним локалним институцијама, почев од новоформираних 
општинских администрација, до власника трговинских и других радњи регистрованих 
искључиво код косовских институција, као ни близу 20.000 корисника косовских 
пензија. Према званичним подацима, на платним списковима косовских 
институција има близу 10.000 Срба, што би, ако се рачунају четири члана 
просечне српске породице, требало да обезбеди цифру од близу 40.000 грађана 
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Косова, „припадника српске заједнице“. Уз њих, још десетак хиљада Срба зависи од 
прихода остварених у приватним радњама и објектима. Њиховим изласком ће, како 
каже Јовица Ристић из Грачанице, косовске институције задовољити критеријум 
„слободног изјашњавања грађана“, а, с друге стране, Министарству за Косово и 
Метохију, једином овлашћеном испред Владе Србије за послове пописа грађана на 
Космету, биће избијен аргумент да су Срби бојкотовали изборе. Мисија Европске 
уније на Космету нема надлежност да се бави пописом становништва, јер је, како 
истичу, њихов „искључив мандат успостављање владавине закона“. 
Већина обичних људи не зна шта им је чинити. Кажу да су их већ обилазили 
пописивачи и да су их упозорили да ће, уколико бојкотују попис, остати без личних 
документа које издаје косовско Министарство унутрашњих послова, да неће моћи да 
евидентирају имовину, и да ће им бити забрањено кретање по Косову са персоналним 
документима коју издаје МУП Србије. У сваком случају, већина преосталих Срба 
сматра, како у њихово име каже Миодраг Јовановић из Липљана, „поново смо 
закаснили“. 
 – Надлежни државни органи Србије чекали су минут до дванаест да реагују и спрече 
наум косовских институција да пописом евидентирају „лојалне Србе на Косову“ и са 
спискова избришу све оне који су одани матичној држави – каже он.  
 
Антрфиле : Повратници просечно имају 67 година 
 
Према званичним подацима УНХЦР-а, на Косово се вратило нешто више од 18.000 
Срба. Просечна старост повратника је близу 67 година, што потврђује да се на списку 
повратника налазе скоро искључиво особе које су пријављивањем оствариле право на 
косовску пензију, која износи 45 евра. Они ће, уколико бојкотују попис, остати без 
пензије, што потврђује оцене да ће се на попис одазвати само они који имају користи од 
косовских институција 
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ЖЕНЕ НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
Данас, Датум : 26.3.2011, Страна : 5 

 
Београд - Иако је у 2010. години регистровано 89 случајева трговине људима, 
претпоставља се да је тај број знатно већи, јер се у ситуацијама експлоатације ради 
принудне удаје и покушаја усвојења случајеви трговине људима најчешће не 
пријављују, истакнуто је јуче на конференцији „Трговина људима у Србији“. Зоран 
Мартиновић, државни секретар Министарства рада и социјалне политике, истакао је да 
трговина људима за циљ углавном има сексуалну експлоатацију, просјачење, склапање 
принудних бракова, као и принуду за вршење кривичних дела.  
- Највећи број жртава су жене. Међутим, жртве трафикинга су све чешће и мушкарци и 
деца. Жене су најчешће жртве проституције, мушкарци принудног рада, а деца се 
најчешће злоупотребљавају за просјачење, принудну удају и усвојење, указао је 
Мартиновић.  
На конференцији је представљен и Заједнички програм за борбу против трговине 
људима који има за циљ превенцију трговине људима кроз стварање механизама 
заштите жртава и јачања капацитета правосуђа и полиције. У сарадњи са Високим 
комесаријатом УН за избеглице, Међународном организацијом за миграције, 
Канцеларијом УН за борбу против наркотика и организованог криминала, програм 
спроводи Влада Србије. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦА СЕ РАЗНЕО БОМБОМ 
Курир, Датум : 26.3.2011, Страна : 11 

 
Милован Станишић, који је с Космета побегао у село Кораћица поред Младеновца, 
убио се јуче рано ујутро на њиви у близини своје куће  
 
МЛАДЕНОВАЦ - Најавио самоубиство? 
Милован Станишић, избеглица с Косова који се са својом породицом скрасио у селу 
Кораћица поред Младеновца, разнео се бомбом јуче ујутро, на њиви близу своје куће. 
Његово беживотно тело пронађено је близу једног дрвета. 
Према изворима блиским истрази, он је вече пре тога у селу говорио да „не може 
више“, да му је „доста свега“ и да ће окончати живот. 
У селу Кораћица нерадо говоре о овом догађају. 
- Био је нормалан човек, не знам зашто му је све ово требало... Читаву породицу 
оставио је иза себе - говори један од мештана, који показује ка Миловановој кући. 
Недовршеној, у неасфалтираном сокаку. 
- Немојте ништа да сликате. Пустите ме бре, људи. Шта очекујете? Откуд знам зашто 
ми се отац убио - потресено говори Милованов син Р. Станишић. 

http://www.kirs.gov.rs/
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- Ништа није указивало на то да ће дићи руку на себе. Синоћ је отишао код комшије да 
позајми тањирачу, да уради нешто у башти... Задржао се тамо и најнормалније се 
вратио. Јутрос је отишао да заврши нешто око пилића које имамо у тову... И тад смо га 
последњи пут видели - са сузама у очима говори нам Милованов син. 
Читава породица чека понедељак. Тада ће, кажу, бити готови резултати обдукције. 
Милованово тело пребачено је у Београд, на Институт за судску медицину. 
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ПРИЈАВЕ, ПА ПАКЕТИ ХРАНЕ 
Дневник, Датум : 28.3.2011, Страна : 7 

 
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
Најугроженије избегличке, те породице расељених и прогнаних у  Новом Саду 
добиће пакете хране од Комесаријата за избеглице, али претходно треба да се 
пријаве Градској управи за социјалну и дечију заштиту - Одсеку за избегла, 
прогнана и расељена лица. Пријаве треба да поднесу до 8. априла у Улици краља 
Александра 14 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 сати.  
Право на пакете хране имају породице које примају новчану помоћ од Центра за 
социјални рад, породице са троје и више деце, самохрани родитељи, пензионери с 
инвалидитетом, старе породице (жене старије од 60 и мушкарци са више од 65 година),  
породице са болесним, инвалидним и чланом ометеним у развоју, као и једночлана 
домаћинства, при чему је особа старија од 50 година. Уз пријаву, која се може преузети 
у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица, потребно је приложити потврду 
Националне службе за запошљавање (НСЗ) за пунолетне чланове, решење Центра за 
социјални рад града за кориснике материјалног обезбеђења породице, чек од пензије за 
пензинере, потврду о висини плате за запослене, изјаву о незапослености за оне који 
нису на евиденцији НСЗ, фотокопију избегличке  или легитимације интерно расељеног 
лица, односно личне карте, изјаву самохраних родитеља да брину о детету, изјаву за 
једночлано домаћинство и доказ о болести за оболелог члана. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ШЕСТ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА 
Дневник, Датум : 28.3.2011, Страна : 11 

 
ШИД: Повереник за избеглице и секретар Црвеног крста општине Шид Ивица 
Јовић рекао је да ће ових дана учествовати на конкурсу Комесаријата за 
избеглице Републике Србије, који се отвара почетком априла, а односи се на 
добијање шест монтажних кућа.  
- Ове године добили смо материјалну помоћ од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије која је, у односу на прошлу, три пута мања. Овогодишњи износ 
је 750.000 динара и 90.000 које даје локална самоуправа Шид, што износи укупно 
840.000 динара. Тако ће ове године шест породица, које су без избегличког статуса, 
добити по 140.000 динара - каже Јовић.  
Материјална помоћ за првих двоје су пластеници за производњу раног поврћа. Ову 
помоћ су добили Терзић Светлана из Адашеваца и Бранко Парента из Гибарца, који већ 
има један пластеник.  Пољопривредне прикључке су добили Стојан Грубач из 
Кукујеваца и Данило Штефанек из Бикић дола. Опрему за козметички салон добија 
Саша Цвијетић из Шида, а калупе за бетонску галантерију добио је Славко Пргомеља 

http://www.kirs.gov.rs/


из Шида. Дата помоћ за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица 
без статуса на подручју општине Шид стигла је у право време, закључио је повереник 
за избеглице општине Шид Ивица Јовић. 
 
 

НОВИ СТАНОВИ 
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 5 

 
ТОПОЛА - У граду под Опленцем у току је изградња објекта са десет станова, 
површине 400 метара квадратних, који су намењени избеглицама, интерно 
расељеним лицима и социјално угроженом локалном становништву. Инвестиција 
износи 158.890 евра, а новац даје Министарство иностраних послова Немачке.  
Општина је обезбедила плац, комплетну инфраструктуру, уложиће додатних 10.000 
евра и још седам милиона динара за комплетно опремање станова. 
 
 

ПОМОЋ 
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 30 

 
ПОЖАРЕВАЦ - Комесаријат за избеглице обезбедио је хуманитарне пакете са 
храном, намењене социјално угроженим породицама са статусом избеглих или 
расељених.  
Сви који до сада нису били корисници оваквог вида помоћи треба да се јаве 
Канцеларији за мигранте, у Синђелићевој улици број 7, а рок за подношење пријава 
истиче 11. априла. 
 
 

ПОМОЋ 
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 31 

 
ОДСЕК за избегла, прогнана и расељена лица Градске управе током априла делиће 
пакете помоћи за најугроженије категорије са територије Новог Сада.  
Право на остваривање помоћи имају избегле, прогнане и расељене породице, а уз 
пријаву неопходно је приложити и одређену документацију, зависно од старости, а 
информације се могу добити на број телефона 021/420-299 или на сајту 
www.novisads.rs. Пријаве је потребно поднети до 08. априла Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту, Краља Александра 14. 
 
 

ОПАСНОСТ ОД ИСЕЉЕЊА ЗБОГ НАГОМИЛАНИХ ДУГОВА 
Данас, Датум : 28.3.2011, Страна : 15 

 
Градоначелник Ниша Милош Симоновић ове седмице код министра Оливера Дулића 
 
Ниш - Градоначелник Ниша Милош Симоновић средином ове седмице 
разговараће са министром животне средине, рударства и просторног планирања 
Оливером Дулићем о могућностима решења дуговања Градској стамбеној 
агенцији од стране избегличких и социјално угрожених породица у нишком 
насељу Паси Пољана, којима због тих дугова прети опасност од исељења. 

 2 



Према садашњим подацима, против чак 38 од укупно 75 породица из зграда 
социјалног становања у Паси пољани води се судски поступак због дуговања 
Градској стамбеној агенцији која износе од 50 000 до 150 000 динара. Иако је 
већина ових породица без сталних прихода и „не може да плати дуг” њима прети 
исељење из станова. Градски челници Ниша у протеклих неколико година више пута 
су обећали да ће се „наћи решење“ за њихов проблем.     
Житељи социјалних станова у Паси пољани обраћали су се до сада ресорним 
министарствима и градским функционерима, а организовали су и протесте испред 
Градске куће. Они од надлежних  траже да Градска стамбена агенција Ниша повуче 
тужбе против њих, као и да им се досадашња дуговања отпишу. Траже, такође, нижу 
цену станарине, која сада износи 1,6 евра по квадратном метру и да им се омогући 
закуп станова на рок од 99 година. 
 
 
ЕВРОПСКА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ ЈЕ У РУКАМА МАЂАРСКИХ ГРАНИЧАРА 

Пресс, Датум : 27.3.2011, Страна : 4 
 
Мађарским властима биће послата молба да обрате пажњу на границу јер Србија 
не може да забрани излазак из земље својим држављанима који имају уредна 
документа 
 
Недавно је Пресс објавио репортажу о путницима који немају право уласка у 
шенгенски простор, па потплаћују мађарске царинике 
 
Србија ће затражити од Мађарске да пооштри контролу на својој граници како би се 
решио проблем лажних азиланата са југа Србије, који угрожава наш безвизни режим. 
 
То је прва званична реакција државе након што је Пресс објавио ексклузивну 
репортажу из аутобуса који вози из Прешева за Брисел, где се наш репортер 
уверио да путници који немају право уласка у шенгенски простор потплаћују 
мађарске царинике са 50 до 200 евра, пре чега путници потписују изјаву да нису 
нудили мито. Али због осетљивости питања безвизног режима, овај проблем 
највероватније неће бити дигнут на „виши ниво“, већ ће се мађарске власти позвати да 
се заједнички реши. 
МУП Србије је званично најавио да ће Управа граничне полиције, у сарадњи са 
царинским органима, појачати контролу путника на излазу из Србије ка земљама 
Европске уније, а Управа криминалистичке полиције радиће на прикупљању података о 
организаторима путовања. Међутим, закони су такви да су нашој граничној полицији 
„везане руке“. 
У Комисији за праћење безвизног режима објаснили су нам да ће мађарским 
властима бити послата молба да обрате пажњу на свој гранични прелаз, јер 
држава не може да забрани излазак из земље нашим држављанима који имају 
уредна документа. 
Заједнички проблем 
- На основу изјава грађана Србије који су враћени из Европе по закону у 
реадмисији, утврдили смо да је највећи број њих управо прешао границу преко 
Мађарске. Послаћемо допис мађарским властима, јер лажни азиланти су наш 
заједнички проблем. Ни Европској унији није у интересу повећан број 
потражилаца азила - каже за Пресс члан Комисије Ана Бабовић. 
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Владимир Петронијевић, директор НВО „Група 484“, која је укључена у процес визне 
либерализације, објашњава да је непосредна одговорност на граничној полицији 
Мађарске, јер се разликују овлашћења граничара према домаћим грађанима и 
странцима. 
- Увек морамо да кренемо од слободе кретања. Граничар не може да уђе у главу 
путнику да ли ће да тражи азил. Друга ствар је кад се контролише странац који улази у 
земљу. Онда граничари имају широка дискрециона овлашћења да процене да ли ће да 
пусте чак и лица са врло уредним документима. Тада граничар може да постави питања 
о поседовању новца за боравак у ЕУ и да тражи различита додатна документа као што 
су резервација хотела или здравствено осигурање, којим путник доказује да планира 
повратак у своју земљу. У том смислу, нашим граничарима су прилично „везане руке“ 
чак и када наш држављанин има забрану уласка у шенгенски простор - каже 
Петронијевић. 
Највећи број „лажних азиланата“ су Роми и Албанци националности са југа Србије. 
Они одлазе у европске земље верујући да могу да добију азил и социјалну помоћ, а 
значајан број њих одлази зато што је у појединим земљама нуђена финансијска помоћ 
онима који добровољно одлуче да се врате у земљу. 
Лаковерни азиланти 
Већина, међутим, не зна да је социјална помоћ од око 900 евра месечно пре неколико 
година укинута за азиланте из Србије. Прошле године укинута је и помоћ добровољним 
повратницима, која је износила око 600 евра. 
Владимир Петронијевић каже да је „Група 484“ радила пројекте са азилантима 
повратницима и да је већина њих лаковерно одлазила у Европу 
- То је постала нека врста социјалног туризма. Оду тамо на деведесет дана, живе на туђ 
рачун, па се врате са одређеном сумом коју добију за повратак. А после неког времена 
покушају поново. Највећи проблем је економска стварност потражилаца азила. 
Чињеница је да су то углавном Роми и Албанци са југа Србије. То се не може решити 
административним путем. Најбољи пут је истицање примера оних који су одлазили да 
траже азил, а ништа нису урадили, као и доношење плана економског развоја југа 
Србије и интеграције ромске и албанске мањине у наше друштво. 
Петронијевић оцењује да за сада безвизни режим није директно угрожен, али да 
постоји тежња да се уведе могућност једноставне суспензије безвизног режима. 
 

 
ДОБРА ВИЛА ТЕЛЕВИЗИЈА 

Политика, Датум : 27.3.2011, Страна : А17 
 
ЗУМИРАЊЕ-Бранка Оташевић 
 
Ништа није вредно једне дечје сузе – рекао је један велики познавалац људске душе, а 
помисли то и велики број ТВ гледалаца кад се на екрану појави уплакано лице 
измученог, уплашеног, болесног, гладног детета. И, по правилу, многи пожуре да 
помогну – новцем, одећом, лековима, храном... Зачас се побољша, понекад и сасвим 
преобрази, живот малог ТВ јунака и целе његове породице. 
Своју неприкосновену моћ утицаја медиј усмерава, дакако, и у масовне хуманитарне 
акције општег типа – у обнову оног што је порушила стихија природе, у сигурне куће за 
жртве породичног насиља, у нове домове за избеглице, у опремање болница и школа. 
Али ништа не леже тако добро у ТВ формате и ништа нема такав одјек као „топла 
људска прича“, као појединачна судбина малог невољника. Она је подједнако ефектна у 
репортерским прилозима за „Дневник“ и у документаристички обликованим записима, 
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пријемчивост јој почива на снази аутентичне драмске ситуације и рањености лика у 
њеном центру. 
Ређе се при том уочава каквим средствима, у ком тону и с колико тактичности 
новинари прилазе овом осетљивом задатку. Танка је линија која дели добре намере од 
лошег извођења, поштовање приватности од неумесне радозналости, питање од 
запиткивања, жељу да се скрене пажња на дететов проблем од атака на његову 
стидљивост и интиму. Но како год, новинарски мотиви у оваквим приликама чисти су и 
племенити и, у крајњем, доносе добробит малишанима о којима је реч. Много је, 
нажалост, повода за овакав медијски ангажман и много је деце коју би обрадовало да се 
и за њих заинтересује и њима се позабави брижна тета или добра вила Телевизија. 
Али како данас више ниједна телевизија не опстаје без ријалитија, и овај формат латио 
се хуманитарних акција у намери да намири неке егзистенцијалне потребе сиромашног 
света. А ту су опет – и у „Гавриловићима“ на ТВ Пинк и у „Радној акцији“ на Првој – у 
средишту збивања деца. Остављајући сад по страни да ли се и колико на немаштини 
учесника ових емисија повећава иметак ТВ приказивача (у виду рејтинга, директних и 
индиректних прихода), присуство деце намеће посебан опрез и тражи деликатност 
поступка. У првом примеру, глас невидљивог коментатора помало јевтиним средствима 
настоји да створи емоционалну тензију у ламентирању над ионако великим тешкоћама 
осам малих Гавриловића.  
У другом примеру, тај глас је усмерен првенствено ка екипи доброчинитеља, а искрена  
радост „шефице“ Тамаре Грујић због дечје среће, због осмеха који је сменио дечје сузе, 
бољи је део ове модерне ТВ бајке. 
Кад се одрасли препусте телевизији да им помаже у остваривању личних снова, ваљда 
знају шта раде. Пунолетни су, макар и једва, као све оне девојке које учествују у „Топ 
моделу“ с надом да ће постати славне манекенке попут Иване Станковић (одличне у 
улози водитеља овог програма на Првој). И нешто старије даме, спремне да се предају 
избору за „мисиз“ сеоског домаћина, као и ти домаћини уосталом, знају зашто су истој 
телевизији поверили да посредује у размењивању њихових жеља и снова. 
Дечји снови су нежнији и невинији па се у свим телевизијским пословима њима мора 
фино, пажљиво поступати. Манипулисати – никако! 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 29.03.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ПРИЈАВЕ ЗА ПАКЕТЕ ХРАНЕ 
Данас, Датум : 29.3.2011, Страна : 17 

 
Помоћ за најугроженије избегличке и расељеничке породице 
 
Нови Сад - Градска управа за социјалну и дечију заштиту - Одсек за избегла, 
прогнана и расељена лица, вршиће доделу пакета помоћи у храни коју је 
обезбедио Комесаријат за избеглице Републике Србије најугроженијим 
избегличким, прогнаничким и расељеничким породицама са простора града 
Новог Сада.  
Пријаве се подносе Градској управи за социјалну и дечију заштиту - Одсеку за избегла, 
прогнана и расељена лица, Краља Александра 14, Нови Сад, до 8. априла, сваког радног 
дана у времену од 7.30 до 15.30.  Право на остваривање помоћи у храни имају: 
породице које су оствариле право на материјално обезбеђење породице решењем 
Центра за социјални рад Града Новог Сада, вишечлане породице са троје и више деце, 
породице самохраних родитеља, породице инвалидских пензионера, породице старих 
лица (жене преко 60 година, мушкарци преко 65 година живота), породице са чланом 
породице (дететом и др.) телесним инвалидом, ометеним у развоју и болесним чланом 
породице, за избеглице у статусу - једночлана домаћинства лица старијих од 50 година. 
Уз пријаву (која се преузима у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) потребно 
је приложити следећу документацију: за пунолетне чланове потврде Националне 
службе за запошљавање, за кориснике материјалног обезбеђења породице Решење 
Центра за социјални рад града Новог Сада, за пензионере чек од пензије, за запослене 
потврда о висини плате, за лица која нису пријављена у Националној служби за 
запошљавање - изјава о незапослености, фотокопија избегличке легитимације, 
легитимације интерно расељеног лица или фотокопија личних карата, за самохране 
родитеље изјава да брине о детету (не мора бити оверена), за једночлано домаћинство 
изјава (не мора бити оверена), за болесног члана домаћинства доказ о болести. 
 
 

МАШИНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 29.3.2011, Страна : 17 

 
 
ПЕЋИНЦИ - Осам најсиромашнијих избеглих и прогнаних - Саша Арсић из 
Карловчића, Милан Врачар из Купинова, Чедомир Грбић из Шимановаца, Симо 
Гулић из Суботишта, Раде Зјача из Деча и Стево Јелић, Владимир Пријић и Тодор 
Цвејић из Пећинаца - добили су помоћ у пољопривредним машинама и алатима, у 
вредности од милион динара.  
Реч је о пројекту Комесаријата за избеглице Републике Србије и општине 
Пећинци ради лакшег укључивања у нову животну средину. 
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ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 19 

 
САВЕТ за управљање миграцијама и трајна решења општина Нови Београд 
расписује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у храни за 
најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица на територији 
градске општине Нови Београд. 
Критеријуми за евидентирање најугроженијих домаћинстава за доделу пакета помоћи у 
храни су слични као лане, а информације се могу добити путем телефона 3106-814 или 
лично у Повереништву за избеглице. 
Надокнаде на име туђе неге и помоћи, дечјег и родитељског додатка не улазе у приход 
домаћинства. Материјални услов не искључује породице са тешко оболелим чланом. 
Рок за подношење пријаве са документацијом је 8. април 2011. године. 
 
 

ГАЈИЋИ МОЛЕ ЗА ДРУГУ ШАНСУ 
Вечерње Новости, Датум : 29.3.2011, Страна : 23 

 
САМОХРАНОЈ МАЈЦИ, СА ТРОЈЕ ДЕЦЕ ИЗБЕГЛОЈ СА КОСМЕТА, ЖИВОТ 
ПОСТАВЉА НОВЕ ПРЕПРЕКЕ 
 
КУРШУМЛИЈА - Витомирка Гајић (52), самохрана мајка која је, после убиства 
супруга, избегла са Космета, са троје тада малолетне деце, све и да хоће, не може 
да сакрије истину: у дрвеној бараци од пар кавадрата, заноћи и буди се са 
бригама! Зато, ваљда, и изгледа далеко старије за своје године, али се труди да деца 
што мање примећују муку... 
- Бринем се за њихову будућност. Поготово за петнаестогодишњу Марију и четири лета 
старијег Милоша. Немају никаквог избора, ни перспективу, а ја нисам у стању да им 
приуштим ништа боље. Иако се трећи, најстарији син осамосталио и кренуо својим 
путем, стрепим и за њега... А, молила сам, својевремено, мог Грујицу да одемо са 
Космета, да потражимо неко сигурније уточиште. Узалуд, није желео да напусти кућу и 
посао, говорио да никоме ништа нажао није учинио, био праведан и добар са свима, да 
би га колеге, Албанци, у јуну 1999, свирепо заклали на радном месту - с муком се 
присећа Витомирка, свесна како је при бежанији из родног Лебана крај Приштине 
понела само фотографију убијеног супруга. 
Прва „станица“ у избеглиштву била им је Куршумлија где их је сваки наредни дан 
затицао на различитим адресама. Онда су, коначно, чули за напуштену бараку у 
Куршумлијској бањи... 
- На улици сам продавала намирнице добијене из донација, да бих деци купила хлеб и 
млеко. Ја сам гладовала и била задовољна што бар не киснемо, што нас снег не завејава, 
иако воду никада нисмо имали и струју тек недавно добисмо. И, тако 11 година... 
Срећом, деца су ми послушна и одлични ђаци. Марија је заслужила и бројне награде, а 
Милош завршио Електротехничку школу, па не успева да се запосли. Животаримо, 
тако, у изолацији Куршумлијске бање која је, по престанку рада РХ центра „Жубор“, 
потпуно опустела. Видим, ни деца не могу више овде: без вршњака и икаквих 
могућности какве се нуде у другим срединама, а немоћна сам - закључује Витомирка 
Гајић. 
 
Антрфиле : ПРИЛИКА У НЕПРИЛИЦИ 
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ПРЕ више од годину дана, Витомирка је одбила добротвора из околине Новог 
Сада, који је Гајићима - после текста у „Новостима“ - понудио бесплатан смештај 
и могућност запослења. 
- Тада је помогло Коло српских сестара из Куршумлије, али ја нисам хтела у нову 
сеобу. Сада видим да сам погрешила и горко се кајем, све у нади да ће се указати и 
каква нова прилика - признаје ова напаћена жена. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 30.03.2011. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ДАЛЕКО ОД ОЧИЈУ И БРИГЕ 
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 22 

 
ЗБОГ ЗАТВАРАЊА КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА У СИЋЕВУ, МНОГИ НЕВОЉНИЦИ 
ОПЕТ СТРЕПЕ ЗА БУДУЋНОСТ 
 
Комесаријат за избеглице судбине ових људи повериће Центру за социјални рад 
 
НИШ - Драгица Ранђеловић из Пакраца је избегла као дванасетогодишња девојчица. 
Данас, са 29 лета, још је избеглица, али је највише мучи што њена ћерка Сара, бистра 
девојчица од шест година, ускоро треба да крене у први разред, а најближа школа 
удаљена је километрима... 
Драгица је један од 32 несрећника преостала у последњем колективном центру у 
нишком крају. Далеко од очију јавности, а недалеко од светски познате Сићевачке 
колоније, у клисури је смештен избеглички камп, у којем су претекли само они који 
нису имали куд. У мемљивим кућицама, са заједничким купатилом у којем је само 
један бојлер, и скромним оброцима, тужни станари чекају исељење. Многима јe 
избеглички живот дошао главе, многи су се од њега разболели. 
Златка Стојановић, из Глобулара са Космета, прележала је туберкулозу, те постала 
епилептичар. У кућици од мемљивих материјала, склепаних да једва издрже зиму, 
болује и брине о болесној мајци. 
- Она често одлута из кампа, па је полиција проналази ниже, у селу - каже Златка. - 
Чујемо да ће нам дати по 40.000 динара да нас иселе, али то није решење, с обзиром да 
немамо право ни на социјалну помоћ. 
Милан Јагројевић из Хрватске, у кампу је пуних 12 година. Остао је сам, са нарушеним 
здрављем, али чува пса који је, после смрти газде, такође остао без игде икога. Милан је 
из Глине, пред „Олујом“ 1995 побегао у Призрен, а онда - после само четири године у 
миру - стигао у Сићево. У Хрватској му остадоше кућа и земља, те гроб оца који није 
стигао да утекне. Сада се нада да ће га послати у неки дом... 
- Комесаријат планира да током ове године затвори колективни центар - каже 
Јовица Стојковић, повереник за избеглице. - Судбине ових људи повериће се 
Центру за социјални рад, неколицина ће бити збринута у специјализованим 
установама, док ћемо најстарије сместити у Геронтолошки центар. Две породице 
добиће помоћ у грађевинском материјалу, а делу избеглица, по члану 
домаћинства, биће исплаћено по 40.000 динара. У овом тренутку, то је највише 
што држава може. 
 
Антрфиле : ПОМОЋ ДОБРО ДОШЛА 
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Од отварања, 1992, кроз сићевачки Колективни центар - као један од 38 у нишком 
крају - прошло је 86 породица. Данас су овде само 32 невољника, међу којима је 
десеторо пристигло још после првог, „хрватског“ егзодуса...  
Избеглице, кажу, не памте да их је неко скоро обрадовао, као чланови удружења 
„Сретење“ из Ниша, који средства за хуманитарне акције прикупљају одвајајући из 
личних примања, а поклонили су им 16 пакета са основним животним намирницама. 
 
 

ЗА ФИРМЕ И ФАРМЕ 
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 23 

 
 
ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКЕ СТАБИЛНОСТИ ИЗБЕГЛИХ 
 
ИЗБЕГЛИЧКИ сервис за повратак, уз подршку Комесаријата за избеглице Србије 
и Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Војводине, 
покреће програм „Фирме и фарме“. Право да учествују на конкурсу имају 
избеглице и грађани који су имали избеглички статус и интерно расељена лица. 
Пријаве се могу поднети до 8. априла 2011.  
Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на Булевару 
Михајла Пупина 25, а такође и Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, у Улици краља Александра 14. 
 
 

ДАРОВАЛИ ДВА СТАНА 
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 32 

 
ПОКЛОН КРАЉЕВУ 
КРАЉЕВО - Компанија "Britiš Ameriken tobako" (БАТ) поклонила је јуче два 
стана за социјално најугроженије породице које су у новембарском земљотресу 
остале без крова над главом. 
Кључеве нових станова од по педесетак квадрата у адаптираном пословном простору 
БАТ, чија је укупна вредност око 80.000 евра, трочланој породици Рудинац и 
седмочланој породици Максимовић, уручили су Расим Љајић, министар за рад и 
социјалну политику и Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије. 
- Упркос напорима, држава не може сама да помогне свим најугроженијим. Зато је ова 
помоћ БАТ, као друштвено одговорне компаније, више него драгоцена. Краљево, и без 
земљотреса, заслужује помоћ, јер је то град са 20.000 избеглих и интерно 
расељених, са 16.000 незапослених и више од 1.000 корисника помоћи. Влада је досад 
за санацију штете од земљотреса уплатила око 670 милиона динара и наставиће да 
помаже Краљевчанима - рекао је министар Љајић. 
 
 

ОД ГРАДА ТРАЖЕ ПОМОЋ, А БЕЖЕ ОД ПОСЛА 
Правда, Датум : 30.3.2011, Страна : 15 

 
НАЈСИРОМАШНИЈИ ШАПЧАНИ ОПСЕДАЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
За социјално угрожене Град повећао буџет на 60.000.000 динара. Велики број њих 
се узда једино у помоћ државе, док у селима нема довољно радника за сезонске 
послове 
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ШАБАЦ – Корисници различитих видова социјалних давања свакодневно опседају 
Центар за социјални рад, у којем је, чак и у канцеларији директорке Бранке Давидовић, 
прометније него на аутобуској станици. У градској буџету за сиротињу је у овој години 
издвојено 60.000.000 динара, од којих се највише корисницима исплаћује преко центра, 
због чега су гужве у овој установи разумљиве. 
– За исплату једнократне новчане помоћи имамо на располагању 7.000.000 динара, 
односно 40 посто више него прошле године. Свакодневно се сусрећемо са захтевима, 
јер најсиромашнији немају новца за лекове, храну, огрев, комуналне услуге... Зиму, 
када су потребе највеће, успешно смо прегурали. 
У јануару и фебруару смо исплаћивали по 800.000 динара, а са лепшим временом 
смањују се прохтеви наших корисника – каже Бранка Давидовић, директорка Центра за 
социјални рад. У прошлој години се број корисника социјалних давања повећао за 
1.500. За динар из буџетске касе, који за велики број случајева значи преживљавање, 
обраћа се близу 9.000 људи, а чак 1.300 породица сваког месеца прима социјалну 
помоћ. 
– Сваки захтев је за нас посебан случај, који решавамо у складу са законским 
прописима, уз разумевање и жељу да заиста помогнемо. Често морамо да на терену 
проверавамо чињенице, јер се приликом подношења захтева користе и нетачним 
изјавама. Умеју, на пример, да сакрију како у породици имају радно способна лица да 
би добили помоћ на коју у том случају не би имали право – истиче директорка. 
Мало је оних који се „прихвате мотике“, јер им је лакше да од државе траже помоћ. Чак 
и радно способни из сиромашних породица беже од сезонских послова, на којима се 
пристојно зарађује. Сељаци у Мачви и Поцерини не могу да пронађу раднике за 
послове на њиви, у воћњацима и повртњацима. 
– Покушавамо да такво стање променимо. Говоримо им како и сами морају нешто да 
предузму за себе и своје породице, а не да се ослањају само на помоћ државе. 
Нажалост, ефекти су незадовољавајући – истичу у центру. 
Када се у Народној скупштини усвоје предлози нових закона, у Центру за социјални 
рад очекују још већу навалу на шалтерима. Повећање земљишног максимума, на 
пример, омогућиће многима да, осим једнократне помоћи, као до сада, затраже и 
остваре и друга права. 
 
Антрфиле : Неће ни социјалне станове 
На конкурс за усељење у нових 12 станова намењених избеглицама и социјално 
угроженима, стигло је свега осам пријава. У центру истичу да су очекивали веће 
интересовање међу стотинак избеглих из колективног центра у Варни и великом 
број сиромашних без крова над главом. 
– Иако ће станови, чија изградња ће бити завршена у јуну, бити опремљени, 
претпостављамо да је интересовање слабо, јер се мора плаћати део режијских 
трошкова. Надамо се да ћемо станове ипак уселити и до краја године сазидати још 
једну зграду – кажу у Центру за социјални рад у Шапцу. 
 
 

У НОВЕ СТАНОВЕ БЕЗ СТРУЈЕ 
Правда, Датум : 30.3.2011, Страна : 17 

 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – У мултиетничком насељу Бошњачка махала у Улици 
Књаза Милоша, 12 социјално угрожених и интерно расељених породица из 
Косовске Митровице је добило кров над главом. Изградњу стамбеног објекта са 12 
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стамбених јединица финансирала је општина Косовска Митровица. Међутим, 
зграда која је данас добила станаре нема струје. 
– Нема струје због отпора Албанаца који спречавају раднике „Електрокосмета“ да 
поставе каблове. Надам да ћемо уз помоћ УНМИК-а овај проблем решити у наредна 
два-три дана – рекао је председник општине Крстимир Пантић, додајући да ће у 
непосредној близини ове зграде општина изградити још две зграде. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 17 

 
 
ВРБАС - Повереништво за избеглице у Врбасу обезбеђује хуманитарне пакете 
хране за најугроженије породице - избегличке, интерно расељене, али и оне које су 
престале да имају избеглички статус, али и даље припадају посебно угроженим 
категоријама. Захтеви се подносе до 8. априла, у Повереништву општине Врбас, 
зграда локалне самоуправе, спрат II, канцеларија бр. 6. 
 
 

БЕЧКИ СПОРАЗУМ О СУКЦЕСИЈИ ОСНОВА ЗА ДИЈАЛОГ 
Дневник, Датум : 30.3.2011, Страна : 25 

 
УДРУЖЕЊА ПРОГНАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ  
 
БЕОГРАД: Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба 
из Хрватске подржали су данас захтев члана Европског парламента Роџера 
Хелмера да се, због непоштовања имовинских права и високог степена политичке 
корупције, оснује снажан механизам за надгледање Хрватске пре окончања њених 
преговора о чланству у Европској унији. 
Они су изразили подршку свим ставовима које је британски парламентарац  изнео у 
писму председници хрватске владе Јадранки Косор. 
Како су прекјуче пренели хрватски медији, Хелмер је у писму указао на то да се пред 
хрватским судовима тренутно развлачи више од милион нерешених случајева кршења 
имовинских права грађана из бивших југословенских  република и да велики број 
случајева остаје нерешен деценијама. Хелмер је указао да то представља кршење 
основног људског права на суђење у разумном року, те да је очигледно да неизвесност 
утиче на појединачне грађане и потенцијалне инвеститоре.  
Посланик Европског парламента је покренуо и питање истинитости навода из 
независних медија да сама Косорова живи у стану чији су власници протерани 
Срби, запитавши је да ли то може да демантује. Поред тога, Хелмер је указао да 
Хрватска није у целости извршила реституцију имовине и исплату надокнада за 
конфисковану имовину, већ се  појављују и нови модели крађе имовине, а као примере 
је навео  одузимања земљишта и имовине у Задру и Ријеци. 
„Моја канцеларија примила је изразе забринутости од бројних грађана и предузећа из 
Хрватске и региона, укључујући европске компаније, у вези са општом злоупотребом 
права на приватно власништво у Хрватској и одсуством владавине права”, навео је 
Хелмер. 
„Не вјерујем да можемо очекивати да ће Влада Хрватске поштовати и испунити 
Поглавље 23 (о правосуђу и људским правима)”, поручио је Хелмер објаснивши да 
„исте политичке структуре држе извршну и законодавну власт, док бирају чланове 
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правосуђа и врше утицај на њих”. Он је зато предложио да се оснује снажан механизам 
за надгледање Хрватске пре окончања њених преговора о чланству у ЕУ и да судије из 
земаља са јаком правном традицијом у Хрватској проуче случајеве повезане са 
заштитом имовинских права и политичке корупције. 
„У противном, ризикујемо да уведемо корумпирану праксу и политичаре у срце ЕУ. 
Осим тога, ЕУ не може да удари печат којим даје потврду за нешто што би обмануло 
инвеститоре и саме хрватске грађане да инвестирају у имовину у Хрватској”, закључио 
је европски парламентарац. Подсетивши да ове Хелмерове ставове, представници 
удружења поново су затражили отварање суштинског дијалога с властима у 
Загребу о свих 12 захтева из њихове петиције који се односе на станарска, 
имовинска и друга стечена права избеглих и прогнаних Срба. 
Полазна основа дијалога, како су навели, треба да буде Бечки споразум о сукцесији из 
2001. који гарантује да ће свим грађанима бивше Југославије, у складу с међународним 
стандардима и нормама, бити призната и враћена имовинска и сва друга стечена права 
која су имали на дан 31. децембра 1990. године.  
 
 

СРБИ ПРВИ У СВЕТУ ПО БРОЈУ ЗАХТЕВА ЗА АЗИЛ 
Пресс, Датум : 30.3.2011, Страна : 8 

 
Рекордери У 2010. години Срби поднели 28.901 молбу за азил 
 
Првак света Број држављана који су пребегли у другу земљу из различитих разлога 
порастао за 54 одсто у односу на 2009. годину 
 
Србија је у 2010. години била прва у свету по броју држављана који су затражили 
азил, показују најновији подаци Агенције Уједињених нација за избеглице 
(УНХЦР). Прошле године 28.901 грађанин наше земље затражио је захтев за азил, што 
је за 54 одсто више него у 2009, а највећи број захтева, чак 45 одсто, потекао је са 
Косова. 
Прошле године поднето је укупно 358.000 захтева за азил у 44 развијене земље, што је 
пет одсто мање у односу на 2009. годину, а 42 одсто мање него 2001. године, када је 
забележено 620.000 захтева. Интересантно је да све земље бележе тренд смањења броја 
људи који траже азил у некој од индустријализованих држава, док он у Србији расте. 
Лажни азиланти 
Србија је у 2009. години била на шестом, да би сада заузела прво место међу земљама 
ЕУ и западног Балкана, Аустралијом, Канадом, Исландом, Јапаном, Корејом, 
Лихтенштајном, Новим Зеландом, Норвешком, Швајцарском, Турском и САД.  
Ако се гледају само земље ЕУ, Србија је у 2010. години заузела треће место, саопштио 
је јуче европски статистички биро Евростат. 
Грађани Србије захтеве за азил подносили су у 32 развијене земље, а највише у 
Шведској, Немачкој и Француској. УНХЦР наводи да се повећање захтева из Србије 
најчешће сматра последицом либерализације визног режима, који је олакшао прелазак 
границе, због чега долази до злоупотреба. 
Владимир Петронијевић, извршни директор „Групе 484“ која пружа помоћ 
избеглицама и расељеним лицима, каже за Пресс да није изненађен оваквом 
статистиком и подсећа да је слично било и 2005. године. Међутим, он додаје да су 
овакви подаци забрињавајући за нашу земљу. 
- Бићемо испред Русије, Кине... Забрињавајуће је да се земља која би требало да 
постане потенцијални кандидат за чланство у Европској унији има репутацију земље из 
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које људи одлазе да би нашли заштиту у неким другим земљама, из социјалних и 
економских разлога. Истина, највећи број захтева је са Косова што повећава број и у 
питању су углавном припадници ромске националности и албанских мањина са југа 
Србије. Њихов основни мотив је тешка економска и социјална ситуација - рекао је 
Петронијевић. 
У Комисији за праћење безвизног режима Владе Србије кажу за Пресс да 99,9 одсто 
захтева наших грађана буде одбијено, због чега се називају лажним азилантима. 
- Наши грађани одлазе тамо ради економске добити, односно новчане накнаде, а 
огромна већина њих не добије азил. Толики број захтева може се и спречити кампањом, 
у оквиру које ће се намерницима сугерисати да неће добити азил - речено нам је у овој 
комисији, у којој истичу да не треба бринути због извештаја УНХЦР-а јер је за наш 
статус у ЕУ битнији извештај Евростата, по којем смо на трећем месту у ЕУ. 
Већина се одбија 
Србија се, с друге стране, налази на 28. месту по броју примљених захтева за азил. 
Највећи број захтева за азил у нашој земљи поднели су грађани Авганистана, 
затим палестинских територија и Ирака. У извештају УНХЦР-а наводи се да особе 
које траже азил за Србију не намеравају да остану у њој. Наиме, они углавном 
само пролазе кроз њу да би дошли до других европских земља. 
Азиланти генерално највише подносе захтеве САД-у, 55.350, Француској, 47.790, и 
Немачкој, 41.330. Од земаља западног Балкана Хрватска је на 33. месту, Босна и 
Херцеговина на 41, Црна Гора и Албанија на 43. месту, а Македонија на 35. месту. 
 
Антрфиле : Дачић: Бели шенген није угрожен 
 
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић рекао је да избијање Србије на 
прво место у свету по броју држављана који су затражили азил не угрожава визну 
либерализацију са Европском унијом, али да је потребно разговарати о проблему 
лажних азиланата.  
- Биће санкционисане агенције које у земље ЕУ организовано воде грађане који касније 
траже азил, а сви који злоупотребљавају азил биће враћени - рекао је Дачић. 
 
„Мимоза“ и даље вози 
 
ПРЕШЕВО/БУЈАНОВАЦ - У прешевској агенцији „Мимоза“, чији су путници 
депортовани из Белгије прошле године, тврде да раде по закону и не страхују од 
најављене појачане контроле рада агенција. Ова фирма и даље превози путнике на 
линији Прешево - Брисел сваког уторка и суботе. Сви аутобуси су пуни, а карте се 
углавном купују у једном смеру. 
- Радимо по закону, људи купе карте и имају пасоше, њима не пише на челу да ће 
азилирати. Ми смо превозници и наше је да возимо, а шта путници тамо раде нема везе 
са нама - кажу у агенцији. Ј. С. 
 
Из прве руке  Како је наш новинар постао азилантПрессов пут у Брисел 
 
- Повратна карта Прешево - Брисел кошта 210 евра 
- Мађарски граничари пропуштају лица која немају право уласка у ЕУ за 50 до 200 евра 
- Недостатак путног осигурања наплаћује се 20 евра 
- Путници потписују изјаву да нису нудили мито граничарима 
- Траже се доктори који за новац нуде извештаје о обољењу на основу којег се тражи 
азил 



 7 

- Азиланти улазе у брак са белгијским уседелицама за боравишну визу 
- Већина азиланата не зна да су укинута социјална давања потражиоцима азила, као и 
једнократна помоћ онима који добровољно одлуче да се врате у Србију 
- У центру за прихват азиланата стоји обавештење искључиво на српском и албанском 
језику на коме пише „не тражите азил из социо-економских разлога, нећете га добити“ 
- После 90 дана белгијске власти депортују потражиоце азила у матичну земљу 
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