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СЛЕПИ ЗА „БЉЕСАК“ 

Правда, Датум : 2.5.2012, Страна : 7 
 
Закон 
Навршило се 17 година од страдања Срба у операцији „Бљесак“ када су хрватске 
војне и полицијске снаге напале Западну Славонију. Операција „Бљесак“ није 
била легална, јер је нападнутио подручје Западне Славоније било под заштитом 
УН. Исто тако, ова операција није била легитимна, јер циљ операције није било 
само успостављање суверенитета Хрватске на том подручју него, пре свега, 
присилно протеривање српског становништва. 
У „Бљеску“ је убијено или нестало 283 Срба, међу којима 57 жена и деветоро деце до 
14 година старости, и протерано око 20.000 људи. Већина убијених се воде као нестали. 
Важно је истаћи да је ексхумација жртава „Бљеска“ почела тек 2010. године. Хрватска 
већ 17 година одбија да заврши процес ексхумације из познатих места укопа, а за 
злочине у операцији „Бљесак“ још нико није одговарао. Операцијом „Бљесак“ Хрватска 
је довршила етничко чишћење, у коме је од 1991. године из Западне Славоније 
протерано око 70.000 Срба. Нисмо задовољни досадашњим понашањем српских власти 
у вези с овим питањима. 
Коалиција удружења избеглица тражи да се нова влада Србије активно заложи да 
се коначно реши питање несталих лица и санкционишу починиоци злочина над 
Србима. То укључује обележавање места страдања Срба и других жртава током 
90-тих година и давање материјалне и моралне сатисфакције породицама жртава.  
Посебно питање јесте ексхумирање посмртних остатака жртава усташког геноцида из 
Другог светског рата, сахрана у складу са хришћанским обичајима и обележавање 
места страдања. 
Постоји још једно болно питање са којим се суочавају избегли и прогнани Срби и 
други оштећени грађани, а то је повратак одузете имовине и стечених права или 
накнада штете за уништену и несталу имовину. Бивши председник и Влада Србије 
водили су у претходном периоду политику лажног помирења преко леђа избеглих и 
прогнаних Срба. О томе најбоље говори чињеница да су одбили да подрже наше 
темељне захтеве: петицију избеглих и прогнаних Срба коју је својим потписом 
подржало 70.00 грађана; усвајање одговарајуће резолуције у српском парламенту и 
оснивање фонда за пружање помоћи. 
С друге стране, Српска напредна странка је једина политичка странка у Србији 
која је јавно подржала наша три темељна захтева. Они су јасно наведени у 
Споразуму о сарадњи између СНС-а и Коалиције удружења избеглица, који је 
потписан 11. јануара ове године а који је једнодушно подржан на скупу избеглица 
који је Коалиција организовала у хали „Шумице“, на коме је било присутно више 
до 1.500 избеглих и прогнаних. Био је то величанствени скуп, који је одржан под 
слоганом „Борба за права прекодринских Срба“, са кога је упућена јасна порука да је 
коначно дошло време да Србија покрене суштински дијалог са Хрватском, БиХ и 
Словенијом како би се пронашло свеобухватно, правично и трајно решење бројних 
проблема. Један од темеља дијалога мора да буде Анекс Г Бечког споразума о 
сукцесији, у коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена 
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права која су имали на дан 31. децембар 1990. године, и да сви уговори склопљени за 
време рата под притисцима и претњама треба да буду ништавни. 
 
Миодраг Линта Аутор је председник Коалиције удружења избеглица 
 
 

СЕЋАЊА СВЕЖА И ПОСЛЕ 17 ГОДИНА 
Правда, Датум : 2.5.2012, Страна : 10 

 
 
БЕОГРАД - Парастос жртвама акције хрватске војске „Бљесак“ одржан је јуче у 
Цркви Светог Марка у Београду, а потом су положени венци у Ташмајданском 
парку, на спомен-плочу посвећену Србима страдалим у ратовима на простору 
Југославије од 1991. до 2000. 
Парастос је служио старешина цркве Трајан Којић, а присуствовало је стотинак чланова 
породица и рођака страдалих и представници избегличких удружења. Тиме је 
обележена 17. годишњица „Бљеска“, акције током које је убијено више од 280 Срба, а 
15.000 протерано из Западне Славоније. 
 
 Чувају сећање 
Обележавање овог дана много значи породицама страдалих, јер је важно да то није 
заборављено. Важно је и то што је направљена споменплоча, да имамо где да однесемо 
цвеће, да одамо пошту онима које смо изгубили. Мој отац Коста Којић убијен је током 
„Бљеска“, баш на данашњи дан, 1. маја 1995. код Окучана, где смо живели, а ја сам био 
рањен - каже Милан Којић, члан Удружења несталих и погинулих лица из Крајине 
„Суза“. 
Милена Станивуковић и даље се живо сећа свега што се дешавало 1. маја, пре 17 
година, када је њена породица у „Бљеску“ протерана из свог дома. 
Почели су да бомбардују ујутро рано, у седам сати. Унучад су била код мене, а кћерка 
ми је била на послу... 
Било ми је важно само да предам децу мајци, и ништа из куће нисам понела, само једну 
торбу. Тог дана сам, после 60 година, све напустила и почела живот испочетка - каже 
Милена Станивуковић и додаје да је њена породица 1995. побегла у Босну, а да у 
Београду живе од 2000. 
 
Суочити се са злочинима 
Саво Штрбац, председник Документационо-информационог центра „Веритас“, каже да 
је у последње две године ексхумирано 111 посмртних остатака Срба убијених у 
„Бљеску“. 
Само је 38 од свих њих идентификовано. Хрвати су после акција „Олуја“ и „Бљесак“ 
покупили мртве и покопали их, а према њиховима подацима покопано је 168 Срба. Још 
53 треба тек да се пронађе, а чак 73 још није идентификовано од оних који су до сада 
ексхумирани - објашњава Штрбац, и додаје да је од 283 жртве свега 75 сахрањено. 
Милојко Будимир, председник Асоцијације избеглич ких удружења наводи да после 
формирања нове владе у Хрватској постоје наговештаји да се однос према злочинима у 
Хрватској мења. 
Претходна власт у Хрватској није била спремна да се суочи са злочинима почињеним у 
„Олуји“ и „Бљеску“. Ми очекујемо да Хрватска престане да слави дан „Олује“, и да сви 
који су злочине починили за то и одговарају. То је претпоставка повратка избеглих 
Срба у Хрватску. Наши људи који одлазе у Славонију причају да тамо имовина још 
није враћена, а они којима су обновљене куће сада имају проблема око легализације. 
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Ако томе додамо да има и напада на Србе, види се да још много тога мора да се 
промени - каже Будимир. 
 
Антрфиле : Помен у Градишки 
 
Годишњица „Бљеска“ обележена је јуче и у Републици Српској, где данас живи највећи 
број Срба избеглих из Хрватске. Они су са моста у Градишки, названог „Мост спаса“, 
бацили цвеће у реку Саву, као што чине сваког 1. маја у годинама после свог егзодуса, а 
помен жртвама одржан је у Цркви покрова Пресвете Богородице. 
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УЛИЦЕ БАЊЕ БЕЗ АЗИЛАНАТА 
Пресс, Датум : 5.5.2012, Страна : 16 

 
У Бањи Ковиљачи решен проблем прекобројних имиграната 
 
Мештани одахнули у парку у којем су имигранти најчешће седели сада их нема, а 
интернет кафе у којем су се путем Скајпа „виђали“ са фамилијом не ради 
 
Пала продаја Одсуство прекобројних азиланата посебно се одразило на продају 
основних животних намирница, на првом месту хлеба и пецива 
 
Бања Ковиљача 
На почетку туристичке сезоне Бања Ковиљача више није преплављена 
азилантима као прошле године, када их је у једном периоду било више од 2.500, 
због чега су мештани протестовали и седам дана нису слали децу у школу. Ситуација 
је данас боља, а азиланти који дођу смештају се у Центру за азил или шаљу у 
Боговађу. Ковиљачу смо посетили јуче и нисмо видели ниједног азиланата. У 
парку, где су најчешће били, нема их, а интернет кафе у којем су се путем Скајпа 
„виђали“ са фамилијом не ради. Ни у локалној продавници где су били редовне 
муштерије кажу да их већ неко време нема као пре и да се то највише одразило на 
продају хлеба, која је драстично пала. У суседном кафићу тврде да, осим оних из 
центра, других азиланата нема. 
Центар и даље пун 
- Овде су углавном долазили Сомалијци и стварно су били фини гости. Никада нису 
правили проблеме. Колико знам, сада се појави понеки илегални азилант, али брзо оде - 
каже власник локала, док други мештанин тврди да азиланата нема због сталних 
полицијских контрола у месту, али и на прилазима Лозници, одакле их враћају. 
Локални таксиста који је често возио азиланте каже да, док их је било на улицама, 
имали су пуне руке посла. Он тврди да са њима није било фрке, уредно су плаћали 
вожњу, најчешће до Лознице. Возио их је и на вересију, а они су касније доносили 
новац. 
Роберт Лесмајстер, управник Центра за азиланте у Ковиљачи, каже да су прошле 
године кроз објекат прошла 372 имигранта који су тражили азил, а од почетка ове 
58 и да је у објекту углавном од 82 до 86 особа. 
- Центар је и даље углавном пун, али већ више од месец дана ниједног тражиоца 
азила који се појавио са одговарајућим папиром нисмо вратили. Уколико нема 
места код нас, шаљемо их у Боговађу и, што се нас тиче, Ковиљача је чиста.  
Могуће да има неких азиланата у месту, али то су илегални имигранти и њих је мало, 
мислим да их је у последњој акцији полиције нађено осам - каже он. 
Туристичка Ковиљача 
Да се стање поправило, потврдио је за Пресс и Владимир Вуловић, председник 
Удружења „За Бању Ковиљачу“. 
- Азиланата ван Центра за азил углавном нема. Жандармерија је још ту и 
ситуација је знатно боља него пре. Они су у Центру за азил и, колико знам, не 
напуштају га после 18 часова. Најбитније је да су организатори довођења илегалних 
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миграната депортовани, па азиланти заобилазе Ковиљачу. Очекујемо да се на лето 
спроведе одлука Владе Србије и отвори нови центар за тражиоце азила, али и да се 
центру из Ковиљаче промени намена да се не би поновила прошлогодишња ситуација 
када је Ковиљача била препуна азиланата. Желимо да Ковиљача опет буде позната као 
туристичко место, а не због азиланата - каже Вуловић. 
Честе полицијске контроле учиниле су своје, па азилантима Ковиљача изгледа више 
није сигурна лука за предах на путу ка бољем животу, а мештани очекују да се 
прошлогодишња „окупација“ азиланата више неће поновити. 
 
Антрфиле : У Ковиљачи само малолетници без пратње и мајке са децом 
Мештани Ковиљаче, али и град Лозница, прошле године су више пута тражили помоћ 
државе због многобројних азиланата. Ствар је кулминирала када је за силовање 
странкиње у Ковиљачи осумњичено пет илегалних имиграната из Авганистана. 
Уследио је бојкот наставе, а ситуација се смирила када је држава именовала министра 
Расима Љајића за шефа комисије за решење проблема азиланата у Ковиљачи. 
Крајем фебруара потврђено је да је за тражиоце азила одређена касарна коју 
користи Комесаријат за избеглице и која би у функцији требало да буде овога 
лета. Капацитет је 300 до 350 места само за тражиоце азила. Тада је речено да 
центар у Ковиљачи остаје да ради као смештај малолетника без пратње и мајке са 
децом. 
 
 
 

ПОКЛОН 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 5.5.2012, Страна : 19 

 
ОСОЈАНЕ - Фондација принцезе Катарине Карађорђевић поклонила је теренско 
возило Дому здравља у Истоку на Косову који је 1999. године пресељен у место 
Осојане.  
Како истичу представници општине, Дом здравља обезбеђује здравствену негу за 
више хиљада Срба у повратничким срединама и то ће бити њихово једино возило 
које ће се користити за транспорт пацијената као и за посете приликом кућног лечења. 
 
 
 

ПОМОЋ НИЈЕ ДОВОЉНА 
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2012, Страна : 4 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ ИЗБЕГЛИЧКИХ И ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ две највеће организације које окупљају око 100 избегличких и 
завичајних удружења Срба из Хрватске упозорили су јуче да помоћ међународних 
организација и донатора у решавању стамбеног проблема 27.000 најугроженијих 
породица у региону не може бити замена за незаконито одузета станарска и друга 
имовинска и људска права избеглих и расељених. 
- Подржавамо сваки напор да се обезбеди кров над главом избеглицама које две 
деценије живе у потпуном сиромаштву, али то није довољно за затварање 
дуготрајне избегличке кризе у Србији - изјавио је Милојко Будимир, председник 
Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске. 
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И ИМИГРАНТЕ ДЕЛИ НАЦИЈА 
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2012, Страна : 12 

 
ПОСЛЕ УБИСТВА ПАКИСТАНЦА КОД СУБОТИЦЕ  
 
Етничке нетрпељивости узрок туча 
НЕЛЕГАЛНО насеље илегалних имиграната, „Џунгла“ у околини Суботице, 
остало је празно после масовне туче у којој је прошлог четвртка убијен један 
Пакистанац, а други рањен. Део имиграната који су боравили у овом насељу је 
ухапшен, док су други успели да се илегално пребаце у Мађарску. Према 
проценама, у близини границе са Мађарском у сваком тренутку борави око 200 
имиграната који вребају прилику да илегално наставе свој пут према западној 
Европи, али је због појачане полицијске контроле тај број тренутно мањи. 
Тешко рањени Пакистанац и даље се бори за живот, док полиција наставља да трага за 
авганистанским држављанином И. Х., који је осумњичен за убиство и рањавање. 
Претпоставља се да се он и даље крије у близини границе са Мађарском. 
Масовна туча избила је због етничке нетрпељивости и сталне напетости која влада 
између избеглица из Пакистана и Авганистана. Туче и сукоби међу њима су и раније 
били уобичајени, али ово је први пут да су се завршили трагично. 
- Ове две групе имиграната се често сукобљавају иако се налазе у истој ситуацији - 
каже Радош Ђуровић из Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила.  
- Повод за тучу су неретко увреде и неспоразуми. Довољна је псовка па да дође до туче. 
Дешава се и да се сукобе око новца, украдених мобилних телефона и слично.Насеље 
које су мештани прозвали „Џунглом“, било је највећа нелегална насеобина илегалних 
„гостију“ у нашој земљи и у њему је обично боравило око 50 људи. Имигранти се 
углавном привремено насељавају на напуштеним салашима око градова у 
близини границе. Они који имају више новца изнајмљују собе или куће од 
мештана. У сваком тренутку има их између 100 и 200 спремних да незаконито пређу 
граничну линију чим буду у прилици. У томе им често помажу организоване банде 
шверцера људи. 
После убиства у „Џунгли“ полиција је појачала контроле у овом крају. У самом насељу 
ухапшено је 38 имиграната, а провере и привођења су настављени и наредних дана. 
Како незванично сазнајемо велики број илегалних имиграната је већ депортован. 
 
Антрфиле : ЦИЉ - ЕВРОПА 
ПОРЕД илегалних имиграната, у Србији борави и неколико стотина тражиоца азила су 
у нашој земљи легално. Они су смештени у центрима у Бањи Ковиљачи и Боговађи, али 
и у приватном смештају. И за једне и за друге Србија представља само успутну станицу 
пре него што наставе пут према земљама Западне Европе. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Дневник, Датум : 7.5.2012, Страна : 11 

 
ВРБАС: На основу конкурса који је расписан пре нешто више од пола године за 
доделу гранта за економско оснаживање избеглих и прогнаних лица који живе на 
територији општине Врбас, јуче је објављен списак 15 породица која су добила ову 
врсту помоћи.  
Пројекат „Заједничким напорима до више радних места“ финансира Делегација 
Европске уније у Републици Србији и они су на основу бизнис  планова које су 
подносиле породице које имају статус избеглих и прогнаних лица, одредили ко ће 
добити грант у висини од 1.200 до 1.500 евра као помоћ за већ покренут бизнис, 
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али и онима који тек почињу неку делатност . На конкурс је било поднето укупно 
56 захтева, а листа од 15 добитника гранта биће званично објављена након истека 
законског жалбеног рока од осам дана када ће добитници гранта потписати уговоре са 
представнцима Делегације Европске уније у Републици Србији. 
 
 

ВРАЋАЊЕ СТАНОВА ИЗБЕГЛИМА 
Блиц, Датум : 7.5.2012, Страна : 13 

 
Траже од Хрватске имовину вредну 30 милијарди евра 
Представници две највеће организације које окупљају око 100 избегличких и 
завичајних удружења Срба из Хрватске упозорили су да помоћ међународних 
организација и донатора у решавању стамбеног проблема 27.000 најугроженијих 
породица у региону не може бити замена за незаконито одузета станарска и друга 
имовинска и људска права избеглих и расељених. Како наводе, прогнани и 
избегли Срби од Хрватске потражују имовину вредну око 30 милијарди евра. 
Подржавамо сваки напор да се обезбеди кров над главом избеглицама које две деценије 
живе у потпуном сиромаштву, али то није довољно за затварање дуготрајне избегличке 
кризе у Србији. 
Како је показала донаторска конференција у Сарајеву, ни то неће бити лако јер је 
прикупљено 300 милиона евра, око 60 одсто потребних средстава - изјавио је 
председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко 
Будимир. Он је подсетио да су „српским избеглицама из Хрватске ускраћена станарска 
и имовинска права, право на исплату заосталих пензија, као и акција“. Србија је по 
броју избеглих и расељених на 13. месту у свету и првом у Европи.  
 
 



 

1 
 

PRESS CLIPPING 

Петак 11.05.2012. год. 
 

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

 
ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА 

Вечерње Новости – Србија, Датум : 8.5.2012, Страна : 18 
 
ПОДЕЛА НОВЦА ОД ЛУТРИЈЕ 
 
ДЕСПОТОВАЦ - У овој општини расписан је оглас за доделу бесповратних 
средстава у грађевинском материјалу избеглицама у вредности до 440.000 по 
породици. Новац за ову намену у износу од два милиона динара добијен је од 
игара на срећу, а остатак је обезбеђен из општинског буџета. 
Општина је од игара на срећу добила и милион динара за завршетак грађевинских 
радова на Дому у селу Грабовица. 
 
 

2.000.000 
Правда – Србија, Датум : 9.5.2012, Страна : 4 

 
 
2.000.000 динара Општина Деспотовац доделиће избегличким породицама новац 
пристиже од игара на срећу „Лутрије Србије“ 
 
 
 

ДОМ У ЗАБЕЛИ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 9.5.2012, Страна : 25 

 
КЉУЧЕВИ ЈОШ ЈЕДНОГ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 
 
ПОЖАРЕВАЦ - Усељен је још један стан намењен социјално угроженим породицама, 
који се налази у насељу Забела, преко пута истоименог затвора. Кључеве новог дома - 
у склопу пројекта социјалног стамбеног збрињавања - добила је вишечлана породица 
Нехата Кајтазија, поставши тако треће домаћинство које ће се скућити у призменом 
монтажном објекту који је, за своје раднике, подигла грађевинска фирма „Царичин 
град“ из Београда, док је у затвору „Забела“ градила специјални павиљон за осуђене 
пред Специјалним судом. 
Ова зграда, иначе, састоји се од четири стамбене јединице, од по 34 и 46 квадрата, и 
комплетно је опремљена инсталацијама, а за преуређење је из градског буџета 
издвојено милион и по динара. 
- Почев од средине 2009, Град је стамбено обезбедио 27 угрожених породица, а у 
плану локалне самоуправе је изградња још 20 станова, у Расаднику на Лучичком путу, 
за које је из НИП-а одобрено 52 милиона динара. Са ове локације претходно је 
уклоњено дивље насеље ромских породица избеглих са Космета, које су добиле нове 
станове, у Узун Мирковој улици - истакао је градоначелник Пожаревца, Миодраг 
Милосављевић. 
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СМЕДЕРЕВО ЗАТВАРА КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ 
Правда – Србија, Датум : 11.5.2012, Страна : 2 

 
СМЕДЕРЕВО - Колективни центар за смештај избеглих и интерно расељених 
‘’ОРА’’ у Радинцу код Смедерева биће затворен до краја године. 
Половина од 250 житеља центра ће, после 17 година у једном од највећих 
избегличких кампова, већ од јесени добити нов, стални смештај. Потом се очекује 
затварање последњег од некадашњих пет колективних центара у Смедереву. 
 
Мањи број људи 
Највише људи у колективном центру било је 2000. - више од 1.200 особа. После је тај 
број смањен. УНХЦР је помогао изградњом 40 станова, и 32 породице из 
колективног центра су нашле свој дом у социјалним становима у насељу 
Ковачићево. Њима помажемо и у покривању комуналних трошкова, јер је цео тај 
пројекат поверен Центру за социјални рад, који и даље брине о њима - каже Весна 
Јеремић Драгојевић, члан Градског већа Смедерева за здравство и социјалну заштиту. 
Она каже да су и чланови многих делегација из иностранства до 2008. сматрали да 
људи у колективном центру немају перспективу. - Били су депресивни, живот је 
пролазио поред њих. 
Као локална заједница заузели смо се да им обезбедимо кров над главом и 
запослимо их. Сада 28 породица чека да их сместимо у сопствене станове. До краја 
године очекујемо реализацију тог пројекта, после чега ће у колективном центру остати 
120 особа. Тада би већ могло да се наслути затварање колективног центра, а то нам је, 
уствари, био и циљ - истиче Весна Јеремић Драгојевић. 
 
Остају у Смедереву 
Анкета је показала да би житељи колективног центра желели да живе на територији 
Смедерева. Жеља тих људи нас је обавезала да им омогућимо бољи живот. У 
колективном центру они живе исувише пасивно, више су у прошлости него у 
садашњости.  
Њихова деца расту и морају да се интегришу у локалну заједницу. Прошле године смо 
посетили породице које живе у социјалним становима и уверили се да они сада имају 
перспективу. 
Дворишта су им уређена, имају паркове, што је сасвим другачији, позитивнији начин 
живота. Зато се и надам да ћемо колективном центру коначно видети крај.  
Можда целу ситуацију тих житеља осликава потресна изјава једног човека, који је 
рекао да му је највећи циљ да коначно добије адресу, а да то не буде колективни 
центар. Треба те људе извући из апатије и дати им мотив за бољи живот - каже Весна 
Јеремић Драгојевић. 
У Смедереву тренутно живи 14.000 интерно расељених и 4.000 избеглица, што је 
петина укупног становништва. 
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СВЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ 

Дневник, Датум : 12.5.2012, Страна : 8 
 
РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК МИГРАЦИОНИХ ЦЕНТАРА 
 
Новосадска филијала Националне службе за запошљавање организовала је јуче 
регионални састанак Миграционих сервисних центара (МСЦ), ради размене 
искустава и успостављање сарадње између Центара.  
У просторијама НСЗ-а и уједно градског МСЦ-а, састанку су присуствовали гости из  
Београда, Бихаћа и координатори пројекта „Миграција за развој на западном Балкану” у 
оквиру ког су и отворени ови Центри. 
-  Овде на једном месту можете наћи водич за регуларне миграције. Било да је мотив 
запошљавање, студирање или нешто друго, постоји читав низ проблема, а ми на једном 
месту групишемо све те информације и новости из конзулата и амбасада разних земаља 
- објашњава шеф градског МСЦ Драган Бјелановић. 
Између осталог, у овим центрима, могу се добити информације о визама, условима 
за живот и запошљавање, школовању у иностранству, миграционим програмима, 
правима миграната и подршци, спајању породица и програмима реинтеграције за 
повратнике у Србију. 
 
 

ПОМОЋ ЈАПАНА ИЗБЕГЛИМ 
Блиц, Датум : 12.5.2012, Страна : 23 

 
СМЕДЕРЕВО 
Представници јапанске Агенције за међународну сарадњу ученицима подручне 
школе у Раљи код Смедерева уручили су школски прибор, који је донирала Влада 
Јапана у сарадњи са невладином оргнаизацијом „Здраво да сте“. 
 
 

СМАЊЕН БРОЈ ПОВРАТНИКА 
Правда, Датум : 14.5.2012, Страна : 7 

 
СЕДНИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 
 
БЕОГРАД - Савет безбедности Уједињених нација одржаће данас седницу на којој 
ће бити представљен редован тромесечни извештај Унмика о ситуацији на Косову. 
Генерални секретар УН Бан Ки-мун упозорио је, у новом извештају, на напетост и 
ризике који прете да угрозе стабилност Косова и оценио да ће простор за дијалог 
Београда и Приштине у наредним месецима бити скучен. У извештају се наводи да 
је, у периоду од фебруара до маја 2012. године, повећ ан број криминалних дела 
усмерених против етничких мањина на Косову у односу на исти периоде лане.  
Генерални секретар УН упозорио је и да је у истом периоду смањен број 
повратника на Косово, на које се у последња три месеца добровољно вратило само 
136 људи. Међу њима су 33 Срба, 10 Рома, 83 Ашкалија, осам Бошњака и два Албанца. 
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То је 48 одсто мање повратника него у истом периоду 2011, када су се вратиле 264 
особе. 
Тензије и конфронтације представљају озбиљан ризик по стабилност Косова и региона, 
додаје се у извештају и упозорава да и даље постоји значајан отпор косовских Албанаца 
законским мерама којима се штите српска културна и верска баштина на Косову.  
 
 

У КОВИЉАЧИ САМО ЛЕГАЛНИ АЗИЛАНТИ 
Блиц, Датум : 14.5.2012, Страна : 20 

 
ЛЕЧИЛИШТЕ ПОРЕД ДРИНЕ ОЧЕКУЈЕ ДОБРУ СЕЗОНУ 
 
Мада је још у фебруару потврђено да је за смештај оних који траже азил у Србији 
одређена касарна, дата Комесаријату за избеглице на коришћење и која би од овог 
лета требало да буде у функцији, још није познато када ће тај објекат почети да 
прима невољнике из Сомалије, Авганистана и других земаља света који су прошле 
године окупирали Бању Ковиљачу. 
 
Грађани овог туристичког места кажу да је знатно смањен број илегалних имиграната и 
да је већој безбедности допринела појачана контрола полиције и присуство 
Жандармерије. 
Желимо да Бања Ковиљача буде позната по својим природним благодетима, као 
лечилиште и туристичко место, а не по скандалима који су се дешавали прошле године 
када су овде дефи ловале на стотине илегалних имиграната. 
Ван Центра за азиланте, чији капацитет је нешто преко 80 места, сада скоро и да нема 
странаца из Сомалије, Пакистана или Авганистана - каже Владимир Вуловић, 
председник УГ „За Бању Ковиљачу“, и додаје да очекује да ће, како је и обећано, овог 
лета бити спроведена одлука Владе Србије да отвори нови центар за тражиоце азила, 
али и да се постојећем промени намена. 
У овом центру су прошле године 372 имигранта тражила азил, а од јанура мање од 60. 
Капацитети су стално попуњени (од 82 до 86), а сви тражиоци азила са одговарајућом 
документацијом за које овде нема места шаљу се пут Боговађе, где је отворено друго 
прихватилиште. 
Њихов број је већ дуже драстично смањен, а томе је пре свега допринело пресецање 
ланца илегалног транспорта од границе до нашег места. Ти невољници се 
највероватније сад усмеравају на друга места одакле могу да наставе пут ка Европи, а 
очигледно су и надлежни схватили да више нема смисла толики број азиланата 
упућивати у Ковиљачу - каже Радосав Јошић, председник Савета за безбедност Лознице 
и члан Савета МЗ Бања Ковиљача. Он додаје да је могуће да још на неким 
локацијама буде по двадесетак илегалних имиграната, али да се они ту кратко 
задржавају и одлазе даље. Нема више ни незадовољства грађана којег је било у 
време када је, према проценама полиције, овде боравило више од 2.500 илегалних 
страних држављана, а и туристички радници спремни су за нову сезону. 
Нису они нама сметали, али било је ружно видети их како леже на травњаку у бањском 
парку, како спавају по клупама, играју фудбал у близини Кур-салона или обаљају 
молитве поред тротоара којима шетају туристи или људи који се овде лече. 
Њихово присуство је медијски веома пропраћено, па је све то заједно утицало да нас 
сваки други гост телефоном најпре пита какво је стање, па тек онда одлучи хоће ли 
резервисати собу у хотелу или не. И сада зову да питају, али чињеница је да осим оних 
који су смештени у Центру, где им је обезбеђена и храна, других азиланата нема. На 
срећу, мај је месец екскурзија, семинара, а припремамо се и за матуре, тако да једино фи 
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нансијска могућност може да определи госте да ли ће долазити у Ковиљачу или не - 
каже Милена Неговановић из ХТП „Бања Ковиљача“. 
Ковиљача је у жижу дошла прошле године када је група азиланата напала и силовала 
једну страну туристкињу, после чега су грађани организовали мирне протесте, а када је 
нападнуто и једно дете, мештани су престали да пуштају децу у школу. Стање је почело 
да се поправља када је држава крајем године формирала комисију за решавање овог 
проблема, а за њеног шефа именовала Расима Љајића, који је у више наврата долазио у 
Ковиљачу и обећао да ће до почетка нове сезоне бити пронађено решење. 
 
Антрфиле :  СРБИЈА САМО ПРОЛАЗНА СТАНИЦА 
 
Према подацима Комесаријата за избеглице, 2008. године у Центру за азиланте 
боравиле су 44 особе, наредне 246, а 2010. године 434 тражиоца азила. Најчешће су 
то Авганистанци, Пакистанци, Палестинци, Иранци, Ирачани, Сомалијци и Тунишани. 
Пракса показује да је Србија свима само пролазна станица на путу ка западној Европи, 
па се азиланти задржавају од 30 до 60 дана, а азилни поступак у више од 90 одсто 
случајева се обуставља 
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ДОНАТОРИ И ИЗБЕГЛИЦЕ 

Политика, Датум : 15.5.2012, Страна : А23 
 
У Сарајеву је после дужих припрема 24. априла одржана донаторска конференција 
на којој је представљен регионални програм трајног решавања стамбених потреба 
најугроженијих избегличких породица, укупно њих 24.000.  
Од овог броја, у Србији би требало да реши проблем 16.780 породица или око 45.000 
особа. Укупна вредност регионалног програма је 584 милиона евра, од чега Србији 
треба да припадне 335,2 милиона.  
Од тог новца у Србији је предвиђена изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000 
домаћинстава са окућницом, изградња 1.200 монтажних кућа и донација 3.580 пакета 
грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних стамбених 
објеката. Процењује се да ће на овај начин бити решена стамбена питања свих избеглица 
из периода 1991–1995. који живе у неком облику колективног смештаја. Очекује се да ће 
из ових средстава бити решени и стамбени проблеми избеглица који живе у приватном 
смештају. 
Како би регионални програм био спроведен, планирано је да уз подршку УНХЦР-а, 
Европске комисије, ОЕБС-а и владе САД буде прикупљен 501 милион евра, док су се 
земље учеснице (Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора) обавезале да обезбеде 83 милиона 
(Србија око 33 милиона). На донаторској конференцији прикупљено је око 300 милиона 
евра али је дато обећање да ће бити прикупљена и преостала средства. 
Уместо да се уваже наша права која су нам на волшебан начин ускраћена у земљи 
порекла, преко ове донаторске конференције уважене су само наше потребе. Да би 
скренула пажњу на нерешене проблеме, избегличка удружења су покренула 
потписивање петиције, коју је потписало око 70.000 избеглих и прогнаних Срба из 
Хрватске. И поред тога Асоцијација избегличких удружења подржала је организовање 
ове донаторске конференције оцењујући да ће тако бити решени стамбени проблеми за 
најугроженије категорије избеглица из Хрватске и БиХ. 
Наши проблеми садржани су у „Нон-паперу” који је још 2009. усвојила Влада Србије 
и у Петицији избегличких удружења. Поред одржавања донаторске конференције и 
даље ће наша акција ићи према међународној заједници да се коначно усвоје акти који би 
гарантовали примену Бечког споразума о сукцесији, У анексу Г тог споразума јасно се 
каже да ће грађанима и правним лицима бити призната, заштићена и враћена права која су 
имали на дан 31. децембара 1990. То би значило да се избеглим и прогнаним Србима из 
Хрватске врате одузета имовина и станарска права, као што је учињено у БиХ. 
* Милојко Будимир, Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из 
Хрватске 
 
 

ПОЛИТИКОМ ДО ОСТВАРЕЊА ВЕЋИХ ПРАВА 
Правда – Србија, Датум : 15.5.2012, Страна : 2 

 
МИЛЕ БОСНИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА 
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ПАНЧЕВО - Крајишници Војводине задовољни су резултатима СПСа на изборима, 
где су им дали пуну подршку. Да је тако, доказ су изборни резултати у градовима и 
местима где су Крајишници били најзаступљенији, каже Миле Боснић, председник 
Удружења Крајишника. 
Он верује да је то за њих прекретница у настојањима да поврате свој културно-историјски 
идентитет и да ће уз власти у Србији много лакше остварити своја права и повратити 
имовину коју су морали оставити у Хрватској и БиХ. 
Уз подршку моћног политичког савезника, убеђени су да ће лакше остварити 
дугогодишњи сан сваког Крајишника - изградњу спомен-куће, попут „Зида плача" у 
знак сећања и поштовања за све жртве, од Друтог светског рата до данас. То би било 
место окупљања и сећања на зла времена. Предуслов свега је њихово активно укључивање 
у политички живот Србије, где је већина доскора имала статус избеглица. 
- Сигурно смо једним делом допринели добром резултату СПСа, и то се види по 
резултатима у свим местима где су наши били најзаступљенији, попут Вршца, 
Алибунара, Сомбора, Инђије, Куле, у избегличком центру „Младост"... - каже Миле 
Боснић, председник Удружења Крајишника. Он наглашава да сада имају превасходни 
задатак да у свим општинама у Војводини оснују своје одборе, којих тренутно има 15. 
- План је да до краја године целу Србију покријемо одборима, јер нас у Војводини 
има око 240.000, у Београду 220.000, а у остатку Србије још 140.000 - додаје Боснић. 
Он каже да зато желе да изграде место окупљања, „да види свет ко су и одакле су". 
- Да имамо своје место сећања и помена на све досадашње жртве. И да то буде место 
окупљања, светилиште за све нас. Такође, планирамо да поново активирамо један од 
најстаријих српских листова, „Српски глас", који би се бавио културно-историјским 
стварима и нашим актуелним проблемима из свакодневице.  
Пред нама је традиционални Крушедолски сабор, последње недеље маја, који ће 
окупити како народ, тако и највиђеније људе из политике, бизниса и утледне 
представнике СПЦ - каже Илић. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ ЗЛОУПОТРЕБЉЕНЕ? 
Преглед, Датум : 15.5.2012, Страна : 5 

 
Политизација добила обележја безобразлука, наводе удружења избеглих 
 
Добрила Солеша 
 „Политизација, пре свега злоупотреба организовања избегличке популације у 
последње време добија обележја безобразлука, бахатости и кршења домаћих и 
међународних прописа и конвенција.  
Упозоравамо надлежне, најпре Комесаријат за избеглице и целокупну јавност,  да је 
председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта без сагласности 
изабраних органа потписао споразум са Српском напредном странком, злоупотребио 
функцију председника и удаљио се од поштовања међународне конвенције о 
избеглицама и хуманитарне политике“, наводи се у јучерашњем саопштењу Удружења 
избеглица и прогнаника у Србији, из Одбора за Хрватску. Секретар Одбора за Хрватску 
Томо Купрешаковић објашњава да је партнерство са СНС-ом склопљено злоупотребом 
око 50.000 потписа избеглих и прогнаних их Хрватске. Ови потписи су претходно дати 
ради ефикаснијег рашавања бројних проблема, повратка, имовинских, правних, пензионих 
и других.  
Купрешаковић указује на то да се ради о злоупотреби, али и о кривичном делу, због 
чега ће морати да буду поднете чак и кривичне пријаве, јер ови потписи немају 
наменски хуманитарни карактер, већ се користе у политичке сврхе. Он напомиње да 
су 4. маја Линта и потпредседник коалиције Милорад Муратовић променили бравицу на 
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улазним вратима у седиште удружења и забранили рад Одбора за Хрватску. „Претходно, 
7. априла, сазвана је седница скупштине Удружења избеглих по први пут након 20 година 
од оснивања у Скупштини општине Земун уз присуство осам чланова, што би сваки 
нормалан сазивач отказао. Инциденти су се наставили 28. априла када је на иницијативу 
Одбора за Хрватску одржана Скупштина удружења избеглица уз присуство 18 чланова, а 
заузет став о неприхватању политичке опције са СНС-ом“, указује Купрешаковић и 
подсећа на могућност даљњих инцидената. У Србији живи још преко 200.000 избеглих из 
Хрватске који нису решили велике животне проблеме и не желе да се њима манипулише у 
политичке сврхе, додаје се у саопштењу. 
 
 

РАСЕЉЕНИ СРБИ, ВРАТИТЕ СЕ У МОСТАР 
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 11 

 
ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ 
МОСТАР - Патријарх српски Иринеј, који од петка борави у првој посети 
Херцеговини од доласка на трон Светог Саве, позвао је расељене Србе да се врате у 
Мостар и тако, како је рекао, ојачају православну цркву у граду на Неретви. 
 
 

ОПСТАНАК НА КИМ 
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 7 

 
БОБАН СТАНКОВИЋ 
ПРИШТИНА - Бобан Станковић, бивши министар за повратак и заједнице у влади 
Косова, иначе члан Главног одбора СЛС-а, највеће политичке партије косовских 
Срба, каже да сказаљке откуцавају истицање времена за обједињавање српске 
заједнице и окупљање свих око једне једине опције - опстанка Срба на Косову и 
Метохији.  
- Не знам да ли у Београду схватају колико нас, преостале Србе на Космету, коштају 
њихове поделе. Такође, нисам сигуран да ми, који смо опстали, који учествујемо у 
косовским институцијама, знамо колико је тешко бреме звано Косово и Метохија - каже за 
„Правду“ Станковић. 
 
 

СРБИ, ШТА ЧЕКАТЕ, СЕЛИТЕ СЕ 
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 7 

 
ОСЛОБОДИЛАЧКА ВОЈСКА КОСОВА ДЕЛИ ЛЕТКЕ ПРЕТЕЋЕ САДРЖИНЕ 
 
КЛИНА - Непознате особе су у рејону села Клинавац, Дрсник и Долац у општини 
Клина растурале летке на којима, између осталог, пише: „Шта чекате, селите се“. 
На летку стоји исписано упозорење да „рука слободе стиже“. Сви они који се затекну 
сносиће последице, пренели су „Правди“ српски извори из Клинавца, наводећи да у 
потпису стоји „Ослободилач ка војска Косова“. О овој претећој акцији, која је узнемирила 
ионако уплашене Србе, како каже један од повратника из Клинавца уз молбу да остане 
анониман, обавештена је косовска полиција и Кфор. 
Очекујемо да Кфор појача своје присуство у региону ова три повратничка села. У 
супротном, сносиће одговорност за евентуалне жртве, на које указује садржина летка - 
каже наш саговорник, позивајући и надлежне државне органе Србије да предузму све мере 
да заштите стотинак повратника у овим селима у општини Клина. 
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СНС ЈЕ НА СТРАНИ ИЗБЕГЛИХ 
Правда, Датум : 16.5.2012, Страна : 3 

 
КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА: 
 
БЕОГРАД - Коалици ја удружења избеглица оштро осуђује сгав Центра за 
комуникацију „Правда" да је Томислав Николић саизвршилац етничког чишћења 
Срба из Хрватске, каже се у јучерашњем саопштењу ове организације поводом 
навода Центра за комуникацију.   
Главни креатор етничког чишћења Срба из Хрватске јесте режим Фрање Туђмана, а 
Томислав Николић је једини српски политичар који је јавно подржао темељне захтеве 
избеглих и прогнаних особа и других оштећених грађана из бивших југословенских 
република, који су садржани у Споразуму о сарадњи између СНСа и Коалиције удружења 
избеглица. С друге стране, бивши председник Борис Тадић је у претходном периоду 
водио политику лажног помирења према бившим југословенским републикама, 
преко леђа прекодринских Срба - рекао је Миодраг Линта, председник Коалиција 
удружења избеглица. 
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ЕУ ДОНИРАЛА 71 МИЛИОН ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Блиц, Датум : 17.5.2012, Страна : 13 
 
Европска унија је у протеклих 10 година донирала 71 милион евра за пројекте који 
треба да побољшају положај избеглица и расељених лица у Србији, обезбеђени су 
станови за 2.300 породица, а 5.000 породица добило је документа и остварило право 
влашништва или повратка у места порекла, рекао је заменик шефа Делегације ЕУ 
у Србији Адриано Мартинс. 
 
 

ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ ГРАНТОВА ИЗБЕГЛИМА 
Преглед, Датум : 17.5.2012, Страна : 5 

 
 „Европска унија је у протеклих 10 година донирала 71 милион евра за пројекте који 
треба да побољшају положај избеглица и расељених лица у Србији“, рекао је јуче 
заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Адријано Мартинс. Он је у Београду, на 
представљању пројекта додељивања малих грантова избеглицама и расељеним лицима, 
рекао да су захваљујући донацијама ЕУ обезбеђени станови за 2.300 породица, као и да 
је 5.000 породица добило документа и остварило право влашништва или повратка у 
места порекла.  
„Та средства су омогућила и да око 20.000 избеглица и интерно расељених лица 
која су живела у колективним центрима нађу боље решење за смештај“, рекао је 
он и додао да је од 296 колективних центара остало још само 27 отворених центара.  
„ЕУ је највећи донатор када је реч о подршци избеглицама и спремна је да настави да 
помаже како би се у региону затворило ово поглавље колективних центара −људи који 
живе тешко због рата“, рекао је он. Мартинс је навео да је од пројеката за избеглице и 
расељена лица који треба да им омогуће боље приходе користи имало 1.600 људи. 
Представљајући пројекат малих грантова за интеграцију избеглица и интерно 
расељених лица, Мартинс је рекао да је циљ да се омогући одржива интеграција у месту 
живљења за оне који су одлучили да се не врате у места порекла.  
У оквиру двогодишњег пројекта који је покренут 1. фебруара 2011, додељена су 93 
мала гранта у опреми или материјалу у висини од 2.000 евра избеглицама и 
расељеним лицима у Нишком, Пиротском и Пчињском округу. Укупан буџет 
пројекта је 480.000 евра, а највећим делом је финансиран из претприступних 
фондова ЕУ, док су пет одсто обезбедиле организације „Кер“ из Немачке и 
Луксембурга.  
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PRESS CLIPPING 

Понедељак 21.05.2012. год. 
 

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

 
КРУШЕДОЛСКА ЗВОНА 

Правда – Србија, Датум : 19.5.2012, Страна : 1 
 
САБОР, КРУШЕДОЛ  
- Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске, заједно са 
Завичајним удружењем „Славонија“ из Инђије у суботу, 26. маја, по шести пут 
организује у Манастиру Крушедол на Фрушкој гори Црквено-народни крајишки 
сабор „Крушедолска звона“.  
У манастирској цркви у 9.30 часова Његово преосвештенство владика сремски Василије 
служиће архијерејску литургију и парастос погинулима у ратовима од 1991. до 1999. 
године. 
 
 

ПРАВДА ЗА ПРОГНАНЕ СВУДА РАЗЛИЧИТА 
Вечерње Новости, Датум : 20.5.2012, Страна : 8 

 
НИ 17 ГОДИНА ПОСЛЕ РАТОВА У БИВШОЈ СФРЈ НИСУ РЕШЕНИ ИМОВИНСКИ 
И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ ЊЕНИХ НЕКАДАШЊИХ ГРАЂАНА 
 
Препоруке ЕУ: олакшати пријем у држављанство, прибављање докумената, враћање 
имовине ... 
 
НА стотине хиљада избеглица са простора бивше Југославије, ни 17 година после 
окончања ратова и распада земље, не може да дође до својих кућа, станова и њива, 
до девизне штедње која им је остала у некој од бивших југословенских република, 
до извода из матичних књига и држављанства. Једном речју, не могу да остваре 
најосновнија имовинска и статусна права. 
Све ове проблеме истраживачи Игманске иницијативе сумирали су у „Белој књизи“, 
коју је издао Центар за регионализам, а финансирала ЕУ. Они су уједно дали препоруке 
за Србију, Хрватску, БиХ и Црну Гору. 
- Полазећи од међународних стандарда, различитих резолуција, принципа УН и 
Споразума о сукцесији, анализирали смо прописе и праксу и извукли препоруке. Сада је 
остало питање како оне да заживе. Верујемо да је то могуће само кроз стално подсећање 
Игманске иницијативе, као и кроз притиске ЕУ на ове четири државе да реше отворена 
питања. Пре свега, да уједначе законску регулативу и да почну на исти начин да 
третирају проблеме - каже Ратко Бубало, један од истраживача укључених у пројекат. 
 
РАСЕЉЕНИ 
У БиХ је више од половине становника, односно око 2,2 милиона особа, расељено 
или избегло током рата 1992-1995. Од тога, око 1,2 милиона потражило је заштиту 
у више од 100 земаља, а око милион је расељено унутар саме БиХ. У званичним 
статистикама регистровано је преко милион повратака. У Федерацију БиХ 
вратило се 741.006 лица, у Републику Српску 268.207 а у дистрикт Брчко 21.074.  
Повратничку популацију углавном чине старе особе. 
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У Хрватској, према проценама УНХЦР, између 1991. и 1992. било је расељено око 
550.000 особа. У исто време, земља је примила око 400.000 избеглица из Босне, од 
чега је око 120.000 њих стекло хрватско држављанство. Крајем прошле године у 
Хрватској је било 513 избеглица из БиХ и 2.059 интерно расељених. Формално је 
регистровано и 132.608 Срба повратника (од укупно преко 400.000 прогнаних).  
Од тог броја, из Србије и Црне Горе вратило се 93.012.  
У Србији је 1996. боравило 537.937 избеглица (44 одсто из БиХ и 54 одсто из 
Хрватске), као и 79.791 ратом угрожено лице. Број избеглих из република бивше 
СФРЈ од тада се смањио за више од 80 одсто. У марту их је било 74.000.  
Међутим, број избеглих којима је, без обзира на службено признање статуса, потребна 
помоћ у интеграцији процењује се на око 300.000! 
Што се тиче Црне Горе, тамо борави 3.412 расељених из БиХ и Хрватске, и 8.850 
интерно расељених са Косова. До сада је за статус странца са сталним настањењем 
конкурисало 7.200 расељених и интерно расељених, а решено је око 4.300 захтева.  
 
ДРЖАВЉАНСТВО 
Једна од кључних препорука државама региона је да олакшају стицање 
држављанства за држављане других република који су у њима имали 
пребивалиште на дан сукцесије. 
Рецимо, особе које нису хрватске националности, а држављани су других република 
бивше СФРЈ и имали су пребивалиште у Хрватској на почетку рата, нису добиле 
погодности које су дате Хрватима. Они су доведени у веома тешку ситуацију. Годинама 
нису могли да остваре право на стамбено збрињавање јер нису решили питање свог 
боравка у овој земљи. Тек законским изменама крајем прошле године донекле су им 
олакшани услови за стицање држављанства. 
Што се тиче Србије, према подацима МУП, у наше држављанство је до сада 
примљен 363.021 држављанин других република са пребивалиштем овде од Другог 
светског рата до 1992, плус 371.000 избеглих током деведесетих. Од престанка 
постојања Државне заједнице СЦГ наше држављанство су добила и 71.102 црногорска 
држављанина. 
Уговори о двојном држављанству до сада су склопљени између БиХ и СР Југославије 
(наставио се примењивати са Србијом) и између БиХ и Хрватске.  
Започети су и преговори о двојном држављанству између Србије и Црне Горе. На 
основу Споразума о двојном држављанству с БиХ у држављанство Србије примљено је 
3.020 лица. 
 
ДОКУМЕНТА 
Према истраживању Комесаријата за избеглице Србије, 44,25 одсто избеглица има 
проблем јер им недостаје неки од докумената из земље порекла. То рађа нове муке 
приликом запошљавања, лечења, пријаве боравишта и школовања. 
Процене су да је потребно обезбедити правну помоћ за прибављање око 32.000 
различитих докумената из земаља порекла. Потребе за документима из других 
република бивше СФРЈ има и велики број грађана Србије који су овде дошли после 
Другог светског рата. Ове муке су посебно наглашене после увођења биометријских 
личних карата и пасоша. 
У држављанство Србије је од распада СФРЈ до данас примљено више од 800.000 
држављана других република, а сваки од њих је морао да приложи барем два документа 
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених). То значи да је само за 
регулисање држављанства у Србији требало прибавити преко 1.600.000 докумената из 
земаља порекла! 
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ИМОВИНА 
Повратак расељених посебно је кочио неуједначен регионални приступ решавању 
питања враћања имовине, станарских права, учешћа у приватизацији... На пример, 
избеглицама у БиХ враћени су станови у некадашњем друштвеном власништву и 
омогућен је њихов откуп. У Хрватској им нису враћени, већ им се у виду хуманитарног 
програма нуди стамбено збрињавање уз јако рестриктивне услове. Неке избеглице имају 
право учешћа у приватизацији по основу минулог рада (у БиХ), док друге то право нису 
оствариле (у Хрватској). 
Пошто Хрватска не признаје стране судске пресуде, дошло се до апсурда да су 
избеглице из БиХ које ту живе стекле имовину у обема државама, док избеглице из 
Хрватске које живе у БиХ губе имовину у обе државе! 
Такође, избеглице у Хрватској имале су првенство привременог поседа пред правом 
власника да уђе у своју кућу, све док им се не осигура алтернативни смештај. У другим 
државама Дејтонског споразума право власника било је прече. То је успорило повратак 
избеглица у Хрватску, али је овај принцип успешно доведен у питање пред Европским 
судом за људска права у Стразбуру. 
 
Антрфиле : ИМАЈУ МУКЕ С ПЕНЗИЈАМА 
 
ИАКО су закључени билатерални споразуми о социјалном осигурању, грађани држава 
Дејтонског споразума који су стаж остварили у другој држави, и даље имају огромне 
проблеме код остваривања права на пензије и инвалиднине. Већина има муке да 
прибави документа потребна за остваривање ових права, јер су многа уништена 
или нестала током рата. Раширена је и пракса надлежних органа да траже од грађана 
да добаве разне исправе које су они обавезни по службеној дужности да прибаве. Осим 
тога, прекогранични поступак решавања о захтеву за остваривање права из пензијског и 
инвалидског осигурања траје сувише дуго. 
 
ОБНОВИТИ КУЋЕ У ПРИБОЈУ 
 
СРБИЈА ће ускоро морати, тврде аутори истраживања, да надокнади штету породицама 
чије су куће уништене или оштећене током деведесетих у селима општине Прибој. 
Велики део ових породица и даље нема кров над главом и живи као подстанар. Куће су 
уништене или деловањем званичних оружаних снага тадашње СРЈ или добровољачких 
јединица. 
 
 

ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ ХРЛЕ КА СУБОТИЦИ 
Политика, Датум : 20.5.2012, Страна : А10 

 
У земљу улазе у запечаћеним теретним вагонима, у њиховим плафонима, преграђеним 
резервоарима за гориво 
 
У Суботицу, као последњу дестинацију пред улазак у Мађарску, односно зону 
Европске уније (ЕУ), најчешће долазе из Пакистана, Авганистана, Либије, Туниса, 
Марока, а у последње време и из Сомалије. Најчешће су мушког пола, старости око 
40 година и – без иједног документа. На крајњем северу наше земље, у коју долазе из 
правца Македоније, најчешће се стационирају у околини старе депоније у суботичком 
насељу „Прозивка” и напуштеним салашима на ободу града. 
О броју илегалних сталних миграната на подручју Суботице, како за „Политику” каже 
Александар Обреновић, в. д. шефа Одсека пограничне полиције Полицијске управе 
Суботица, тешко је говорити с обзиром на то да су њихови доласци и одласци чести. 
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Оно што се поуздано може тврдити јесте да се њихов број у последње две године 
драстично повећао. 
– У највећем броју случајева илегално долазе из правца Македоније, а после, преко 
Србије и Мађарске, покушавају да се домогну неке од земаља ЕУ. Најчешће су то 
Аустрија и Немачка. Модуси њиховог илегалног уласка у нашу земљу су различити: у 
запечаћеним теретним вагонима који долазе из Грчке, у плафонима вагона, преграђеним 
резервоарима за гориво – открива Обреновић, додајући да наша гранична полиција 
илегалне мигранте проналази уз помоћ савремене технике: разним врстама рендгена, 
уређајима који региструју топлоту тела... 
– Не бих откривао све начине, да илегални мигранти не би користили те податке – каже 
в. д. шефа Одсека пограничне полиције ПУ Суботица. 
„Помагачи” илегалним мигрантима у Суботици неретко су и локални мештани. Њихово 
кријумчарење је, чини се, исплатив „бизнис” – група овдашњих организатора нудила је 
„пакет” до Будимпеште или Беча за 1.200 до 2.000 евра, што је подразумевало смештај у 
једној кући у Суботици, храну и превоз до Мађарске, односно до Аустрије. 
– Најчешће пријатељи или родбина миграната који су се већ „дочепали” неке од земаља 
ЕУ, „препоручују” својим сународницима особе које се баве овим послом.  
Објашњавају им коме да се јаве, на који начин да склопе договор, када да им дају новац 
за уговорену услугу... Углавном, пре покушаја илегалног преласка границе, мигранти 
организаторима дају само део новца – депозит, док остатак следи по обављеном послу. 
Међутим, ово није правило: некада се плаћа унапред, а некада по обављеном послу – 
говори о начину „транспорта” миграната Обреновић. 
Уколико буду откривени, и организатори посла и мигранти подлежу санкцијама. У 
зависности од дела, следи им прекршајна или кривична пријава. Велика потешкоћа 
током полицијске истраге јесу неразумевање језика и велике културне разлике. 
– Тешко је идентификовати мигранте. Најпре због језичке баријере, њихове културе и 
обичаја, који су потпуно различити од оних у Европи. Изузетно су затворени, па тешко 
долазимо до правих информација и истине. Ипак, током прошле године поднели смо 
седам кривичних пријава против „организатора” њиховог доласка, а потом и илегалног 
пребацивања, који су били у директној спрези са нашим држављанима – каже 
Обреновић. 
На питање да ли су кооперативни или се међусобно штите када се утврди да су 
починили кривично дело, Обреновић каже да то зависи од случаја до случаја.  
Пошто су већ дали новац за илегално пребацивање, додатно се затварају јер их 
кријумчари заплаше да тај новац неће добити назад ако у полицији испричају праву 
истину.  
– Имамо изузетну сарадњу са судовима у Суботици. Никада не „заборављамо” на 
предмет када оде из полицијске управе, него га пратимо до самог краја, односно док суд 
не изрекне пресуду. У последње време, то су строге казне затвора – каже на крају в. д. 
шефа Одсека пограничне полиције ПУ Суботица. 
 
Антрфиле : Подизачи новца 
Неретко се дешава да мигранти ангажују локално лице да им подиже новац који им 
сународници шаљу из матичне земље. За ову услугу „подизачу новца” плаћају од 
неколико стотина до неколико хиљада динара. 
– Било је и случајева да су мигранти пријављивали наше држављане да су подизали 
њихове паре, а да им их нису давали – каже наш саговорник из ПУ Суботица. 
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СРБИМА ПОНОВО УКРАЛИ КАБЛОВЕ ЗА СТРУЈУ 
Правда, Датум : 21.5.2012, Страна : 8 

 
НЕВОЉЕ ЈЕДИНЕ ПОВРАТНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ У СЕЛУ ОПРАШКЕ У ОПШТИНИ 
ИСТОК 
 
ИСТОК - Породици Срба повратника у селу Опрашке у општини Исток, у ноћи 
између суботе и недеље поново је украдено 50 метара кабла за струју, рекао је 
Петко Милетић из тог села. Он каже да су и пре две недеље непознати починиоци 
украли 200 метара кабла којим се електричном енергијом снабдева пумпа за воду 
на бунару са кога та породица узима воду. 
Од косовског министарства за повратак Кфор је преузео нових 200 метара кабла које 
треба да ми донесу, али сад су лопови однели преосталих 50 метара, тако да ми поново 
нећемо имати воду - рекао је Милетић. Он је казао да се са тог бунара снабдева његова 
четворочлана породица, али да воду доноси и за десетак свиња и краву. 
Милетић је навео да очекује да му Кфор помогне тако што ће агрегатом напумпати воду 
у базен коју ће после користити за потребе свог домаћинства. Осим тог проблема, 
Милетић је рекао да су још непознати починиоци пре две недеље развалили и покрали 
комплетно покућ ство из две повратничке куће Србима повратницима који повремено 
бораве у том повратнич ком селу у Метохији. 
Косовско министарство за повратак изградило је у том селу 15 кућа за повратнике 
од којих је раније осам разваљено и покрадено, а једна је запаљена - казао је 
Милетић. Четворочлана породица Милетић је једина српска породица која стално живи 
у том метохијском селу.  
 
 

ЗА ЕКОНОМСКУ САМОСТАЛНОСТ 
Недељне новине, Датум : 12.5.2012, Страна : 5 

 
ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
Интерно расељена и избегла лица која бораве на територији Општине Бачка 
Паланка прошлог уторка су била у прилици да присуствују презентацији програма 
намењеног подстицању развоја пољопривредне делатности и приватног 
предузетништва која је за њих организована у великој сали Скупштине општине.  
Овај пројекат финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у 
Србији, кофинансирају Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима АП Војводина и УНХЦР, а реализује италијанска хуманитарна 
организација ИНТЕРСОС са РРС Нови Мостови. Пројекат има за циљ давање 
подршке интерно расељеним и избеглим лицима у економском осамостаљивању и 
побољшању услова живота као и пружање помоћи за унапређење постојеће 
пољопривредне производње или за започињање нове. 
Свој пољопривредни програм ИНТЕРСОС, ове године спроводи поред наше и у 
општинама Апатин, Врбас, Рума, Инђија, Аранђеловац, Младеновац, Чачак, 
Краљево и Свилајнац. Према речима повереника Комесаријата за избеглице 
Радослава Милошевића предвиђена је подела преко 130 пакета, такозваних 
грантова за отпочињање, пре свега, пољоприовредне производње појединачне 
вредности до две хиљаде евра. 
Пољопривредни програм овог пројекта подразумева подршку у облику пољопривредне 
механизације, опреме за пластеничку производњу и ггчеларство као и у виду грла 
неопходних за сточарство. Осим општих услова за кориснике донација постоје и 
критеријуми угрожености као и посебни критеријуми. На одржаној презентацији 
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заинтересовани су добили флајере о пројекту и упитнике који се након попуњавања 
предају код повереника за избеглице. После анализе пријава, селекције и провереног 
стања на терену, комисија ће одлучити ко ће бити корисници донација. 
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PRESS CLIPPING 

Среда 23.05.2012. год. 
 

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

ЉУДСКА ПРАВА 
Правда, Датум : 22.5.2012, Страна : 6 

 
КСАМ 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Мрежа српских невладиних организација са Косова 
упозорила је на веома лоше стање владавине права и поштовање људских, а 
посебно мањинских права грађана који живе у покрајини. 
„Косовска стратешко акциона мрежа“ (КСАМ), коју сачињава око 90 невладиних 
организација на Косову, саопштила је да је током овог месеца приметан тренд 
погоршања у скоро свим сферама живота на Косову.  
КСАМ подсећа на извештај УНХЦР-а према коме се у прва три месеца ове године на 
Косово вратило 48 одсто мање људи него у истом периоду лане, и наводи неке од 
најновијих дешавања на Косову током овог месеца, који имају последице по дугорочну 
стабилност покрајине. 
 
 

ПАРОХ: ВРАТИТЕ СЕ У ПРИШТИНУ 
Ало!, Датум : 23.5.2012, Страна : 3 

 
ПРИШТИНСКИ парох Дарко Маринковић позвао је расељене приштинске Србе 
да се врате у тај град. У Приштини је пре рата 1999. године живело око 40.000 
Срба, а сада их је мање од 100.  
Више од 100 расељених Срба окупило се јуче на литургији коју су служили 
приштински пароси Дарко Маринковић и Стево Митрић поводом славе града, у 
делимично обновљеној цркви Светог Николе у Приштини. 
 
 

СМРТ КРАЈ СУПРУГОВОГ ГРОБА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 23.5.2012, Страна : 24 

 
РАСЕЉЕНА СРПКИЊА МИЛАНКА ДЕКИЋ УМРЛА ОД ПРЕВЕЛИКОГ СТРЕСА 
 
ПРИШТИНА - Миланка Декић (73), која је последњих 12 година живела као 
расељено лице у Београду, преминула је прекјуче поред супруговог гроба, на 
приштинском православном гробљу. По речима др Стевана Баљошевића, угледног 
лекара и универзитетског професора - такође расељеног из овог града у централну 
Србију - који је констатовао смрт на лицу места, несрећна жена преминула је услед 
превеликог стреса. 
Миланка је, са чланицама Кола српских сестара, дошла на храмовну славу цркве Светог 
Николе, али су пре литургије отишле да посете хумке својих најмилијих.  
Још при уласку у Приштину, сведоче чланице Кола, била је веома узбуђена, јер су 
свима навирала сећања и обузимала их је туга за родним крајем. У једном тренутку, 
рекла је како би волела да буде сахрањена поред супруга... Када су стигли на гробље, 
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несрећница је успела само да стави цвеће на гроб, а потом су је др Баљошевић и остали 
пронашли мртву. 
- Декићева је била срчани болесник и са собом је носила лекове - потврдио је доктор, 
напомињући да је Миланкино беживотно тело пренето на Одељење патологије 
Клиничко-болничког центра у Приштини, где ће бити обављена обдукција. 
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PRESS CLIPPING 

Петак 25.05.2012. год. 
 

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

ИЗГОРЕЛЕ КУЋЕ ПОВРАТНИКА НА КИМ 
Преглед, Датум : 24.5.2012, Страна : 5 

 
Пећ, Косовска Митровица 
У селу Дреновац у општини Клина на Косову и Метохији пре две ноћи изгореле су 
две куће чији су власници Срби повратници. Представник села Ненад Сташић 
изјавио је Тањугу да су нешто иза поноћи у пожару оштећене куће Милована 
Радосављевића и Арса Степића, да повређених није било јер у тренутку пожара није 
било никог у кућама. Ватрогасне екипе стигле су око један час после поноћи али је кућа 
Радосављевића већ била уништена у пожару, док је Степићев дом ватрена стихија 
такође уништила али нешто мање, објаснио је он. Сташић је рекао да Срби 
повратници у овом селу сумњају да се ради о подметнутом пожару којим су 
починиоци желели да пошаљу јасну поруку Србима да им није место у Метохији. 
„Прошле недеље договорена је изградња још 12 кућа за Србе повратнике.  
Ово је порука и тим људима да се њихов повратак не жели и да нису добродошли“, 
рекао је Сташић. У село Дреновац прошле године вратило се првих седам српских 
породица од којих њих пет стално живи у селу. У Дреновцу очекују да на лице места 
стигну специјализоване екипе косовске полиције, како би урадиле увидај и утврдиле 
узрок пожара. У северном делу Косовске Митровице Срби су и јуче протестовали, 
захтевајући да се ослободи Јовица Миљковић који је прошле недеље ухапшен у Сувом 
Долу. Носећи заставе Србије они су прошетали од главног ибарског моста до зграде 
Окружног суда у Косовској Митровици где су поновили захтев да се Миљковић 
ослободи. Еулексово тужилаштво пре два дана је преузело случај Миљковића који се 
налази у 15-дневном притвору. И јуче је у време протеста била  затворена већина 
угоститељских и трговинских објеката у граду. 
 
 

МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ СРБИЈЕ 
Преглед, Датум : 24.5.2012, Страна : 5 

 
„Србија је први пут откада се прате миграције на њеној територији самостално 
припремила Миграциони профил и Приручник за заштиту права миграната у 
Србији чиме је учинила корак у испуњавању обавеза на путу интеграције у 
Европску унију“, изјавио је комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић, на 
представљању приручника у београдској Палати Србија.  
Цуцић је рекао да је састављање Миграционог профила и Приручника за заштиту права 
миграната обавеза из „мапе пута“ за визну либерализацију. „Сада смо добили 
документ који је власништво и резултат рада Републике Србије и њених 
институција, који обједињује све информације о миграцијама и самим тим 
представља значајан алат за креаторе политика на националном нивоу али је од 
значаја и за окружење и за међународну заједницу“, рекао је Цуцић.  
Он је представио напредак који је Србија остварила у решавању проблема са којима се 
суочавају избеглице и расељена лица, као и изазове у региону попут повећаног броја 
азиланата из Азије и Африке. Цуцић је казао да Србија треба још да усвоји закон о 
систему управљања миграцијама чиме ће се комесаријат на чијем је челу 



2 
 

трансформисати у службу за управљање миграцијама и тако испунити последња 
нормативна обавеза. „Очекујемо да ће закон по конституисању скупштине бити 
стављен као високи приоритет и да ћемо у октобру имати нормативну основу за 
трансформацију у комесаријат за избеглице и миграције“, додао је. 
 
 

ПРЕДСТАВЉЕН „МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ СРБИЈЕ” 
Политика, Датум : 24.5.2012, Страна : А9 

 
 
У Србији, према подацима из 2010. године, живи 6.750 странаца, а око 13.500 особа 
има дозволу за привремени боравак. Странци најчешће долазе због посла и 
спајања породица, а највише их је из Азије и земаља Европске уније. Број наших 
држављана, који пре свега економску и породичну срећу траже у иностранству, далеко 
је већи. Тако процене ресорног министарства о величини наше дијаспоре достижу 
бројку и од четири милиона људи.  
Ови резултати само су део „Миграционог профила Србије” за 2010. годину и 
„Приручника о заштити људских права миграната” који су представљени јуче у Палати 
„Србија” у Београду. Владимир Цуцић, комесар за избеглице, истакао је да су држава и 
влада добиле инструмент за креирање миграционе политике на свим нивоима. 
– Овај документ значајан је и за државе у региону. Ово је први пут да држава изграђује 
свој миграциони профил и уређује ту област политике – казао је Цуцић и истакао да је 
то била једна од обавеза коју је Србија морала да испуни на свом европском путу. 
Томас Њоки, шеф политичког сектора делегације ЕУ, честитао је на изради овог 
документа, али и нагласио да ће током отпочињања преговора о чланству у ЕУ 
„бити још доста посла у области миграционе политике”.  
Грегоар Гудстин, шеф мисије Међународне организације за миграцију у Србији, оценио 
је да је миграциони профил у потпуности прилагођен потребама наше земље и да може 
да се користи за праћење миграционих процеса. 
Миграциони профил и приручник, који су намењени државним службеницима и 
запосленима у локалним самоуправама за рад са мигрантима, резултат су пројекта 
који је финансирала ЕУ из претприступних фондова. До краја године најављени су и 
резултати за 2011. годину. 
 
 

КИНЕЗЕ ДОВОДИ ПОСАО 
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2012, Страна : 4 

 
СТУДИЈА О КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА ПОКАЗАЛА 
 
КИНЕЗИ су једини странци који у Србији представљају радну емиграцију. Међу 
имигрантима највише је држављана Румуније, Украјине, Русије и Македоније. Реч 
је углавном о женској популацији која у Србију долази ради склапања брака. 
Ово је, између осталог, наведено у "Миграционом профилу Србије", који је урадио 
Комесаријат за избеглице, а финанасирала ЕУ. Овај документ нарочито је важан за 
праћење токова становништва. 
Према документу, српско држављанство само 2010. године добило је више од 24.000 
грађана других земаља, махом бивших југословенских република које нису у ЕУ. 
Већина имиграната уредно пријављује боравак у Србији. Са друге стране, улаз у нашу 
земљу у истом периоду није омогућен за готово 15.000 људи, који су враћени са 
граничних прелаза. Највише прекоборојних је из БиХ, али и Турске, Бугарске, Немачке 
и Црне Горе. 



3 
 

КИНЕЗЕ ДОВОДИ ПОСАО 
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2012, Страна : 4 

 
СТУДИЈА О КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА ПОКАЗАЛА 
КИНЕЗИ су једини странци који у Србији представљају радну емиграцију. Међу 
имигрантима највише је држављана Румуније, Украјине, Русије и Македоније. Реч је 
углавном о женској популацији која у Србију долази ради склапања брака. 
Ово је, између осталог, наведено у "Миграционом профилу Србије", који је урадио 
Комесаријат за избеглице, а финанасирала ЕУ. Овај документ нарочито је важан за 
праћење токова становништва. 
Према документу, српско држављанство само 2010. године добило је више од 24.000 
грађана других земаља, махом бивших југословенских република које нису у ЕУ. 
Већина имиграната уредно пријављује боравак у Србији. Са друге стране, улаз у 
нашу земљу у истом периоду није омогућен за готово 15.000 људи, који су враћени 
са граничних прелаза. Највише прекоборојних је из БиХ, али и Турске, Бугарске, 
Немачке и Црне Горе. 
 



1 
 

PRESS CLIPPING 

Уторак 29.05.2012. год. 
 

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

НАКНАДА ЗА РАСЕЉЕНЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ 
Правда, Датум : 26.5.2012, Страна : 10 

 
ПОЧЕЛА ИСПЛАТА, БЕОГРАД  
 
- Национална служба за запошљавање саопштила је да 26. маја на шалтерима 
свих пошта у Србији почиње исплата редовне новчане накнаде незапосленим 
лицима, а биће исплаћене и привремене накнаде расељеним лицима са подруч ја 
Косова и Метохије. 
 
 

„ДА СВИ ПОМОГНЕМО“ У АТЕЉЕУ 212 
Блиц, Датум : 26.5.2012, Страна : 33 

 
Велика хуманитарна акција под називом “Да сви помогнемо!” у организацији 
Фондације „Ана и Владе Дивац“, РТС-а и Високог комесаријата УН за избеглице 
и у сарадњи са Југословенским драмским позориштем и Атељеом 212 
организовала је продајну изложбу ликовних уметника чији ће радови бити 
изложени у фоајеу ЈДП. 
Представу “Тако је морало бити“ Бранислава Нушића у режији Егона Савина извешће 
ЈДП, а позориште Атеље 212 подржало је акцију представом „Џепови пуни камења“. 
Сав новац од представа и продајне изложбе биће искоришћен за стамбено 
збрињавање избеглих и расељених лица. 
 
 

ДО ЗИМЕ НА СВОЈОЈ АДРЕСИ 
Политика, Датум : 26.5.2012, Страна : А15 

 
Назире се крај стамбених невоља за избеглице из преосталих колективних центара на 
територији краљевачке општине. – До сада саграђено око две стотине станова 
 
Краљево – Пре две деценије у Краљеву је уточиште нашло око 23.000 избеглица и 
расељених лица. Скоро три хиљаде њих стигло је са подручја Хрватске и БиХ, а 
затим 20.550 са Косова и Метохије. За кратко време овде је отворено 28 
колективних центара, град се, такорећи, увећао за омању варош, ваљало је обезбедити 
храну, настали су и проблеми због ограничених комуналних капацитета.  
Тако су у протекле две деценије и домаћини и придошлице делили невоље. Истина, 
пристизала је помоћ од државе, хуманитарних и невладиних организација, саграђено је 
овде за избеглице и расељенике око две стотине станова, а многи су се и сами снашли. 
Нажалост, један број њих, што због болести или старости, није ни дочекао свој други 
дом на овом свету.  
Тако се број колективних центара свео на два, један у хотелу и неколико вила у 
Матарушкој Бањи и други у такозваном Ромском насељу у близини спортског 
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аеродрома у Краљеву. Ту, у скученим собицама, у којима се одвија свакодневни 
живот ових породица, где се и кува, и спава, и учи живи још око 250 лица.  
Истина, још десетак породица на сличан начин борави и у такозваном нелегалном 
колективном смештају. Но, добра је вест што се такозвани Акциони план 
Комесаријата за избеглице успешно реализује и на помолу је гашење ових 
центара. 
Највећи број тих породица биће трајно смештен у нове станове у згради чија је 
градња у току, други ће у монтажне куће а онима који су сами кренули у градњу 
кућа биће додељен недостајући грађевински материјал. 
– Надамо се да ће све бити остварено до краја ове године, до зиме. Једну стамбену 
зграду Комесаријат, УНХЦР, град Краљево и Центар за социјални рад граде у 
овдашњем Борачком насељу. Ту ће бити утрошено 25 милиона динара, а саградићемо 
двадесет станова од којих ће 16 бити додељено избеглим и расељеним породицама из 
колективног центра у Матарушкој Бањи и четири за овдашња социјално угрожена 
домаћинства.  
На другој локацији, на плацу у близини Фабрике вагона, Комесаријат и град 
Краљево градиће монтажне стамбене објекте за породице тренутно смештене у 
колективном центру у Ромском насељу. Град је већ обезбедио инфраструктуру и 
ускоро ће и та градња почети – објашњава нам Слободан Станишић, повереник 
Комесаријата за избеглице у Краљеву. 
 
Антрфиле : кућа за младе 
У краљевачком насељу Сијаће поље јуче је, у присуству Љубише Симовића, 
градоначелника Краљева, Миодрага Костића, председника МК групе, Дамира Ћорића и 
Керолај Тејлор, регионалних директора СОС Дечијег села (СОС Киндердорф), положен 
камен темељац за градњу куће намењене младима без родитељског старања који, после 
пунолетства, напуштају овдашње дечије село. 
У тој кући од 340 квадрата моћи ће да живи 15 младих, а градња ће бити окончана до 
краја ове године. Иначе, град Краљево је обезбедио локацију и инфраструктуру, а МК 
група са двеста хиљада евра финансира реализацију овог пројекта. 
 
 

У 2011. ТРОШКОВИ 24 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА 
Данас, Датум : 28.5.2012, Страна : 6 

 
Држава је за лечење незапослених и социјално угрожених издвојила 40 пута мање 
средстава од неопходног 
 
НАША ПРИЧА 
Београд - Влада Србије је за лечење око 1,2 милиона грађана без прихода, односно 
незапослених социјално угрожених особа, избегле и расељене, за ову годину 
издвојила 615 милиона динара, што је око 500 динара по осигуранику.  
Трошкови за њихово лечења  су много виши, чак и до 40 пута, а разлику ће доплатити 
запослени и остали који плаћају социјално осигурање.  
Александар Вуксановић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање, каже 
за Данас да су током прошле године за лица за које држава има законску обавезу да 
плати осигурање, здравствене установе Фонду фактурисале трошкове у висини од 24 
милијарде динара. 
- Одакле надомешћујемо ту разлику? Па, практично њихово лечење финансирају сви 
који су запослени и плаћају осигурање по принципу солидарности - указује 
Вуксановић.  



3 
 

Основни законски предуслов да би некоме била оверена здравствена књижица јесте да 
су лица платила доприносе и изабрала лекара. 
- Уколико немају приходе или не могу бити осигурани преко својих чланова 
породице, онда морају да испуњавају услове да се плаћање њиховог осигурања 
финансира из средстава буџета Републике Србије. Према закону, свако мора да 
плати осигурање, односно за сваког мора да се плати осигурање. Да ли ће то 
платити фирма за запосленог и чланове његових породица или ПИО фонд за 
пензионере и чланове њихових породица или ће средства бити издвојена из буџета 
Републике за лица без прихода, односно избегла, расељена, незапослена социјално 
угрожена лица - у сваком случају сви морају или свима неко мора да плати осигурање 
- наглашава Вуксановић.  
Он додаје да за запослене чија је фирма у стечају, здравствено осигурања плаћа Влада 
Србије или само предузеће - стечајни управник из стечајне масе или Национална 
служба за запошљавање, уколико се радници прогласе технолошким вишком. 
Према речима нашег саговорника, одабир лекара до 3. јуна, који је услов за оверу 
здравствених књижица, важи за све категорије становништва.  
- Те ствари нису повезане са незапосленима. Сви осигураници треба да имају изабраног 
лекара. Штавише, свега три одсто грађана нема изабраног лекара, за којег могу да се 
определе у сваком тренутку приликом посете дому здравља - указује Вуксановић.    
Према подацима Националне службе за запошљавање, у Србији има 770.000 
незапослених. 
 
 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ 
Правда, Датум : 29.5.2012, Страна : 7 

 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КИМ 
 
БЕОГРАД - Интерно расељена лица са Косова и Метохије и избеглице из Хрватске 
и БиХ до новембра ове године могу да добију бесплатну правну помоћ. Више од 
годину дана тим од осам правника у пет канцеларија помаже расељеним лицима 
да остваре своја права у месту порекла.  
Професор математике из Мостара Милисав Добрић 20 година живео је у свом стану у 
том граду, који је морао да напусти 1995. године. Од осам правника више од годину 
дана помаж е расељеним лицима да остваре своја права у месту порекла. 
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