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ВОЈВОДИНА ПОЗИВА КОМЕСАРА 
Правда, 01.10.2008; Страна: 9 

 
Савет за избегла, прогнана и расељена лица Извршног већа Војводине позива 
републичког комесара за избеглице Владимира Цуцића на разговор о 
успостављању боље сарадње. Савет оцењује да би заједнички рад на 
пројектима и обезбеђивање додатног новца осигурало још боље резултате. 
Чланови Савета подржали су досадашње активности, укључивање надлежних 
институција на покрајинском нивоу у збрињавању избеглих особа, и 
реализацију пројеката локалне интеграције и помоћи онима који желе да се 
врате у места ранијег пребивалишта  
 

 
МРСКО ИМ СЕЛО! 

Курир, 01.10.2008; Страна: 15 
 
Само две избегличке породице у Матарушкој бањи прихватиле помоћ 
Дивчеве фондације. Једна од њих су Ђорђевићи из Метохије, који су купили 
кућу у Врби код Краљева за 10.000 евра 
 
КРАЉЕВО - Захваљујући новцу из Фондације ''Дивац'', хуманитарне 
организације нашег прослављеног кошаркашког аса, избегличка породица 
Ђорђевић из Старог Качаника код Урошевца, после девет година проведених 
у мемљивом собичку колективног центра у Матарушкој бањи, стекла је кров 
над главом. Косовци, наиме, приводе крају завршне радове на кући у селу Врби, 
недалеко од Краљева, након чега ће се уселити у свој нови дом. Да није било 
Дивчеве хуманитарне организације, ко зна колико би се још времена Ђорђевићи 
потуцали од немила до недрага. Двадесетпетогодишњи Дејан Ђорђевић, у 
договору с мајком Биљаном и оцем Милорадом, одлучио је да се јави 
представницима Фондације ''Дивац'', која му је после неколико месеци 
обезбедила 7.000 евра за куповину напуштеног сеоског домаћинства. 
Ђорђевићи су додали још 3.000 евра и откупили кућу од педесетак квадрата и 
тридесетак ари плаца. 
- Обишли смо двадесетак кућа по околним селима и одлучили смо се за ову у Врби. 
Цена нам је одговарала, а допао нам се и сам крај. Село није далеко од града, 
комшилук нас је одмах пригрлио, мислим да ћемо овде срећно живети - каже Дејан. 
Трочлана породица је избегла из Метохије 1999.године. У селу Старом Качанику 
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код Урошевца остала им је велика породична кућа и више хектара имања. 
- Морали смо све да оставимо и побегнемо у Србију. Сила бога не моли. Никад 
нећу заборавити свој дом у Метохији, али живот не може да стане. Пресрећна сам 
што смо успели да обезбедимо ову кућу у Врби, јер је живот у колективном центру 
у Матарушкој бањи био неподношљив. Прљавштина, мемла, влага... Почећемо да 
живимо ко људи - пресрећна је мајка Биљана. Ђорђевићи ће од Фондације 
''Дивац'', која у обезбеђивању кућа за избеглице сарађује с УНХЦР и 
организацијом Интерсос, добити још 1.000 евра за набавку покућства. 
Имовину над којом ће стећи власништво, према правилима Фондације, неће 
моћи да отуђе. Ово је, иначе, тек други случај да су матарушке избеглице преко 
хуманитарних организација решиле стамбено питање. Једна породица се, пре 
Ђорђевића, одселила у Војводину, а њихове остале комшије и даље су у 
колективним матарушким центрима. Већина од њих не жели ''да се превише 
удаљава из града'', а неки од њих кров над главом очекују у новосаграђеним 
зградама на Берановцу код Краљева.  
 
Антрфиле: 
Чисти папири па куповина 
 
- У откуп кућа и домаћинстава улазимо само тамо где су власнички односи 
јасни. Пошто су ти односи у Србији често нерашчишћени, водимо рачуна да се 
и ми не упетљамо. Због тога овај посао иде нешто спорије. Док не обезбедимо 
све папире, не улазимо у куповину - каже представник Интерсоса Сања 
Маџаревић, која проводи највише времена на терену. Како сазнајемо, до сада 
су у Србији купљена 52 напуштена домаћинства.  
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Глас Јавности, 01.10.2008; Страна: 6 

 
НОВИ САД - Савет за избегла, прогнана и расељена лица Извршног већа 
Војводине позвао је новоизабраног републичког комесара за избеглице 
Владимира Цуцића на разговор о успостављању боље сарадње, јавила је Бета. 
Савет је у саопштењу оценио да би заједнички рад на пројектима и обезбеђивање 
додатног новца осигурало још боље резултате рада и додао је се да одређена 
питања у вези са процесом интеграције и повратка избеглица морају да се реше на 
државном нивоу.  
 
 
 

МЕХО ОМЕРОВИЋ: ЗАШТИТИЋЕМО СТАРЕ 
Глас Јавности, 01.10.2008; Страна: 7 

 
БЕОГРАД - Председник скупштинског Одбора за рад, борачка и социјална 
питања Мехо Омеровић подсетио је јуче да становништво Србије спада у 
најстарије популације. Свака друга особа у земљи живи у старачком 
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домаћинству и мора се много више радити на побољшању квалитета живота 
те категорије становништва, сматра он. 
 
Поводом 1. октобра - Међународног дана старих особа, Омеровић је у саопштењу 
истакао да старије особе, нажалост, спадају у ону категорију становништва Србије 
која је и најсиромашнија. 
- Када се томе дода и болест, онда се као друштво суочавамо с проблемом коме би 
требало посветити посебну пажњу - објаснио је он. Национална стратегија о 
старењу, коју је влада усвојила пре две године, а која предвиђа дугорочно 
решавање овог питања, јесте добар документ, али се акција за смањење 
сиромаштва и унапређење услова живота старијих особа мора водити непрекидно, 
свакодневно и на свим нивоима, истиче Омеровић. 
Одбор за рад, борачка и социјална питања ће, по његовим речима, у наредном 
периоду размотрити предлоге закона у процедури о социјалном становању, о 
волонтерском раду, а у сарадњи с невладиним организацијама, организовати 
јавну расправу о побољшању услова живота интерно расељених и избеглих, с 
посебним освртом на положај старих. Посебно ће се водити рачуна о 
обавештавању старијих људи о њиховим правима и начину њиховог 
остваривања, с циљем спречавања свих облика дискриминације.  
 
 
 

САМО ДВЕ ПОРОДИЦЕ ОТИШЛЕ ИЗ ГРАДА 
Глас Јавности, 01.10.2008; Страна: 25 

 
Косметске избеглице из Краљева не сарађују довољно са хуманитарцима 
 
Избегличка породица Ђорђевић из Метохије, захваљујући фондацији 
„Дивац“, добила кров над главом у селу Врби. Ретки су они који се попут 
Ђорђевића одлучују за живот на селу 
 
КРАЉЕВО - Захваљујући новцу из фондације „Дивац“, нашег прослављеног 
кошаркашког аса, избегличка породица Ђорђевић из Старог Качаника код 
Урошевца, после девет година проведених у мемљивом собичку колективног 
центра у Матарушкој бањи, стекла је кров над главом. Они, наиме, приводе крају 
завршне радове на кући у селу Врби, недалеко од Краљева, после чега ће се 
уселити у нови дом. Да није било Дивчеве хуманитарне организације, ко зна 
колико би се још времена Ђорђевићи потуцали од немила до недрага. 
Двадесетпетогодишњи Дејан Ђорђевић, у договору с мајком Биљаном и оцем 
Милорадом, одлучио је прошле године да се јави представницима фондације 
„Дивац“ и да на тај начин пронађе нови дом. Фондација му је обезбедила 7.000 евра 
за куповину напуштеног сеоског домаћинства. Ђорђевићи су додали још 3.000 евра 
и откупили кућу од педесетак квадрата и тридесетак ари плаца. 
- Обишли смо двадесетак кућа по околним селима и одлучили смо се за ову у Врби. 
Цена нам је одговарала, а допао нам се и сам крај. Село није далеко од града, 
комшилук нас је одмах пригрлио, мислим да ћемо овде срећно живети - каже Дејан 
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Ђорђевић. 
Трочлана породица је избегла из Метохије 1999. године. У селу Старом Качанику 
код Урошевца остала им је велика породична кућа и више хектара имања. 
- Морали смо све да оставимо и побегнемо у Србију. Сила бога не моли. Никад 
нећу заборавити свој дом у Метохији, али живот не може да стане. Пресрећна сам 
што смо успели да обезбедимо ову кућу у Врби, јер живот у колективном центру у 
Матарушкој бањи био је неподношљив. Прљавштина, мемла, влага... Почећемо да 
живимо к’о људи - пресрећна је Биљана Ђорђевић. Ђорђевићи ће од фондације 
„Дивац“, која у обезбеђивању кућа за избеглице сарађује с УНХЦР и организацијом 
„Интерсос“, добити још 1.000 евра за набавку покућства. Имовину над којом ће 
стећи власништво, према правилима фондације, неће моћи да отуђе. 
- У откуп кућа и домаћинстава улазимо само тамо где су власнички односи јасни. 
Пошто су ти односи у Србији често нерашчишћени, водимо рачуна да се и ми не 
упетљамо. Због тога овај посао иде нешто спорије. Док не обезбедимо све папире, 
не улазимо у куповину - каже Сања Маџаревић, представник „Интерсоса“ која 
проводи највише времена на терену. Ово је, иначе, тек други случај да су 
матарушке избеглице преко хуманитарних организација решиле стамбено питање. 
Једна породица се, пре Ђорђевића, одселила у Војводину, а њихове остале комшије 
и даље су у колективним матарушким центрима. Већина од њих не жели „да се 
превише удаљава из града“, а неки од њих кров над главом очекују у 
новосаграђеним зградама на Берановцу код Краљева.  
 
Антрфиле: 
На половини 
 
- До сада смо обезбедили средства за куповину 52 напуштена домаћинства у 
Србији. Очекујемо да ћемо до краја године откупити још толико кућа. Сада смо, 
значи, негде на половини тог посла - рекли су нам представници хуманитарних 
организација које се баве збрињавањем избегличких породица.  
 
 
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 02.10.2008. год 
 

 
 

КУЋЕ ОБНОВЉЕНЕ, СТРУЈЕ НЕМА 
Политика, 02.10.2008; Страна: А19 

 
Босанско Грахово – Начелник општине Босанско Грахово Душко Билчар 
упозорио је јуче да на 35 одсто територије те општине у Федерацији БиХ Срби 
повратници живе без струје, иако су им куће обновљене пре 11 година. 
„Немамо помоћи ни од владе кантона, нити од ентитетских влада, као ни од 
међународних донаторских организација, а Електропривреда Херцегбосне не 
намерава ништа да улаже у електрификацију српских села у овој општини”, рекао 
је Билчар. Он је напоменуо да око 3.500 Срба повратника, међу којима су 
углавном старији људи, живи у веома тешким условима, без права на пензије, 
а радно способни без посла, док ученици немају право на употребу српског 
језика и ћирилице. У Босанском Грахову ради једна основна школа коју 
похађа 86 ђака, док 25 средњошколаца на наставу путује у Дрвар, удаљен 30 
километара.   
 
 
 

ПОЖАРНИЦИ НЕ ДАЈУ ИЗ ПЕПЕЛА 
Политика, 02.10.2008; Страна: А19 

 
О повратницима у највећу српску насеобину у Федерацији БиХ, брине се нико 
други до Србин који је свих ратних година био уз политику Алије 
Изетбеговића и који је, због тога и носилац „Златног љиљана” 
 
Тузла – „Како Србима може бити добро када о нама брине и у Тузланском кантону 
нас заступа Зоран Јовановић, човек који је свих ратних година био уз политику 
Алије Изетбеговића и који је, због својих ратних подвига и заслуга, одликован 
„Златним љиљаном”. Како може бити представник Срба човек који се током 
рата борио против својих сународника”, пита се Душко Ивковић, српски 
повратних у Пожарницу, највећу српску повратничку насеобину у Федерацији 
БиХ. 
– Све бисмо могли некако и преболети, али да нам о глави ради човек који нас 
је издао када нам је било најтеже, то не можемо никако. Уместо да са нама 
крене у избеглиштво, Зоран је остао у Тузли. Остао је у граду у коме се 
петнаестог маја деведесет и друге, нападом на колону војника, догодио први 
велики ратни злочин, наставља Душко своју, али и причу која се може чути од свих 
сељана, српских повратника у Пожарницу. Одмах после масакра сви мештани су 
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напустили Пожарницу. Жене, деца и старци збринути су у суседним местима на 
територији данашње Републике Српске, а сви војно способни мушкарци запосели 
су линије одбране. За тешких година рата, глади и безнађа погинуло је више од 
сто педесет српских бораца и цивила. Само у једном дану, муслимански 
војници Другог корпуса, на српским положајима на Бањ брду, убили су 53 
борца. 
– Како је било за последњег рата, тако нам је откако и село и сељани знају за себе. 
Јер Пожарница је вековима горела. Кад год би јој ходили војске и владари, свак би 
иза себе остављао паљевине и згаришта. Због тога се и није могло друго име 
наденути селу, једном од најлепших на обронцима Мајевице, каже Зоран Ивковић. 
У насеобини је пре рата било две хиљаде домова и у њима више од осам 
хиљада душа. На стотине радника сваким даном одлазило би на посао 
углавном у Тузлу. Са Колимера, Гојиног брда, Ковачевог села те из Дреновог 
дола и са Бара у школу је долазило и више од пет стотина ученика. 
– Иако смо пет-шест километара далеко од Тузле, село је данас одсечено од света. 
Нема аутобуса, нема продавнице, нема поште, а амбуланта, коју су подигли 
странци, ради само једном седмично иако је међу повратницима њих деведесет 
одсто старије од шездесет година. Данас је у Пожарници стотинак и нешто 
више домаћинстава. У њима су само по један или два члана. Међу запосленим 
је само један српски повратник који је до радног места дошао по партијској, 
Лагумџијиној линији. У школи је само четворо деце српских повратника. 
Похађају исту школу у којој је, уз њих, још и стотинак деце Бошњака из суседног 
муслиманског села Сељубља. 
– Само у последњих годину дана из Пожарнице је поново у избеглиштво отишло 
тридесет и шест породица. Не верујем да ће се ти људи више икада и вратити. А и 
како би када су нам врата свугде затворена. Ето, ја имам судско решење по коме 
сам се требао вратити у своју пријератну фирму. Али директор ми је, по 
секретарици Фатими, поручио да „док год он обавља ту функцију ниједан Србин се 
у фирми неће запослити”, опет ће, разочарано, Душко Ивковић. 
Деведесетчетворогодишњи Обрад Ивковић причао би само о јаду и чемеру у коме 
повратничке дане преживљавају он и његове комшије. Почињао би обично од 
сеоске Цркве рођења Пресвете богородице, старе више од сто двадесет година коју 
су „душмани порушили пред овај рат”. Причао би и о својој деци, унуцима и 
праунуцима расутим по свету. Причао би о школи коју је завршио сада већ далеке 
деветсто двадесет и седме, и паљевинама уз које је увек растао и до старости 
догурао. 
– Три пута сам за свог века губио сав иметак. И то увек од комшија којима никада 
нисмо учинили било шта нажао. И увек би моји и ја све почињали од темеља и 
згаришта. Ето, у последњем рату са земљом ми је сравњено девет објеката. А био 
сам домаћин за углед. Имао сам увек и у изобиљу, свега. И за своју чељад, али и за 
оне који нису имали шта јести. Али за комшије, за оног рата усташе, а за овог 
муслимане, ја сам увек био неко ко им је сметао. Неко кога нису хтели поред себе, 
каже старина који је деведесет и четврту скрасио под плочом куће која је некада 
била међу најбољим и најлепшим у селу. Пожарница би да расте и излечи ране 
последњег рата. Али не дају јој ни онај носилац „Златног љиљана”, ни онај 
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Фатимин директор који никада Србина неће запослити, и још неки други нимало 
мање важни који би своје комшије најрадије да не виде у њиховој близини.  
 
 
 
 

ИЗЛОЖБА 
Глас Јавности, 02.10.2008; Страна: 14 

 
БЕОГРАД - Традиционална смотра ликовног стваралаштва избеглих 
ликовних уметника из Крајине, на којој радове представљају и други аутори, 
отворена је синоћ у великој галерији Централног дома Војске Србије. На 22. 
крајишком ликовном салону представљени су радови више десетина аутора, међу 
којима су многи чланови УЛУС-а и Удружења ликовних уметника Републике 
Српске. 
Та смотра се девети пут заредом одржава у Београду, а почела је као Кнински 
ликовни салон осамдесетих година 20. века и потом прерасла у регионалну 
смотру, а обновљена је и у избеглиштву. Овогодишњи салон посвећен је 
успомени на 100-годишњицу од смрти српског писца Симе Матавуља (Шибеник, 
1852 - Београд, 1908).  
 
 
 

НЕМОГУЋЕ ИЗРУЧЕЊЕ 
Борба, 02.10.2008; Страна: 4 

 
Указом о давању руског држављанства генералу Вељку Кадијевићу, његово 
изручење Хрватској је постало практично немогуће 
 
Хрватско Министарство правде је од марта ове године упознато са чињеницом 
да последњи министар одбране бивше СФРЈ генерал Вељко Кадијевић неће 
бити изручен Хрватској, где је оптужен за ратне злочине против цивилног 
становништва. 
Кадијевић се у оптужници Хашког трибунала против Слободана Милошевића 
помиње као један од учесника у, како је наведено, злочиначком подухвату у 
Хрватској и БиХ, али против њега никада није подигнута оптужница. 
Како се наводи у саопштењу, Министарство правде је 11. јануара 2008. поднело 
Генералном тужилаштву Руске Федерације захтев за привремено хапшење Вељка 
Кадијевића ради предавања хрватским судским органима. Руско тужилаштво је 
26. марта одговорило да се Кадијевић сматра избеглицом на територији Руске 
Федерације и да по руском закону о избеглицама не може бити изручен. 
Министарство правде је саопштило да за сада нема никаквих службених 
информација о томе да је Вељку Кадијевићу додељено руско држављанство. 
Медији су јавили да је Кадијевић руско држављанство добио 13. августа ове године 
и да је решење о упису у књигу држављана потписао лично председник Димитриј 
Медведев. 
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Цитирана је и Кадијевићева изјава једном од руских листова да је из Београда 2001. 
отишао, не због хрватске оптужнице, већ зато што ни по коју цену није желео ићи у 
Хаг.  
 



 
 

PRESS CLIPPING 
 

Петак 03.10.2008. год 
 
 
 
 

ЗИДА СЕ ЈОШ ЈЕДНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Данас - Браничево, 03.10.2008; Страна: 3 

 
Европска унија финансираће градњу још једне стамбене зграде намењене 
смештају породица које су 1995. године избегле са подручја бивше СФРЈ. 
Обавеза локалне самоуправе је да обезбеди земљиште и изгради сву неопходну 
инфраструктуру, због чега је Општинско веће Петровац донело одлуку о 
куповини 11 ари плаца у близини зграде млина. На овом месту зидаће се 
зграда са 24 стана, у које ће се уселити породице које тренутно бораве у старој, 
руинираној петровачкој касарни. Нова зграда биће друга по реду чију градњу 
Европска унија финансира у Петровцу. Претходна је почела да се зида у 
октобру 2006. године, у оквиру пројекта „Подршка националној стратегији у 
решавању проблема избеглих и интерно расељених лица преко подршке 
унапређењу животних услова у општини Петровац“. 
За време ратова који су претходили распаду СФРЈ, у петровачку општину 
пристигло је око 1.200 избеглица. Половина њих нашла је приватни смештај, док су 
остали заузели објекте старе петровачке касарне. Од 600 особа, данас у овим 
објектима живи њих 230. Пошто ће овај колективни центар морати ускоро да се 
затвори, решење за смештај једног броја породица нађен је у изградњи једне, а сада 
и друге стамбене зграде. Прва зграда, усељена у јулу прошле године, има 2.000 
квадрата и четири етаже, са укупно 44 стана просечне површине 40 квадрата. 
Њену изградњу, у коју је уложено 630.000 евра, реализовала је немачка 
хуманитарна организација „Хелп“, уз финансијску помоћ Европске уније, 
преко Европске агенције за реконструкцију.  
Локална самоуправа била је у обавези да бесплатно уступи грађевинско 
земљиште и обезбеди комплетну инфраструктуру, уз изградњу електро, 
канализационе и водоводне мреже. Предност при додели станова имале су 
самохране мајке, инвалиди и тзв. „перспективне породице“, које су радно 
способне и могу саме себе да издржавају. Осим зидања нових станова, 
збрињавање избеглица спроводи се и путем доделе земљишта за градњу кућа. 
У јуну ове године, локална самоуправа у Петровцу донела је одлуку да се за 
седам избегличких породица обезбеди закуп грађевинског земљишта под 
повољним финансијским условима. Парцеле дате у закуп налазе се поред 
стамбене зграде коју је изградио „Хелп“, у близини старе касарне.  
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ПОМОЋ ДЕЦИ С КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 
Дневник, 03.10.2008; Страна: 32 

 
Коло српских сестара епархије Бачке и Коло из Сремских Карловаца с 
тамошњим Црвеним крстом до 15. октобра прикупља школски прибор, 
уџбенике и лектире за децу основно школског узраста и за средњошколце с 
Косова и Метохије. 
Помоћ се може донети радним даном од 10 до 13 часова у просторије Кола српских 
сестара у Новом Саду, у Улици Димитрија Аврамовића 8, а уторком се помоћ 
прима од 10 до 17 часова. Три хуманиратне организације апеловале су на власнике 
књижара, папирница и на грађане да номогну хуманитарну акцију.  
 
 
 

ЧЕТВОРО ЗА ЈЕДНО МЕСТО 
Вечерње Новости, 03.10.2008; Страна: 28 

 
Више од 2.000 Новосађана јуче на Сајму запошљавања У СПЕНС 
Око 40 послодаваца понудило 500 слободних радних места 
 
НОВИ САД - Више од 2.000 Новосађана посетило је јуче Сајам запошљавања 
СПЕНС-у на коме је понуђено око 500 радних места. У организацији 
новосадске Филијале Националне службе зе запошљавање, на Сајму је 
учествовало 40 послодаваца. 
Послови су се нудили за раднике различитог степена стручне спреме, од 
неквалификованих до високообразованих, као и за разне профиле занимања - 
возачи, комерцијалисти, хемичари... 
Кандидатима је понуђен посао у економској, комерцијалној, правној, 
машинској, електротехничкој, текстилној, ветеринарској области, а могућност 
запошљавања имали су и дизајнери менаџери, трговци, возачи, пекари, 
столари и физички радници. 
Шеф одсека посредовања при запошљавању, Миодраг Дражић, каже да се из 
године у годину повећава број послодаваца, али и запослених. 
- Највише слободних места има у администрацији, производњи као и у правним и 
организационим областима - каже Дражић. Секундарне и терцијалне делатности 
одмах се попуне. Ове године забележен је пораст од око седам одсто у 
запошљавању на сајмовима. Штанд на Сајму запошљавања имао је и Институт 
"Ватрогас", који је понудио два радна места, за која је конкурисало чак 40 
кандидата. 
- Имамо места зе једног хемичара и лаборанта-техничара - каже Ружица Цветковић 
из Института "Ватрогас". - Посао је веома захтеван и тражи висок степен 
стручности и ефикасности. Због тога морамо добро да размислимо при избору 
кандидата. 
Неки незапослени, међутим, годинама безуспешно покушавају да пронађу посао. 
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- Ово ми је четврта посета Сајму запошљавања - каже Светлана Загорчић, 
дипломирани економиста. - Већ седам година немам посао у струци, јер сам добила 
отказ по повратку са трудничког боловања, а касније нико није хтео да ме прими 
јер имам мало дете. Надам се да ће овог пута бити другачије. Новосадски 
хуманитарни центар представио је на Сајму програме бесплатне обуке за 
незапослена лица као и за избегла и расељена лица. 
- Кандидати ће се обучавати из области веб дизајна, администрације, 
предузетништва али ће добити савете у вези са каријером и писањем 
биографије - каже Дејан Живковић, менаџер Новосадског хуманитарног 
центра. 
 



 
PRESS CLIPPING 

 
Субота 04.10.2008. год 

 
 

ДРЖАВЉАНСТВО ДОБИЛО 200.000 ПРОГНАНИХ 
Глас Јавности, 04.10.2008; Страна: 7 

 
у Србији има 300.000 избеглица и расељених 
 
БЕОГРАД - У Србији тренутно живи више од 300.000 избеглица и интерно 
расељених, што је 3,94 одсто укупног становништва и она је једна од шест 
земља на свету са трајним избеглиштвом. Потпредседник Владе Србије Јован 
Кркобабић рекао је јуче на радном састанку Комесаријата за избеглице да ће 
влада убрзати процес повратка и интеграције тих људи, као и примену 
Сарајевске декларације 
 
- Србија се определила да што пре угради европске стандарде и јако је важно да се 
препозна тешко стање тих људи, као и да се обезбеди повратак на њихова огњишта 
- истакао је Кркобабић. Према његовим речима, то је стратегијски задатак и држава 
ће учинити све да врати део избеглица чије су куће у Србији, као и да добију и 
више него што су имали. Потпредседник владе је критиковао понашање власти 
у Хрватској по питању српских повратника и истакао да треба враћати младе 
људе уместо старих. Комесар за избеглице Владимир Цуцић је навео да је у 
Србији од 1992. године збринуто 818.000 људи од којих 538.000 избеглица, 
интерно расељених 210.000 и 70.000 угрожених особа. Он је додао да је више од 
200.000 затражило и добило држављанство и лична документа Србије, као и да 
око 6.200 људи и даље борави у 75 колективних центара. 
- На збрињавање више од 900 људи који су у установама социјалне заштите 
троши се око 22 одсто буџета Комесаријата - навео је он. Помоћница комесара 
Светлана Велимировић казала је да су само две општине у Србији решиле 
питање избеглица. Претходни састанак на тему „Улога локалне самоуправе у 
изради стратегије за трајна решења за избегла и расељена лица у Србији“ 
одржан је пре 10 година. 
Приоритети Комесаријата за избеглице у наредном периоду ће бити наставак 
збрињавања угроженог становништва, иницијатива за формирање градских и 
општинских савета за интеграцију, као и ажурирање Националне стратегије.  
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ПРВО СТАТУС, ПА ПРОДАЈА 

Глас Јавности, 04.10.2008; Страна: 25 
 
Краљевчани траже решење за матарушко Природно лечилиште 
 
КРАЉЕВО - Продаја Природног лечилишта и одмаралишта Матарушка и 
Богутовачка бања, заказана, иначе, за крај прошлог месеца, одложена је. 
Градски функционери су предложили да се пре приватизације месту обезбеди 
законски статус бање, па тек онда да пронађу купца. То ће, наравно, знатно 
подићи цену одмаралишту и лечилишту које располаже с термалним купатилима, 
три хотела и више ексклузивних вила. У њима се, додуше, још увек налазе 
косметске избеглице, али најављено је њихово пресељење у новосаграђене 
зграде на Берановцу. Да би ово место стекло статус бање, потребно је уложити 
прилично труда и - новца. Лековите воде у Матаругама и Богутовцу откривене су 
још пре стотинак година. Иако нису проглашена бањским, овде деценијама долазе 
пацијенти који се лече од неплодности, костобоље и нервних тегоба. Изграђени су 
смештајни капацитети, односно хотели „Термал“ и „Минерал“, депанданси и 
осавремењена купатила. Ипак, последњих година све је мање туриста и пацијената 
који долазе у Матаруге, па хотели, углавном, зврје празни. Матаружани, због тога, 
оправдано страхују да ће нови власник за „ситне паре“ доћи у посед огромног 
простора, па је све предузето да се најављена приватизација одложи. 
- Док не дође време за приватизацију, покушаћемо до тада да овом месту 
обезбедимо статус бање, што ће му знатно подићи цену. Имамо и времена и пара да 
то урадимо - каже др Милош Бабић, градоначелник Краљева. Потребно је, наиме, 
сачинити више студија и елабората о испуњавању услова за промену статуса, а тај 
посао захтева најмање три-четири месеца. 
- Ако будемо успели да месту променимо статус, то ће бити од велике користи и 
нама и његовим житељима. Није, међутим, довољно само заштити лековите изворе, 
већ ширу зону око Матарушке бање - каже Славољуб Чубрић, директор Природног 
лечилишта Матарушка и Богутовачка бања. И Милена Ђорђевић, директорка 
Специјалне болничке установе „Агенс“ из Матарушке бање, сматра да би 
променом статуса места била заштићена природна добра, специфична микроклима, 
квалитет и лековитост матарушких термоминералних вода. Он се, иначе, редовно 
проверава на Институту за рехабилитацију у Београду. Последњу реч, на предлог 
локалне самоуправе, даје Влада Србије.Огласили су се и челници матарушке МЗ 
који су надлежне упозорили да неће дозволити отуђење локалног водовода, 
канализационе мреже, спортских терена и градског грађевинског земљишта. Они су 
улагали у инфраструктуру места и нико, сматрају, не може отуђити њихову 
имовину.  
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СПОР ПОВРАТАК У ХРВАТСКУ 
Политика, 04.10.2008; Страна: А9 

 
Реч је углавном о старијим људима. – О правом повратку избеглица моћи ћемо да 
говоримо тек када се буду враћале породице, каже Јован Кркобабић 
 
Србија је и даље на неславном првом месту у Европи по броју избеглих, 
прогнаних и расељених лица. У том статусу у нашој земљи данас се налази 
307.078 људи, или 3,94 посто становништва. У колективним центрима на 
територији Србије живи 6.292 људи, док је у неформалним установама тог 
типа тренутно њих око 1.800, од којих свега 200 сваког дана добије векну хлеба 
од 300 грама. 
Циљ је да се ти центри укину, а њихови житељи, наравно, збрину, због чега је 
потребно радити на допуни Националне стратегије за избегла и интерно расељена 
лица, чуло се на јучерашњем радном састанку који је под називом „Улога локалне 
самоуправе у изради стратегија за трајна решења за избегла и расељена лица у 
Србији” организовао Комесаријат за избеглице. На састанку је истакнуто да 
представници Међународне организације за миграције тренутно уз 
финансијску помоћ Европске уније у 15 српских општина спроводе пројекат 
под називом „Подршка институцијама Владе Републике Србије које су 
надлежне за избегла и интерно расељена лица”. Потпредседник Владе Србије 
др Јован Кркобабић рекао је на скупу да ће Србија предузети све да се што 
више избеглих врати на своја огњишта, али да није заборавила ни на оне који 
желе да остану. 
– Свакоме је најлепше тамо где је рођен. Нажалост, неки наши суседи немају 
до краја разумевања за овај велики проблем. Макар то подразумевало и 
одређени дипломатски притисак, настојаћемо да се и у Хрватској поново 
настани више људи. У питању су до сада били углавном стари људи, који су се 
вратили да би умрли на дедовским гробовима. О правом повратку ћемо моћи да 
говоримо тек када се у већем броју буду враћале породице које ће у та, сада 
неретко пуста, подручја вратити живот, ма колико тежак и суров он био, и 
привређивати – рекао је Кркобабић. Он је истакао да, ако постоје акциони план, 
новчана средства, политичка воља и власт која ће да нареди његову реализацију, 
„процес мора кренути са мртве тачке. Са тим циљем, учинићу све да се из државне 
касе издваја колико год је могуће”. 
– Надам се да ће се и на Косово и Метохију вратити знатан број људи. Заиста 
је срамно да се усред Европе у једној држави још налази 300.000 прогнаних 
лица без икаквог решења – казао је Кркобабић. Према подацима хрватске владе, 
број повратника у Хрватску је 120.000, док је према УНХЦР-у стваран број људи 
који тамо поново живе 55.000. Њихова старосна структура је у 90 посто случајева 
преко 60 година. Обновљених објеката на целој територији Хрватске, према 
подацима хрватске владе, има 145.896, док је 19.219 објеката враћено у посед 
власника.  
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НЕ НАПУШТАЈУ ДОМОВЕ НИ ПО ЦЕНУ ЖИВОТА 
Блиц, 05.10.2008; Страна: 26 

 
Неизвесна судбина станара у згради Пере Тодоровића 34 
 
Јелена Тонковић се пре седамнаест година уселила у стан Дипоса на Бановом 
брду. Закупнину је редовно плаћала све до 2004. када су из Дипоса одлучили да 
с њом раскину уговор о закупнини. После тога, настаје период неизвесности за 
ову жену која је пред вихором рата избегла из Хрватске. Њену судбину дели 
још педесетак породица у Улици Пере Тодоровића 34. 
– Ево већ четири године не желе да потпишу нове уговоре с нама. Неки 
станари су наставили да плаћају закупнину по цени из уговора који је 
потписан за 2003. годину. Ја нисам, јер нисам знала коме плаћам и коме те 
паре иду. Покушали смо на разне начине да решимо овај проблем, обраћали смо се 
Комесаријату за избеглице, Влади, али ништа. Нико не жели с нама да разговара. 
Већ је било пет-шест покушаја исељена мојих комшија, али ми смо били солидарни 
и нисмо дозволили исељење ни по цену живота – прича ова жена, која је и 
председник кућног савета зграде. У међувремену станарима су стизале бројне 
опомене да се иселе из станова. Чак је против њих двадесетак покренут и 
судски поступак. Судски позиви нису стигли за оне који су закупнину 
плаћали, без обзира што уговори нису потписани. 
– Понудили смо им да идемо у медијацију и да се проблем реши договором. 
Тражили смо да се уговори потпишу ретроактивно за ове претходне четири године 
и да та цена закупнине буде прихватљива за све нас. Међутим, не желе да 
разговарају с нама – прича Симо Шуица, један од станара зграде. Сви станари 
јединствени су у захтевима, траже да им се омогући потписивање уговора са 
Дипосом о закупнини са могућношћу откупа. Да је то могуће, поткрепљују 
чињеницом да су три стана у згради већ у приватном власништву, а откупили 
су их радници Дипоса. 
– Тражимо само исти третман као што су имали њихови радници. Ако су они могли 
да уђу у откуп, не видим разлог зашто не би могли и ми. Ми смо годинама Дипосу 
плаћали закупнину, а да они динара нису уложили у зграду. Сами је одржавамо 
колико можемо. Лифтови нам не раде, инсталација је лоша, прозори не дихтују. 
Свако од нас је уложио додатна средства у те станове да бисмо нашим породицама 
омогућили колико-толико пристојан живот. Они нас представљају као вандале који 
су се уселили бесправно, руинирају зграду и сметају комшијама, што није тачно. 
Ми смо сви породични људи – додаје Шуица. Слободан Копања, директор Дипоса, 
каже да се проблем мора решити што пре. 



– Ми немамо ништа против тих људи, али они немају аутоматско право на 
откуп станова. С њима су деведесетих година направљени краткорочни 
уговори и плаћали су закупнину по тржишној цени од 300 до 400 марака. Када 
је Дипос проценио да су се избеглице снашле, бивши директор им је послао 
обавештење да раскида уговор. Ако држава, односно Влада и Дирекција за 
имовину, сматрају да они треба да уђу у откуп, ми немамо ништа против, 
наравно тај откуп мора бити по тржишним критеријумима – каже Копања.  
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НОВА ЗГРАДА ИЗБЕГЛИЦАМА 
Вечерње Новости, 06.10.2008; Страна: 27 

 
ЗБРИЊАВАЊЕ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
 
ПЕТРОВАЦ - Општина Петровац на Млави обезбедила је плац и комплетну 
инфраструктуру за зграду немањену избеглицама. Са простора бивше 
Југославије 1995. године у овој комуни збринуто је чак 1.200 унесрећених 
људи. 
Пројекат финансира Европска агенција за реконструкцију а у објекат, чија 
градња почиње ових дана, биће смештене 24 породице, које сада мукотрпно 
живе у руинираној згради бивше касарне, чије је скоро исељење неминовно. 
- Ово је наставак настојања да збринемо све нове суграђане, у чему локална 
самоуправа учествује повољном доделом плацева за индивидуалну градњу, 
обезбеђивањем воде, струје и канализације за колективне зграде, као и помоћи при 
запошљавању - каже председник СО Петровац Радиша Драгојевић. Овде су, у 
сарадњи са хуманитарном организацијом „Хелп“ из Немачке, прошле године 
збринуте 44 породице у новоградњи од 2.000 квадрата, за чије је комплетно 
опремање уложено 630.000 евра.  
 
 
 

НЕМА УСЕЉЕЊА У ИЗБЕГЛИЧКЕ СТАНОВЕ БЕЗ МОЛБЕ ОПШТИНИ 
Блиц - Београд, 06.10.2008; Страна: 2 

 
Избеглица сам и живео сам са мајком у кампу за избеглице са Косова у 
Раковачком путу 7з. Швајцарска фирма је донирала паре и саградили су нам 
станове. Сви су почели да се попуњавају, па смо се и ми уселили у један од 
њих. Десет дана смо седели унутра без воде и струје, кад су из општине дошли 
и иселили нас, јер хоће да продају стан. Није ми јасно због чега неке породице 
избеглица имају право да уђу у станове, а неке не, каже читалац „Блица". 
У општини Раковица кажу да од ове породице нису примили никакав захтев нити 
молбу за усељење у станове. Даље, наводе да породица треба да се са захтевом 
обрати надлежном одељењу општине Раковица. Ако је у питању решавање 
стамбеног питања, нека се обрате одељењу за имовинско-правне, нспекцијске 
и грађевинске послове.  
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ОКО 155.000 ДЕЦЕ У СРБИЈИ ЖИВИ У СИРОМАШТВУ 
Блиц, 07.10.2008; Страна: 8 

 
У Србији око 155.000 деце живи у тешком сиромаштву, док је још толико њих 
на ивици сиромаштва, рекао је јуче министар рада и социјалне политике 
Расим Љајић. 
„Према евиденцији центара за социјални рад, око 161.000 деце користи 
различите врсте социјалних услуга“, казао је Љајић на конференцији за новинаре 
поводом Дечје недеље која се обележава од 6. до 12. октобра. Према речима 
министра за рад, у најтежем положају су деца из избегличких и ромских породица. 
„Чак 60 одсто деце из ромске популације живи у нехигијенским насељима, 20 
одсто заостаје у расту, док 46 одсто нема оброк сваког дана“, навео је Љајић. 
Као велики проблем Љајић је навео и честу појаву насиља усмереног ка деци, 
указујући да је током 2007. године регистровано 1.640 случајева насиља различите 
врсте - емотивног, физичког и занемаривања деце. Он је истакао да Србија треба 
да усклади своју законску регулативу са међународним стандардима и најавио 
доношење три нова закона која би требало да унапреде положај деце. 
Директорка Уницефа за Србију Јудита Рајхенберг истакла је да Србија мора 
да убрза реформе како би унапредила положај деце и одреди адекватан буџет 
за ту намену. 
„Дискриминација мора да постане неприхватљива. Не постоји изговор због 
којег и једно једино дете сме да буде изложено дискриминацији, било да се 
ради о деци националних мањина, деци са посебним потребама или деци из 
сиромашних удаљених средина“, поручила је Рајхенберг. У Србији живи око 
милион и 400.000 деце до 18 година, што чини 20 одсто укупне популације. Дечја 
недеља до 12. октобра биће обележена низом манифестација, а предвиђено је да 8. 
октобра деца разговарају са премијером Мирком Цветковићем 
 
 
 

ОАЗА СПОРТА УСКОРО У НОВОМ СЈАЈУ 
Данас, 07.10.2008; Страна: 20 

 
До краја месеца биће завршена анализа тренутног стања Пионирског града 
 
На иницијативу Горана Крецловића, члана Градског већа, да се обнови некада 
највећи спортски и културни центар на Кошутњаку, до краја месеца требало би да 
буду завршене прве анализе стања Пионирског града и одређени планови за његову 
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будућност. Пионирски град већ годинама је запуштен, а јадном стању у коме се 
налази , допринео је и немар посетилаца. Аутомобили који су се низ година 
паркирали на зеленим површинама и трим стазама потпуно су их уништили, а 
спортски терени зврје празни. 
- У току је сагледавање тренутног стања, колико тачно има објеката, колико има 
закупаца и избеглица који су се овде населили након ратова из деведесетих - казао 
је Крецловић, и додао да ће овај комплекс након обнове, имати потенцијал да буде 
најбољи у Београду. Према његовим речима, прво се мора видети докле важе 
уговори одређених закупаца, као на пример продукцијске куће Емоушн, која овде 
има целокупни студио, и у каквом су стању одређени објекти. Такође, да би се 
могло почети са обновом најпре треба решити статус избеглица насељених у 
запуштеним павиљонима. До сада је пописано 27 објеката различитих намена. 
Треба да видимо шта се све може учинити како би се они адаптирали за спорт - 
навео је Крецловић. Он је додао да се на овом простору налазе и павиљони који су 
изграђени још 1942. године, који се у народу зову још и „немачки павиљони“, а у 
просеку имају по 250 квадратних метара. 
- Нико неће принудно исељавати избеглице, али мораћемо да пронађемо неко 
компромисно решење. Јер, има павиљона који су само делимично насељени - 
казао је Крецловић. Поједини павиљони вратиће се у првобитну намену. Ту би 
могле бити смештене репрезентације, клубови и разне спортске селекције које 
би имале на располагању све што им је потребно за припреме. На Кошутњаку 
су тренутно у функцији терени за мале спортове, хокеј на трави, сквош 
терени, базени, као и остали рекреативни спортови којим се људи могу бавити 
на отвореном. 
- Још увек нема праве процене колико ће бити потребно новца да се обнови овај 
некадашњи бисер престонице. То ће се знати так након завршетка свих анализа - 
рекао је Крецловић, и додао да је велику подршку за овај пројекат добио од 
Општине Раковица.  
Крецловић је најавио да ће први радови почети већ крајем месеца. Јавно предузеће 
Зеленило Београд треба да уреди стазе и околину, да посече дрвеће које се 
обрушило и уреди прилаз у центар. Од тада би и Пионирски град требао да буде 
затворен за аутомобиле. За неколико дана би требало да поставе и осветљење, што 
ће знатно подићи ниво безбедности у овом комплексу. Иначе, обнова ће тећи у 
неколико фаза. Првобитно се планира формирање службе обезбеђења која ће се 
бринути о стању центра и о безбедности свих његових корисника.  
 
Антрфиле: 
Рекреација и забава 
Овај спортски комплекс, према мишљењу Крецловића, треба бити намењен спорту, 
рекреацији и забави. Како је навео, када све буде завршено Пионирски град би 
могао да буде место где ће бити организована разна спортска такмичења током 
школских распуста. А ове зиме планира се и постављање клизалишта. Иначе, 
Пионирски град је почео да се гради 1947. године, а од тада ништа на њему 
није рађено. Простире се на 40 хектара и располаже са 7.500 квадрата.  

 
 



 3 

 
ПОЛОВИНА МАЛИХ РОМА НЕМА НИ ОБРОК НА ДАН 

Глас Јавности, 07.10.2008; Страна: 7 
 
Око 155.000 деце у Србији живи у тешком сиромаштву и још толико на ивици беде 
 
Србија мора да унапреди положај деце и одреди буџет за ту намену,  
јер ниједно дете не сме бити изложено дискриминацији, поручила  
Јудита Рајхенберг (Уницеф) поводом Дечје недеље 
 
БЕОГРАД - У Србији око 155.000 деце живи у тешком сиромаштву, док је још 
толико њих на ивици сиромаштва, рекао је јуче министар рада и социјалне 
политике Расим Љајић. 
- Према евиденцији центара за социјални рад, око 161.000 деце користи различите 
врсте социјалних услуга - казао је Љајић на конференцији за новинаре поводом 
Дечје недеље, која се обележава од 6. до 12. октобра. Према речима министра за 
рад, у најтежем положају су деца из избегличких и ромских породица. 
- Чак 60 одсто деце из ромске популације живи у нехигијенским насељима, 20 
одсто заостаје у расту, док 46 одсто нема оброк сваког дана - навео је Љајић. 
Као велики проблем Љајић је навео и честу појаву насиља усмереног ка деци, 
указујући да је током 2007. године регистровано 1.640 случајева насиља различите 
врсте - емотивног, физичког и занемаривања деце. Он је истакао да Србија треба да 
усклади своју законску регулативу са међународним стандардима и најавио 
доношење три нова закона која би требало да унапреде положај деце. 
Према његовим речима, Министарство рада и социјалне политике већ је 
припремило закон о дечјем омбудсману и општи антидискриминациони закон, 
које би Влада Србије требало да усвоји у октобру и проследи Скупштини на 
усвајање. Он је најавио да ће током 2009. године бити усвојен и нови закон о 
социјалној заштити. 
Директорка Уницефа за Србију Јудита Рајхенберг истакла је да Србија мора да 
убрза реформе како би унапредила положај деце и одреди адекватан буџет за ту 
намену. 
- Дискриминација мора да постане неприхватљива. Не постоји изговор због којег и 
једно једино дете сме да буде изложено дискриминацији, било да се ради о деци 
националних мањина, деци са посебним потребама или деци из сиромашних 
удаљених средина - поручила је Рајхенбергова. Председник организације 
„Пријатељи деце Србије“ Љубивоје Ршумовић истакао је да су деца од 
„стратешке важности“ за сваку државу и да због тога заслужују посебну бригу 
и пажњу. 
- Деца живе у потпуном хаосу. Проблем са уџбеницима, насиље у школама, све 
то треба да нас тангира и да нас се тиче - казао је Ршумовић. 
У Србији живи око милион и 400.000 деце до 18 година, што чини 20 одсто 
укупне популације. 
Дечја недеља до 12. октобра биће обележена низом манифестација, а предвиђено је 
да 8. октобра деца разговарају са премијером Мирком Цветковићем.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 08.10.2008. год 

 

УСКОРО ПОВРАТАК 100.000 АЗИЛАНАТА 
Правда, 08.10.2008; Страна: 20 

 
 
СРБИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПРИПРЕМИ ЗА ТАЛАС АЗИЛАНАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ 
ВРАЋЕНИ У РЕАДМИСИЈИ 
 
После потписа Споразума са ЕУ о помоћ општинама у Србији реадмисији, земље 
Европе су обећале да ће обезбедити новчану за прихват лица која немају основа да живе 
у земљама ЕУ  
 
ПРОКУПЉЕ - Друштво Рома у Прокупљу, представници Министарства за људска и 
мањинска права и локална самоуправа на заједничком састанку, истакли су да ова 
средина мора боље да се припреми за прихват лица која нису добила статус азиланата у 
земљама Европе. Закључак је да се морају ангажовати све институције у држави, како би се 
та лица што лакше уклопила у друштво. Иако не постоје званични подаци, процена је да 
ће се на подручју прокупачке општине населити неколико хиљада повратника, од којих 
је 80 одсто Рома. После потписа Споразума са Европском Унијом о реадмисији, земље 
Европе су обећале да ће обезбедити новчану помоћ општинама у Србији за прихват лица 
која немају основа да живе у земљама ЕУ. Очекујемо да то испуне у наредном периоду, 
како би се помогло локалним самоуправама да лакше реше проблем - каже саветник 
Министарства за људска и мањинска права Владе Србије Зоран Пањковић. Он напомиње да 
је Влада већ припремила низ пројеката како би помогла општинама које ће примити 
повратнике. 
- Према незваничним подацима, до сада се у Србију вратило око 50.000 лица, а очекује 
се да ће доћи још 100.000 повратника. Њима се морају обезбедити какви такви услови да 
би преживели - истиче Пањковић.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 09.10.2008. год 
 

 
 
 

ПОМОЋ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД 
Време, 09.10.2008; Страна: 11 

 
Акције 
 
Након објављивања текста "Кућа од картона, ручак из контејнера" ("Време", 
број 926), редакцији "Времена" јавили су се представници Министарства за 
рад и социјална питања. Њихова намера је да помогну људима који живе у 
избегличком кампу у бившем супермаркету Пољопривредног комбината 
Београд (ПКБ) у Крагујевцу. У овом кампу у веома тешким условима живи 
око 130 људи, са Косова и из Хрватске, већином старих и болесних. Прошле 
године Комесаријат за избеглице није успео да им обезбеди довољно огрева за 
целу сезону. Оскудевају и у храни, па им се оброци састоје од тањира супе или 
једне виршле. Због оваквих услова живота, пре четири године у кампу се 
појавила туберкулоза. Министарство за рад и социјална питања помоћи ће им 
у набавци онога што им ове зиме буде најпотребније. Редакција се захваљује 
Министарству у име људи који живе у овом избегличком кампу.  
 
 

 
ДУБАЈИЋИ СЕ СКУЋИЛИ У МАРАДИКУ 

Данас, 09.10.2008; Страна: 19 
 
Збринута још једна избегличка породица у Инђији 
 
Инђија - Комисија за куповину сеоских кућа у општини Инђија у оквиру 
пројекта „Можеш и ти“ одобрила је средства за још једну породицу са 
територије општине Инђија, која ће на овај начин бити збринута. Општини 
Инђија је, наиме, донирала осам милиона динара за пројекат „Можеш и ти“, 
који спроводе Хуманитарна организација Дивац, УНХЦР и ИНТЕРСОС, 
породица Дубајић из Марадика, која има шест чланова ће решити свој 
стамбени проблем и добити кров над главом. Комисија је након разматрања 
случаја породице Дубајић донела одлуку да им се одобри 560.000 динара за 
куповину сеоске куће у оквиру пројекта. Само недељу дана пре, куће су у 
оквиру истог пројекта добиле две породице, једна из Крчедина, а друга из 
Новог Сланкамена.  
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СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОСАО 
Дневник, 09.10.2008; Страна: 38 

 
У организацији Српског демократског форума из Београда, јуче су у сали 
Општинског већа у Оџацима подељени сертификати избеглим, прогнаиим и 
расељеним лицима са подручја оџачке општине, који ће им омогућити да се 
запосле у одређеним фирмама. На додели сертификата био је присутан 
председник организације СДР Миодраг Лиита, који је похвалио Повереништво за 
избеглице са подручја ове општине. Финансијер овог пројекта је Секретаријат за 
рад и запошљавање на нивоу Покрајине Војводине. Општина Оџаци се посебно 
истицала у пружању подршке да се помогне избеглицама у решавању њихових 
егзистенцијалних проблема. Задовољни смо радом Повереништва за избегла, 
прогнана и расељена лица у овој општини, што сведочи и податак да је чак 35 
особа успешно завршило обуку. Обишли смо до сада укупно 16 општина, а 
оџачка општина је, према постигнутим резултатима, у самом врху - каже 
Линта. Састанку је присутвовао повереник за избегла прогнана и расељена лица у 
оџачкој општини Душана Плећаша, који је истакао своје задовољство 
реализованим планом. Конкурисали смо са неколико пројеката у Покрајинском 
секре: таријату за рад и запошљавање. Имамо доста програма и због тога не чуде 
ови наши постигнути резултати. Интересовање је велико, незапосленост такође, 
тако да заитересовани на прави начин испуњавају оно што се тражи од њих. 
Пројектом је било обухваћено 264 особа у 14 општина, од којих је 181 особа 
успешно завршило обуку. Наш је план да до краја године реализујемо још 
неколико пројеката како бисмо у потпуности заокружили једну целину - 
напоменуо је Плећаш.  

 
 
 

ГДЕ СЕ ЧУВАЈУ НАШЕ ДЕВИЗЕ? 
Вечерње Новости, 09.10.2008; Страна: 9 

 
ПОСЛАНИЦИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ЗАТРАЖИЛИ ОДГОВОРЕ ОД ВЛАДЕ 
И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ 
 
СВЕТСКА финансијска криза усталасала је српски парламент: посланици су јуче 
позвали председника Владе, гувернера и министра финансија да се у што краћем 
року обрате скупштинском одбору за финансије. Опозиција тражи одговоре на 
горућа економска питања: шта ће Влада урадити поводом кризе која прети 
Србији да би заштитила грађане који држе новац у банкама, и државну 
имовину, услед великог пада њене вредности на Берзи? Чедомир Јовановић 
(ЛДП), рекао је за говорницом да грађани јављају да не могу да подигну више од 
500 евра из банке. 
- Шта је то данас у овој земљи важније од економског слома који нам прети? Шта 
ће се десити ако се открије да је део девизних резерви пласиран у пропале америчке 
банке “Фреди Мек” и “Фани Ме”? Шта ће се десити ако те резерве данас мање 
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вреде него када су пласиране? Знате ли колико људи има новац у Уникредит банци, 
која је банкротирала у Италији? Знате ли шта је синоћ било у Ерсте банци? - питао 
је Јовановић. Посланик ДСС Ненад Поповић затражио је објашњење од премијера 
Мирка Цветковића које мере је Влада предузела да минимализује кризу која је пред 
нама: 
- Врхунац кризе тек се очекује - у фебруару, марту. Најтежа ситуација је пред 
нама, а Влада ребалансом буџета предлаже још већи дефицит - упозорио је 
Поповић, иначе бизнисмен. - Национални инвестициони план у оваквим 
условима мора да се ревидира. Парламенту предстоји и расправа о потврђивању 
гаранција за обнову аутопута кроз Београд и наставак изградње обилазнице око 
главног града, за еколошке мере у термоелектранама, као и о зајму који је Србији 
одобрила Банка за развој Савета Европе. Држава овим законским актима 
гарантује редовну отплату кредита Европској банци за обнову и развој од 80 
милиона евра, износ од 60 милиона Европској инвестиционој банци за 
изградњу дела београдске обилазнице од Батајнице до Добановаца, као и 36 
милиона евра немачкој институцији КФЊ за мере заштите животне средине. 
Зајам Банке Савета Европе од десет милиона евра односи се на изградњу 
станова за око 400 избегличких породица, укључујући и некадашње избеглице 
које су добиле српско држављанство. Кредитом је, осим тога, обухваћена и 
градња сто станова за домаћинства “која не могу да дођу до пристојног 
стамбеног решења”.  
 
Антрфиле: 
ПОД ГАРАНЦИЈОМ И 20.000 ЕВРА 
 
ПОСЛАНИЧКА група Демократске странке Србије поднела је јуче скупштини 
Предлог за измену и допуну Закона о осигурању депозита по хитном поступку. 
Шеф посланичког клуба ДСС Милош Алигрудић изјавио је Тањугу да је 
предложено да се осигурани износ на депоновану штедњу повећа са 3.000 на 20.000 
евра. ЛДП предлаже да се повиси максимални износ депозита грађана у банкама за 
који гарантује држава, а који је сада 3.000 евра - на “највећи могући ниво”, а то је 
7.500 евра.  
 
 

 
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Петак 10.10.2008. год 
 
 
 
 

КУЋЕ ЗА НОВИ И БОЉИ ПОЧЕТАК 
Блиц, 10.10.2008; Страна: 12 

 
Хуманитарна активност фондације Владе Дивца 
 
Душанка и Зденко Шипош су после пет избегличких центара мир нашли у 
Бачком Брестовцу, а петочлана породица Павић заменила је 15 квадрата 
колективног смештаја кућом код Јагодине 
Бачки Брестовац је на средокраћи пута између Оџака и Сомбора, а на самом крају 
села, само што се није отела у поље, Улица Бачка. Број 11, кућа челом према улици, 
два прозора с капцима гледају на шор, упадљива цокла, стара швапска керамика. 
Овде од 28. маја 2008. године станују прогнаници Душанка и Зденко Шипош.  
 
А петочлана породица Павић из села Житиње код Витина на Косову у јагодинско 
село Бунар доселила се пре 15 дана. Ове људе повезују две ствари: остали су без 
својих домова и стекли су нове захваљујући хуманитарној фондацији „Дивац“ 
која је пре три године основана са циљем да помогне грађанима, нарочито 
избеглицама, у практичном решавању њихових егзистенцијалних проблема. 
Нема звона, а на куцање излази Душанка Шипош и позива нас у кућу. Зденко нам 
се ускоро придружује. Каже да је рањаван три пута, а да није - „момка се не би 
бојао“. На лицу жене ране су дубље. Кафа, грожђе за послужење, кућа уредна, 
„смедеревац“ греје. Топло. „А, лети је ’ладовина да се јорганом мораш покрити. 
Одморили смо се овде и данули душом“, прича Душанка. Нерадо се сећају шта су 
све прошли. Са „Олујом“ су стигли у Бијељину, онда их „упутило“ у Призрен, 
па у Приштину, па... Од 1995. прошли су пет избегличких центара док их није 
у једном селу код Гаџиног Хана стигла срећна вест да им је фондација 
„Дивац“ дала кућу.  
- Ево ,дочекали смо да душу одморимо, помогао нам је Дивац, Бог му дао добро, 
њему и сваком његовом - кажу супружници који су се венчали у Призрену као 
избеглице. 
Тих 13 година у колективном смештају на њих оставило трагове који ће се 
тешко излечити, свакаквих судбина су се наслушали и нагледали... 
- Могли смо отићи у Америку, али смо се питали шта ћемо тамо да радимо. 
Нисмо отишли! - сећа се Зденко. Петочлана породица Павић из села Житиње 
код Витина на Косову Живорад и Снежана (38) са децом Милошем (17), 
Милицом (15) и Марком (12) избегли су са Косова 1999. године да би наредних 
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девет година провели у Колективном центру у Бујановцу. Од пре две недеље 
стекли су нови дом у селу Бунаре код Јагодине. 
- У Житињу сам имао две куће и земљу. Све је то остало, изгубило на цени и 
немам наду да ћу то икада продати или се вратити у село. Тамо су му 
сахрањени родитељи. Било је пре пар година покушаја неке америчке 
организације да нас врати на огњишта, али Албанци нису хтели да нам доведу 
воду у те куће које су нам саградили. Нико нас тамо не жели и ми смо се 
помирили с тим - прича Живорад Павић. Пошто ова породица није имала ништа у 
свом власништву, Живорад је одлучио да поднесе документацију код хуманитарне 
организације „Дивац“. Од новца који је добио(7.000 евра) и позајмице успео је да 
купи кућу у Бунару. Кућа коју су Павићи купили има четири собе и купатило и уз 
мало реновирања већ следећег пролећа може изгледати боље. Из Хуманитарне 
организације „Дивац“ обећали су да ће им донети нешто од покућства, 
фрижидер, столове, кревете. И Снежана и Живорад су болесни и породица 
живи од минималца и дечјег додатка, што укупно износи 13.000 динара 
месечно. Ипак, радују се што су се бар решили тескобе колективног центра. 
- И тамо смо сваки дан јели пасуљ, па ћемо и овде! - каже Снежана. А деца се 
полако навикавају на нови дом. Најмлађи Милош каже да се нада да ће му у Бунару 
бити добро. 
- Комшије су нам добре, другови у школи такође. Мало нам се смеју због нагласка 
и тога како причамо, али ми смо тако научили. Овде има аквапарк и зоо-врт, ваљда 
ћемо имати новац да их посетимо. Ја ћу се навићи, али Милици је најгоре, она воли 
Бујановац - каже Марко. Павићима је највећи проблем како ће се огрејати кад дође 
зима, јер немају новац за дрва. Милица и Милош немају књиге, а ђаци су средњих 
школа у Јагодини.  
 
Антрфиле: 
Усељене 44 породице 
 
Хуманитарна организација Дивац основана с циљем да помогне грађанима, 
посебно избеглицама, у решавању њихових животних проблема. Од почетка 
акције „Можеш и Ти“ па до данас, прикупљено је више од 1.000.000 евра кроз 
разне видове донација (појединци, компаније, СМС, државне институције 
итд.), што је довољно за збрињавање 100 породица. До октобра 2008. у нове 
домове усељене су 44 породице и на тај начин стамбено је збринуто 170 људи. 
Планирано је да до краја године број усељених породица буде 80, а до маја 
следеће године - 100. 
 
Деца имају где да дођу 
Зденко и Душанка имају бракове и децу иза себе. Зденко има једног сина у 
Београду, а друга супруга Мандица га је напустила и одвела сина Димитрија 1993. 
Ништа о њима није чуо и моли све који нешто знају да му јаве. Душанки је супруг 
умро, има сина и две ћерке који живе у Панчеву, Београду и Новом Саду. Кажу, 
како им сад деца имају где да дођу.  
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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ СУ И СОЛИДАРНОСТ 
Данас, 10.10.2008; Страна: 4 

 
Севојно - Шеф делегације Европске комисије Жозе Љоверас изјавио је да 
процес европских интеграција не подразумева само политички и економски 
развој Србије, већ и солидарност са 100.000 избеглица и око 200.000 интерно 
расељених лица. Љоверас је у Севојну предао на употребу зграду са 19 станова 
расељеним особама. Изградњу је финансирала Европска комисија са 300.000 
евра. „Помоћ за ову циљну групу биће стална и у наредном периоду, преко 
пројеката који су вредни 16 милиона евра“, рекао је Љоверас.  
 
 
 
ПОСЛАНИЦИ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА, НЕ И О СПОРНИМ МАНДАТИМА 

Дневник, 10.10.2008; Страна: 4 
 
ДАНАС СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
Скупштина Војводине ће на данашњој седници разматрати предлог о 
ребалансу покрајинског буџета за ову годину, који је, по ранијој најави, једина 
тачка предложеног дневног реда. Очекује се, међутим, да ће дневни ред бити 
проширен предлозима о новом саставу Покрајинске изборне комисије, 
посланицима који ће бити примљени на стални рад у Скупштини Војводине, 
(ре)именовању Миле Радисављевић за заменика секретара Скупштине и избору 
Тибора Вајде за директора Завода за културу Војводине. На данашњој седници 
вероватно неће бити констатован престанак мандата посланицима који су из 
посланичког клуба СРС-а прешли у групу “Напред, Србијо”, пошто је Одбор за 
административна и мандатноимунитетна питања јуче, дан уочи скупштинске 
седнице, закључио да нема сву валидну документацију на основу које би донео 
одлуку о захтеву СРС-а да замени четири посланика која су била на њиховој 
изборној листи. – Упућен је захтев ПИК-у да достави све оно што нам је потребно 
за одлучивање – изјавио је за наш лист председник тог одбора Милош Гагић, 
додајући да то подразумева документацију о лицима која су била овлашћена за 
подношење изборне листе “СРС – Томислав Николић” и о начину на који су 
уређени односи унутар СРС-а измеђ у посланика и странке. Гагић је казао да је 
случај који је Одбор разматрао “несвакидаш њи пример” на политичкој сцени у 
Србији и да ће о њему бити одлучено “чим прибавимо документацију”. Исти одбор 
је јуче донео и одлуку о томе да на стални рад у Скупштину Војводине за сада буду 
примљена 34 посланика, о чему се данас очекује зелено светло Скупштине. Остало 
је простора за запошљавање још два посланика, чули смо од Гагић а, који то 
објашњава ставом Секретаријата за финансије, чије је мишљење да на стални рад, а 
тиме и на плату, може бити примљено 30 одсто посланика из сваког посланичког 
клуба. Посланичка група владајућег ЛСВ-а најавила је да ће поново тражити да у 
дневни ред буде увршћена расправа о приватизацији НИС-а, али коалициони 
партнери из ДС-а поручују да је за то потребан дужи рок и стручна анализа. 
Посланици би данас требало да се изјасне о ребалансу буџета за 2008. годину чији 
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укупан обим је повећан за 4,2 милијарде динара. С тиме, овогодишњи буџет 
пројектован је на 60,12 милијарди динара. Више него што је првобитно било 
планирано слило се из уступљених пореских прихода и због тога јер је у току 
године повећан републички трансфер новца намењеног за плате запослених у 
образовању. С друге стране, мање новца него што је планирано слило се из 
сопствених прихода Војводине и из приватизационих прихода. Ребалансом се 
предлаже да се за 3,68 милијарди увећа свота намењена капиталним 
улагањима у Војводини, док је око 621 милион динара више намењено 
просветарима. За подстицаје у пољопривреди намењено је још 60 милиона, за 
суфинансирање погона нових технологија 50 милиона, за пројекте енергетике и 
минералних сировина – 37, за информисање – 30,6, за суфинансирање обнове 
зграде Матице српске – 21, за пројекте у туризму и развој малих и средњих 
предузећа – 15,3, за подстицај у спорту – 8,7, за програме запошљавање Рома – 
8,3 и за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима још 8,1 
милиона динара.  
 
 
 

А ГДЕ НЕСТАДЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ? 
Дневник, 10.10.2008; Страна: 11 

 
ОПАСНО РАДИКАЛСКО ПРОЗИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА 
 
Регионални одбор за помоћ избеглицама Војводине одбацио је као нетачну 
тврдњу народног посланика СРС Милорада Бухе како су избеглице до сада 
Србију коштале преко 17 милијарди евра. „То би значило да је држава на 
свако избегло лице у протеклих 15 година трошила месечно преко 200 евра, 
што је потпуно нетачно, јер преко 90 одсто ове популације у Србији годинама 
не прима никакву помоћ у храни, лековима или хигијенским пакетима, иако 
је дужна да ту помоћ обезбеди за све који имају признат, односно обновљен 
избеглички статус, а не само онима у колективним центрима”, саопштио је 
Регионални избеглички одбор. Таквим неозбиљним и непровереним тврдњама 
непотребно се изазива анимозитет домицилног становништва према избеглицама. 
Буха само понавља отрцане фразе претходне власти која је неодговорном 
политиком прво произвела колоне избеглица, а потом њиховим доласком и 
присуством правдала властите промаш аје и пад стандарда грађана Србије, сматра 
ово удружење. Оно предлаже да СРС, “странка која је довела до прогона и 
петнаестогодишње агоније српских избеглица из Босне и Херцеговине, Хрватске и 
са Косова и Метохије”, покрене иницијативу у републичком парламенту, како би се 
после 15 година коначно отворила свеобухватна расправа о избеглицама и 
утврдило где је завршио највећи део међународне хуманитарне помоћи и новца 
намењеног њима.  
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СРБИ НИСУ БЕЗБЕДНИ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 
Глас Јавности, 10.10.2008; Страна: 24 

 
Српска породица Витас је у црно завијена. Наташи и Ненаду Витасу су 
хрватске власти обећавале потпуну безбедност и располагање непокретном 
имовином, па су се доселили из избеглиштва у Србији.  
Недуго по доласку у Книн, без икаквог повода, убијен је њихов син Игор, 
рођен 1987. године у Книну. Игора Витаса је припадник хрватске нације Иво 
Бува ударио чврстим предметом у главу, 21. септембра 2008. године наневши 
му тешку повреду. Несрећни младић је пребачен у болницу, где му је указана 
помоћ, али организам му није издржао. Умро је 16. септембра и сахрањен је у 
родном Книну 30. септембра. Ово убиство показује да Срби нису безбедни ни у 
једном крају Хрватске и да су јавни позиви хрватских државника да се прогнани 
Срби врате кући обична обмана. Иначе, овом свирепо убиству није посвећена ни 
дужна медијска пажња, нити је ико позван на одговорност. Председник Владе 
Хрватске Иво Санадер, с разлогом је удаљио с положаја министра правде, 
министра унутрашњих послова и шефа полиције у Загребу - зато што је непознато 
лице убило девојку Ивану Ходак, хрватске националности. Због убиства младића 
српске националности, Влада Хрватске ништа није предузела. То је отворена 
порука да су Србима у Хрватској животи угрожени - поред уобичајеног 
ускраћивања личних и националних права припадницима српске нације.  
 
 

СТАНОВИ НА ПОКЛОН 
Курир, 10.10.2008; Страна: 14 

 
ЕУ и Хелп помажу 
 
УЖИЦЕ - Шеф делегације Европске комисије у Србији Жозеп Љоверас и 
представници немачке хуманитарне организације Хелп предали су јуче 
градоначелнику Ужица Јовану Марковићу новосаграђену стамбену зграду у 
Севојну, са 19 станова за интерно расељене са Косова и Метохије, као донацију ЕУ 
граду Ужицу. 
- Ова стамбена зграда је само мали део свеобухватне помоћи Србији, у коју је 
до сада за овакве потребе уложено 26 милиона евра, а имамо у плану нове 
програме, чија је укупна вредност 16 милиона евра - рекао је Љоверас. 
Изградња стамбене зграде у Севојну коштала је 301.000 евра.  
 
 
 

ЗА ДАН УЖИЦА СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ОБНОВЉЕНА 
ГИМНАЗИЈА 

Пресс, 10.10.2008; Страна: 19 
 
УЖИЦЕ - У склопу обележавања Дана града Ужица министар просвете Жарко 
Обрадовић јуче је свечано отворио реконструисану зграду ужичке Гимназије, у 
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којој се налазе две средње школе - Гимназија и Економска школа. Дограђена је и 
ОШ „Душан Јерковић“. Радови на школама коштали су укупно милион евра. 
Истог дана у Севојну је представник комисије Европске агенције за 
реконструкцију, Шпанац Хозе Љоверас, градоначелнику Ужица Јовану 
Марковићу предао на употребу зграду са 19 станова за избеглице, расељене с 
Косова и социјално угрожене. Хозе Љоверас је изјавио да процес европских 
интеграција не подразумева само политички и економски развој Србије, већ и 
солидарност са угроженим људима у Србији која има 100.000 избеглица и око 
200.000 интерно расељених лица. Изградњу зграде финансирала је Европска 
комисија са 300.000 евра преко немачке хуманитарне организације ХЕЛП. 
Према његовим речима, Европска комисија је у Србији сличне пројекте до 
сада помагала са 26 милиона евра. Градоначелник Ужица Јован Марковић рекао 
је да је општина Ужице учествовала у изградњи зграде, обезбедивши плац и 
инфраструктуру. 
- Искрено се надам да ће породице које улазе у ове станове напокон добити свој 
мир, да ће имати радост, весеље и благостање у својим домовима које су изгубили 
претходних година - рекао је Марковић. У току је конкурс за доделу станова, а 
подела кључева избеглицама и расељенима очекује се за десет до петнаест 
дана. Будући станари станове ће користити три године, са обавезом да плаћају 
све комуналне услуге. У том периоду они ће се побринути да нађу посао и 
обезбедити егзистенцију. После истека периода од три године те станове ће 
користити социјално угрожене категорије.  
 
 
 

НЕКОЛИКО ВРСТА ВИЗА ЗА СТРАНЦЕ У СРБИЈИ 
Политика, 10.10.2008; Страна: А6 

 
На примедбу посланика ЛДП-а да по предлогу закона о странцима, свако мора 
„одмах да трчи у полицијску станицу” да пријави госта из иностранства, министар 
полиције подсетио да је наша земља транзитно место за шверц дроге и људе 
 
Посланици Народне скупштине Србије обавили су јуче начелну расправу о 
законима о заштити државне границе и о странцима, којима је, како је рекао Ивица 
Дачић, министар полиције, предвиђена отвореност границе за слободан проток 
људи и робе и затвореност за све видове криминалних активности и утврђени 
услови за улазак и боравак странаца у Србији, са или без визе, до 90 дана. Оба 
закона неопходна су за либерализацију визног режима, а у расправи су 
представници свих посланичких група рекли да подржавају њихово доношење, 
односно да се „неће противити усвајању”. Образлажући законе, Дачић је подсетио 
да су постојећи прописи из ове области још из времена бивше Југославије, те да су 
потребни нови, по европским стандардима с обзиром на то да придруживање 
Србије Европској унији представља стратешко опредељење и национални интерес. 
Према његовим речима, законом о заштити државне границе од војске је преузето 
обављање свих послова обезбеђивања државне границе, тим послом бавиће се 
гранична полиција. Он је истакао и да се одустало од институције граничног појаса 
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дуж целе државне границе и да је предвиђена могућност да се на појединим 
деловима границе уведе посебан режим, пре свега у погледу изградње објеката и 
узгајања одређених пољопривредних култура због видљивости и безбедности 
граничне линије. Што се тиче закона о странцима, Дачић је као новине навео 
увођење неколико врста виза – аеродромска, транзитне и визе за краћи и 
привремени боравак. Како је рекао, изузетно, из хуманитарних разлога, могуће је 
издавање виза на граничном прелазу. Он је додао и да су прописани услови за 
добијање привременог боравка по основу рада, запошљавања, образовања, 
специјализације, спајања породице или својства жртве трговине људима, као 
и услови за одобравање сталног настањења у Србији. Према његовим речима, 
привремени боравак може бити одобрен у трајању до једне године, а може се 
продужити на исти период. Дачић је истакао и да су предвиђене строге казне 
за прекршиоце закона, који ће важити од 1. априла идуће године. Радикали, 
како је рекао Милорад Буха, подржавају све активности владе у правцу 
либерализације визног режима, „СРС се не опире овим законским пројектима”. 
Буха је, међутим, рекао да је у закону о странцима морало бити места за питања 
која се односе на избеглице, „избеглице морају бити издвојене и код путних 
исправа и код дефинисања појма странац”. Најављујући да ће ЛДП гласати за 
законе, Кенан Хајдаревић, је, ипак, као велике недостатке закона о странцима навео 
одредбе које се тичу „обавезе пријаве боравка и услова прикупљања података о 
странцима”. Весна Пешић (ЛДП) сугерисала је влади да усвоји амандмане ЛДП-а, 
јер по предложеним решењима испада да „морате одмах да трчите у полицијску 
станицу да пријављујете сваког странца, пријатеља који вам дође у посету”. 
Одговарајући на примедбе посланика, министар Дачић је рекао да „праћење 
странаца није уведено да би се пратио њихов приватни живот, па зар мислите да 
можете да уђете у било коју земљу ЕУ, а да се о томе не зна?”. Он је додао да је 
„наша земља транзитно место за шверц дроге и људи, у нашем окружењу се састају 
групе које планирају терористичке активности, како да се с тим боримо ако немамо 
законско право да пратимо одређене активности на нашој територији”. 
Према речима Мирослава Маркићевића (НС), гласање посланика Нове Србије 
зависи од судбине њихових амандмана, али је подсетио да су оба закона 
припремљена у време владе Војислава Коштунице. Олена Папуга (ЛСВ) 
поздравила је посланике на русинском језику, јер се „русински до сада није чуо 
овде”, а што се тиче закона, рекла је да ће их ЛСВ подржати, јер су добри и зато 
што се њиховим усвајањем испуњавају услови за долазак на „белу шенгенску 
листу”. И посланици СПС-а и ЈС-а, како је рекао Ђорђе Милићевић, подржаће 
законе. 
Дачић је најавио и да ће прихватити све амандмане, „које сматрамо логичним и 
који не нарушавају суштину закона”.  
 
Антрфиле: 
„Генералица” 
 
У јучерашњи обрачун бивших страначких колега, укључила се и Лидија Вукићевић 
(СРС) која је генерала Божидара Делића (СНС) назвала генералицом и објаснила: 
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„Кажем генералица, јер, верујте ми, ако се ико разуме у генерале, онда сам то ја и 
знам да генерали не плачу”.  
 
 
 
 

СОЦИЈАЛА ИСПОД КРОВА 
Вечерње Новости, 10.10.2008; Страна: 21 

 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРАЛА ПРОБЛЕМ РАСЕЉАВАЊА 
КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА 
 
У центре са посебном негом, до краја године биће смештено још 85 особа 
 
Бањалука - На јучерашњем заседању Влада Републике Српске раматрала је 
ток трајног стамбеног збрињавања становника колективних центара. Према 
подацима Министарства за избегла и расељена лица РС, 175 породица се 
изјаснило за смештај у геријатријским или сличним установама у којима ће 
имати посебну негу. 
- До краја године у те центре ће бити смештено још 85 нових корисника и то у 
Дому пензионера у Требињу, у Социјално-геријатријском центру у Бањалуци - 
информисала је Вера Сајић из Владе РС и додала да уколико би се ови 
капацитети попунили, новац за смештај до краја године износио би 100.000 
КМ. Према њеним речима, до краја јуна 2009. године створиће се могућност за 
смештај још 45 нових корисника у Дому за пензионере и старе у Приједору. 
- Тако ће до тад у свим овим објектима бити смештено 221 лице. После уређења 
зграда у Приједору и Требињу, стартоваће усељења, за шта је издвојено милион и 
20.000 КМ - истакла је Сајићева. Влада РС утврдила је Предлог закона о штрајку. 
Прихваћене су одређене измене којим се радницима, којима послодавац забрањује 
штрајк унутар предузећа одобрава право протеста испред фирме или на другом 
месту. 
Министар рада и борачко - инвалидске заштите РС Бошко Томић рекао је да је ово 
била примедба синдиката и да су уважене и неке друге које су се могле чути у току 
јавних расправа о Нацрту овог закона. 
- Новина је и то да је, уколико се учествује у штрајку због три или више 
неисплаћених плата, послодавац дужан да раднику плати време проведено у 
штрајку у дужини од 12 дана. Овде је направљен изузетак од правила да се дани 
проведени у штрајку не плаћају - прецизирао је министар Томић.  
 
Антрфиле: 
ЗАГАЂЕЊЕ ШКОЛСКИХ ВОДОВОДА 
 
Влада РС разматрала је и проблем неисправности воде у 77 основних школа у 20 
општина. Министар здравља и социјалне заштите РС Ранко Шкрбић, рекао је да ће 
Институт за заштиту здравља РС, заједно са регионалним заводима за заштиту 
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здравља, изаћи на терен и урадити санитетске анализе свих водовода, и 
предложити мере њихове санације. 
- Будући да је реч о деци, здравствени и радници Института, у тим школама 
урадиће и систематске прегледе ученика, да би утврдили да ли постоје клинички 
знаци неких од обољења.  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Субота 11.10.2008. год 
 
 
 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА 48 ПОРОДИЦА С КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 
Глас Јавности, 11.10.2008; Страна: 6 

 
Помоћ ЕУ за интерно расељене у Краљеву од 700.000 евра 
 
КРАЉЕВО - Шеф делегације Европске комисије у Србији Жозеп Љоверас 
предао је јуче градоначелнику Краљева Милошу Бабићу сертификат о 
изградњи 48 станова за интерно расељена лица у насељу Берановац. 
- Ово је изузетно важан догађај, јер у Краљеву живи више од 20.000 интерно 
расељених лица, тако да заслужују нашу солидарност и подршку - рекао је 
Љоверас приликом уручења сертификата. Он је изразио задовољство што су у 
изградњи станова, чије усељење се очекује у новембру, обједињена средства 
Европске уније (ЕУ) и општине Краљево. 
- За овај пројекат ЕУ је уложила 700.000 евра, фондација „Ерленбах“ 80.000 
евра, а пројекат, за који је локацију обезбедила општина Краљево, завршили 
смо уз помоћ хуманитарне организације „Хелп“ - рекао је шеф делегације 
Европске комисије у Србији. Љоверас је јуче у друштву са директорком 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) Беатрисом Мајер отворио и 
Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа 
у Краљеву. Оснивање те агенције једна је од најважнијих активности 
Програма развоја општина у југозападној Србији (ПРО), посредством којег ће 
бити обезбеђено 90.000 евра као подршка раду Агенције. Оснивачи Агенције су 
градови Краљево и Чачак, општине Ивањица, Рашка и Врњачка Бања, 
Регионална привредна комора и невладина организација Асоцијација за развој 
ибарске долине. Задатак Регионалне агенције за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа у Краљеву јесте рад на припреми развојних пројеката 
за чије финансирање ће се тражити средства из различитих националних и 
међународних фондова, а посебно из претприступних фондова Европске уније.  
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СЕРТИФИКАТ ЗА 48 СТАНОВА 
Пресс, 11.10.2008; Страна: 18 

 
КРАЉЕВО - Шеф делегације Европске комисије у Србији Жозеп Љоверас предао 
је јуче градоначелнику Краљева Милошу Бабићу сертификат о изградњи 48 станова 
у Берановцу за интерно расељене. 
- У Краљеву живи више од 20.000 интерно расељених лица, тако да заслужују 
нашу солидарност и подршку - казао је Љоверас. 
Усељење се очекује у новембру. 

 
 

ШКОЛА ЗА РОМЕ 
Вечерње Новости, 11.10.2008; Страна: 27 

 
АКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА У СВИЛАЈНЦУ 
 
Свилајнац - Међу најактивнијим организацијама Црвеног крста Србије, по 
оцени надлежних институција, је Црвени крст у Свилајнцу. Налази се у 
малобројној групи оних који организују предшколско и допунско школовање 
ромске деце и деце сиромашних избегличких породица и који се, поред низа 
других активности, брину о старима и беспомоћнима. 
- Нашу школу похађају деца углавном ромске популације избеглих са Косова. 
Васпитачи и учитељи које ангажујемо настоје да децу која не знају српски језик и 
немају основне навике о хигијени и другом, интегришу у нашу локалну заједницу - 
каже Небојша Јовановић, председник Црвеног крста у Свилајнцу. 
У школи Црвеног крста, у две групе деца се припремају за предшколско 
васпитање и имају допунско васпитање. За све полазнике школе ЦК је 
обезбедио комлетан школски прибор. Као у ретко којој општини у Србији, у 
Свилајнац је после 1999. године стигло 168 особа ромске популације, затим 
Муслимани, Горанци и други. Црвеном крсту у Свилајнцу у бризи о деци 
финансијски помажу ЦК Срије, Шпаније и Данске, а у бризи о 120 старих 
лица Министарство за рад и социјално старање и Влада Енглеске.  
 
 
 

ИН 
Блиц, 11.10.2008; Страна: 6 

 
ФОНДАЦИЈА ДИВАЦ 
 
Хуманитарна организација Владе Дивца у акцији „Можеш и ти“ до сада у нове 
домове уселила 44 избегличке породице 
 
ВЛАДА ГРЧКЕ 
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Улагањем 100 милиона евра бесповратних средстава учествоваће у довршетку 
деонице Коридора 10 до македонске границе 
 
МУП 
 
Поучен прошлогодишњим поплавама, формира сектор за ванредне ситуације у 
оквиру којег ће бити отворено 700 нових радних места  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 12.10.2008. год 
 
 
 

ЉАЈИЋ: СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ ШТО ПРЕ 
Пресс, 12.10.2008; Страна: 8 

 
КРАГУЈЕВАЦ - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић посетио је 
јуче избегличке колективне центре ПКБ и Трмбас у Крагујевцу и уручио 400 
пакета зимнице. Љајић је рекао да колективни центри морају што пре да буду 
затворени а да се за избегле и расељене што пре обезбеде станови с бољим 
условима за живот. 
- Затварање центара ће се догодити када обезбедимо услове за нови смештај 
свих корисника, али то није могуће остварити у кратком временском периоду 
пошто у центрима живи чак 6.200 људи - казао је он. 
 
 
 

ЗАТВАРАЊЕ КАМПОВА 
Глас Јавности, 12.10.2008; Страна: 8 

 
КРАГУЈЕВАЦ - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је јуче у 
Крагујевцу да држава Србија предузима велике напоре да што пре створи услове за 
измештање избеглица и интерно расељених лица из свих колективних центара у 
земљи. То, међутим, неће бити тако брзо јер у Србији решење стамбеног питања 
чека око 6.000 избеглих и интерно расељених лица, рекао је Љајић. 
За решавање овог проблема Министарство рада и социјалне политике 
донирало је 500.000 евра за куповину напуштених сеоских кућа и имања која 
ће бити додељена избеглим и расељеним лицима из колективних центара. У 
Србији још постоји 75 колективних центара за избеглице и интерно расељена 
лица.  
 
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ПРИОРИТЕТ 
Курир, 12.10.2008; Страна: 6 

 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић посетио је 
избегличке колективне центре ПКБ и Трмбас у Крагујевцу и уручио 400 
пакета зимнице у вредности од 300.000 динара. Љајић је рекао да колективни 
центри морају што пре да буду затворени, али то није могуће остварити у кратком 
периоду пошто у њима живи чак 6.200 људи. 
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- У Србији има 75 колективних центара од којих је 16 на Косову, а тешко 
можемо говорити да имају иоле пристојне услове за живот - рекао је он. Љајић 
је рекао да је Министарство рада и социјалне политике у оквиру хуманитарне 
акције „Дивац“ донирало 500.000 евра за куповину напуштених сеоских 
имања која ће бити додељена породицама из колективних центара. 
 
 
 

ЗАТВОРИТИ КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ 
Дневник, 12.10.2008; Страна: 3 

 
МИНИСТАР РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ РАСИМ ЉАЈИЋ 
 
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић посетио је избеглич ке 
колективне центре ПКБ и Трмбас у Крагујевцу и уручио 400 пакета зимнице за 
расељене и избегличке породице. Донација Министарства за рад и социјалну 
политику вредна је 300 хиљада динара. После обиласка центара и разговора са 
корисницима о условима смештаја, Љајић је новинарима у Крагујевцу рекао да 
колективни центри морају што пре да буду затворени. "На жалост у Србији има 75 
колективних центара од којих је 16 на Косову, а тешко можемо говорити да имају 
иоле пристојне услове за живот", рекао је Љајић. Према његовим речима, људима 
из колективних центара треба што пре обезбедити станове са бољим условима за 
живот. Затварање колективних центара ће се догодити када обезбедимо услове за 
нови смештај свих корисника, али то није могуће остварити у кратком временском 
периоду пошто у центрима живи чак 6200 људи. Љајић је рекао да је Министарство 
рада и социјалне политике у оквиру хуманитарне акције "Дивац" донирало 500 
хиљада евра за куповину напуштених сеоских кућа и имања која ће бити додељена 
породицама из колективних центара. Он је поменуо да локална управа у 
Крагујевцу почела да решава проблем смештаја људи из колективних центара 
па ће до краја овог месеца седам породица добити нове станове. Љајић је 
подсетио да се Србија налази на првом месту у Европи по броју избеглица, а 
по процени УНХЦРа сврстана је у пет земаља које имају такозвано дуготрајно 
избеглиштво јер породице у центрима живе дуже од пет година.  
 
 
 

СРЕМСКО СЕЛО ЗАШТИЋЕНИХ СВЕДОКА 
Глас Јавности, 12.10.2008; Страна: 6 

 
У претходних неколико дана сви телевизори у Хртковцима, недалеко од Руме, били 
су подешени на Други канал Јавног сервиса Србије. Помно се пратило суђење 
Војиславу Шешељу лидеру радикала у Хашком трибуналу а још помиње се изјутра, 
у кафани „Цицвара" у центру села, коментарисало шта је говорио њихов 
суграђанин Србин Ацо Ејић, који се у судници ове институције појавио у својству 
сведока тужилаштва, које Шешеља оптужује за говор мржње и протеривање 
Хрвата из овог села, на основу списка који је он ишчитао на митингу одржаном 6. 
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маја 1992. годиие. - Ето после 16 година опет смо актуелни. И то како нас само 
представљају, срамота! Шта ће о селу свет да мисли - потекоше тек први коментари 
мештана овог равничарског места. Живот се, овде, рекоше нам и то, увелико, 
смирио. Ратови, одавно заборављени. Млади живе свој живот венчавају се воле и 
љубавишу без да питају ко је Хрват, ко Србин а ко Мађар. Некима је опет, оно 
суђење отворило старе ране, некима нове поделе, али, ипак, само у погледима на 
дешавањ са почетака деведесетих година. У Хртковцима је остало мало оних који 
се сећају тог митинга радикала (или их је памћење нагло напустило) а један међу 
реткима који је имао шта да каже о свему из тог периода је Балаш Михаљ (43), по 
националности Мађар. 
- На том скупу Шешељ није имао неку велику улогу, одма' да кажем. Њему је 
тај списак са именима дат од људи одавде и он га је само прочитао. Друго, 
извитоперено је да је то био списак некаквих „усташа" или не знам чега. Па њему 
су била имена имућних људи одавде који су помагали ХДЗ. Неки и сад живе у селу 
и ништа им не фали. Неки су отишли али својом вољом, мењали су имовину са 
Србима из Хрватске. Није ту било никаквог организованог малтретирања. Све је то 
изманипулисано, а Шешељ се тада овде све укупно задржао 15 минута - 
присећа се Балаш, додајући да они који су се огрешили данас не живе у 
Хртковцима без обзира да ли су Хрвати или Срби. С друге стране, каже он, и 
Хрвати који су мењали куће са Србима долазе и дан данас у село посећују 
пријатеље, обилазе гробове и никомс ништа не фали. 
- Највеће проблеме у селу тада су правили људи који су долазили из Ваљева и тако 
неких места, а не староседеоци или избеглице. То су били људи ниског морала који 
су долазили овде да нешто зараде и да исполитизују све. Да је баш толико 
национализма па зар би ја као Мађар овде могао да опстанем? Има ту много 
исконструисане приче... И овај Ејић ништа се као не сећа... Па јел' излапео? И онај 
први сведок је из села, бивши поп католичке цркве. По гласу сам га познао. Он тек 
није имао додира са СРС и Шешељом јер су се радикали овде касно појавили и све 
што се дешавало није имало везе са СРСом, већ се дешавало стихијски. Првих 
четрдесет кућа Хрвата се иселило још док ни помена није било од свега. Други 
талас је отишао за родбниом или зато што је имао своје куће у Хрватској. И 
трећи талас је онај који је хтео да замени куће са Србима из Хрватске. При 
том, дешавало се да су за ћерпићаре овде, добијали двоспратнице у Хрватској 
и то није тајна - тврди Михаљ. Мишљења о сведочењу Ејића у Хртковцима су 
подељења. Неки тврде да говори 70 одсто истину, други да у исто толико постотака 
лаже. Тек сви се слажу у једном: ово није требало. По селу се навелико прича и да 
је у игри за сваког хашког сведока око 50.000 свра, али како рекоше, то не могу да 
докажу. И посете хашких истражитеља, који су у неколико наврата посетили село, 
су под велом тајни. Мештани Хртковаца рекоше да „нит се зна када дођу, ни кад 
оду", али најавише да ће се у Хашком трибуналу појавити, засигурно, још 
неколицина њих као сведоци. Витомир Цицвара (33), пореклом из Пакраца а 
становник Хртковаца од 1993. године, верује да је све заборављено. 
- Било је појединачних случајева да је неко доживео неки проблем, али масовно, то 
не. И поједини Хрвати су имали проблеме са појединим Србима који су дошли, 
али нико није тучен или малтретиран. Општина Рума је, чим су прве 
избеглице потекле, организовала подстаницу милиције овде. Они су, и ако је 
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било неких случајева да човека избаце из куће или тако нешто, одмах то решавали, 
спречили и вратили људе у властите куће. Тек много касније је почела замена кућа. 
То је ишло без притисака. Људи који нису тражили неки интерес да замене 
имовину, они нису ишли одавде. Ниједан јачи пољопривредник није напустио 
Хртковце, зато што је знао да ће се тамо тешко снаћи. Пресудна је била 
финансијска добит. Рецимо кућу од 350 квадрата у Ријеци замениш за кућу 
овде која вреди 20.000 евра. Само да видите шта су Срби и Хрвати мењали... 
Нема ниједаног случаја Хрвата, који је своју имовину оставио или изгубио. У 
Шешељовој књизи све је тачно документовано, ко је мењао шта за шта објашњава 
Цицвара, који се у најновијој подели радикала одлучио за Томину опцију, јер му се 
не свиђа садашње руководство странке, што опет, тврди он, не значи да не поштује 
Шешеља. Ипак мало Хрвата у Хртковцима је било расположено за дискусију. 
Углавном се све свело на одмахивање руком или вртење главом. Сви сем Јосипа 
Ткалца, Хрвата који се вратао из Хрватске у Хртковцс 2006. године, и откупио 
своју родну кућу од Србина коме ју је и продао пре 16 година. И који данас 
поново продаје своју кућу. И све то због политике, а не комшилука. Овај 
рођени Хртковчанин, нашао се у необичној позицији - да га појединци у селу 
сматрају већим четником од Драже Михаиловића. Из Хртковаца је отишао својом 
вољом, јер је наслутио да би свашта могло да се издешава. 
- Додуше, те '92. сам још живео са ћерком у Француској, али ми је супруга одавде 
телефоном причала да јој свашта говоре, а она је била Срикиља. Тако сам и 
одлучио да заменим кућу. У једној агенцији која се бавила разменом кућа из 
Београда. срео сам се са тадашњим мајором КОСа који је у Трогиру имао 
викендицу. Договорили смо се и тако сам се нашао он у мојој, а ја у његовој кући. 
Али, и тамо сам био „дочекан" са бомбом па вратима, јер је кућа била означена као 
„српска". У Хрватској сам остао све док ми супруга није умрла. А ни тамо ми није 
било лепо, јер је у том крају било доста Хрвата из Босне и Далмације. Јесу они 
Хрвати, али... Хртковце данас чине четири главне улице, које се секу под 
правим углом и четрнаест споредних широких и ушорених улица, насталих 
деведесетих година. По попису из 2002. године броји 3428 становника, претежо 
српске националности. У селу постоји православна црква Свети Ђорђе и 
католичка Света Климент. Војиславу Шешељу се у Хашком трибуналу између 
осталог суди и за ово етничко чишћење у Војводини, и да је покушао да промени 
име села у Србиславци, али није успео.  
 
Антрфиле: 
НИ КРИВ НИ ДУЖАН У ШЕШЕЉЕВОЈ КЊИЗИ 
 
Једног дана назвао ме је мој стари пријатељ и рекао да један човек жели да ме види. 
Отишао сам и тако упознао Немању Шаровића, који ми се представио као шеф 
тима за ослобођење Војислава Шешеља. Замолио ме је да разговарамо о томе зашто 
сам отишао и зашто сам се вратио у Хртковце. Рекао сам, добро, али ја немам 
ништа више да им кажем од онога што сам прочитао у новинама у Хрватској или 
чуо од људи из села када сам се вратио, и о радикалима и о Хртковцима. У време 
Шешељевог митинга нисам био ту, тако да не могу да им кажем шта је тачно било, 
већ само оно што сам чуо. Све се то завршило, да бих ја један дан код фризера 
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сазнао да се цео мој разговор нашао у књизи коју је Војислав Шешељ издао из 
Хага:„Афера Хртковци и усташка курва Наташа Кандић". Замислите! - шири Јосип 
Ткалац руке, и каже: 
- Значи, хтели су да од мене извуку оно што је за њих корисно, и што им иде у 
прилог. Лепо сам им рекао да са ја човек који дуго година болује од рака и да 
примам морфијум, и да моја кћи има нада мном туторство због тога, те да не 
користе моје речи, а они су ме ставили, без да су питали, у књигу! Сада је све то 
произвело да здравствена комисија Хашког трибунала тражи од мене да дођем 
тамо, да они утврде моје здравствено стање! Ето! Они нису имали права да ме 
сврставају у неке политичке приче и сад ћу зато да опет продам кућу и вратим се у 
Хрватску. Што се тиче села, свака част, сви су ми помагали кад сам градио кућу, 
увек ми се јаве. Идем јер имам проблем са политиком, јер се политика почела 
бавити са мном, а вратио сам се овде јер сам желео да умрем у родној кући 
завршава своју сторију овај бивши војник Легије странаца.  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 13.10.2008. год. 
 
 
 

ЉАЈИЋ ДЕЛИО ПАКЕТЕ ЗИМНИЦЕ 
Правда, 13.10.2008; Страна: 8 

 
Министар рада и социјалне политике, Расим Љајић уручио је станарима колективних 
избегличких центара у крагујевачком насељу Бресница и у оближњем селу Трмбас око 
400 пакета зимнице у вредности од око 300.000. динара. Министар је том приликом 
оценио да је у интересу свих да колективни центри што пре буду затворени и да се 
њиховим станарима пронађе адекватнији смештај. Према Љајићевим речима у Србији 
постоји 75 колективних центара од којих је 16 на Косову, а у њима не постоје услови за 
пристојан живот.  
 
 
 

РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА 
Данас, 13.10.2008; Страна: 5 

 
Крагујевац - Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић изјавио је прекјуче у 
Крагујевцу да држава улаже велике напоре да се што пре створе услови за измештање 
избеглица и интерно расељених лица са Косова и Метохије из колективних центара 
којих тренутно у Србији има 75. Он је констатовао да то „неће бити тако брзо, пошто у 
Србији на решење стамбеног проблема чека око 6.000 избеглица и интерно расељених 
лица“. Министарство рада и социјалне политике је за решавање овог проблема донирало 
500.000 евра за куповину напуштених сеоских кућа и имања. Љајић је избеглицама и 
расељеним лицима у крагујевачким центрима Бресница и Трмбас уручио 400 пакета са 
зимницом у вредности од 300.000 динара. Крагујевачка градска управа ће до краја 
октобра обезбедити седам станова за избегличке породице из колективних центара у 
Бресници и Трмбасу.  
 
 
 

ЗА РАСЕЉЕНЕ 48 СТАНОВА 
Блиц - Србија, 13.10.2008; Страна: 3 

КРАЉЕВО 
 
Шеф делегације Европске комисије у Србији Жозеп Љоверас обишао је градилиште 48 
станова за интерно расељене са Космета у насељу Берановац у Краљеву и предао 
домаћину, градоначелнику Краљева, сертификат за коришћење овог простора. Станови 
ће бити усељиви у новембру и њихова вредност је милион евра.  
 

МЕЊАЛИ БУЏЕТ ЗБОГ ПУТА У ДУБАИ 
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Ало!, 13.10.2008; Страна: 3 
 
МНОГИМ ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ИСПРАЖЊЕНА КАСА 
 
Ребаланс буџета, који је Влада Србије предложила посланицима, обезбедиће повећање 
пензија и изградњу инфраструктуре, али и драконски скресати средства Државној 
ревизорској институцији, која би требало да буде стожер борбе против корупције. 
Планирани дефицит је ребалансом увећан у односу на буџет за 2008. годину за 4,8 милијарди 
динара, а тим средствима биће покривени и трошкови вожње државних функционера, 
опремање „мензе“ у Министарству финансија, али и организација путовања привредника у 
Дубаи, Француску, Москву... Мада је идеја била да сви стегну каиш, најдебљи крај извукла је 
Државна ревизорска институција. Овогодишњи буџет тог важног антикорупцијског тела 
ребалансом је скресан за чак 68,5 одсто, тако да ће од првобитно планираних 150.317.000, 
државни ревизори потрошити 47.317.000 динара. Смањен је и буџет Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу (за 38 одсто), као и буџет Центра за разминирање (за 
око 20 одсто), Министарства за телекомуникације и информатичко друштво (17 одсто) и 
Министарства рударства и енергетике (12 одсто). За мање од 10 одсто ребалансом ће бити 
скресана првобитно планирана средства за министарстава омладине и спорта, спољних 
послова, одбране, економије, дијаспоре, за Косово и Метохију, као и трговине и услуга. 
Уштеде су направљене и у Агенцији за енергетску ефикасност, дирекцијама за 
железницу, имовину и реституцију, Комесаријату за избеглице, Хидрометеоролош ком, 
Геодетском и Заводу за интелектуалну својину. Закинути ће бити и правосудни органи, 
али и Народна скупштина. Осталим министарствима и државним институцијама ребалансом 
се посрећило. Поред тога што су надлежним министарствима предвиђена додатна средства за 
пензије, инфраструктуру и субвенције пољопривредницима, највише ће бити почашћена 
Управа за заједничке послове републичких органа, којој је планирани буџет увећан за 36,7 
одсто, односно за 1,2 милијарде динара. Бонус је намењен за набавку канцеларијског и 
потрошног материјала за републичке органе, гориво за државне аутомобиле, санацију једног 
објекта, али и „опремање сале и ресторана у Кнеза Милош а 20“, односно у згради 
Министарства финансија. Занимљиво је да ће за 18 одсто бити повећан првобитни буџ ет 
Агенције за рециклажу, којој, како је наведено у предлогу ребаланса буџета, новац недостаје 
за измиривање дугова за закуп, енергенте, комуналије и остале текуће трошкове и 
одржавање. Додатна средства (23,4 милиона динара) добиће и Агенција за страна улагања и 
промоцију извоза, а опредељена су „пре свега за организацију међународних сајмова“ ове 
јесени у Москви, Франкфурту, Хановеру, Француској и Дубаију.  

 

НЕ ОДУСТАЈУ, ЈЕР НЕМАЈУ КУД 
Глас Јавности, 13.10.2008; Страна: 27 

 
У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ РАСЕЉЕНИ СА КиМ ПОСЛЕ ДЕВЕТ ГОДИНА МОРАЋЕ 
ДА СЕ ИСЕЛЕ 
 
Пионирски град у Кошутњаку и даље је место где живи 156 расељених са Косова и 
Метохије као и избеглица из свих земаља бивше Југославије. Иако већина њих, због 
губитка својих огњишта, десетак година живи у колективном смештају, како кажу за 
околину су постали непожељни, а највише страхују да ће морати да се иселе. Само је 
шггање где, јер своје куће више немају, а под кирију немају од чега. Највише им смета, 
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како кажу, што им се многи прикључују на струју, док за време снимања Емошнових 
ријалити емисија публика користи зидове њихови кућа у замену за пољски ВЦ. Али, не желе 
да одустану, и бориће се за своја права. Војка Армуш, пореклом из Пећи, већ осам година 
живи и све ове године бори се за голи опстанак себе и своје породице, али највише је 
боли то што се држава и не труди да реши њихов статус. 
- Нико из градске власти није дошао да пита треба ли нам шта. Кажу годинама се жале 
на нас, али нам нико не даје никакав други смештај. Да нам барем дају друге објекте за 
становање, а одавде да се иселимо - прича Армушева. Станар Пионирског парка који није 
желео да му се помиње име каже да у једној кућици живи и по неколико породица. 
- На Косову смо имали добра запослења, завршили смо факултете, имали своје куће које ни 
до данас нисмо успети да продамо. И поред тога што смо и даље држављани исте земље, као 
расељена лица, морамо да радимо најгоре послове, а сваки дан са зебњом се будимо и питамо 
да ли ћемо морати да се иселимо. После бомбардовања две године смо живели као 
подстанари, али дошли смо у ситуацију да више не можемо да плаћамо кирију. Тада смо 
питали надлежне Пионирског града можемо ли да се уселимо у објекте, у које су се некада 
скупљали алкохоличари и наркомани. Одговор је био потврдан - са сузама у очима прича овај 
педесетогодишњак и уверава да су своја обећања испунили. 
- Рекли су да нас нико неће дирати и уз благослов смо ушли у објекат где сада станујемо - 
нагласио је он. Станари парка истичу да и када су имали дозволу и сву потребну 
документацију, нису били сигурни да ће ту и остати. Не надају се да ће од државе добити 
било какву другу могућност или финансијску помоћ за изградњу неке стамбене зграде. 
- Надлежнима смо понудили да нам продају земљу на Косову и да нам за те паре дају 
било какву мању парцелу, на којој бисмо изградили наш дом и живели као нормални 
људи. То су само нека од решења која смо им предлагали. Нисмо ништа мање културни, 
васгштани и цивилизовани од осталих грађана престонице. Одмах су нас одбили. И 
тако све до данас каже један од многих расељених.  
 
 
 

БРЖЕ ДО ПОСЛА 
Вечерње Новости, 13.10.2008; Страна: 21 

 
ОЏАЦИ - У жељи да избегла и расељена лица што пре нађу посао, организована је 
стручна обука за најугроженије који су уточиште нашли у општини Оџаци. Иницијатор 
курса било је општинско Повереништво за избеглице, а здушно су помогли и 
представници из Српског демократског форума, чије је седиште у Београду. Пројекат је 
финансирао покрајински Секретаријат за рад и запошљавање. Сертификате је добило 
35 особа из наше општине - каже Душан Плећаш, општински повереник. 
- Пројектом је обухваћено још 13 општина у Војводини. У обуци су учествовале 284 
особе, а 181 успешно је завршила курс за активно тражење посла. Међу најуспешнијима 
била је оџачка општина, рекао је председник СДР Миодраг Линг.  
 
 
 
 
 
 
 

ХАМАРБЕРГ ПРОЦЕЊУЈЕ ЉУДСКА ПРАВА У СРБИЈИ 
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Преглед, 13.10.2008; Страна: 2 
 
 
Београд 
Комесар за људска права Савета Европе Томас Хамарберг посетиће Србију током 
наредне седмице, како би проценио стање људских права, њихову примену и важност у 
животу грађана, најавила је београдска канцеларија СЕ. Посета Хамарберга, од данас до 
17. октобра, биће посебно фокусирана на владавину права, функционисање правосуђа, 
понашање полиције, тортуру и злостављање, слободу изражавања и медија, наводи се у 
саопштењу. Покривајући широк спектар људских права, комесар СЕ ће се фокусирати и на 
права ромске мањине, као и бројна питања у вези са дискриминацијом. Поред Београда, 
Хамарберг ће посетити регион Санџака и Војводину, како би се „из прве руке и на лицу 
места“ информисао о стању и поштовању индивидуалних људских права. Комесар СЕ обићи 
ће и институције од важности за људска права у Србији, „укључујући полицијске 
станице, затворе, избегличке кампове, склоништа за жене и децу, психијатријске 
институције и социјалне установе“.  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Уторак 14.10.2008. год. 
 
 
 
 

ОДБРОЈАНИ ДАНИ ИЗБЕГЛИЧКОМ НАСЕЉУ У СЕЛУ РАДИНАЦ 
Политика, 14.10.2008; Страна: А18 

 
За оне који у баракама остану док највеће избегличко насеље у Србији буде 
постојало градска власт у Смедереву обећава да ће пронаћи алтернативни 
смештај 
 
Смедерево - Близу 600 избеглих и расељених особа, смештених у колективном 
центру у Радинцу, за длаку је избегло да пре неколико дана, поред свих мука 
које су их снашле, остану и без струје, воде и грејања. Компанија „Ју-Ес стил", 
која је куповином смедеревске железаре наследила и бригу о овом 
избегличком насељу, изгледа да је изгубила стрпљење после неколико 
продужавања уговора са Комесаријатом за избеглице и локалном 
самоуправом, којим се обавезала да ће плаћати комуналне трошкове и рачуне 
за потрошену електричну енергију у избегличком кампу. До договора градске 
управе и „Ју-Ес стила" је срећом ипак дошло, па ће та компанија наставити да 
поменуте дажбине плаћа до средине наредне године. 
- У припреми је још један анекс уговора којим ће се рокови и обавезе јасно 
прецизирати - каже за „Политику" члан Градског већа за здравство и социјалну 
политику Весна Јеремић-Драгојевић. Тако је барем на одређено време примирен 
један од проблема са којима се суочавају житељи радиначког колективног центра, 
али је већ јасно најављено да су овом избегличком насељу, једном од највећих у 
Србији, одбројани дани. 
- Упоредо са израдом плана акције збрињавања расељених особа на нашој 
територији, у сарадњи са Комесаријатом ћемо обавити и ревизију права на 
смештај, како бисмо рационализовали трошкове. Неопходна нам је јасна 
слика о броју и статусу особа које су тамо смештене јер је у наредне две до три 
године неопходно гашење тог центра - истиче за наш лист члан Градског већа 
задужен за рад и социјална питања Саша Момић. 
Како „Политика" незванично сазнаје, до краја године стотинак особа 
изгубиће право на смештај у колективном центру у Радинцу. За оне који ту 
остану док насеље буде постојало градска власт обећава да ће пронаћи 
алтернативни смештај. Према Момићевим речима, град ће конкурисати и 
сасвим сигурно ући у програм пројекта за изградњу социјалних станова, који 
спроводи Европска агенција за реконструкцију. Већ на пролеће, тврди Момић, 
почеће изградња стамбене зграде у насељу Ковачићево, са око 25 станова, пре 
свега за избегле и расељене који живе у центру у Радинцу. 
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- Велика је вероватноћа да ће током идуће године почети изградња још једног 
стамбеног објекта за ту намену, а конкурисаћемо код неких међународних 
хуманитарних организација за обезбеђивање грађевинског материјала расељеним 
лицима која ће сама градити куће - прецизира Саша Момић.  
 
 

 
БОГАТИ КОРИСТЕ СМЕШТАЈ, ДОК СИРОТИЊА ПАТИ 

Блиц, 14.10.2008; Страна: 12 
 
У објектима Црвеног крста у Грачаници живе и они којима ту није место 
 
Новица Марковић, секретар Црвеног крста Приштине: „Утврдили смо да у нашим 
објектима станују и директори државних установа, службеници ПТТ Србије и, 
однедавно, функционери општинске администрације!“ 
 
У објектима намењеним за прихват и смештај расељених лица и тешких социјалних 
случајева у Грачаници уточиште је нашло више десетина породица које спадају у 
групу богатих, које ни по једном основу не би могле да се нађу на списку социјално 
угрожених. 
 
- Због злоупотреба положаја од стране појединаца, посебно због чињенице да на 
Космету не функционишу, попут полиције и општинских органа, институције 
државе Србије, Црвени крст Приштине измештен у Грачаници уместо да притиче у 
помоћ, тражи помоћ надлежних да се стане на пут криминалу чију цену плаћа 
сиротиња -каже секретар Црвеног крста Приштине Новица Марковић. 
- Утврдили смо да у нашим објектима, намењеним искључиво расељеним и 
прогнаним социјалним случајевима, станују породице у којима по двоје па и 
више чланова остварују дупле личне дохотке. Ту су директори државних 
установа, службеници ПТТ Србије и однедавно функционери општинске 
администрације - наводи Марковић. Он тврди да је општинска канцеларија 
Комесаријата за избеглице постала носилац криминалних радњи пошто су без 
икаквог решења или „бар упута социјалне установе“ у контејнерско насеље у 
Падалишту у Грачаници сместили десетак функционерских породица због 
чега се Црвени крст, пред надолазећу зиму, суочава с проблемом где сместити 
двадесетак социјално угрожених породица. 
- Обавештавали смо, свакодневно пишемо општинским функционерима да у 
складу са законом донесу решења о ослобађању просторија, јер се ради о 
породицама које су продале имовину на Косову, купили станове и куће по 
централној Србији, а онда се као наводни повратници уз благослов 
Комесаријата сместили у наше објекте - тврди Марковић наводећи да се на 
списку узурпатора између осталих налазе функционери непостојеће општине 
Глоговац, службеници Клиничко-болничког центра и функционери измештене 
општине Приштина. 
- Није проблем само у томе што су узурпирали наше објекте и угрозили сиротињу, 
већ је и у томе што они само преспавају ноћ или две, а неки разносе намештај. 
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Преспавају на ћебадима на голом патосу, али то се више исплати него да од двеста 
одсто увећане плате одвајају по стотинак евра колико кошта смештај у Грачаници, 
а који поједини наши корисници одвајајући од уста редовно плаћају - каже 
Марковић. 
Драган Велић, изасланик Комесаријата за избеглице Србије, потврђује да је у 
више наврата тражио од општинских власти да се „обијене просторије 
ослободе“, да се против узурпатора покрене кривични поступак, али до данас 
нико није реаговао. 
- Уверен сам да неко од локалних моћника стоји иза пљачке сиротиње - каже 
Велић, потврђујући тврдње Марковића да у прихватним објектима станују чак и 
директори државних установа, чија су имена стављена на списак достављен 
надлежним државним установама и посебно МУП у Србије. На списку корисника 
Црвеног крста налази се нешто више од 350 породица или око 1.250 лица, међу 
којима и сва српска домаћинства у изолованим српским селима Лебане (13) и 
Сливово (14) и у самој Приштини 42 домаћинства или 69 корисника. 
Марковић наводи да би списак корисника био много мањи и да би Црвени 
крст могао и да смести и да нахрани све социјалне случајеве када би му било 
дозвољено да са списка, како каже, „скине богаташе и гастарбајтере“. 
- Забрањено ми је да списак ревидирам, али сам, пре неколико дана, доказујући 
наше тврдње забранио испоруку помоћи породици Митровић из Чаглавице. Они су 
продали имовину и са 210.000 евра дошли да о трошку Црвеног крста живе у 
Грачаници. Е то, по цену да сви останемо без посла, нећемо толерисати - с 
огорчењем у име хуманитараца каже Марковић, јер, како вели, „треба гледати у 
очи сиротињи која због богаташа гладује и смрзава се“. Прозвани Живорад 
Митровић каже да он није ништа продао. 
- Мој отац је продао целу имовину и купио ми је кућу у Грачаници. Не селим се с 
Косова. Ту остајем са петоро деце. Многи из Чаглавице су продали имања и 
редовно примају помоћ, па ником ништа - каже он, оптужујући Црвени крст да је 
једино његова породица скинута са списка. Узурпатори у колективном смештају 
одбијају било какав разговор с новинарима уз констатацију како „није посао 
новинара да копа по смећу“. Један од њих, који је био спреман да нам полупа 
фотоапарат и диктафон, љутито и уз претње је добацио: 
- Објавите спискове функционера којима држава плаћа смештај у Грачаници. Ми 
смо ту да бисмо прехранили породице. Немамо где друго!  
 
Антрфиле: 
Лажна слика 
 
-Више стотина повратника који су се вратили само да би остварили право на 
Унмикову пензију одбили смо, али, нажалост, они се на списку УНХЦР-а воде 
као повратници. Да није те игре, стварни број и повратника и социјалних 
случајева био би много мањи - тврди Марковић. 
 
Помоћи све мање 
Помоћи у Црвеном крсту више нема. Празни рафови, понеко војничко ћебе и 
џак за спавање сведоче да је донатора све мање. 
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- Сви су дигли руке од сиротиње. Ето, последњу помоћ Влада Србије 
доставила је априла ове године, а међународне хуманитарне организације 
правдају се да на Косову постоји пуна слобода кретања и велика могућност 
зараде - каже Марковић.  
 
 
 

РОМСКА ДЕЦА КАО ДА НЕ ПОСТОЈЕ 
Данас, 14.10.2008; Страна: 23 

 
У престоници око 19.000 деце живи у изразитом сиромаштву 
 
На недавно одржаној конференцији за новинаре поводом Дечје недеље, 
министар за рад и социјалну политику, Расим Љајић, изјавио је да око 155.000 
деце живи у тешком сиромаштву, док исто толико живи на ивици 
сиромаштва. А у најтежој ситуацији су деца из избеглих и ромских породица. 
Међутим, тачан број сиромашних и дефинисање критеријума за показивање броја 
сиромашних је тешко прецизно одредити. У обзир се најчешће узимају економски 
моменат, запосленост, следи образовање али и недостатак одговарајућег места 
становања који је један од кључних проблема и показатељ да ли је неко сиромашан 
или не. Завод за информатику и статистику града Београда спровео је 
истраживање на тему „Сиромаштво код деце“ при чему је као основне 
параметре сиромаштва узео: број корисника социјалне и дечије заштите, 
стопа смртности код деце, број деце ометене у развоју, деце без родитељског 
старања, затим је указао на број деца избеглица али и на полну структуру 
сиромашних где су жене мање заштићене како у процесу образовања тако и у 
процесу запошљавања. Мр Радмила Вићентијевић, начелница одељења 
статистике становништва и друштвених делатности при Заводу за статистику 
истиче да се као најчешћи показатељ броја сиромашне деце у Србији узима број 
корисника дечијег додатка. Ову новчану помоћ у износу од 1.700 динара прима 
око 19.000 малишана на територији Београда. Овај критеријум се узима као 
најмеродавнији јер њихови родитељи не могу да обезбеде одговарајући 
новчани приход по члану домаћинства и на тај начин постају корисници ове 
помоћи. 
- Међутим, ово није тачан приказ броја сиромашне деце. Тешко је подвући „линију 
сиромаштва“ јер не можемо тако лако одредити све критеријуме на основу којих 
можемо рећи да је неко сиромашан или не. Број корисника социјалних давања из 
године у годину је све мањи између осталог и зато што се држава битно посветила 
категорији социјално угожених - истакла је Вићентијевићева. Тачан број укупног 
броја сиромашне деце је тешко одредити и зато што није лако пописати све 
становнике ромске националности који због лоших или никаквих стамбених 
услова немају сва неопходна документа за регистрацију у службама државних 
органа. Њима не стижу позиви, ни обавештења о поласку у школу јер је чест случај 
да нису уопште пријављени. Проблем је и што велик број ромске деце одсуствује 
из својих школа што ланчано доводи до њиховог лошег материјалног стања у 
будућности. Роми су иначе најмлађа популација у Србији са просечним бројем од 
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27 година, док је код Срба просек 44.4 године. Према речима Радмиле 
Вићентијевић, држава се труди да чланове ромске заједнице интегрише у заједницу 
тако што у предшколским установама раде наставници који предају на ромском и 
српском језику како би се деца лакше укључила у наш систем школства. 
- Град сарађује са ромским организацијама како би се ово становништво лакше 
евидентирало и укључило у образовне,друштвене и привредне токове рада. На тај 
начин би се увећала редовност школовања али и њихово брже запошљавање, јер је 
око 35 одсто Рома ван радне активности и радног односа. Пројекат ‘’Сиромаштво 
код деце’’ предвиђа и неке мере за смањење сиромаштва какве су: да процес 
образовања потпуно обухвати Роме и децу из околних места, затим побољшање 
услова рада у школама и бољи квалитет наставе. Затим се предвиђа да се сва деца 
укључе у здравствену заштиту до пунолетства, доступност лекова, побољшање 
исхране, смањење морталитета код одојчади, јачање капацитета теренских служби 
али и обезбеђивање социјалне помоћи свима који нису њоме обухваћени. 
Последице сиромаштва по раст и развој деце могу бити многоструке и крећу се од 
неухрањености и заостатка у менталном развоју. Затим, сиромаштво онемогућава 
образовање чиме кочи могућност даљег професионалног развоја а тиме води у још 
гори положај социјално угрожених.  
 
Антрфиле: 
Миленијумски циљеви 
 
Србија је један од потписника ове декларације којим се обавезује на заштиту права 
деце а која чине око 20 одсто наше популације. У припреми је и Закон о дечјем 
омбудсману, Општи антидискриминациони закон, а у плану је усвајање новог 
закона о социјалној заштити.  
 
 
 

НАГЛАСАК НА ПРАВОСУЂУ И ПОЛИЦИЈИ 
Данас, 14.10.2008; Страна: 4 

 
Комесар за људска права Савета Европе у петодневној посети Србији 
 
Београд - Комесар за људска права Савета Европе Томас Хамарберг допутовао 
је јуче у петодневну посету Србији током које ће разговарати с великим бројем 
овдашњих званичника, између осталих и са премијером Мирком Цветковићем, 
министрима правде и полиције Снежаном Маловић и Ивицом Дачићем, 
представницима Народне скупштине заштитником грађана Сашом Јанковићем. 
Међу његовим саговорницима биће и представници невладиног сектора и локалних 
власти.  
Комесар СЕ ће, осим процене стања људских права у Србији, оцењивати и њихову 
примену и важност у свакодневном животу грађана. Његова посета биће 
фокусирана на стање владавине права, укључујући и функционисање 
правосуђа, понашање полиције, тортуру и злостављање, слободу изражавања 
и медија, мањине, нарочито Роме, као и на бројна питања у вези са 
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дискриминацијом. Хамамберг ће посетити регион Санџака и Војводину, али и 
полицијске станице, затворе, избегличке кампове, склоништа за жене и децу, 
психијатријске институције и социјалне установе. Извештај процене са 
релевантним препорукама биће објављен у првој половини 2009. године.  
 
 

 
ЖИВОТ СРБА У Б.ГРАХОВУ 

Правда, 14.10.2008; Страна: 7 
 
Срби који су се пре 11 година вратили из избеглиштва у Босанско Грахово на 
35 одсто територије ове општине у Федерацији БиХ још немају струју. У 
Босанско Грахово се из избеглиштва вратило око 3.500 Срба, међу којима су 
углавном старија лица која живе у веома тешким условима без права на 
пензију, као и радно способни без икакве могућности и права на посао. На 
подручју Босанског Грахова обновљено је око 1.000 српских кућа и станова, 
или тек око половине срушених објеката.  
 



 
 
 

PRESS CLIPPING 
 

Среда 15.10.2008. год. 
 
 
 
 
 

ДИВАЦ КОД ДАЧИЋА 
Вечерње Новости, 15.10.2008; Страна: 2 

 
МИНИСТАР ПОЛИЦИЈЕ КОМПЛЕТИРА ТИМ 
 
ЗАМЕНИК председника Владе и министар унутрашњих послова жели да ангажује 
прослављеног кошаркаша Влада Дивца као свог саветника - сазнају незванично 
“Новости”. 
Челни човек МУП и најближи сарадник премијера Мирка Цветковића требало би 
да контактира с легендом српског баскета који, по завршетку блиставе каријере у 
Америци, све чешће борави у Србији.  
Дивац се последњих месеци у нашој земљи интензивно бави хуманитарним 
радом, а његова фондација покренула је и акцију “Можеш и ти” у оквиру које 
су многе избегличке породице из колективних центара пресељене у нове куће 
на селу. Министар полиције, иначе, има право на три посебна саветника, а намерио 
је, како смо недавно писали, да му један од “суфлера” буде и чувени адвокат Тома 
Фила.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 16.10.2008. год. 
 
 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Глас Јавности, 16.10.2008; Страна: 25 

 
На Берановцу недалеко од Краљева изграђено ново хуманитарно насеље 
 
КРАЉЕВО - На берановачком брегу, недалеко од Краљева, завршена је 
изградња хуманитарног насеља у којем ће кров над главом наћи четрдесетак 
расељених косметских породица и десетак социјално угрожених фамилија из 
краљевачког краја. Више зграда сазидано је захваљујући средствима ЕУ, 
немачке фондације „Ерленбах“ и локалне самоуправе. Крајем минуле недеље, 
амбасадор Жосеп Љоверас, шеф Делегације ЕУ у Србији, кључеве ових грађевина 
предао је градоначелнику Краљева Милошу Бабићу. 
- ЕУ је преко свог пројекта „Помоћ интерно расељеним лицима, 
обезбеђивањем алтернативних стамбених решења и доходовних активности“ у 
ову изградњу уложила 700.000 евра. „Ерленбах“ је додао још 80.000 евра и, ево, 
стигли смо до краја једног веома важног посла. Сарађивало је више 
хуманитарних организација и ово јесте пример како се заједничким снагама 
остварују велики пројекти - рекао је Љоверас. 
Град је обезбедио локацију и инфраструктурне прикључке, а обавезао се и да ће 
изградити приступне саобраћајнице. Иначе, од 200.0000 расељених са Космета, 
њих око 20.000 „привремено“ је уточиште нашло у граду на Ибру. 
- Очекује нас још доста посла, али ово насеље добило је свој завршни изглед. 
Крајем новембра овде ће бити усељено 38 породица с Космета и десетак 
овдашњих младих брачних парова са децом који не могу да реше стамбено 
питање - истиче Бабић. 
Сав посао изградње зграда на Берановцу водила је немачка невладина 
организација „Хелп“, а породицама које буду добиле кључеве од станова, биће 
додељена и новчана помоћ у висини од 1.200 евра за започињање пословне 
активности која ће им омогућити плаћање станарине. Осим у граду на Ибру, 
слични стамбени објекти, намењени расељеним Косовцима, биће изграђени у 
Крагујевцу, Крушевцу и Ужицу.  
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ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц - Србија, 16.10.2008; Страна: 1 

 
СВИЛАЈНАЦ 
 
На локацији Ресје настављена је изградња стамбене зграде у којој ће бити 
збринута избегла и расељена лица која живе на подручју свилајначке 
општине. Зграда ће имати два спрата и 15 станова од 30 до 50 квадрата. 
Изградњу финансира Европска агенција за реконструкцију са 230.000 евра, а 
СО Свилајнац обезбедила је земљиште.  
 
 
 

БЕОГРАД НЕ СМЕ ДА ЗАЖМУРИ 
Дневник, 16.10.2008; Страна: 2 

 
ЕУЛЕКС ЧЕКА ОДОБРЕЊЕ УН, КОСОВСКИ СРБИ РЕАКЦИЈУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ 
 
Специјални представник Европске уније на Косову Питер Фејт изјавио је јуче 
да постоји могућ ност да Еулекс добије неку форму одобрења УН за деловање 
на Косову. По његовим речима, то одобрење могло би бити у виду изјаве 
генералног секретара светске организације Бан Ки-муна. Фејт је на конференцији 
за новинаре у Чаглавици рекао да би даље консултације ЕУ, Београда и УН могле 
да донесу неку форму одборења, мада је додао да сматра да то није неопходно јер 
Еулекс може наставити своју мисију у складу с Резолуцијом 1244 Савета 
безбедности УН. „Ако постоји сагласност међу чланицама Савета безбедности УН 
о тој изјави, то би било пожељно“, рекао је Фејт, и додао да је свестан разлика међу 
чланицама Савета те да стога сагласност и није лако постићи. – Било би веома лоше 
уколико би се показало, а о томе се на Косову доста говори, да је Влада Србије 
направила договор са појединим државама ЕУ да оне буду неутралне приликом 
гласања на сесији Генералне скупштине УН, али да Београд зажмури на распоређ 
ивање Еулекса на целој територији покрајине. То би било погибељано за српске 
државне и националне интересе – изјавио је за „Дневник” један од лидера 
косовских Срба Марко Јакшић. Он је поновио став да мисија ЕУ не сме добити 
зелено светло у Савету безбедности, јер, како је рекао, она има за циљ да 
према Ахтисаријевом плану од Косова направи још једну државу. Стога, по 
његовим речима, косовски Србији очекују од Владе Србије да се већ једном 
јасно, прецизно и концизно одреди према Еулексу.  
– То је суштина нашег опстанка и останка на Космету. Када Београд буде 
категорично рекао ’не’ Еулексу, онда је то добар сигнал за нас Србе с Косова и 
Метохије да се боримо да та мисија не заживи ни у једној српској средини у 
Покрајини. Јер за нас нема разлике између размештања Еулекса на северу Космета 
и у другим срединама где живе Срби. И ми морамо истрајати у бојкоту Еулекса, с 
обзиром да је то најгора и најопаснија мисија која је икада доспела на Косово 
пошто има за циљ да отргне овај простор од матице – рекао нам је Јакшић.  
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Ипак, шеф Еулекса Ив де Кермабон поновио је да је та мисија технички 
спремна да делује на целој територији Косова, и изразио наду да ће мисија ЕУ 
почети да оперативно спроводи мандат у првим данима децембра. „Морамо 
убедити људе у то да је Еулекс у интересу свих заједница, посебно српске“, 
рекао је Де Кермабон. Подсетимо, мисија Европске уније замишљена је да 
пружа помоћ пре свега на пољу владавине права, слободе кретања, неогранич 
еног приступа правди, суђењима и безбедности, која, како оцењују у Бриселу, 
мора бити основни стандард за економски развој Косова, а Де Кермабон је као 
приоритете Еулекса навео и гоњење починилаца кривичних дела, те заштиту 
права на имовину и охрабривање повратка расељених.  
 
 
 

ДЕЈВИД У АКРУ, НИКОЛА У ЈОХАНЕСБУРГ 
Политика, 16.10.2008; Страна: А20 

 
У школи у Саници две стотине малишана. Сви осим једног су деца бошњачких 
повратника. А тај један је десетогодишњи Душан Шкрбић. Дете још није свесно 
ничег што је било. У школи учи некакав њихов „завичај”, али и босански језик 
 
Саница – Одавно у Саници нема надалеко познатих партизанских, саничких 
жетви. Нема ни кориде горе понад вароши, на Међеђем брду. Нема данас у 
Саници ни српских повратника, ни аласа да забаце трокуку у бистрооке 
речице, па да са ухваћеном рибом нахране чељад. Нема у Саници ни стада ни 
пастира. Ни лудовања к’о некад. 
У Саници, највећој насеобини општине Кључ, остали само извори истоимене реке 
и њених посестрима Корчанице, Требуња и Саничке реке. Остале су и приче које се 
могу чути само за време светковина кад дођу они из расејања да поведу већ 
заборављене песме са Грмеча или да запале свеће на хумкама упокојених. Долазе у 
Саницу да се сете Бранчиловог, а заправо њиховог босоногог детињства. У Саници 
је, шездесетих година прошлог века, када је варош престала бити општинско 
место, било готово десет хиљада душа. По пола Срба и муслимана. Данас их је 
овде једва хиљаду и триста, и једних и других. Срба само педесетак. 
– Да није дурања зло и наопако. Сва срећа и Бог, па деца кренула правим путем. А 
нама што буде. Ми ћемо некако. Не тражимо ништа осим оног што нам даје време. 
Нека нас само не дирају и нама ће бити добро, прича старина Ђуро Золак 
подсећајући на времена из оног рата када су и овде, углавном комшије муслимани, 
правду делили ножем, маљем и пушком. Четири стотине имена недужних 
жртава тог времена, и то само Срба, било је уклесано на споменик недалеко од 
Ђурине куће. Монумент су порушили и на њему уцртали полумесец и звезду, 
симболе оних што су селом протутњали 1995. У месној школи која је некад 
носила име „Прве омладинске радне бригаде Југославије” данас две стотине 
малишана. Сви осим једног су деца бошњачких повратника. А тај један је 
десетогодишњи Душан Шкрбић који се са баком Стојом, мамом Миром и оцем 
Миланком вратио пре пет година. Дете још није свесно ничег што је било, а ни 
оног што је данас па то некако лакше прихвата. У школи учи некакав њихов 
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„завичај”, али и босански језик. Отишао сам код учитељице и замолио је да Душан 
уместо, нено, дедо, амиџа и даиџа, користи наше називе за баку, деду, ујака и 
стрица. Прихватила је. И још нешто. Мој Дуле учи и нашу веронауку. Само због 
њега у Саницу долази наш свештеник из двадесетак километара удаљеног Рибника, 
места у Републици Српској, прича Миланко. На сеоском гробљу све до шездесетих 
година прошлог века биле су хумке чак седморице народних хероја Титове 
Југославије. 
– Милан Миловац, Јосип Мажар, Петар Мећава, Ранко Шипка, Лазо Марин 
погинули су негде код Травника. Нико осим челних људи Партије тада није знао ко 
је покопан на нашем гробљу. Мало подаље билу су сахрањени и Коста Боснић и 
Владимир Немет, такође хероји, који су погинули код Кључа. Касније су им кости 
пребачене у заједничку гробницу на Шехитлуке понад Бањалуке, прича Манојло 
Бркић. 
У Саници се и данас сете земљака им Триве Золака, данас научника, а за 
студентских дана и пустолова који је са Титовим пасошем без пребијеног динара у 
џепу обишао цео свет. Једном ти је Триво заноћио код неког четника у Чикагу. 
Човек га је примио како се примају најдражи гости. Али ту ноћ нису спавали ни 
Триво ни онај четник. Четник се плашио да је Триву послала Удба да га убије, а 
Триво ни ока није склопио пошто се бојао да ће га четник смакнути. На срећу 
ујутро су обојица за срећан и састанак и растанак попили по чашицу комовице. 
Причају у Саници и о свом „црњи” Дејвиду Лартеју из Гане који је у вароши радио 
као ветеринар. Причају Саничани и о свом земљаку Николи Золаку. Када се 
кренуло у збегове, поткрај последњег зла у Босни, Дејвид је отишао у своју Гану, а 
Никола у Јужноафричку Републику где је радио тридесетак година и одакле је у 
Саницу дошао пред последњи рат. Из Санице је и прича о четворочланој породици 
Милана и Гордане Золак те њиховој деци Алену и Тамари. Свих четворо убијени су 
на кућном прагу у Петрињи, 1991. године. Ни до данас нису пронађене убице. 
Причају у Саници и о старици Анђи Бањац, која је свог џелата у јесен 1995. 
нахранила и напојила. После и кафу са њим попила да би је намерник, друге вере, 
потом заклао и бацио у бунар. Прича се и о старини Ђури Грбићу који је, заједно са 
својима, асфалтирао сеоску џаду и уз њу направио дом културе. Кажу да тога 
надалеко није било...  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Петак 17.10.2008. год. 
 
 
 
 

УСЕЉЕНЕ ДВЕ КУЋЕ ИЗ ФОНДАЦИЈЕ „ДИВАЦ" 
Политика - специјални додатак, 17.10.2008; Страна: 8 

 
ПРОГРАМ ЗБРИЊАВАЊА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
 
Почетком септембра две породице донедавно смештене у колективном центру 
у Матарушкој Бањи уселиле су се у своје домове. Трочлана породица 
Ђорђевић из Качаника код Урошевца уселила се у кућу у селу Врба код 
Краљева, а петочлана породица Вујиновић из Мостара у свој нови дом у селу 
Елемир код Зрењанина. Ове две породице су се медју првима пријавиле за 
програм откупа сеоских домаћинстава који се финансира средствима 
Хуманитарне организације Дивац, уз Комесаријат за избеглице и 
Министарство за рад и социјална питања, а спроводе УНХЦР и ИнтерСос. 
Укупна донација Хуманитарне организације Дивац по овом програму износи 7.000 
евра за куповину куће, уз додатних 1.000 евра који се одобравају за адаптацију. 
Обзиром да корисници активно учествују у тражењу свог будућег дома, уколико 
његова цена превазилази износ донације, пружена им се је могућност да учествују 
сопственим средствима у максималној вредности од 3.500 евра. Хуманитарна 
организација Дивац организовала је акцију „Можеш и ти" у оквиру које се купују и 
адаптирају сеоске куће, за избегла и расељена лица која још увек бораве у 
колективним центрима. До сада је Хуманитарна организација Дивац у оквиру 
Програма откупа сеоских домаћинстава откупио 39 кућа на целој територији 
Србије, а до краја године планиран је откуп још 23 сеоска домаћинства. 
 
Хуманитарна организација Дивац 
011 30 90 851, емаил: hod@divac.com 
www.divac.оrg.yu 
Комесаријат за избеглице, 011 26 34 361 
емаил: kirs@kirs.sr.gov.yu 
www.kirs.sr.gov.yu 
Министарство за рад и социјалну политику 
www.minrzs.sr.gov.yu  
 
 
 
 
 



 2 

ДОНАЦИЈЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, 17.10.2008; Страна: 6 

 
"УНИДЕЈА" ОДОБРИЛА МИЛИОН ЕВРА ЗА ПРОЈЕКТЕ 
Подршка пројектима и за младе 
 
ХУМАНИТАРНА организација "Дивац", "Група 484" и Народна канцеларија 
председника Србије добиле су 1.010.000 евра за пројекте помоћи избеглицама, 
расељенима и омладини. Средства су им јуче уручили представници 
Фондације "Унидеја", која има хуманитарне активности у 22 европске земље. 
Највећи део ове донације, 520.000 евра, добила је "Група 484", за пројекат 
социјалне и економске интеграција избеглих и расељених лица у колективним 
центрима у Србији. Председник "Групе 484" Миодраг Схреста подсетио је на 
јучерашњој конференцији за новинаре да у Србији постоји 59 колективних 
центара у којима живи око 5.500 људи. Он је најавио да ће овим пројектом 
бити обезбеђена директна помоћ за око 2.500 људи из колективних центара и 
500 избеглих и расељених које живе у приватном смештају. Директорка 
Народне канцеларије Тања Пашић најавила је да ће донација од 100.000 евра 
омогућити доделу 40 стипендија у износу од по 2.000 евра за студенте који имају 
активан друштвени ангажман. 
Хуманитарна организација "Дивац "од "Унидеја" фондације примила је 
390.000 евра за реализацију програма "Рејс", чији циљ је да избегличким 
породицама које напуштају колективни смештај омогући економску подршку 
и лакше запошљавање. У Дивчевој организацији кажу да су већ обезбедили 
домове за 56 породица из колективних центара, а план је да до краја наредне 
године куће добије укупно 100 породица.  
 
Антрфиле: 
СМЕШТАЈ 
 
КОМЕСАРИЈАТ је и кадровски и организационо сређен, па очекујем да ћемо 
у наредне три године решити проблеме свих 300.000 избеглица - казао је Јован 
Кркобабић, потпредседник српске владе. - У плану нам је да помогнемо свима 
онима који желе да се врате својим кућама, а онима који то неће или не могу 
да обезбедимо пуну социјализацију. Идеја нам је да у Србији више нема 
колективних центара и да се коначно обезбеди смештај овим породицама, 
било куповином старих кућа, социјалних станова...  
 
 
 

МИЛИОН ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
24 сата, 17.10.2008; Страна: 6 

 
ПРОЈЕКАТ У оквиру акције „Милион евра донације за Србију”, одржане јуче 
у Београду, Уникредит Банка, заједно са Унидеом, фондацијом Уникредит 
Групе, доделила је 520.000 евра „Групи 484”, која ће средства усмерити на 
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хуманитарну, медицинску и правну помоћ 2.500 људи из колективних центара 
и 500 избеглих и расељених лица. Програм ће бити отворен и за социјално 
угрожено локално становништво. Хуманитарна организација „Дивац”, за 
реализацију пројекта „Раисе” добила је 390.000 евра које ће уложити у акцију 
„Можеш и ти”. Дивац је јуче изјавио и да је прихватио позив потпредседника Владе 
Ивице Дачића да буде његов саветник за дијаспору, спорт и хуманитарни рад како 
би помогао народу и унапредио хуманитарну активност у Србији. Он је додао да га 
не интересују „ни политика, ни новац”.  
 
 
 
 

УНИДЕА ПОМАЖЕ ПРОЈЕКТЕ СА МИЛИОН ЕВРА 
Бизнис, 17.10.2008; Страна: 18 

 
БЕОГРАД - „Унидеа“, непрофитна фондација „Уникредит групе“, помогла је са око 
милион евра Народну канцеларију председника Републике Србије, хуманитарну 
организацију „Дивац“ и невладину организацију „Група 484“ за реализацију 
њихових пројеката, саопштено је јуче на конференцији за новинаре. Председник 
„Унидее“ Паола Пјери је изјавила да је фондација, у сарадњи са Уникредит банком, 
желела да помогне организације у Србији које раде са избеглим и интерно 
расељеним особама и омладином. Директорка Народне канцеларије председника 
Србије Татјана Пашић рекла је да ће донацију од 100.000 евра искористити за 
доделу стипендија у оквиру програма „1.000 младих лидера“. Прослављени 
кошаркаш Владе Дивац је изјавио да је његова хуманитарна организација 
добила 390.000 евра за пројекат „Раисе“, који подразумева економску и 
друштвену интеграцију 100 домаћинстава избеглих и интерно расељених 
особа, којима је кроз акцију „Можеш и ти“ решено стамбено питање. Извршни 
директор „Групе 484“ Миодраг Шреста казао је да је ова организација добила 
520.000 евра за пројекат „Социјална и економска интеграција избеглих и 
расељених лица у колективним центрима Србији“.  
 
 
 

ПУНА УСТА ХВАЛЕ 
Дневник, 17.10.2008; Страна: 4 

 
ВЛАДА СРБИЈЕ РЕЗИМИРАЛА СТО ДАНА ВЛАСТИ 
 
Премијер Србије Мирко Цветковић изјавио је јуче да је Влада Србије за првих 
100 дана рада била успешна, да је усвојила 70 закона, велики број уредби и 
одлука, као и да је почела са реализацијом основних циљева из експозеа. Он је 
навео да је усвојено 20 закона у области стицања кандидатуре за чланство у ЕУ и 
либерализације визног режима Уније према Србији. У успехе Владе Цветковић је 
убројао и потписивање споразума са НАТО о безбедности информација, као и 
усвојање резолуција у Генералној скупштини УН да се од Међународног суда 
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правде затражи мишљење о легалности проглашења независности Косова... 
Говорећи о сарадњи са Хагом, Цветковић је изразио уверење да ће она бити 
окончана, односно да ће преостала двојица оптужених бити пронађена и изручена 
том Суду. Премијер је, између осталог, рекао да је долазак италијанског Фијата 
најозбиљнији пројекат у смислу побољшања привредног амбијента. Прецизирао је 
да је инвестиција вредна 710 милиона евра и да ће омогућити отварање 2.430 
радних места. Заменик премијера и министар полиције Ивица Дачић изразио је 
задовољство сарадњом с партнерима у Влади, указујући на то да је њихов 
заједнички циљ стварање Србије као демократске, целовите, економски и културно 
развијене и социјално праведне државе. Говорећи о раду свог ресора, Дачић је 
рекао да је МУП у првих 100 дана од формирања Владе обезбеђивао 12.075 јавних 
скупова, на којима је учествовало више од пет милиона грађана. – На територији 
Србије очуван је јавни ред и мир. Сви уложени напори обезбедили су стабилно 
стање. Повећали смо сигурност грађана – констатовао је Дачић, и навео да је 
очувана безбедност на југу Србије, а да је посебан акценат полиција дала на 
сузбијање наркокриминала, као најзаступљенијег у Србији. По речима министра 
полиције, откривено је 11 наркокриминалних група, ухапшена 53 члана тих група, 
реализовано 2.043 заплена и одузето 922 килограма опојних дрога. Дачић је указао 
на то да је у области сузбијања привредног криминала откривено 2.295 кривич них 
дела, као и да је сужено поље деловања финансијског криминала, а да је повећана 
ефикасност у решавању кривич них дела с непознатим извршиоцем, која сада 
износи 60 одсто. Како се чуло број саобраћајних несрећа и пожара на отвореном 
током протеклог лета је смањен. – Србија ће бити јака онолико колико има јаку 
војску и полицију – закључио је Дачић на седници Владе Србије.  
 
 
Антрфиле: 
Крајем 2009. следи усклађивање пензија са зарадама Потпредседник Владе за 
социјална питања Јован Кркобабић рекао је да се ова влада „огласила као европска 
и социјално одговорна“. Он је најавио да ће повећање пензија од десет посто бити 
исплаћено у новембру. Како је рекао, у припремама су измене Закона о пензијском 
и социјалном осигурању „по којима ће се до краја 2009. године прећи на 
усклађивање пензија с кретањем зарада на нивоу од девет посто“. Кркобабић је 
најавио и бесплатно лечење за лица старија од 65 година, као и она која имају 
пензију мању од републичког просека. Како се чуло, с новембром ће 
стартовати и Центар за азил, по програму реадмисије, а биће у саставу 
Комесаријата за избеглице. 
 
Ђелић најавио појефтињење хране 
Ђелић је јуче на седници Владе рекао да су „цене хране и енергената у протеклих 
18 месеци расле, али последњих неколико недеља и месеци дошло је до одређеног 
смањења“. – И као што видимо у случају нафте – а ја и ми сви очекујемо и у 
домену хране – да ће се то брзо одразити и на куповну моћ наших грађана - 
устврдио је Ђелић.  
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ДЕСЕТ ОДСТО СРБА СИРОМАШНО 

Курир, 17.10.2008; Страна: 8 
 
Црвени крст Србије 
 
БЕОГРАД - У Србији, према подацима из Стратегије за смањење сиромаштва, 
10 одсто становника живи испод границе сиромаштва, а стопа незапослености 
је 24 одсто, саопштио је јуче Црвени крст Србије. Поводом обележавања 
Међународног дана борбе против глади и Међународног дана борбе против 
сиромаштва - 17. октобра, Црвени крст је најавио да ће кроз мрежу локалних 
организација анимирати предузећа и грађане да у оквиру могућности помогне 
најсиромашније грађане. Црвени крст подсећа да у Србији борави „90.000 
регистрованих избеглица из Хрватске и Босне и Херцеговине, 200.000 
избеглица које су добиле држављанство Србије и 209.700 регистрованих 
интерно расељених са Косова и Метохије“.  
 
 
 
 
 

БОГДАНОВИЋ ОСУДИО НАПАД КОД СУВЕ РЕКЕ 
Политика, 17.10.2008; Страна: А12 

 
Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић оштро је осудио инцидент 
близу места Дворане код Суве Реке, када је група неидентификованих 
нападача отворила ватру на припаднике УНХЦР-а и Данског савета за 
избеглице који су водили шест расељених Срба у обилазак села из којих су се 
иселили пре девет година, саопштено је из министарства. Напад, у којем срећом 
није било страдалих, усмерен је ка спречавању процеса повратка расељених 
Срба са Косова и Метохије, оценио је министар Богдановић. Министарство за 
Косово и Метохију повратак расељених Срба у покрајини сматра 
приоритетним задатком и на томе ће истрајати, истакао је министар 
Богдановић.  
 
 
 

ДИЈАЛОГ О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИЗБЕГЛИЦА 
Политика - специјални додатак, 17.10.2008; Страна: 8 

 
ВИСОКИ КОМЕСАР УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
На иницијативу Високог комесара УН за избеглице, овогодишњи Дијалог о 
изазовима правне заштите избеглица биће посвећен дуготрајним избегличким 
кризама. 
Високи комесар Антонио Гутереш покренуо је почетком године иницијативу 
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да се идентифукује пет земаља у свету које збрињавању избеглице дуги низ 
година. 
Намера Високог комесара је да се идентификују конкретна решења за ове 
избеглице у овм земљама, те да се упути још један апел међународној 
донаторској заједници да помогне у њиховој реализацији. Србија је једина 
земља на тлу Европе у којој преко 96.000 избеглица из Босне и Херцеговине и 
Хрватске живи у ситуацији дуготрајне избегличке кризе. Дијалог о изазовима 
правне заштите избеглица који ће бити одржан 1011. децембра у Женеви 
представља нову могућност за Србију да информише међународну јавност о 
врсти потребних решења за преостале избеглице.  
 
 
 
 

ДОНАЦИЈА 1,010.000 ЕВРА 
Преглед, 17.10.2008; Страна: 20 

 
Поклон Народној канцеларији, фондацији „Дивац“ и Групи 484 
  
Фондација Уникредит групе (Уникредит Гроуп) „Унидеја“ (Унидеа) поклонила је 
1,010.000 евра Народној канцеларији председника Републике Србије, хуманитарној 
организацији „Дивац“ и невладиној организацији Група 484. Председник „Унидеје“ 
Паола Пјери изјавила је да фондација у сарадњи са Уникредит банком помаже 
организацијама у Србији које раде са избеглим и интерно расељеним особама и 
омладином. „Унидеја“ је Групи 484 поклонила 520.000 евра за реализацију пројекта 
су усмерених на хуманитарну, медицинску и правну помоћ, као и психосоцијалну и 
економску подршку избеглим и интерно расељеним лицима. Тиме је директна 
помоћ обезбеђена за најмање 2.500 људи из колективних центара и 500 
избеглих и расељених лица која живе у приватном смештају. Програм је 
отворен и за социјално угрожено локално становништво. Хуманитарној 
организацији „Дивац“ поклоњено је 390.000 евра за реализацију пројекта 
„Рејз“ (РАИСЕ) за реализацију пројекта економске и друштвене интеграције 
100 домаћинстава избеглих и интерно расељених лица, којима ће кроз акцију 
„Можеш и ти“ бити решено стамбено питање. Њима ће сада бити омогућено да 
самостално привређују средства за живот. Новосадски хуманитарни центар је 
партнерска организација која ће спроводити овај пројекат. Народној 
канцеларији је за програм „1.000 младих лидера“ уручена донација од 100.000 евра 
за доделу стипендија намењених мотивацији успешних студената да своју 
професионалну каријеру започну у Србији. Сам програм представља дугорочно 
стратешко улагање у људски потенцијал, а његов циљ је да се промовишу лидерски 
потенцијали и активности младих који су заинтересовани да допринесу 
демократском, економском и културном развоју наше земље. Директор Народне 
канцеларије Татјана Пашић објаснила је да ће донација бити искоришћена за 
доделу 40 стипендија износа од по 2.000 евра, које би требало да допринесу борби 
против одлива мозгова.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 18.10.2008. год. 
 
 
 
 

БОГДАНОВИЋ: РЕАЛИЗОВАНО 97 ОДСТО ПЛАНИРАНОГ 
Данас, 18.10.2008; Страна: 2 

 
Осојане - Министарство за Косово и Метохију је у протеклих 100 дана 
реализовало више од 97 одсто планираних активности у свим областима и 
рада, изјавио је јуче у Осојану министар за Косово Горан Богдановић. Он је 
поводом 100 дана рада Владе набројао активности у свим областима којима се 
Министарство бавило. Богдановић је поновио да „Влада Србије према Косову 
води активну политику“ дипломатским и правним средствима у 
међународним институцијама и у складу са међународним правом, као и у 
правцу побољшања живота Срба на Косову. 
Министар је истакао да је Србија остварила дипломатску победу у УН и додао да 
ће се правним путем борити за повраћај узурпиране имовине на Косову. 
Богдановић је као приоритете за побољшање живота Срба на Косову означио 
развој малих и средњих предузећа, запошљавање и стварање услова да људи 
живе од свог рада, као и побољшање комуникација. Богдановић и председник 
Координационог центра за Косово Звонко Стевић обишли су јуче радове у основној 
школи „Радош Тошић“ и зграду Задружног дома у Осојану који се реновирају 
средствима Министарства за Косово. Министар је разговарао са житељима 
метохијских повратничких села, а током дана посетио Пећку патријаршију и 
Високе Дечане.  
 
 
 

НЕМА ПРОМЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
Курир, 18.10.2008; Страна: 2 

 
 
ОСОЈАНЕ - Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је јуче да 
Србија није променила политику према Косову и Метохији и да садашња 
републичка влада интензивније наставља борбу за очување територијалног 
интегритета државе. 
- Наша два основна циља су борба за очување територијалног интегритета 
Србије и јачање српске заједнице у покрајини и ми ћемо у будуће много више 
улагати у ове просторе, како би створили услове за повратак расељених - 
рекао је Богдановић.  
 
 



 2 

 
„УНИДЕА” ПОМАЖЕ МЛАДИМ ЛИДЕРИМА И ИЗБЕГЛИЦАМА 

Дневник, 18.10.2008; Страна: 6 
 
Фондација “Унидеа”, коју је основала “Уникредит банка”, помоћ и ће са од 
1.010.000 евра три програма у Србији. Програмом “Миграције” 520.000 евра 
намењено је социјалној и економска интеграција избеглица. У колективним 
центрима добиће га најмање 2.500 људи и још 500 избеглих који живе у 
приватном смештају. Овај програм отворен је и за социјално угрожено локално 
становништво. Хуманитарна организација “Дивац” ће за програм РАИСЕ 
добити 390.000 евра, а за интеграцију 100 избеглих домаћинстава кроз акцију 
“Можеш и ти да решиш стамбено питање”. Партнер за овај програм је 
Новосадска хуманитарна организација. За програм “Хиљаду младих лидера”, чији 
је покровитељ Народна канцеларије председника Србије је одвојено 100.000 евра, 
како би се успешни студенти мотивисали да каријеру започну у Србији. Иначе, 
“Унидеа” ради у 22 земље, свима где послује и “Уникредит банка”.  
 
 
 
 

ЉАЈИЋ ТРАЖИ ПОМОЋ ЗА СИРОМАШНЕ 
Глас Јавности, 18.10.2008; Страна: 6 

 
БЕОГРАД - Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић позвао је јуче 
локалне самоуправе у Србији да омогуће субвенције за плаћање комуналних 
услуга и електричне енергије најсиромашнијим слојевима становништва. 
Љајић је новинарима рекао да је то једна од мера која би могла да ублажи ефекте 
најављених поскупљења код најсиромашнијих, јавила је Бета. Он је прецизирао да 
су најсиромашнији слојеви становништва у Србији старији од 65 година, као 
и ромска и избегличка популација. 
- Поскупљења јесу удар на буџет за најсиромашније у Србији и морамо да 
размишљамо о начинима на које људима можемо да олакшамо - казао је Љајић. 
Љајић је позвао издаваче да у што већем броју учествују у акцији донирања књига 
за децу без родитељског старања која ће трајати до средине новембра. 
Национална канцеларија за књижевност обезбедила је 5.000 књига за домове за 
децу без родитељског старања, а прве књиге данас су уручене штићеницима Дома 
за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској улици у Београду. 
- Циљ нам је да до краја акције сакупимо 100.000 књига и због тога апелујем на 
издаваче да се укључе и омогуће уживање у књигама и оној деци која би то желела, 
али немају могућности - казао је Љајић.  
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ОКО 6.000 ГРАЂАНА СРБИЈЕ ЗАХТЕВА АЗИЛ 

Данас, 18.10.2008; Страна: 21 
 
Женева  
- Србија се налази на списку 10 земаља чији су грађани поднели највише 
захтева за азил у првој половини 2008. године, саопштио је данас Високи 
комесаријат УН за избеглице (УНХЦР). Највише захтева поднели су Ирачани 
(19.500), затим Руси (9.400) и Кинези (8.700), наводи се у саопштењу те 
организације са седиштем у Женеви и додаје да је из Србије стигло око 6.000 
захтева за азил. После Ирака, Русије, Кине и Србије, највише захтева поднето 
је из Сомалије, Пакистана, Авганистана, Мексика, Нигерије и Ирана. Земље 
које се тражи за азил су САД и европске државе, претежно Шведска, Немачка и 
Холандија, наводи се у извештају.  
 
 

 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗА АЗИЛАНТЕ 

Политика, 18.10.2008; Страна: А9 
 
Правилник о здравственим прегледима људи који траже азил приликом 
пријема у Центар за азил објављен је у најновијем „Службеном гласнику”. 
Здравствени преглед особа које траже азил обухвата анамнезу (заразне и 
незаразне болести, вакцинални статус), објективни преглед и друге 
дијагностичке прегледе. Дијагностички преглед на заразне болести обухвата 
лабораторијски преглед крви, снимак плућа на туберкулозу и лабораторијски 
преглед столице на узрочнике трбушног тифуса и паратифуса, других 
салмонела, шигелоза и цревних протозоа. 
 
 
 
 

ГЛАДНО 300 МИЛИОНА ДЕЦЕ 
Борба, 18.10.2008; Страна: 1 

 
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА 
 
Више од 10 одсто становништва Србије данас живи испод границе 
сиромаштва, а према подацима из Стратегије за смањење сиромаштва, међу њима 
нису само незапослени, већ и пензионери, који су након радног века принуђени да 
живе са минималним пензијама. 
Како многи нису у стању да у позним годинама раде, једино решење виде у 
народним кухињама. Ипак, најугроженији су Роми и избеглице. Упркос 
настојањима да се сиромаштво искорени или бар смањи, само у Београду више од 
5.000 људи користи услуге народних кухиња. За утеху је једино податак да је број 
корисника смањен последњих година. Међутим, чињеница је да многи који би 
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могли да користе ову помоћ то не чине због срама од сиромаштва које им је 
наметнуто. 
Међу корисницима народних кухиња највише је пензионера, којима је бесплатан 
оброк једини начин да преживе од почетка до краја месеца. Према подацима УН, 
око 815 милиона људи, међу којима је око 300 милиона деце, или сваки седми 
становник планете, нема довољно хране. Према проценама УН, 24.000 људи 
свакога дана умире у свету због недостатка хране или од последица болести 
које су повезане са недовољном или недоговарајућом исхраном. Према 
подацима Уницефа, у Србији се чак 155.000 деце суочава са сиромаштвом, а 
готово половина ромске деце не поједе ниједан оброк дневно. Поред деце, 
социјално најугроженији су старији људи, али и Роми и избеглице. 
"46 посто ромске деце нема оброк сваког дана и то је готово алармантна 
податак да 60 посто Рома живи у такозваним нехигијенским насељима, којих 
има око 600 у Србији, 600 оних који су регистровани, у којима живи преко 100 
припадника ромске заједнице", каже Министар рада и социјалне политике Расим 
Љајић. 
"Роми су, без сумње, најугроженија мањинска група и економском и у социјалном 
и у сваком другом смислу", каже он. Министар је јуче, на Светски дан борбе 
против сиромаштва посетио децу без родитељског старања у Звечанској улици у 
Београду и поделио књиге у оквиру акције "Сваком детету књига", у организацији 
"Народне књиге" и Националне канцеларије за књижевност. Деца су поклоне 
прихватила са одушевљењем, а васпитачице у дому кажу да је помоћ увек 
добродошла. 
Иначе, министар Љајић изјавио је јуче и да ће најновија поскупљења утицати 
на животни стандард најугроженијих грађана а пре свих сиромашне деце, 
старих, избеглица и припадника ромске заједнице. "Ово јесте удар на 
најсиромашније у Србији и мораћемо да размишљамо о начинима којима би 
људима олакшали ово поскупљење", рекао је Љајић у Дому за зашститу одојчади, 
деце и омладине у Звечанској улици у Београду. Министар је истакао да влада, у 
овом тренутку, може да апелује на локалне самоуправе да омогуће 
субвенционирање одредјених услуга које се пружају на локалном нивоу. Он је 
нагласио да би влада, такодје, могла да размишља о неким врстама олакшица, као 
што је најавио премијер Мирко Цветковић, а то се пре свега односи на могућност 
одложеног плаћања рачуна за гас или плаћања у више рата. Премијер је то 
предложио пошто је гас у Србији поскупео 15. октобра за око 60 одсто, а највећим 
процентом поскупљења бухваћене су категорије домаћинстава и даљинских 
система грејања. Са друге стране, шеф посланичке групе "За европску Србију" 
Нада Колунџија оценила је да је ултимативан захтев Лиге социјалдемократа 
Војводине да предстанвици владе одговоре зашто је поскупео гас непотребан, јер и 
владајућа већина инсистира да се градјанима предоче сви разлози за поскупљења 
последњих дана. 
"Није било неопходно постављати такву врсту ултиматума, јер сматрамо да су 
поскупљења информације од јавног интереса и градјани морају да знају зашто је то 
урадјено", казала је Колунџија новинарима у парламенту. Лидер ЛСВ Ненад Чанак 
је раније најавио да ће пет посланика те странке, који и даље делују у оквиру 
посланицког клуба ЗЕС, ускратити поверење влади и престати да учествују у раду 
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Скупштине ако не добију објашњење зашто је гас поскупео чак 60 одсто. 
Упитана шта ће бити ако посланици ЛСВ не буду задовољни објашњењем и даље 
остану при томе да не гласају за владине предлоге, Колунџија је одговорила : "О 
томе ћемо причати ако то буде тема".  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 19.10.2008. год. 
 
 
 
 

СЕДМИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА АЗИЛ 
Вечерње Новости, 19.10.2008; Страна: 2 

 
ВЕСТ У ТРИ РЕЧЕНИЦЕ 
 
Србија је заузела седмо место на списку држава чији су грађани највише 
тражили азил у првој половини ове године, саопштио је Комесаријат за 
избеглице Уједињених нација. Из Србије је у периоду од јануара до јуна 2008. 
стигло 6.200 захтева за азил, што је за 19 одсто мање у односу на последњих 
шест месеци 2007. године. На врху листе азиланата налазе се Ирачани са 
19.500 захтева, а за њима следе Руси и Кинези, а земље које добијају највише 
молби азиланата су САД, Канада, Француска и Велика Британија.  

 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ НИСУ СТРАНЦИ 
Политика, 19.10.2008; Страна: А7 

 
Посланици су у поподневном делу седнице расправљали о амандманима на 
Предлог закона о странцима, којим се уређују услови за улазак, кретање и 
боравак странаца на територији Србије. Влада је од 41 уложеног амандмана 
прихватила четири, међу којима је и амандман Милорада Бухе (СРС), који је 
тражио да се закон не примењује на „странце који су стекли избеглички 
статус”.  
Влада је, такође, прихватила и амандман три посланика ДСС-а, па странци неће 
морати да уз захтев за одобравање привременог боравка у Србији прилажу и 
„одговарајућу исправу да нису осуђивани”. Прихваћен је и амандман Марка 
Ђуришића (ДС), па ће правна и физичка лица која угосте странца, са 
накнадом, или без накнаде, бити дужна да надлежном органу пријаве боравак 
странца у року од 24 часа, уместо, како је влада предложила, у року од 12 сати.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 20.10.2008. год. 
 
 
 
 

ОДЛАЗЕ 
Глас Јавности, 20.10.2008; Страна: 2 

 
БЕОГРАД - Све више Срба исељава се из Косовског поморавља, са подручја на 
коме, уз север покрајине, живи највише српског становништва. Из села 
Партеша код Гњилана за само три месеца, од јула до септембра, иселило се 17 
српских породица, у сеоској школи је око 50 ђака мање, а све породице добиле 
су азилантски статус у Луксембургу, Швајцарској, Шведској и Норвешкој.  

 
 
 
 

СЕДМИ ПО БРОЈУ АЗИЛАНАТА 
Правда, 20.10.2008; Страна: 5 

 
Србија је заузела седмо место на списку држава чији су грађани највише 
тражили азил у првој половини ове године, саопштио је Комесаријат за 
избеглице Уједињених нација (УНХЦР) са седиштем у Женеви. Из Србије је у 
периоду од јануара до јуна 2008. стигло 6.200 захтева за азил, што је, међутим, 
за 19 одсто мање у односу на последњих шест месеци 2007, наводи се у 
извештају УНХЦР. У току првих шест месеци 2008. године 27 земаља 
Европске уније је регистровало 103.500 нових захтева азиланата.  

 
 
 

ОГЊИШТА ЗА АМАНЕТ 
Вечерње Новости, 20.10.2008; Страна: 17 

 
Срби у Далмацији обнављају манастир Драговић из ЏИВ века 
 
Тешко је борити се с Томпсоновим песмама 
 
ПРЕ две стотине година, када су Французи владали Далмацијом, село Врлика 
је постала општина у шибенском котару са 5.218 становника. У селу и 
околним насељима Кољане, Цивљани и Цетина било је тада 380 кућа 
православаца. Данас их има само три читаве и насељене. Како прилазимо 
Врлици на свакој бандери се појављује хрватска заставица. Пре уласака у град на 
обали језера Перућа, аутобус пролази кроз неколико напуштених села, у којима су 
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једини знаци некадашњег живота спаљене куће. Куће у главној врличкој улици 
облепљене су плакатима са ликовима Мирка Норца и Анте Готовине, као и 
постерима, старим позивима на прославу годишњице акције “Олуја”. Неколико 
дечака пролази улицом у мајицама хрватске поп-националистичке звезде Марка 
Перковића Томпсона. 
- У Цивљанима је 250 српских домаћинстава празно. Нико од избеглих се не 
враћа, иако дођу лети да сређују куће и обнављају имање. Овде поред 
манастира Драговић некада су били српски виногради и оранице, сада је 
коров. Тренутно у Цивљанима живи моја сестра, ја и наша комшиница, која има 88 
година. Некад овде зимује још једна мајка са сином. И више нема никог од Срба. 
Да нам нема манастира и ми бисмо се одселили - прича Ђуро Смиљанић и показује 
своју бомбардовану кућу, а онда наставља шапатом: 
- Томпсон је у Сињу недавно одржао концерт пред десет хиљада људи и запретио 
да Србима није више место у Хрватској. Шта ја сад да радим? Срби су у област 
Врлике дошли бежећи од Турака после Боја на Косову. Тада су 1395. године на 
ободу реке подигли манастир Драговић, који је кроз историју више пута рушен и 
три пута премештан. Старешина манастира је данас млади игуман Васлухије. 
Игуман је млад, још у тридесетим, и заједно са оцем Јованом, од пре четири 
године, служи у манастиру који датира из 16. века. Некад је служио у Книну. 
- Због ратова и прогона наши људи су овде долазили и одлазили у таласима. Кад је 
био потоп 1958. године, отишло је 3.000 Срба, тад их је отишло много. А у овом 
последњем рату још више. У недавној ратној трагедији на простору Далмације, 
манастир Драговић је поново доживео велико страдање, остао је без монаштва 
1995. године, опустошен је и остављен пуст са срушеним и уништеним 
манастирским конацима. Лагано га уз помоћ народа и државе обнављамо - прича 
нам игуман Васлухије. 
У неким списима је стајало да је пре рата у бившој Југославији у врличкој 
општини живело 9.000 Срба и приближно толико Хрвата. Већину 
становништва општине Врлика данас чине Хрвати - 92 одсто, а Срби су 
мањина са 4 одсто житеља. Врлика је варош раштркана по брдовитом крају изнад 
вештачког језера Перућа. У центру се налази школа окружена лепо уређеним 
зеленилом, која својим модерним изгледом овом селу даје урбанију ноту. Српске 
куће се налазе, углавном, у брдима изнад Врлике. Са друге стране магистрале 
налази се православно гробље, које ретко ко обилази. Само неколико српских 
кућа је остало очувано захваљујући напорима бившег општинског 
руководства. Откако је ХДЗ преузео Врлику, помоћ Србима је све мања. 
Игуман и свештенство су ипак успели од власти коју куну да извуку за 
одржавање храмова.  
 
Антрфиле: 
ТРИ ПУТА УНИШТАВАН 
 
ТУРЦИ су манастир два пута палили и рушили, а Хрвати једном. Срби су га 
обнављали и ту се челичили за борбе и боље дане. Тек половином прошлог 
века, када више није било опасности од Турака, Срби су изнели стари 
манастир Драговић из скривеног кањона на најлепше видно место на питомој 
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узвишици где се састају две реке. - Све је то порушено, а манастирско имање 
је претворено у пустош. Знам Србе који желе да се врате у Врлику. Хрватска 
држава обезбеђује основне ствари повратницима, уведу струју и воду, остало 
ми финансирамо. Досад се нико није вратио - жали се Ђуро Смиљанић.  

 
 
 

КЛОТ ПАСУЉ И КИНЕСКА РОБА 
Вечерње Новости, 20.10.2008; Страна: 18 

 
Сиромаштво уз пензионере, незапослене... 
 
Пола милиона Срба данас једва преживљава  
 
У НОВЧАНИКУ ни 10.000 динара и рачуни за струју, воду, телефон. Грејање 
ће тек да кошта. Од кусура ваља купити хлеб, поврће, а за неке боље прилике 
и месо.  Гардероба се пазари на пијаци или "код Кинеза", а ципеле се носе док се не 
одеру ђонови. О биоскопу, књигама или кафани само се прича...Ово је прича пола 
милиона Срба. Чули су је и они богатији прошле недеље, на Међународном дану 
борбе против сиромаштва. А задужени да сиромаштво смање и беду искорене 
наставили су да рачунају колико су и шта још могу да ураде. 
- У 2002. години, према Анкети о животном стандарду, 14 одсто становништва 
налазило се испод линије сиромаштва, а 2007. године 6,6 одсто или око 500.000 
грађана - рекла нам је Љиљана Лучић, државни секретар у Министарству 
рада и социјалне политике. - Узроци смањења сиромаштва у Србији 
превасходно се налазе у области економског раста земље, али и у вођењу 
социјално одговорне политике. Део тога је и подршка сиромашним породицама, 
поготову онима са децом. Њима мора бити обезбеђена таква помоћ не само на 
националном, већ и на локалном нивоу. Општине имају на располагању низ мера и 
услуга које могу водити смањивању сиромаштва, као што су субвенције за вртиће, 
бесплатни уџбеници, стипендије за сиромашне ученике, бесплатан превоз, 
субвенције за комуналне рачуне... Ипак, својим стандардом сигурно не може да 
се поноси армија осиромашених пензионера, стотине хиљада незапослених, 
они који већ годинама раде "на црно", 300.000 избеглих... 
И становништво у удаљенијим деловима Србије, селима и варошицама, све више 
губи наду у скори излазак из деценијске кризе.Индекс сиромаштва у овим 
подручјима је скоро два и по пута већи од градског, а са новцем највише кубуре 
становници централне Србије. У овим местима безмало сваки десети становник 
живи у крајњој беди. У Влади наглашавају да је главни узрок сиромаштва 
незапосленост. Без посла је у Србији 21,6 одсто грађана, по чему је наша земља 
на "врху европске лествице".  
 
Антрфиле: 
УГРОЖЕНА ДЕЦА 
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ИСТРАЖИВАЊА о потрошњи полазе од тога да деца испод 13 година троше 
много мање новца од својих родитеља, али, иако је ово узето у обзир, резултати су 
показали да је чак 21 одсто деце сиромашно! По овим подацима, деца су у горој 
позицији од старијих грађана. 
- У 2002. години је међу сиромашнима било 26,8 одсто деце до 14 година, а 
2007. године их је било 18,2 одсто - прича Лучићева. 
 
ЖЕНАМА ЛОШИЈЕ 
 
ЖЕНЕ у Србији су у свим друштвеним групама сиромашније од мушкараца - 
упозорава Аутономни женски центар. - Посебно су угрожене жене на селу, 
неписмене, оне које зависе од издржавања других, незапослене, старије, самохране 
мајке, којих у популацији процентуално има више од мушкараца. 
Како упозорава Центар, сиромаштво жене представља кршење њихових људских 
права на здравље и благостање, храну, адекватно становање, сигурно и здраво 
окружење, социјалну сигурност, запослење и развој.  

 
 
 

ДУГ ПУТ ДО ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 
Пресс, 20.10.2008; Страна: 21 

 
Мештани насеља Грмовац имају само струју, док су им асфалт, канализација 
и вода још увек недостижан сан, који чекају 12 година. После скоро годину и по 
дана од добијања струје, у земунском насељу Грмовац мало боље се живи. У 
ствари, тек је почело да се живи, јер су се од када је струја уведена многи вратили 
својим, допола изграђеним кућама. Међутим, насеље у које су се пре 12 година 
доселиле углавном избеглице из Хрватске и Босне ни данас нема воду, 
канализацију, а ни асфалтиране путеве сем оног главног који пролази дуж 
целог насеља. 
 
Мештани кажу да имају више оног „што немају", него „што имају". Немају 
воду, пут, канализацију, превоз, продавницу... Имају струју, а добиће и цркву, 
за коју је општина дала скоро десет милиона динара. Према њиховим речима, 
воду набављају из два бунара, или је купују. Тек одскора имају две продавнице и 
једну пекару. Канализација није још ни у плану... Најближе аутобуске станице су у 
Добановцима. До тамо неки стопирају, неки моле суседе који имају кола да их 
превезу, а неки пешаче. 
- Замислите каква нас мука снађе кад падну кише или снег... Обувамо оне велике 
гумене чизме и тако одводимо децу до главног пута. Ту им скидамо гумене чизме и 
обувамо ципеле или патике - причају Мира и Данијела Ресан. Нади Павловић, 
међутим, најтеже пада то што немају пијаћу воду. 
- До града често не идем, али без воде не могу да живим. Стварно је тешко. 
Мислим да би сви челници у граду требало да знају за наше проблеме - 
револтирано прича ова пензионерка. У општини Земун добро знају за проблеме 
Грмовчана. Славко Јерковић, председник општине Земун, каже да је још на радном 
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доручку са градоначелником Драганом Ђиласом изнео проблеме овог насеља. 
- Аутобус за ђаке сам тражио још одавно, али тада у граду није било слуха за 
општину Земун. За израду пројекта водоводне мреже из буџета града издвојено 
је 500.000 динара. Ми очекујемо сваким даном да нам град да сагласност и да 
почнемо са израдом пројекта. Израда би трајала око два месеца, негде до Нове 
године - објашњава Јерковић. Ако све буде ишло по плану, водоводна мрежа би 
требало да почне да се гради на пролеће. Почеће се од цркве и радиће се 
циркуларно, наводи Јерковић, додајући да ће увек наћи времена за Грмовчане.  
 
Антрфиле: 
ДЕЦА ДОБИЛА ПРЕВОЗ 
 
Малишани из насеља Грмовац који иду у основну школу „Стеван Сремац" у 
Добановцима недавно су добили превоз минибусом од центра свог насеља до 
школе. Деца су до сада дужину од седам километара до школе углавном прелазила 
са својим родитељима пешице, колима, а понекад и стопирањем. Сваког дана 
минибус долази по децу испред локалне цркве која се гради и на исто место их 
враћа после наставе. 
 



 
 

PRESS CLIPPING 
 

Уторак 21.10.2008. год. 
 
 
 
 

КРОВ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Вечерње Новости, 21.10.2008; Страна: 25 

 
СВИЛАЈНАЦ - Заједничким пројектом Европске агенције за реконструкцију и 
развој, грчке невладине организације "Европске перспективе" и општине 
Свилајнац, која је обезбедила земљиште и инфраструктуру, на локацији Ресје, 
на периферији града, подиже се стамбени објекат за трајни смештај расељених 
лица. Ради се о згради са 15 станова од 30 до 50 квадрата, а укупна вредност 
инвестиције износи 230.000 евра - не рачунајући удео свилајначке општине. 
Грађевинске радове изводи "ОГИП инжењеринг" из Краљева, а завршетак објекта 
и усељење станара планирани су до средине наредне године.  
 
 
 

НАЈКРАЋЕ „АЕРОДРОМСКЕ“, А НАЈДУЖЕ „Д“ ВИЗЕ 
Данас, 21.10.2008; Страна: 2 

 
Посланици Скупштине Србије јуче наставили расправу о амандманима на Закон о 
странцима 
 
Београд - Посланици Скупштине Србије јуче су наставили расправу о 
четрдесетједном амандману на Предлог закона о странцима којим се уређују 
услови за улазак, кретање и боравак странаца и надлежност, односно послови 
органа државне управе у вези са уласком, кретањем и боравком странака у 
Србији.  
Од 41 поднетог, влада је усвојила четири амандмана. Усвојен је амандман 
Милорада Бухе (СРС) који је тражио да се закон не примењује на странце који 
су стекли избеглички статус. Влада је прихватила и предлог три посланика ДСС, 
па странци убудуће неће морати уз захтев за одобравање привременог боравка у 
Србији да прилажу и одговарајућу исправу да нису осуђивани. Прихваћен је и 
амандман Марка Ђуришића (ЗЕС) којим је првобитни рок од 12 сати у коме правна 
и физичка лица која угосте странца, са или без накнаде, треба да пријаве његов 
боравак, продужен на 24 сата. Усвајање овог закона, као и оних о заштити државне 
границе и о заштити података о личности, услови су за визну либерализацију са 
земљама ЕУ. 
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Уколико посланици усвоје тај закон, Влада ће убудуће моћи да одлучи да ли је из 
безбедносних разлога одређеним путницима, на пример оним који долазе из 
земаља у којима постоје јаке терористичке организације, потребна аеродромска „А“ 
виза. Транзитна „Б“ виза издаваће се и у дипломатским представништвима и могла 
би да важи и за више путовања кроз Србију у периоду од шест месеци, с тим да 
један пролазак не би могао да траје дуже од пет дана. Предвиђено је да „Ц“ виза 
важи за краћи боравак. Она се издаје за туристичка, пословна и друга путовања, а 
непрекидни боравак или укупно трајање више узастопних боравака странца може 
да траје најдуже 90 дана и у периоду од пола године, од првог уласка у Србију. 
Страни држављанин који намерава да борави више од 90 дана у Србији мораће да 
за привремени боравак прибави „Д“ визу од дипломатског или конзуларног 
представништва Србије у земљи из које долази. Та виза би важила годину дана, а 
особљу дипломатских представништава и дуже, док би странцу који је члан уже 
породице српског држављанина привремени боравак могао да се продужи на време 
до три године или до испуњења услова за стално настањење. Странац коме је 
изречена заштитна мера удаљења или мера протеривања и странац кога треба 
вратити на основу међународног уговора, одмах ће бити принудно удаљен или ће 
му бити изречена мера обавезног боравка у одређеном месту, који не може трајати 
дуже од 180 дана. Стални боравак странцу биће одобрен уколико је у Србији, 
на основу одобрења, боравио дуже од пет година или је најмање три године у 
браку са српским држављанином, затим малолетнику чији је један од 
родитеља држављанин Србије или странац стално настањен, као и странцу 
који је пореклом са територије Србије.Тај пропис се не би односио на странце 
који су поднели захтев за добијање азила или којима је дат азил, а ни на 
странце који по међународном праву уживају привилегије и имунитете.  
 
 
 

ВОЈВОДИНА ДОБАР ПРИМЕР ЗА РЕГИОН 
Данас, 21.10.2008; Страна: 17 

 
Почело обележавање недеље УН 
 
Нови Сад - Председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић састао 
се јуче са делегацијом Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација 
коју је предводио Ленарт Котсалаинен, шеф Председништва УНХЦР-а за 
Србију и председавајући радне групе агенције Уједињених Нација о Ромима 
чиме је започета је овогодишња „Недеља Уједињених нација у Србији“, која се 
обележава сваке године у недељи у којој пада 24. октобар, а када се традиционално 
обележава и дан о организацији Уједињених нација. Котсалаинен је похвалио рад 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Оцена 
представника УНХЦР гласи да је Војводина у овим активностима достигла 
висок ниво и да на сваки начин може да послужи као изузетно добар пример 
свим земљама у региону Југоисточне Европе.  
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КОНГРЕС О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ 
Правда, 21.10.2008; Страна: 9 

 
Државни секретар Министарства здравља Србије др Невена Карановић 
отворила је у „Сава центру" 13. Национални конгрес удружења психијатара 
Србије, истакавши да ментални поремећаји представљају други највећи 
проблем јавног здравља у нашој земљи. 
Она је указала да је у периоду од 1999. до 2002. број менталних поремећаја у 
Србији порастао за 13,5 одсто, оценивши да је то последица рата, санкција, 
бомбардовања и имиграције, са око 500.000 избеглих и раоељених људи, док је 
сада тај проблем потенциран транзицијом, губитком посла и економоком 
несигурношћу.  
 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ НИСУ СТРАНЦИ 
Вечерње Новости, 21.10.2008; Страна: 6 

 
ВЛАДА ПРИХВАТИЛА АМАНДМАНЕ ПОСЛАНИКА 
 
СТРАНЦИ који дођу у Србију неће морати да уз захтев за одобравање 
привременог боравка подносе и потврду да нису осуђивани. Они који угосте 
странце имаће дупло дужи рок да пријаве њихов долазак - 24 часа уместо 12, а 
на оне који су стекли избеглички статус Закон о странцима се неће ни 
односити. Ове измене биће унете у предлог Закона о странцима пошто је Влада 
Србије прихватила четири амандмана народних посланика.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 22.10.2008. год. 
 

 
 
 

ПЕНЗИЈЕ ВЕЋЕ, ЦЕНА НЕПОЗНАТА 
Данас, 22.10.2008; Страна: 4 

 
Сто дана рада Јована Кркобабића, потпредседника Владе  
Новац за мировине из редовних извора када се озбиљније организује систем 
 
Београд - Усвајање Уредбе о ванредном повећању пензија за 10 одсто и смањење цена лекова 
за 8 одсто, потпредседник Владе задужен за социјалну политику и друштвене делатности 
Јован Кркобабић навео је као наважније резултате свог рада у првих сто дана кабинета 
премијера Мирка Цветковића. 
- За ванредно повећање пензија потрошено је пет милијарди и 400 милиона динара. То неће 
угрозити економску стабилност земље, нити ће бити негативних последица на друге 
категорије грађана - нагласио је Кркобабић. Према његовим речима, значајан резултат рада 
његовог ресора је и закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, по којем ће се пензије усклађивати са просечном зарадом, који ће се „за неколико 
дана наћи пред Владом Србије“. 
- Прелазак на усклађивање пензија са кретањем зарада у 2009. изазваће разлику од пет 
милијарди динара на годишњем нивоу, а ни то неће пореметити економски систем земље - 
тврди Кркобабић. Председник ПУПС-а је најавио да ће до краја следеће године пензије 
износити 70 одсто просечне зараде. 
- Уколико озбиљније организујемо систем и уведемо контролу и обавезну уплату доприноса 
пре исплате личних доходака, онда ће се новац за исплату пензија обезбеђивати из редовних 
извора, без потребе за интервенцијом из посебних извора - оценио је Кркобабић.  
Смањење цене лекова, према његовим речима, олакшаће пензионерима са ниским 
примањима куповину медикамената. Покренута је и иницијатива за укидање партиципације 
за пружање здравствених услуга и лекова. За успех свог кабинета Кркобабић сматра и 
активности Комесаријата за избеглице, који је затекао „у јадном стању“.  
- Извршена је идентификација стања избеглих и интерно расељених лица и око девет 
милиона евра предвиђено је за решавање њихових најакутнијих проблема - навео је 
Кркобабић. Он је најавио да ће његов Кабинет, на састанку у децембру у Женеви с 
Високим комесаром за избеглице, покренути оживљавање Сарајевске декларације, 
којом су се БиХ, Хрватска и Србија обавезале да ће ефикасно решавати проблеме 
избеглих и расељених људи.  
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РАСТ ПЕНЗИЈА НЕЋЕ СРУШИТИ ДРЖАВУ 
Дневник, 22.10.2008; Страна: 3 

 
ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ЈОВАН КРКОБАБИЋ ЗАДОВОЉАН СВОЈИМ 
КАБИНЕТОМ 
 
Потпредседник Владе за социјалну политику и друштвене делатности и лидер ПУПС-а Јован 
Кркобабић оценио је да су ванредно повећање пензија за 10 одсто и смањивање цена лекова 
највећи успеси његовог кабета у првих 100 дана. На „Дневниково“ питање како је смањена 
цена лекова, када неки показатељи говоре да су оне у глобалу порасле за 0,8 посто, 
Кркобабић је тада објаснио да се смањење од 8 процената односи, заправо, на део 
медикамената. – Смањена је цена оних лекова који су у највећ ем проценту у употреби код 
пензионера с малим примањима – одговорио је Кркобабић. Он је оценио да ванредно 
повећање октобарских пензија неће утицати на макроекономску стабилност, нити ће било ко 
у држави осетити негативне последице због тог повећања. Кркобабић је рекао и да су 
средства за ванредно повећ ање пензија обезбеђена, да се налазе орочена у Фонду ПИО, а 
када се буду исплаћивала у новембру, како је навео, моћи ће да се исплате из буџета или ће 
бити скинуто орочење. По његовим речима, у припреми је предлог измена Закона о 
пензијско-инвалидском осигурању, чијом применом би требало да се пређе на усклађивање 
пензија са кретањем зарада, а за неколико дана Влада Србије ће се изјашњавати о том 
предлогу. – Преласком на усклађивање пензија са кретањем зарада за 2009. годину, како је то 
предвиђено законским изменама, издвајаће се пет милијарди динара више на годишњем 
нивоу – рекао је Кркобабић, уз опаску да је „швацарска формула“ довела до тога да је за три 
године пензионерима узето 100 милијарди, док су пензије опадале. – Враћамо се на систем 
усклађивања пензија са њиховим узроцима. Извор из чега је пензија настала је плата, радни 
стаж и висина доприноса који су пензионери уплаћивали. Тај износ је узрок веће или мање 
пензије и тај параментар ће бити једини за усклађивање пензија, које ће се кретати како и 
зараде. Уколико зараде буду расле, рашће и пензије, а ако буду опадале, у истом проценту ће 
опадати и пензије! По његовој оцени, новац за повећање пензија могуће је обезбедити из 
редовних извора, али би у том случају систем наплате доприноса морао бити далеко 
ефикаснији. На питање да ли ће Међународни монетарни фонд бити, као што поједини 
економисти предвиђају, против повећања пензија, Кркобабић је навео да у недавном 
разговору са представницима ММФ-а није стекао такав утисак. Он је притом подсетио да 
ММФ у Србији тренутно има само саветодавну улогу, а да ће Влада тек одлуч ивати да ли ће 
се ући у нови аранжман с том финансијском институцијом. Упитан шта је са 
размимоилажењем с коалиционим партнерима око пензија, њиховог повећања и усклађивања 
– Млађан Динкић је недвосмислено изјавио да би повећање просеч них пензија на 70 одсто 
просека зарада било економско самоубиство – и шта ће учинити ако не прођу његове измене 
и допуне Закона о пензијском инвалидском осигурању, Кркобабић је узвратио тврдњом да 
„нема никаквог размимоилажења на званичном нивоу“ између његовог кабинета и осталих 
министарстава, као ни ПУПС-а и осталих странака владајуће коалиције. – Уколико би, 
хипотетички, цео овај пројекат био заустављен, то би тражило одређена рационална решења. 
Ја не могу сада да кажем ’шта би било кад би било’, али се надам да до таквог раскорака неће 
доћи у овој влади која делује кохезионо, као један тим – рекао је Кркобабић, уз опаску да 
„различити људи, разумљиво, другачије износе и виде проблеме и имају другачије 
приоритете”.  
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Антрфиле: 
Катанац на колективне центре 
Кркобабић је навео да је Комесаријат за избеглице, који се налази у његовој 
надлежности, затечен у “јадном стању”. „На располагању имамо око девет милона евра 
и њих ћемо употребити у наредном периоду за решавање најакутнијих проблема 
избеглица и интерно расељених лица”, рекао је Кркобабић уз опаску да постоје и 
средства из других извора којима би требало створити услове да се најзад укину 
колективни смештаји и реши проблем ове популације. Потпредседник Владе је најавио 
и покретање питања „оживљавања сарајевске иницијативе“, јер је она за Хрватску 
остала углавном мртво слово на папиру када су у питању станови, имовина и радни 
стаж избеглих и прогнаних Срба.  
 
 
 
 

ИМА НОВЦА ЗА ПЕНЗИЈЕ, АКО СВИ ПЛАТЕ ПОРЕЗ 
Глас Јавности, 22.10.2008; Страна: 7 

 
Вицепремијер Јован КркобабиЋ сигуран да Србија „неЋе пропасти“ ако испуни 
обеЋано 
 
Повишица од 10 одсто неће представљати никакав „притисак на државу“, нити ће због тога 
бити угрожена иједна друга категорија становништва, а ни студенти који демонстрирају.  
Дуг за доприносе премашио 74 милијарде динара 
 
БЕОГРАД - Уредбом о ванредном повећању октобарских пензија за 10 одсто, чије ће исплата 
почети у новембру најважнији је резултат Кабинета потпредседника владе задуженог за 
социјалну политику и друштвену одговорност - рекао је јуче Јован Кркобавић, 
представљајући резултате рада свог кабинета у првих 100 дана Владе Србије. 
Он је напоменуо да је за ту сврху већ издвојено 5,4 милијарде динара и средства су већ 
„орочена“ у ПИО Фонду. Поводом изјава да би раст пензија био опасан по макроекономску 
стабилност и да би водила у самоубиство државе, Кркобабић каже да „Сиракуза због тога 
неће пропасти“. 
- Тај новац неће представљати никакав притисак на државу, а ниједна друга категорија 
становништва неће бити угрожена, како се сада покушава представити јавности - рекао је он 
и приметио како се ствара клима да студенти, који су дали услов за наредну годину студија, 
не могу да пређу на буџет државе због ванредног повећања пензија. 
Кркобабић пориче да постоје извесна неслагања унутар владе, али ипак оцењује да је реч о 
хомогеном тиму који ће испунити предизборна обећања, иако „неки експерти вуку на своју 
страну“. 
Кркобабић је најавио и да је у припреми и предлог измена и допуна Закона о пензијско-
инвалидском осигурању, чијом применом би требало да се пређе на усклађивање пензија са 
кретањем зарада, а за десетак дана Влада Србије ће се изјашњавати о том предлогу. 
- Преласком на усклађивање пензија са кретањем зарада за 2009. годину, како је предвиђено 
законским изменама, издвајаће се пет милијарди динара више на годишњем нивоу, а то значи 
да ће укупна средства за пензије у следећој години бити само за пет милијарди динара већа од 
овогодишњих - рекао је Кркобабић и подсетио да укупна потраживања државе на име 
неплаћених доприноса за пензијско инвалидско осигурање сада износе 74 милијарде динара. 
Он зато сматра да се новац за повећање пензија може наћи у редовним изворима, уколико би 
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систем наплате доприноса био ефикаснији. Учешће пензија у маси плата ове године износи 
58,8 одсто док ће следеће године бити 61 проценат, што представља повећање за 1,5 одсто. 
- Изменом Закона ће се уредити да пензије зависе искључиво од плата, радног стажа и висине 
доприноса, како је то било и раније. Потребно је да сви порески обвезници измирују на време 
потраживања државе како би било новца за све - рекао је потпредседник владе.  
Антрфиле: 
Саветодавци 
 
На питање да ли ће Међународни монетарни фонд бити, као што поједини економисти 
предвиђају, против повећања пензија, Кркобабић је навео да у недавном разговору са 
представницима тог фонда није стекао такав утисак. Он је подсетио да ММФ у Србији 
тренутно има само саветодавну улогу, а да ће влада одлучити да ли ће се ући у нови 
аранжман с тим фондом. 
ЉајиЋ у дилеми 
Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић изјавио је да је реално повећање пензија 
од десет одсто, али да се мора решити питање такозваног редовног усклађивања пензија. 
- Ако сада идемо са повећањем од 10 одсто, онда следи и редовно усклађивање пензија, што 
износи додатних 6,7 одсто - рекао је Љајић и додао да је Министарство финансија дало 
негативно мишљење о линеарном повећању пензија које би угрозило макроекономску 
стабилност. 
 
Покренули ствари 
Кркобабић је напоменуо и да је његов кабинет почео и да решава и проблем избеглих и 
расељених лица. Комесаријат за избеглице смо затекли у јадном стању. Ажурирали смо 
спискове обезбедили додатна средства, аплицирали за ИПА фондове Европске уније за 
девет милиона евра, а циљ нам је и да покренемо спровођење „Сарајевске декларације“, 
која је за сада мртво слово на папиру. Тај документ предвиђа да се избеглицама врати 
станарско право, радни стаж и имовина, а Хрватска засад кочи тај процес - истакао је 
он.  
 
 
 

ИЗБАЦУЈУ ИЗБЕГЛИЦЕ НА УЛИЦУ! 
Газета, 22.10.2008; Страна: 15 

 
Полицијски службеници окупирали су прекјуче зграду у улици Пере Тодоровића број 
34, а потом су покушали да по пети пут иселе породицу Шуица, која живи у стану број 
50 на 12. спрату. Многобројне породице, иначе становници зграде у улици Пере 
Тодоровића, већином су избеглице из Хрватске и БиХ. Почетком деведесетих изгубили 
су све и кренули из почетка. Нажалост, судбина се поново поиграла са њима. 
- Дошли смо у Београд 1991. године и тада смо склопили уговор о становању са фирмом 
"Дипос". Плаћали смо им 450 долара, а уговоре смо продужавали сваких шест месеци. 
Од 1996. кирија нам је била 350 тадашњих марака, а последњих пет година закуп 
плаћамо без уговора. Чак су нам увели да плаћамо порез, што за ову зграду никада није 
практиковано - тврди Сима Шуица. Огорчени Шуица покушао је да откупи стан у коме 
живи са супругом Аном и ћеркама Тањом и Сањом, али су га одбили и тада је, како нам је 
рекао, почео атак на њега. 
- Рекли су ми да нисам у кругу лица која могу да откупе стан. Наводно, има много државних 
службеника без стамбеног простора. Цела зграда нема паркет, ни плочице у купатилу, 
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прозори прокишњавају, а о бубама и да не причам - прича потресени Шуица. 
Станари спорног објекта шокирани су поступцима полиције, а највише их је потресла 
изјава адвоката "Дипоса", којим је рекао да их све чека иста судбина.  



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 23.10.2008. год. 
 
 
 
 

БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ИЗБЕГЛЕ И УГРОЖЕНЕ 
Грађански лист, 23.10.2008; Страна: 10 

 
НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР 
 
Новосадски хуманитарни центар ће, у оквиру пројекта „Запослени оснажени", 
од новембра организовати бесплатне обуке за избегле и расељене особе, као и 
за локално угрожено становништво. Координатор пројекта је Дејан 
Живковић, а заинтересовани могу похађати курсеве из области животних 
вештина, предузетништва, веб-дизајна, као и обуку за административног 
асистента.  
 
 
 

РАСЕЉЕНИ ЧЕКАЈУ НА СВОЈА ПРАВА 
Политика, 23.10.2008; Страна: А20 

 
Брчко – Поводом обележавања 15. годишњице рада, Савеза удружења-удруга 
избеглица, расељених лица и повратника у Босни и Херцеговини, у Брчком је 
јуче одржан скуп на тему „Куда иде повратак у БиХ” и приказан видео запис 
„Године повратка”. 
Како је речено у периоду од 1992. до 1995. године 2,2 милиона особа у БиХ 
напустило је своје домове. Више од милион се вратило својим кућама, а 
125.000 чека да оствари то право. У последњих 12 година од потписивања 
Дејтонског споразума више од 99 одсто имовине враћено је њеним предратним 
власницима, значајан број уништених станова је обновљен, повећана је 
заступљеност мањина у јавном сектору, а сигурност повратника значајно је 
унапређена. 
Према попису из 1991. године број станова у БиХ износио је 1.074.550 од којих 
је у рату уништено 452.673. У периоду од 1996. до 2007. обновљено је 307.134 
стамбене јединице од којих 223.376 у Федерацији, 71.393 у РС и 12.365 у 
Брчком. На обнову још чека 145.539 станова од чега у Федерацији 78.271, РС 
64.267 и дистрикту Брчко 3.001 стан. Након потписивања Дејтонског 
споразума у БиХ се вратило 1.020.289 особа од којих у Федерацију 740.878 и РС 
258.029, док је процес повратка у Брчко потпуно окончан. Мирхуниса Зукић, 
председница Савеза удружења-удруга избеглица, расељених лица и 
повратника у БиХ каже да нажалост поврат имовине не прати повратак. 
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– Процес повратка и имплементација имовинских закона није једначина. Ту 
имамо велики број људи који нису могли да се врате јер није решено ни 
запошљавање односно није створен одржив повратак – рекла је Зукић. Она је 
нагласила да су, у периоду када није постојало државно министарство и када је 
процес повратка креирала политика, створена потпуно чиста етничка 
подручја, почев од Сарајевског кантона где нема предратних становника, до 
других подручја од Источне Босне, Источне и Западне Херцеговине, Кантона 
10, Кантона 1, у Ливну, Грахову где постоје људи који су се вратили, али не 
живе од свог рада. У Савезу удружења-удруга избеглица, расељених лица и 
повратника у БиХ наглашавају да тешке економске прилике, недостатак 
посла, често дискриминаторски однос према повратницима и закаснели 
програми такозваног одрживог повратка довели су велики број становника 
БиХ на руб егзистенције и појаву новог расељавања.  

 
 
 

РАТНИ ОЖИЉЦИ НА ДУШИ 
Политика, 23.10.2008; Страна: А8 

 
Србија је високотрауматизована земља, која носи претешко бреме година 
прохујалих у вихору санкција, хиперинфлације, избеглиштва и бомбардовања. 
Најновији епидемиолошки подаци, који бројкама сликају дубину ожиљака на души 
нашег народа, говоре да девет година након бомбардовања чак 18 одсто особа у 
општој популацији има симптоме хроничног посттрауматског стресног 
поремећаја. Распрострањеност анксиозних поремећаја у нашој популацији износи 
33 одсто, заступљеност агорафобичних поремећаја 12,4 одсто, а свака десета особа 
у нашој земљи пати од паничног поремећаја. Ово су само неки од упозоравајућих 
података изведених из најновије међународне студије, која је рађена у протекле 
четири године, и у којој је учествовало више од 5.000 испитаника из целе Европе, 
укључујући и 640 испитаника из Србије, које је на Конгресу психијатара Србије 
јуче изнела др Душица Лечић-Тошевски, директорка Института за ментално 
здравље у Београду и председница Националне комисије за ментално здравље. Др 
Лечић-Тошевски, која се налази на месту координатора психијатрије за 
централну Европу Светске здравствене организације, подсетила је да у нашој 
земљи живи око пола милиона особа избеглих и расељених и око 5.000 жртава 
тортуре који су прошли кроз пакао логора. Подсећајући да је депресија водећи 
узрок инвалидитета и морталитета у свету, др Мирослава Јашовић-Гашић, 
директорка Института за психијатрију, упозорила је да подаци Министарства 
здравља Србије говоре да се депресија налази на четвртом месту глобалних 
узрока онеспособљености наше популације – након исхемичних болести срца, 
цереброваскуларних обољења и карцинома плућа. Највећи број депресивних 
пацијената у нашој земљи припада старосној групи од 15 до 44 године, даме 
два пута чешће имају меланхоличан поглед на свет, а у неке од најчешћих 
симптома депресије спадају – поремећаји спавања и апетита, доминација 
црних мисли и „тужног” расположења, губитак воље за обављањем 
свакодневних активности, малаксалост и губитак самопоштовања.  



 3 

 
НАДНИЧАРИ ПРОДАЈУ КРВ 

Ало!, 23.10.2008; Страна: 6 
 
АЛО! ОТКРИВА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА ЦВЕТА „КРВАВА“ ТРГОВИНА 
 
Продају крв Физикалци који свакодневно код Вуковог споменика, у центру 
Београда, чекају да им неко понуди посао, осмислили су додатни „бизнис“, па 
у паузи „док не стигну“ послодавци, продају своју крв. Кеса са 400 
милилитара драгоцене течности кошта од 50 до 60 евра, а радници се просто 
утркују ко ће пре пронаћи купца. Иако у Институту за трансфузију крви тврде да 
о „крвавој трговини“ не знају ништа, физикалци истичу да су више пута продавали 
драгоцену течност и да су на тај начин зарадили неколико просеч них надница. - 
Крв сам давао већ три пута. Цена зависи од договора и креће се од 50 евра, па 
навише. Ја сам Неђо, ево вам број мобилног, па ме позовите ако вам треба - рекао 
је средовечни физикалац новинару „Ало!“ који се представио као потенцијална 
муштерија. - Ја имам нулту групу и могу свима да дам крв - препоручивао се други 
који је нервозно шеткао по платоу, пошто му је новац очигледно био преко 
потребан. Судећи по томе да је и јуче код Вука остало двадесетак радника који су 
остали без дневнице и да се овај „бизнис“ очигледно одомаћ ио, са овим би требало 
да буду упознате и надлежне државне службе. Међутим, портпарол Института за 
трансфузију крви Србије Гордана Антуљесков каже за „Ало!“ да у тој установи 
нису чули за ову трговину. - Немамо никакве информације о томе, али је политика 
Завода да се породич но наменско давање крви потпуно укине и да се сто одсто 
пређе на анонимно добровољно давање без материјалне надокнаде - каже Гордана 
Антуљесков, додајући да је крв коју сакупља та установа потпуно безбедна јер се 
сваки узорак проверава на ХИВ, вирусе хепатитиса Б и Ц, као и сифилиса, који се 
преносе путем крви. Она додаје да је и прибор за трансфузију апсолутно безбедан, 
пошто се користи искључ иво једнократно. Говорећи о могућности да „продавац“ 
да крв више пута него што прописи дозвољавају, Гордана Антуљесков каже да у 
Институту и другим установама које се тиме баве постоје електронски регистри 
давалаца, а дозвољено је да мушкарци драгоцену течност дају једном у три, а жене 
једном у четири месеца. Проблем је, ипак, што у Србији не постоји обједињен 
регистар давалаца, па је могуће да неко у различитим здравственим 
установама да крв и више пута него што је дозвољено и на тај начин због 
тешког материјалног стања наруши своје здравље.  
 
 
Антрфиле: 
Литар 80 евра Према писању црногорских медија, крв се у Подгорици може 
пазарити за 80 евра по литру, а даваоци су такође физички радници из избеглич ких 
и ромских насеља на ободима града. Њих ангаж ују породице које не могу да нађу 
крв која им је хитно потребна, а у Клинич ком центру у Подгорици кажу да „не 
упућују породице код таквих давалаца јер су они високоризични“. У Црној Гори, 
као и у Србији, по закону не постоји плаћено давање крви.  
 



 4 

 
ЛИТАР КРВИ ПРОДАЈУ ЗА 80 ЕВРА 

Блиц, 23.10.2008; Страна: 11 
 
Подгорица 
 
Најамни радници у Подгорици флашу крви продају за 80 еура, а плаћених 
даваоца има и у избегличком насељу Коник, објавиле су подгоричке 
„Вијести“. Често их ангажују породице којима је хитно потребна крв, а које не 
могу да пронађу даваоца. „Нарочито је позната једна вишечлана породица са 
ретком крвним групом, АБ негативном. Довољно је распитати се на улазу у 
камп и многи одмах знају ко је која крвна група и брзо се нађе давалац“, пише 
подгорички лист.  
 
 
 

„ВАТРОГАСЦИ НАМ НИСУ ВЕРОВАЛИ!” 
Дневник, 23.10.2008; Страна: 8 

 
“Јуче око 15,00 часова дошло је до пожара у породичној кући, у Мостарској 
улици у Суботици, власништво Б. Ђ. У овом пожару смртно је страдало дете 
М. Е. (3) које је у моменту избијања пожара било само у кући. Увиђај је 
извршио дежурни истражни судија Општинског суда у Суботици.” Овако гласи 
саопштење за јавност о стравичној трагедији која се у уторак, 21. октобра, догодила 
у породичној кући у Мостарској улици број 10 у Суботици, а које је потписао 
начелник Полицијске управе у Суботици Боривој Муцаљ. У два-три реда, ни 
непуних 24 сата након овог страшног догађаја, начелник је власнике куће и жртву 
потписао иницијалима, а знатижеља јавности додатно је задовољена информацијом 
да је увиђај обавило неименовано службено лице! Узроци пожара, као и подаци под 
којим је условима страдало дете од две и по године нису, ваљда, довољно 
занимљиви. А најваж нија чињеница гласи: двоипогодиш њи Емран Маљоку 
изгорео је у уторак у пожару, који је из за сада непознатих разлога избио у 
Мостарској улици број 10, а више од 30 чланова уже и шире породице, 
избеглица 1999. из Косова Поља, ноћ је тог 21. октобра провело у дворишту, 
пошто је кућа готово у потпуности изгорела. - Не знамо због чега је избио 
пожар, али је сто-посто дошло до неког електричног споја у соби. Мали Емран 
је спавао у соби, док су се остала деца играла напољу - каже за “Дневник” ујак 
покојног дечкића Али Неџмедин. Додаје да није тачна информација да су 
ватрогасци изашли одмах након позива о избијању пожара. - Ватрогасци су изашли 
тек после више од пола сата и то тек пошто их је звао комшија, а не након наших 
позива. Пожар је дотле захватио велики део куће и, на жалост, малом Емрану није 
било спаса. О нашим позивима постоји листинг и то свако може проверити - 
наставља саговорник. Он је потврдио речи које је истог дана дао један од очевидаца 
да је један од рођака успео једно дете да спасе, али не и друго, пошто, како каже, 
због силине ватре “за њега није било спаса”. - Уопште нас не интересује кућа, него 
дете које је страдало и зашто нам ватрогасци нису веровали. Нека изађе било која 
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комисија, увериће се да је пожар увелико захватио кућу док ватрогасци нису 
изашли - каже Али Неџмедин. Ујак страдалог Емрана Маљокуа Браим Шаћири 
каже да је истог дана на место догађаја изашао истражни судија, али тек сатдва 
након избијања пожара у кући коју је, по његовим речима, многочлана породица 
из Косова Поља купила пре три године. У тврдње Алија Неџмедија и Браима 
Шаћирија добрим делом уверили смо се и сами у уторак. Наиме, скоро сат 
времена након избијања пожара на место догађаја, и то након нашег позива у 
15.48 часова, у Мостарску су изашла кола Хитне помоћи, а двоја кола 
“униформисане полиције” појавила су се десетак минута после њих у шта се 
уверио и велики број окупљених комшија из Мостарске и суседних улица. - 
Чуо сам страшан врисак “ватра”, а одмах затим сам видео велики пламен како се 
страховитом брзином шири и према дворишту мог сина који им је први комшија. 
Сва је срећа што сам баш био код њега и фарбао ограду, па сам одмах узео црево и 
угасио ватру која је опасно претила да се прошири на нашу страну - испричао нам 
је у току гашења ватре Иван Јаковетић, који станује преко пута куће несретне 
породице и који је пожар и пријавио ватрогасцима. Славко Мирковић, који је био 
међу окупљеним суседима, каже да је у почетку “видео само дим”. - Прво сам 
видео дим, али пошто се у јесен обично пали лишће, мислио сам да је то у питању. 
Међутим, након тога сам чуо изузетно јак пуцањ и било ми је јасно да није реч о 
обичној паљевини. Не знам, можда је реч о инсталацији, пластици, стиропору... све 
то страховито брзо гори - каже Славко Мирковић. Да ли је реч “о инсталацији, 
пластици, стиропору...” или нечему другом што је могло проузрочити пожар 
нисмо, по обичају, успели да сазнамо ни од портпарола суботичке полиције Љубе 
Ивановића, ни од шефа ватрогасне полиције Илије Деспотовића, пошто су нам 
обојица прекјуче у телефонском разговору рекли да ћемо добити службено 
саопштење (цитирано у првој реченици).  
 
Антрфиле: 
 
Град ће обезбедити интервентну помоћ за чланове породице којој је изгорела кућа. 
Из буџетских резерви преко Центра за социјални рад издвојићемо средства за 
трошкове сахране трагично преминулог Емрана Маљокуа, као и трошкове да се 
људи снађу првих дана и не спавају под отвореним небом - рекао је за “Дневник” 
потпредседник Скупштине града Славко Параћ, који је заједно с чланом Градског 
већа, задуженим за социјална питања, Оскаром Сенешијем прекјуч е посетио људе 
у Мостарској 10 и изразио им саучешће.  
 
 
 

СМРТ ПОД МАШИНОМ ЗА СЕЧЕЊЕ 
Газета, 23.10.2008; Страна: 8 

 
Перица П. (44), избеглица са Космета, погинуо је радећи у стругари "Јасен" у 
Доњој Коњуши, када је пао на лист бренте, која је радила пуном снагом! 
Према саопштењу полиције, Милен М. и Перица П. окретали су трупац на вагонету 
вертикалне бренте када се несрећни Перица оклизнуо, занео уназад и пао на лист 
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бренте, који му је нанео смртоносне повреде. Иако је дежурни лекар амбуланте у 
Белољину благовремено пружио помоћ повређеном, он је на путу за прокупачку 
болницу преминуо у колима Хитне помоћи.  

 
 
 

МИЛИОН ЕВРА ЗА ТРИ ПРОЈЕКТА 
Време, 23.10.2008; Страна: 51 

 
ФОНДАЦИЈЕ: УНИДЕА 
 
Унидеа, фондација Уникредит Групе, која своје активности у Србији спроводи 
у сарадњи са УниЦредит Банком, донирала је 1.010.000 евра трима 
организацијама које су фокусиране на рад са избеглим и интерно расељеним 
лицима, као и младом популацијом. Ово је први пут да матична компанија из 
иностранства, УниЦредит Група, преко своје фондације донира средства локалним 
организацијама. Програм под називом "Миграције" осмишљен је у УниЦредит 
Групи, како би се скренула пажња на један од горућих проблема данашњице. 
Унидеа ће спроводити овај програм у 22 земље у којима Група послује, а које су 
под утицајем таласа миграција. Прва етапа програма се спроводи у Србији. Групи 
484, за пројекат "Социјална и економска интеграција избеглих и расељених 
лица у колективним центрима у Србији", Унидеа је донирала 520.000 евра. 
Тако ће директна помоћ бити обезбеђена за најмање 2500 људи из 
колективних центара и 500 избеглих и расељених лица која живе у приватном 
смештају. Хуманитарној организацији "Дивац", за реализацију пројекта 
"РАИСЕ", Унидеа је одобрила 390.000 евра. Овај пројекат подразумева 
економску и друштвену интеграцију сто домаћинстава којима је кроз акцију 
"Можеш и ти" решено стамбено питање. Њима ће сада бити омогућено да 
привређују и да на тај начин самостално обезбеђују средства за живот. 
Новосадски хуманитарни центар је партнерска организација која ће спроводити 
овај пројекат. Народна канцеларија председника Републике Србије, која спроводи 
програм "1000 младих лидера", искористиће донацију од 100.000 евра за доделу 
стипендија.  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Петак 24.10.2008. год. 
 
 

ЗАПОСЛЕЊЕ 
Глас Јавности, 24.10.2008; Страна: 24 

 
Комисија за избеглице, расељена лица и лица са простора бивше СФРЈ, 
општине Звездара подржаће пројекат „Делта макси групе" за помоћ у 
запошљавању избеглих и интерно расељених лица. Циљна група пројекта су 
радно способна, незапослена избегла и интерно расељена лица. Упражњена су 
радна места у малопродајним објектима „Максија" касир, месар, продавац, 
продавац магационер, продавац излагач, хигијеничар... Заинтересовани могу 
да се пријаве у општини Звездара, Булевар краља Александра 77, сваког 
радног дана од 11 до 15 часова, све до 21.новембра.  
 
 

ОГРЕВ 
Вечерње Новости, 24.10.2008; Страна: 7 

 
НАЧЕЛНИК Косовског округа Горан Арсић најавио је јуче да ће 
дистрибуција огревног дрвета појединим општинама на КиМ почети следеће 
недеље. 
- Свака општина на КиМ проследила је Министарству за Косово и Метохију 
списак захтева о додели те врсте помоћи. Све је приведено крају, оглашен је 
тендер за јавну набавку и потписан споразум са шумским газдинствима - 
рекао је Арсић. Он је казао да ће свака социјално угрожена породица као и 
расељене фамилије на Косову добити око два кубна метра дрва и додао да је 
примљено доста нереалних захтева. Помоћ у огреву добију и колективни 
центри, школе и цркве у покрајини.  
 
 

 
ДРЖАВА ОТЕЛА, ПА НАЈЗАД ВРАТИЛА ПАРЕ 

Дневник, 24.10.2008; Страна: 6 
 
Сутра ће се од 11 сати у Министарству за дијаспору одржати седница свих 
органа Фонда за дијаспору, прва пошто је Република Србија коначно 
измирила своју обавезу према њему уплатом 262.000.000 динара, одузетих још 
2001. Очекује се и одлука о расподели дела средстава који су пре него што их је 
држава узела били намењени за помоћ угроженима, те да ће бити донет план како 
ће остатак новца, који су Срби у расејању током НАТО бомбардовања 1999. слали 
грађанима Србије, бити утрошен. По ранијим обећањима, од враћеног новца за 
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куповину напуш тених имања у Војводини избеглим и прогнанима је 
намењено 100.000 евра. Пре седнице чланови Фонда одаће у Вуковој задужбини 
почаст преминулом академику Дејану Медаковићу, свом вишегодиш њем 
угледнику.  
 
 
 

ИЗБЕГЛИ СРБИ ТРАЖЕ ОДШТЕТУ 
Курир, 24.10.2008; Страна: 3 

 
БИЈЕЉИНА - Регионално удружење избеглица и расељених лица Републике 
Српске са седиштем у Бијељини прикупило је документацију и у 59 
општинских судова у Федерацији БИХ поднело 3.365 тужби ради надокнаде 
штете за уништену српску имовину током рата и после потписивања 
Дејтонског мировног споразума 1995. године. Надокнада која се у ових 3.365 
тужби тражи за уништену имовину износи 583 милиона конвертибилних 
марака. Највише тужби достављено је Општинском суду у Лукавцу 420, у 
Тузли 242, у Сарајеву 182, у Босанској Крупи 100, а више десетина тужби 
послато је у Хаџиће, Кладањ, Сапну, Коњиц, Ливно, Сански Мост и друге 
градове у Федерацији БИХ.  
 
 
 

А ГАЗЕЛУ 80 МИЛИОНА ЕВРА 
Преглед, 24.10.2008; Страна: 4 

 
Скупштина Србије потврдила четири финансијска споразума за највеће пројекте у 
Београду  
 
Један од уговора се односи на изградњу „Обилазнице око Београда“ и 
реализацију кредита у вредности 60 милиона евра који се одобрава ЈП 
„Путеви Србије“ 
 
За реконструкцију моста „Газела“, изградњу 500 станова и за пројекат „Обилазница 
око Београда“, биће издвојено готово 200 милиона евра. Наиме, Скупштина Србије 
потврдила је јуче четири међународна финансијска уговора који ће омогућити 
реализацију кредита вредности 186 милиона евра за ове велике инфраструктурне 
пројекте у Србији. Ти уговори односе се на реализацију кредита намењених за 
изградњу обилазнице око Београда, реконструкцију моста „Газела“, изградњу 500 
станова и унапређење екологије. Први се односи на потврђивање уговора о 
гаранцији између Србије и Европске инвестиционе банке за обнову и развој за 
пројекат „Обилазница око Београда“, чиме ће се реализовати кредит вредности 60 
милиона евра који се одобрава ЈП „Путеви Србије“. Та средства намењена су 
извршењу радова на деоници А обилазнице око Београда и изградњу 10 километара 
од Батајнице до Добановаца, која је саставни део Коридора 10. Један од уговора 
односи се на гаранцију Европској банци за обнову и развој, а за реализацију 
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кредита вредности 80 милиона евра намењених за санацију моста „Газела“ и 
приступних путева, кружног пута и за завршетак деонице А обилазнице око 
Београда. Ти зајмови намењени су Јавном предузећу „Путеви Србије“, а 
реализација оба пројекта треба да побољша инфраструктуру и растерети саобраћај 
у граду и Србији. Потврђивање Оквирног уговора о зајму између Србије и 
банке за развој Савета Европе предвиђа зајам од 10 милиона евра за 500 
стамбених јединица, од којих ће 400 бити намењено избеглицама, а 100 
социјално угроженим домаћинствима.  
 
 
 

„ИЗБРИСАНИ” ПИСАЛИ АМБАСАДОРУ СЛОВЕНИЈЕ 
Политика, 24.10.2008; Страна: А12 

 
Они подсећају Мирослава Луцуа да у Србији још бораве прогнани из државе која је 
ушла у ЕУ 
Представници „избрисаних” становника Словеније који у Београду ових дана 
представљају свој проблем у матици, данас ће посетити амбасадора Словеније 
у Србији Мирослава Луцуа како би му уручили отворено писмо. У писму 
наводе до сада непознате податке, између осталог, да у Србији дан-данас 
борави већи број избеглица – из Словеније.  
„Према подацима УНХЦР-а, у периоду између 1992. и 2002. године уточиште у 
Србији потражила је 641 избеглица из Словеније. Претпостављамо да међу 
њима има и незаконито и неуставно ’избрисаних’ 1992. године, јер је део 
’избрисаних’ Словеније пореклом из Србије. Међу њима је и велики број деце. 
Међу њима су ’избрисани’ који су незаконито депортовани из Словеније, као и 
’избрисани’ који су, ништа не слутећи, отпутовали на кратко, а после више нису 
могли да се врате у своје домове. Многи од њих никада нису добили или нису 
затражили статус избеглице у Србији. Услед тога је број ’избрисаних’ који 
тренутно бораве у Србији вероватно већи од броја регистрованих избеглица из 
Словеније. На то нас упућује и званичан податак МУП-а Словеније који 
помиње више од 4.000 ’избрисаних’ који никада након тога нису покушали да 
легализују свој статус у Словенији. Дакле, проблем ’избрисаних’ је још акутан. 
Великом броју њих је насилно онемогућен повратак у своје домове (у Словенији) 
или су били раздвојени од својих породица које су остале у Словенији”, пише у 
писму које ће словеначком амбасадору у Београду уручити „Цивилна иницијатива 
’избрисаних’ активиста” (ЦИИА) из Словеније, Покрета за Слободу из Србије, 
редакције три магазина и Гласа избеглица из Србије, а у које је „Политика” имала 
ексклузиван увид. Александар Тодоровић, лидер ЦИИА, упозорава да је 
„избрисане” у Словенији снашла „грађанска смрт” спроведена 
„административном етничким чишћењем” и наглашава да је словеначки 
политички врх 1992. био „упозорен на могуће последице”, али да су „без 
обзира на упозорења неких политичара и правника, тадашњи ’јастреби’, који 
су били у већини, донели одлуку о брисању, што доказује да се није радило о 
грешци него о злочину са предумишљајем”. Све то је узрок апсурдне ситуације у 
којој Србија, која се труди да добије статус кандидата за чланство у ЕУ, брине за 
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избеглице које је протерала Словенија, земља која је у првој половини ове године 
била председавајућа ЕУ. Словенија је признала да је тајним актом 26. фебруара 
1992. незаконито избрисала 18.305 лица, али активисти „избрисаних” процењују да 
је у питању много већи број. Уставни суд Словеније је, крајем деведесетих 
прошлог века, одлуке словеначких полицијских функционера који су 
наредили да администрација у случају „јужњака” (људи пореклом из других 
република некадашње СФРЈ) заборави на људска права, прогласио 
незаконитим, али проблем до данас није решен.  
 
 
 

НЕОПХОДНА ШТЕДЊА НА СВИМ НИВОИМА 
Политика, 24.10.2008; Страна: А11 

 
Ових дана подигла се велика прашина око поскупљења, не само гаса и телефонских 
импулса, већ и многих других артикала који „живот значе”. Све се то догађа у 
време када влада бележи сто дана деловања. Међутим, уз све уважавање 
позитивних помака које је влада (уз велике напоре) остварила, осебно имајући у 
виду поремећене односе у свету, изазване монетарном кризом, као и великим 
притисцима на нашу земљу због нерешених односа око Косова, поставља се 
питање да ли је могла више? 
Ја сматрам да постоји велики простор за рационалније понашање свих структура, 
од нас грађана па до врха власти. Постоји безброј примера који говоре да смо 
далеко од многих европских земаља, које проблему штедње придају велики значај. 
Пођимо само од неколико драстичних примера: Да ли је овој држави заиста 
потребно да има толики број министарстава са свим пратећим институцијама и 
службама? 
Распрострањено је мишљење да је наша скупштина предимензионирана са 250 
посланика, посебно када се има у виду њен учинак и када њено једнодневно 
заседање наше грађане кошта око пет милиона динара? Поред тога, постоји 
велики број владиних и невладиних агенција и организација које су на 
буџетским јаслима, а да не говоримо о великом броју политичких партија и 
странака које на известан начин дотирају грађани Србије. Оно што грађани 
замерају јесте бирократија, која се понаша на стереотипан начин, где грађани пред 
бројним шалтерима чекају у реду (савијајући кичму), уз мањак осмеха, а уз велике 
таксе. Грађанима није промакло ни запажање да један број директора, као и 
чланови управних одбора неких предузећа (чак која послују са губицима) примају 
високе плате, које свакако нису примерене нашој економској моћи. Вероватно да 
смо ми међу последњим земљама у Европи која не рециклира отпад. Сакупљање и 
искоришћавање секундарних сировина је неорганизовано, и за оно мало што се на 
том пољу чини треба захвалити ромској популацији. Ипак, да не би изгледало све 
тако црно, постоји и друго лице наше стварности. Довољно је прошетати улицама и 
видети да је возни парк наших грађана много богатији него пре десетак година. 
Више се не виде „крнтије” старе по двадесетак година. Гради се на све стране, 
трговине су пуне (иако је конкуренција лоша), народ је релативно пристојно 
обучен. Међутим, таква слика никако не сме да засени другу страну наше 
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стварности. Још имамо велики број сиромашног становништва, значајан број 
избегличких кампова са читавим породицама, као и велики број социјалних 
случајева. Е, баш због тих грађана, као и потребе да ова земља крене напред, 
морамо штедети и економичније се понашати него што смо то чинили до сада. 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 25.10.2008. год. 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА 11 ПОРОДИЦА 
Вечерње Новости, 25.10.2008; Страна: 21 

 
ЛОЗНИЦА - Ово је још један пример како бринемо о породицама ратних 
војних инвалида и наша брига се на овоме неће зауставити. Захваљујући 
влади Јапана, која је издвојила 326 милиона динара, држави који је пројекат 
"подупрла" са 322 милиона динара, уз подршку локалних самоуправа, до сада 
је изграђено 208 станова, а до краја године ћемо предати кључеве за још 78 
породица, од којих 50 живи у Београду. Ово је јуче у Лозници, на свечаности 
на којој су кључеви нових станова додељени 11 породица ратних војних 
инвалида, рекао др Расим Љајић, министар рада, запошљавања и социјалне 
политике. Свечаности је присуствовао и први секретар Амбасаде Јапана 
Тетсуја Тсубота. Станари нове зграде нису крили радост. Вера Матовић, која 
је са кћерком избегла из Книна 1995. године, каже да су као подстанарке, до 
сада промениле 14 адреса! Скућили су се и Милица Клипа, чији је муж 
погинуо у Хрватској, као и Гордана Ивановић, која је без мужа остала, јер је 
убијен на зворничком ратишту.  
 
 
 

САЊАЈУ ПОВРАТАК У СВОЈЕ ДОМОВЕ 
Политика, 25.10.2008; Страна: А22 

 
Фоча – Више од милион избеглица широм БиХ успело је да се врати у своје 
предратне куће и станове, али њих 125.000 још увек то само сања. Оно што је 
још поражавајући податак јесте чињеница да је свега један одсто повратника 
у БиХ успело да пронађе било какав посао. Један од главних разлога за то је 
непримењивање постојећих закона из ове области, речено је у Фочи на 
конференцији за новинаре поводом 15 година рада Савеза удружења избеглица, 
расељених лица и повратника у БиХ. Оцењено је да су избеглице у БиХ 
препуштене саме себи, те да надлежни државни, ентитетски и општински 
органи не чине довољно за побољшање њиховог статуса. У Фочи је овим 
поводом одржан и округли сто на тему „Куда иде повратак у БиХ”, којем су 
присуствовали бројни повратници и избеглице. Како је речено на овом скупу, у 
подручје горњег Подриња се вратило око 6.000 породица. Један од поразних 
података, према сазнањима Савеза удружења избеглица, расељених лица и 
повратника у БиХ, јесте да у БиХ још увек 2.550 повратничких породица живи 
без електричне енергије, истакла је Мирхуниса Зукић, председник овог савеза.  
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ПОЧЕЛО ПОТПИСИВАЊЕ ПЕТИЦИЈЕ СТОП ЕУЛЕКСУ 

Данас, 25.10.2008; Страна: 2 
 
Грачаница - У Грачаници је јуче у организацији Скупштине српских општина 
(ССО) КиМ почело потписивање петиције Стоп Еулексу. Њу су међу првима 
потписали председник ССО Радован Ничић и градоначелник Приштине Драгутин 
Перић, који су чланови СРС. У пропагандном материјалу наводи се да би за 
Србе на Косову и Метохији било какво „преобликовање, реконфигурација, 
реституција Еулекса и њено прихватање од највиших државних органа 
Републике Србије било равно признавању независности Косова“. У том 
прогласу додаје се да је мисија УН успостављена на основу Резолуције 1244 СБ 
једина валидна. Потписивање петиције биће спроведено и у осталим српским 
срединама у Покрајини као и у центрима за расељење у Србији и Црној Гори, и 
трајаће до краја месеца. Након тога петиција ће бити предата председнику Србије, 
представницима Владе и Скупшине, амбасаде Руске Федерације, УН и другим 
међународним чиниоцима.  
 
 
 

ДИВАЦ МЕ ЈЕ ОЖИВЕО 
Борба, 25.10.2008; Страна: 6 

 
Иако за број 13 важи да доноси несрећу, за Стевана Медића, избеглицу из 
Крајине, то је најсрећнији број. 
- Селио сам се 13 пута док се нисам уселио у ову кућу коју ми је лично 
поклонио Владе Дивац. До неба сам му захвалан. Уз св. Арханђеле га славим као 
свог чувара - искрено и са доста среће у очима, започиње своју причу наш домаћин, 
55-годишњи Крајишник. Стеван је избеглица, већ 12 година. Избегао је из Крајине 
са женом и три детета. Обишао је већину колективних центара по Србији. Иако је у 
Книну имао све, од посла, доброг стандарда и здраве породице, доласком рата све 
се изменило. Остао је без дома, посла, прихода... Жена му је умрла. Син и ћерка се 
раселили далеко од њега. Остао је скоро сам. Народски речено, кола су ишла 
низбрдо пуних 12 година, све док у ову тужну животну причу није ушао Владе 
Дивац лично. 
- Владе ми је купио ову кућу, 25 ари плаца, алат да започнем посао и скоро 10 
метара дрва за зиму. Био сам збуњен кад је лично дошао да ми уручи поклоне. 
Без камера, новинара, са својим пријатељима из фондације допутовао је у 
Алексиначки Бујмир, 250 километара од Београда. Одушевио ме је. Месец дана 
после доласка звао ме је на телефон и каже :,,Стеване, шаљем ти 10 метара дрва за 
огрев да имаш ове зиме. Буди у уторак преподне код куће. Долази камион да ти 
довезе". Стеван је сада пресрећан, јер зна да поново има свој дом. Износи кафу, 
ракију и показује дрвена слова и фигурице за ракијске флаше. На једној лик зеца, 
на другој воловска кола. Каже да има пуне три кесе слова. Исписује имена и 
специјалном пинцетом убацује у флаше. 
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- Знате, велики ми је био проблем како да се захвалим Дивцу. Човек има све што се 
у животу пожелети може. Размишљао сам како да га изненадим. Од дрвета сам му 
направио фигурицу кошаркаша како закуцава кош, а испод пише Дивац. Убацио 
сам је у флашу, напунио добром ракијом и поклонио му. Да има успомену од мене, 
човека који му је сваким даном захвалан и верујте, желим му сву срећу овога света. 
Посету овом веселом домаћину завршавамо у воћњаку. Стеван нам показује како су 
му велике дуње родиле ове године. Недуго затим узима столицу и каже: 
- Ово је Владина столица. Чувам је кад дође да зна да у овом дому за њега има 
посебно место. Велики је то човек. Заиста ми је много помогао.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Недеља 26.10.2008. год. 
 
 
 

БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Дневник, 26.10.2008; Страна: 15 

 
Новосадски хуманитарни центар ће у оквиру пројекта “Запослени оснажени” 
од почетка новембра организовати бесплатне обуке за избегле и расељене 
особе, као и за локално угрожене грађане. Заинтересовани се могу пријавити 
за обуку из животних вештина (препознавање и анализа властитих 
потенцијала, планирање каријере, писана комуникација и писање радне 
биографије), обуку из предузетништва, обуку за веб дизајнера и обуку за 
административног асистента. Сви заинтересовани треба да се јаве на телефоне 
524 - 184 и 524 - 134.  
 
 
 

САМАЧКИ ХОТЕЛИ ПОСТАЈУ ПРОШЛОСТ 
Политика, 26.10.2008; Страна: А21 

 
Четири објекта у надлежности предузећа „Беостан” кубуре са корисницима који не 
плаћају рачуне 
Једна од највећих тековина претходног вишедеценијског система – институција 
самачког хотела, полако али сигурно нестаје и губи значај који је имала. Некада је 
у Београду било двадесетак оваквих објеката, које су углавном подизала 
грађевинска предузећа. Већина их је доживела исту судбину као и компаније које 
су их основале, па су заједно са њима отишли „на добош”. Неки су као самачки 
хотел „Карабурма”, и после приватизације, задражали претходну намену. У овом 
објекту је месечна кирија око 4.500 динара, а могу да конкуришу сви запослени 
самци. Због повољне цене, често нема места, па је потребно раније се информисати 
о условима. 
Свакако најспецифичнија је судбина хотела, који су у надлежности предузећа 
„Беостан”. 
– Постојале су две врсте самачких хотела. Први су за потребе својих радника 
градили некадашњи гиганти, који су имали потпуно власништво над објектима, а 
други су, попут оних у саставу нашег предузећа подигнути на иницијативу 
синдиката и омладине – каже Василије Радовић, в. д. директора предузећа 
„Беостан”, кога је поставила Влада Србије. 
У оквиру овог предузећа су четири хотела – на Вождовцу, Миљаковцу, Звездари и 
Карабурми. Раније је био још један хотел у Новом Београду, који је био 
најмодернији и најбољи, али им већ дуже време не припада. 
Тренутно стање у објектима „Беостана” је далеко од идеалног. Радовић објашњава 
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да је за изградњу ових хотела заслужан некадашњи гигант „Градско стамбено”, 
после чијег је распарчавања на више мањих предузећа остао спор око власништва 
над објектима. 
– Самачки хотели подигнути су средствима из заједничког буџета „Градског 
стамбеног”. Предузећа су конкурисала и ако би испунила услове добијала су 
одређен број места, која би касније по интерним условима делила својим 
радницима – истиче Радовић. Он каже да је проблем настао са пропадањем 
ових предузећа, па су запослени, у међувремену, прешли пут од перспективних 
радника до технолошких вишкова, а доста их је и пензионисано. 
– Код нас је смештена сиротиња, која је после свих превирања која су нас снашла 
остала и без посла и без новца. Имамо станаре који ту живе откако је хотел 
направљен пре 30 година. Значајан део корисника нашег смештаја су избеглице, 
које су се овде скрасиле, а тих двадесетак квадрата животног простора су им све 
што имају – истиче Драган Чавић, управник самачког хотела „Миљаковац”. 
Он додаје да највећи проблем, ипак, представља неплаћање комуналних рачуна.  
– Постоје корисници, који за све време становања у хотелу нису никада 
платили грејање, струју, воду. Када се донесе коначно решење и одлучи коме, 
у ствари, припадају ове зграде судбина ових људи ће бити неизвесна. Ако буде 
приватизација, нови газда сигурно неће толерисати неплаћање рачуна – 
наглашава Чавић. Чини се да ситуација није ништа боља ни у самачком хотелу 
„Вождовац”. Према речима управника Душана Радаковића, ту постоје 264 лежаја, а 
већину користе некадашњи радници. 
– Као и сваки самачки хотел, овај објекат је од почетка био намењен за 
смештај младих запослених људи, који још нису засновали породицу. 
Ситуација се променила и сада ту станују углавном социјални случајеви, а има 
и пензионера – објашњава Радаковић. Он указује и на злоупотребе овог јефтиног 
смештаја, па су тако неки корисници у међувремену решили стамбено питање, а 
остали да живе у хотелу где ништа не плаћају. 
– Ти људи су уступили станове или куће деци, а они живе овде и одбијају да плате 
оно што потроше. Од укупног капацитета око 60 места се издаје другим 
корисницима као што су спортисти, студенти, млади радници. Они су најбољи 
станари и најредовније платише – истиче он.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 27.10.2008. год. 
 

 
 
 

КВАДРАТИ И ПО 500 ЕВРА! 
Вечерње Новости, 27.10.2008; Страна: 6 

 
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ НАЈАВЉУЈЕ РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ 
ПИТАЊА ЗА ОВУ КАТЕГОРИЈУ ГРАЂАНА 
Отплата на период од 20 година, а камате много повољније него што су 
банкарске 
 
ВИШЕ од 300.000 избеглица интегрисано је у Србији за последњих 15 година, 
али још толико прогнаних и интерно расељених чека трајно решење својих 
проблема. Кров над главом најтеже је решива брига, па и Комесаријат за 
избеглице, различитим пројектима, покушава да смањи број људи осућених на 
живот у скученим собама колективних центара или у неусловним подстанарским 
домовима. До сада је изграђено 2.905 станова, откупљено 408 сеоских 
домаћинстава, 20 монтажних кућа, подељено 2.850 грађевинских пакета и 332 
објекта за становање у заштићеним условима. Овај посао се убрзано наставља. 
Владимир Цуцић, који је на функцији комесара за избеглице тек три месеца, 
каже да је све спремно да се "отвори" кредитна линија са Банком Савета 
Европе, вредна десет милиона евра. Од тог новца, већ половином следеће 
године требало би да почне градње станова које ће избеглице моћи да купе по 
условима знатно повољнијим од тржишних. Квадрат ће коштати између 500 и 
600 евра, камата ће бити мања од банкарских, а рок отплате 20 година - 
објашњава Цуцић. - Још девет милиона очекујемо из приступних фондова ЕУ 
за решавање избегличких потреба. И тај новац делом ће бити потрошен на 
градњу. А, и држава је спремна да помогне. Од Министарства за национални 
инвестициони план добили смо обећања да ће финансирати градњу 100 
социјалних станова и још 50 јединица заштићеног становања за избеглице. 
Цуцић очекује и улагање локалних самоуправа. Каже, предложено је да свака 
општина одреди малу ставку у буџету за избегличке потребе, како би показале да 
су заинтересоване за овај проблем и тако се препоручиле за листу приоритета. 
Јер, горућих проблема има много. У току је, каже комесар, детаљно снимање стања. 
Процене су да је од 20.000 до 25.000 избеглица у изузетно тешком положају. 
- Њих 6.000 и даље живи у 75 колективних центара. Неки су ту и више од 15 
година - каже Цуцић. - У установама социјалног старања је 931 особа, и на 
њих одлази 22 одсто укупног буџета намењеног избеглицама. У неформалним 
центрима, које Комесаријат више званично не финансира, станује још 1.800 
особа. 
А, неки од кључних проблема избегличке популације у Србији могу да буду 
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решени само изван Србије. Тачније, 50.000 станарских права одузето је у 
Хрватској.  Овде се, као и код решавања свих осталих избегличких проблема, 
наглашава Цуцић, посебно ангажовао потпредседник Владе Јован Кркобабић. Он 
ће се у Женеви у децембру састати са представницима Хрватске.  
 
Антрфиле: 
РЕШИЛИ СЕ ДУГОВА 
 
- УСПЕЛИ смо сада да се решимо дуговања од 72 милиона динара за лекове, 
која су стара пет-шест година - објашњава Владимир Цуцић. - Због тога смо 
веома захвални Заводу за здравствено осигурање. Да се договоримо око 
враћања тог дуга помогло је и Министарство здравља. 
 
НЕСЛАВНИ ШАМПИОНИ 
 
- МЕЂУ шест земаља света по проблему избеглиштва 
- 13. у свету са 300.000 и више избеглица и интерно расељених 
- ПРВИ у Европи по броју избеглих 
- ПРВИ у Европи по броју интерно расељених 
- ПРВИ у Европи по броју тражилаца азила у другим земљама 
- ПРВИ У Европи по броју повратника реадмисијом  
 
 

 
КОНФЕРЕНЦИЈА 

Вечерње Новости, 27.10.2008; Страна: 22 
 
БЕОГРАД - У Београду ће данас бити одржана регионална конференција 
"Решење проблема избеглица и пут у Европску унију". Организатори 
конференције су Српски демократски форум из Београда, Грађански одбор за 
људска права из Загреба и Биро за људска права из Тузле. Како је саопштено, 
организовањем регионалне конференције жели се подстакнути примена 
Сарајевске декларације којом су се тадашња државна заједница СЦГ, 
Хрватска и БиХ обавезале да ће решити највеће проблеме избеглица.  
 
 
 

ПРИЗНАЊЕ 
Вечерње Новости, 27.10.2008; Страна: 22 

 
ЧАЧАК - Тим Територијланог информациног система (ТИС) добитник је 
специјалне награде, односно дипломе за "Пионирски рад и снажну сарадњу у 
области локалне самоуправе и увођења иновативних технологија унутар 
територијалног менаџмента". Награду су у име тима ТИС у италијанској 
амбасади, где је поводом завршетка пројекта "Програм становања и трајне 
интеграције избеглица - СИРП", организован пријем у организацији УН 
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Хабитата, примили Владан Савићевић, члан Градског већа и Наташа Стефановић, 
просторни планер ЈП "Градац".  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Уторак 28.10.2008. год. 
 
 
 

ПРВО ИЗБЕГЛИЧКО ПИТАЊЕ, ПА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ 
Дневник, 28.10.2008; Страна: 10 

 
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
Много тога је учињено у решавању проблма оних који су услед распада некадашње 
Југославије морали да напусте своје домове, али неке круцијалне ствари су и даље 
нерешене, главни је закључак регионалне конференције „Решење проблема 
избеглица и пут у Европску унију“, јуче одржане у Београду.  
- Главни проблем приликом повратка избеглица у Хрватску јесте немогућност 
враћања станарског права и повезивања радног стажа, као и стална претња 
судским процесима за ратне злочине - рекао је Милорад Пуповац, председник 
Српског народног вијећа у овој суседној земљи. Он је казао да се проблем станарских 
права делимично решава кроз програм стамбеног збрињавања повратника, који 
спроводи хрватска влада. Пуповац је изразио очекивање да ће тако збринутним 
људима бити омогућено да откупе станове под условима какве су уживали сви 
остали носиоци станарских права у Хрватској. Лидер хрватских Срба је казао да ће 
ово, као и питање судских процеса за ратне злочине, бити важан изазов ка 
придруживању суседне земље Европској унији. Кад је реч о Босни и Херцеговини, 
највећи део имовине, као и станарска права су враћени избеглицама. Међутим, 
како је казала Бранка Рајнер, извршна директорка Бироа за људска права у Тузли, 
поратници у средине у којима чине етничку мањину и даље имају проблема. То се 
пре свега односи на школовање деце и проналажење посла. Данијела Поповић 
Роко, помоћница комесара у Комесаријату за избелице Србије, казала је да је наша 
земља привржена Сарајевској декларацији, потписаној почетком 2005, којом је 
дефинисан процес повратка или интеграције. Она је указала да се документ, који су 
потписале Србија, Хрватска и БиХ, не спроводи. Поповић-Роко је истакла да је у 
Србији учињено много, како на повратку, тако и на интеграцији избегличке 
популације, а као најсвежији пример је навела недавно усвајање закона у Народној 
Скупштини којим је обезбеђено 10 милиона евра кредита из иностранства за 
изградњу станова избеглицама у Србији.  
Више говорника је истакло пример Војводине у којој је формиран посебан фонд за 
решавање избеглич ког питања. Одлука ПИВ-а је једногласно оцењена као одличан 
модел за решавање овог проблема, али и као узор који би могле да следе власти у 
бившим југословенским републикама. Чуо се и став да свим државама које су некада 
биле у заједници, треба условити прикључ ивање Европској унији потпуним и 
праведним решавањем овог проблема.  
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ФОНДУ ЗА ДИЈАСПОРУ ВРАЋЕНА 3.000.000 ЕВРА 

Дневник, 28.10.2008; Страна: 6 
 
После осмогодишње блокаде средстава, Фонду за дијаспору је омогућено 
располагање с око 3 милиона евра које су прикупили Србији у дијаспори током 
НАТО бомбардовања 1999. На седници у Министарству за дијаспору потврђену су 
раније одлуке Фонда да се са 100.000 евра помогне решавање проблема деце на 
Косову и Метохији, да се са исто толико збрину најугроженији Срби из ове 
покрајине, тако што ће им се у другим деловима Србије купити напуштена имања, 
те да се са 10.000 евра зарши храм Христовог рождества у Мојковцу, саграђеног у 
спомен на ратнике погинуле у бици 1915. Одлучено је и да се Влади Србији предложе 
заједничка улагања по принципу: два дела Влада, а један Фонд, ради бржег решавање 
нагомиланих социјалних и стамбених проблема Срба на КиМ. Ако пројекат заживи, 
Фонд би се уговором с Владом обавезивао се да улаге у трајне објекте за расељене 
из избегличких кампова, школе, обданишта и амбуланте на КиМ. Фонда за 
дијаспору, који наставља да ради као трајна невладина институција српског народа за 
помоћ сународницима у матици, одлуч ио је да остатак средстава орочи на шест месеци 
уз најсигурније и најповољније услове, док не стигну пројекти у које ће се заједно са 
државом улагати за побољшање живота угроженог дела српског становништва.  
 
 
 

БОШЊАЦИ И ХРВАТИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ПОПИСУ 
Политика, 28.10.2008; Страна: А4 

 
 
Бањалука, 27. октобра – Гласовима бошњачких и хрватских делегата, Дом народа 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине одбацио је данас у Сарајеву 
Предлог закона о попису становништва у БиХ, потврдио је нашем листу предлагач 
закона Слободан Шараба. Он нам је изјавио да су разлози због којих су Бошњаци и 
Хрвати гласали против усвајања Предлога закона о попису становништва различити. 
„Бошњаци су генерално за попис становништва, али су гласали против јер нису 
хтели да подрже одредбе према којим би се становништво изјашњавало и о 
националној, верској и језичкој припадности. Став хрватских делегата у Дому 
народа је да попис не треба радити док се не усвоје амандмани на Устав БиХ”, казао 
нам је у телефонском разговору Шараба. Незванично, Хрвати се плаше да би ако би 
се попис обавио пре усвајања амандмана на Устав БиХ изгубили статус народа, јер, 
према проценама, хрватски живаљ у БиХ спао је на око 440.000. У односу на 
предратни број, хрватско становништво у БиХ се готово преполовило. Они хоће да 
уставним променама буду потврђени као народ, па тек онда да се обави попис.  
„Бошњаци су против изјашњавања о националној, верској и језичкој припадности, јер би 
те ставке показале да праву слику, не само страдања сва три народа у рату, већ и 
повратка. Попис би, наиме, потврдио да су бошњачки званичници вишеструко 
увећавали број погинулих, рањених, протераних... Такође, показао би да се 
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повратак у Републику Српску Бошњака и Хрвата одвија много успешније него 
повратак Срба у Федерацију БиХ”, рекао нам је Слободан Шараба.  
 
 
 

НАСТАВЉА СЕ ИСЕЉАВАЊЕ СРБА ИЗ САРАЈЕВА 
Политика, 28.10.2008; Страна: А18 

 
Сарајево – Директор Удружења демократске иницијативе сарајевских Срба (ДИСС) 
Јово Јањић поново је упозорио да се наставља исељавање Срба из Сарајева због 
провокација, ексцесних ситуација и притисака Бошњака. „Одрживог повратка 
Срба у Сарајево нема, што показује податак да је пре две године у Сарајеву било 
око 20.000 Срба а сада их је знатно мање”, рекао је Јањић наводећи да је у Сарајеву 
пре рата живело 160.000 Срба.  
Правни саветник ДИСС-а Драго Шешлија рекао је да се овом удружењу у првих шест 
месеци ове године обратило више од 50 Срба који су се жалили због угрожене личне 
безбедности и узурпације приватне имовине. „За последњих десет година, 
регистровано је више од 1.000 писаних пријава које се односе на дискриминацију и 
непоштовање људских права Срба”, рекао је Шешлија. Он је упозорио да, ако се 
овакви трендови наставе, у Сарајеву ускоро неће бити Срба 
 
 
 

НЕОПХОДНО ОЖИВЉАВАЊЕ САРАЈЕВСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 
Политика, 28.10.2008; Страна: А9 

 
Од пола милиона избеглих, колико их је било, данас у Србији има још 97.000 
избеглица 
 
Оживљавање Сарајевске декларације допринело би решавању проблема избеглица 
нерешених четири године после потписивања тог документа, оцењено је на 
јучерашњој конференцији у Београду. Сарајевску декларацију, према којој је 
требало до краја 2006. године избеглицама понудити трајно решење, потписали су 
представници влада Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе 31. јануара 2005. године. 
На јучерашњој међународној конференцији „Решење проблема избеглица и пут у 
Европску унију” речено је и да земље-потписнице декларације ни до данас, како је 
било предвиђено тим документом, нису израдиле програм – мапе пута решавања 
проблема избеглица.  
„Скоро четири године после потписивања Сарајевске декларације можемо 
закључити да су, и поред напретка, суштински проблеми избеглица у вези са 
повратком, локалном интеграцијом и остварењем проблема у земљама порекла 
нерешени”, рекао је председник Српског демократског форума Миодраг Линта. 
Према његовим речима, документ је дочекан са великим очекивањем баш због тога 
што је требало да избеглицама понуди трајно решење. „Српска страна треба да 
покаже снажну вољу за оживљавање процеса полазећи од чињенице да има велики 
број избеглица са нерешеним проблемима”, казао је он. Додао је да се залаже за 
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нови приступ Владе Србије, као и то да се та питања решавају на билатералном 
нивоу парелално са оживљавањем сарајевског процеса. Линта је упозорио да 
српска страна није на транспарентан начин урадила мапу пута, нити је јавност 
упознала са њеним садржајем. „Српска мапа пута треба да произађе из Националне 
стратегије за решавање питања избеглих и расељених коју је влада усвојила 2002. 
године”, рекао је Линта. Он је навео да, између осталог, мапа треба да садржи стварну 
процену потреба избеглица, конкретне мере у циљу обезбеђивању повратка, процену 
трошкова за повратак, конкретне мере за стварање услова за интеграцију. Од пола 
милиона избеглих, колико их је било, данас у Србији има још 97.000 избеглица од 
тога 25 одсто из БиХ, а 65 из Хрватске. Осим тога, у Србији живи и 210.000 
расељених са Косова.  
Помоћник министра Министарства за људска права и избеглице БиХ Марио 
Ненадић и шеф радне групе за спровођење декларације, која се последњи пут 
састала пре годину дана, навео је да мапа пута није окончана ни у БиХ. Подсетио је 
да је од 2,2 милиона избеглих и расељених, колико их је био у време дејтонског 
споразума, још 80.000 избеглих трага за трајним решењем, да је до сада обновљено 
317.000, односно 68 одсто уништеног стамбеног фонда, да је остало да се деминира 
још 3,7 одсто сумњивих површина, да су у 98 одсто случајева враћена станарска 
права.  
Представник Грађанског одбора за људска права из Загреба Зоран Пусић нагласио је да 
би решавања проблема избеглица требало да буду „главне задаће” за четири владе 
за улазак у ЕУ. Пусић је упозорио на чињеницу да се проблем избеглих годинама 
гура под тепих, и да многи релевантни фактори желе да забораве на његово 
решавање.  
 

 
 

ЧАЈ НАТОПЉЕН ТУГОМ 
Вечерње Новости, 28.10.2008; Страна: 23 

 
Отац троје деце, Радомир Димић, избегао је из Приштине пре девет година. Данас 
једва преживаљава месец са 15.500 динара примања. Писма шаље на стотине адреса 
и моли за помоћ како би отшколовао ћерку и сина студенте и другог сина основца. Јуче 
је своју муку поделио и са замеником градоначелника Миланом Кркобабићем на, 
већ традиционалној, "чајанци". Град, па и заменик градоначелника, не могу 
значајно да помогну Радомиру Димићу. Остало је обећање Милана Кркобабића да 
ће приватне компаније позвати на друштвену одговорност и нада да ће тако наћи 
запослење за најугроженије случајеве. Радомиру Димићу је и то довољно. Каже, 
захвалан је што га је неко примио и саслушао. Пошто су нас отерали из Приштине 
доживели смо велику трагедију. Моја супруга се убила пред децом и она су остала без 
мајчине љубави говори Димић. Само у последње две године имали смо четири смрти у 
најужој породици. Умрли су и моји и женини родитељи. Ја са овим скромним 
примањима једва комуналије платим, а децу не могу да обучем. Буквално мољакам људе 
за помоћ. Захвалан сам заменику градоначелника што ме је примио. Не очекујем да се 
проблем реши преко ноћи. Пијење чаја у Старом двору осталим гостима јучерашње 
чајанке могло би да донесе и конкретно решење проблема. Слободанка Јаролимек не би 
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требало више да стрепи када оде на Ново гробље да посети гробове својих најближих. 
Кркобабић је обећао да ће "Погребне услуге" санирати још пре пет година срушену 
ограду због које у суноврат иду и суседне породичне гробнице. Ограда је срушена у 
дужини од 60 метара, а како је стрмо тло после сваке кише и мраза пониру и гробнице 
објаснила је Слободанка Јеролимек. Попадале су плоче, назире се и рупа испод. Гробље 
је ограђено са свих страна, а само тих 60 метара недостаје. Заменик градоначелника је 
обећао да ће се заложити и за поправку степеништа на Лабудовом брду које мучи 
Софију Чорбић, али и све остале који се запуте у суседну здравстевну станицу.  
 
 
Антрфиле: 
Решење за саобраћај 
 
Нису јуче сви код Милана Кркобабића дошли да потраже решење за своје проблеме. Био 
је ту и приватни предузетник Пеђа Шупут који нуди решење за саобраћајни колапс у 
Београду. Шупут је представио идеје које би могле, уверен је он, да смање саобраћајне 
гужве. Предложио је увођење "жутих шрафираних квадрата" на раскрсницама по угледу 
на постојеће у Лондону. Возачи у њих не улазе уколико нису сигурни да ће проћи без 
задржавања. Тако би се решио застој у раскрсницама. Шупут би дуж Булевара краља 
Александра подигао неколико "рингишпил" паркиралишта. Заузимају два паркинг 
места, а у њих стаје 10 аутомобила. Да би колапс мимоишао "Газелу" Шупут предлаже 
да се "жутим цревом" ограде траке у које се укључују аутомобили у оба правца.  
 
 

ПУПОВАЦ: ИЗБЕГЛИЦЕ У ДРУГОМ ПЛАНУ 
Данас, 28.10.2008; Страна: 2 

 
Међународна конференција „Решење проблема избеглица и пут у ЕУ“ 
 
Београд - Председник Српског народног већа (СНВ) Милорад Пуповац оценио је 
јуче у Београду да је решавање проблема избеглица доспело у други план између 
осталог и због проглашења независности Косова. Владе Србије, Хрватске, БиХ и 
Црне Горе потписале су 31. јануара 2005. године Сарајевску декларацију која је 
требало да донесе трајно решење проблема избеглицама до краја 2006. године. 
Међутим, „Сарајевски процес је доспео у други план јер су у самој регији отворена 
питања као што је Косово због којег је фокус међународне заједнице усмерен на 
политику признања (независности) која је све земље... бацила у нови ковитлац“, казао је 
Пуповац, који је и посланик у Сабору Хрватске. Он је на међународној конференцији 
„Решење проблема избеглица и пут у Евроспку унију“ оценио да је процес доспео у 
други план и због промена особља међународних организација које се баве 
избеглицама, чиме је измењена и њихова политика. Према његовим речима, 
неопходно је позвати представнике све четири земље - потписнице декларације, да 
се врате питању избеглих јер је дијалог једини начин да се тај пробем реши. 
Председник СНВ је навео да су проблеми за повратак избеглица недовршена суђења за 
ратне злочине и лоша економска ситуације у местима где би избеглице требало да се 
врате. На скупу је констатовано да је оживљавање Сарајевске декларације услов за 
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решавајне проблема избеглица нерешених ни четири године после потписивања тог 
документа. Бета  
 
 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НОВОЈ СТВАРНОСТИ 
Данас, 28.10.2008; Страна: 6 

 
Србија може обезбедити правни оквир за спровођење своје политике на Косову 
 
  
Несумњив дипломатски успех Србије, први после низа неуспеха на међународној сцени, 
у обезбеђењу подршке Генералне скупштине УН њеном захтеву према Међународном 
суду правде за саветодавно мишљење о легалности једнострано проглашене 
независности Косова, унеколико је умањен исхитреним и штетним признањем косовске 
независности од стране Црне Горе и Македоније. Независно од тога, предстојећи период 
(очекивања одлуке Суда) даје нам нужан предах и довољно времена да се посветимо 
значајним регионалним, ширим међународним и питањима евроатлантских интеграција. 
Најпре, Косово. На унутрашњем плану треба почети примену владиног програма с 
циљем да се, пре свега српским енклавама на југу Косова, обезбеди поштовање 
основних људских права која, може се рећи, не ужива ни укупно албанско 
становништво, као и повратак расељених лица. Пошто се досадашње институције и 
начин рада, и поред утрошка великих финансијских средстава, нису показали успешним, 
потребно је успоставити нову организацију којој ће бити доступна и најдаља, изолована, 
насеља српског и осталог неалбанског живља на Косову. Не треба заборавити ни 
значајне материјалне, економске, енергетске и остале интересе Србије на Косову који до 
сада нису ни заштићени ни остварени, јер за то нема одговарајућег механизма ни 
партнера. Тржиште Косова је гладно робе, а близина и стечене потрошачке навике 
упућују га на Србију која то, за сада, игнорише и препушта шверцерима и 
индивидуалној иницијативи. У очекивању одлуке МСП, пошто сама то не може, Србија 
мора у дијалогу с Унмиком и већ присутним Еулексом да обезбеди правни оквир и нађе 
партнера за спровођење своје политике на Косову. С надлежностима у области 
правосуђа, полиције и царине, Еулекс има озбиљан потенцијал за партнерски наступ и 
ангажовање наших власти на Косову ради извршења наведених и других послова. Влада 
мора да нађе аргументе и снагу да савлада популистичке отпоре сваком покушају 
прилагођавања реалности и решења која битно побољшавају положај Срба на Косову. 
На међународном плану, успех у Генералној скупштини УН унеколико је побољшао наш 
општи положај и претпоставке за наставак промишљеног дипломатског ангажовања 
усмереног на одржавање, ако не и јачање подршке земаља које су подупрле нашу акцију 
према МСП, али и другим земљама с утицајем на решавање проблема Косова, 
обесхрабривање нових признавања косовске независности и за припрему наступа у МСП 
и евентуално нове преговоре. Не чекајући на одлуку Суда или успостављање могућих 
контаката с Косовом, много може бити учињено на индивидуалном или колективном 
плану за успостављање међусобног поверења између невладиног сектора, омладине, 
културних посленика, новинара и других делова српског и албанског цивилног друштва. 
Признањем Косова од стране Црне Горе и Македоније као и нашом противакцијом 
створено је ново стање на овом делу Балкана. Сви суседи, бивше југословенске 
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републике, осим БиХ, признале су Косово као независну државу и тако се одредиле 
према нама и нашој политици према Косову, чиме није побољшан положај наше земље 
нити стабилност у региону. То ће се, бар привремено, и поред супротних уверавања, 
одразити и на нашу комуникацију и сарадњу с тим земљама, што није добро. Полазећи 
од реалних, дугорочних интереса и заједничког опредељења за евроатлантске 
интеграције, не смемо дозволити да, понети тренутним, мада разумљивим емотивним 
реакцијама, доносимо исхитрене одлуке штетне за будућност. Наш и шири интерес 
региона је, без икакве осветољубивости, да те земље не буду дестабилизоване. На то 
упућује и приоритетна оријентација наше спољне политике на унапређење свестране 
сарадње са суседима и јачање регионалне стабилности. При том развој билатералне 
сарадње, посебно у областима које доприносе зближавању и јачању узајамног поверења, 
треба да олакша унапређење економске и постојеће секторске сарадње, посебно у 
припреми за приступање европским интеграцијама. Не смемо се препустити 
самозадовољству због једне добијене битке, утолико пре што нам она отвара простор за 
настављање успешне акције на међународном плану и ангажовање и на оним значајним 
питањима света која нису непосредно везана за Косово, али јачају нашу аргументацију 
за његову одбрану. Неопходан је развој свестране сарадње с Русијом, уз очување њене 
принципијелне подршке, обезбеђење бољег разумевања нове администрације САД за 
нашу политику, интересе и потребе, јачи ослонац на Индију и Кину уз подстицање 
њиховог инвестиционог ангажовања у нашој земљи, очување и јачање обновљених веза 
са несврстаним и другим земљама трећег света које су нам и овог пута пружиле 
одлучујућу помоћ, а истовремено представљају лојалне партнере и захвална трзишта за 
све облике сарадње. То подразумева институционализовану сарадњу с њиховим 
континенталним, регионалним, верским и другим организацијама, али и адекватно 
организовање Министарства спољних послова. Показало се, на обострану срећу, да 
признање косовске независности од већине чланица ЕУ, као ни успех наше акције према 
МСП, нису довели у питање достигнути ниво сарадње ни комуникације у вези са 
Споразумом о стабилизацији и придруживању. Уверена у стабилност ове владе и њено, 
као и већинско опредељење грађана Србије за ЕУ, администрација Уније морала је, због 
одсуства пуног јединства својих чланица, користити бајпас у виду Прелазног споразума. 
У Скупштини Србије је ипак ратификован ССП, а влада је, на сугестију комесара Рена, 
донела одлуку о једностраној примени Прелазног споразума. Настављени су разговори о 
Шенгену и показало се да Унија није тако шкрта кад јој се поднесу добро припремљени, 
убедљиви пројекти, поготово и ако су (Коридор 10) од потенцијалне користи и за њене 
чланице. То би требало да олакша влади не само да са више пажње и поверења размотри 
одлуку Уније да се путем Еулекса ангажује на уређењу правосуђа, полицијске и 
царинске службе на Косову, посебно с обзиром на њен значај за положај српског 
становништва у енклавама. Чини се да је влада на путу да, уз извесне премостиве 
предуслове, у Еулексу препозна кооперативног партнера за заштиту и остварење својих 
интереса на Косову, нарочито у погледу заштите и ефикасне помоћи српском 
становништву у покрајини.  
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 29.10.2008. год 
 
 
 
 

ПОПИС СТАНОВНИШТВА НА КОСОВУ СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ 
Политика, 29.10.2008; Страна: А6 

 
 
Приштина – Косовска влада планира попис становништва и породичних домаћинстава 
од априла до јуна следеће године, изјавио је јуче заменик министра јавних служби 
Косова Рифат Бљакај. Он је на конференцији за новинаре рекао да је пробни попис 
становништва у неким општинама у току, додајући да, према проценама стручњака, 
Косово сада има 2,2 милиона становника. „Почели смо пробни попис, генералну пробу, 
пре општег пописа који ће бити одржан од априла до јуна следеће године”, рекао је он 
наводећи да на Косову није било потпуног пописа становништва од 1981. године. 
Бљакај је казао да сада има позитивних сигнала да ће на попису учествовати 
припадници свих заједница. Он није рекао да ли ће и како бити пописане расељене 
особе, којих, према евиденцији власти у Србији и Црној Гори и високог комесаријата 
УН за избеглице, има око 230.000. 
 
  
Ђелић: Регионализација доноси више пара из ЕУ 
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић изјавио је јуче да је циљ да земља са 200 
милиона евра средстава које годишње добија из претприступних фондова, ИПА-
фондова Европске уније, дође до милијарде, као пуноправна чланица Уније. Ђелић је, 
отварајући конференцију о учешћу локалне самоуправе у програмирању ИПА-фондова, 
истакао да до тада Србија мора спровести све нужне реформе укључујући и такозвану нац-
методологију, која ће обезбедити формирање региона. Морамо имати довољно велике и 
габаритне регионе да можемо да се квалификујемо и на тај начин добијемо што више новца 
по глави становника...”, објаснио је Ђелић. Како је навео, ЕУ је већ обезбедила 2,5 
милијарде евра за Србију, и то је ствар о којој се мало зна, а 1,3 милијарде су додељене 
као кредит Европске банке за обнову и развој и Европске инвестиционе банке под 
најповољнијим условима. Ђелић је нагласио да је ИПА фондове ЕУ направила да би 
рационализовала оно што је спровођење циљева њеног буџета, а за период 2007–2013. 
године он износи 11,5 милијарди евра, а даће се земљама које су чланице или су у 
процесу придруживања. Ребаланс тог буџета, додао је он, прави се почетком 2010. 
године, и Србија, уколико успе да постане кандидат за чланство, може претендовати за 
„отварање додатних елемената у буџету ЕУ”. Представник Европске комисије Ференц 
Симон је, поручујући да је чланство у ЕУ позитивно утицало на живот становништва у 
земљама које су у њу ушле, истакао да је Савет министара одлучио да више нема 
пријема нових чланица без њихове потпуне припремљености. 
Он је рекао да је новац из ИПА-фондова обезбеђен и спреман за коришћење, и Србија, 
као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ, има право на та средства као подршку за 
реформе и развој институција. Фонет  
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МЕХАНИЗАМ ЗА УГРОЖЕНЕ 

Преглед, 29.10.2008; Страна: 5 
 
Црвени крст Србије тражи подршку за 20 посебних програма 
 
Црвени крст Сбије (ЦКС) организовао је јуче састанак са традиционалним партнерима 
из света да би обезбедио подршку за 20 посебних програма које је развио у периоду 
транзиције и којима, у супротном, прети гашење, изјавила је јуче генерални секретар те 
хуманитарне организације Весна Миленовић. „Циљ нам је да добре и корисне програме 
одржимо док не обезбедимо механизме на основу којих ће се даље развијати“, истакла је 
Миленовићева на Партнерском састанку у седишту ЦКС. Она је у изјави новинарима 
прецизирала да је реч о програмима бриге за здравље људи, као што су борба против болести 
зависности и ХИВ/Аидса, пројектима за бригу о старима и рад са младима. Поред ових 
социјалних програма, реч је о програмима отворених вртића за угрожену ромску и 
другу социјално обесправљену децу, за помоћ особама са посебним потребама и народне 
кухиње. Према њеним речима, ЦКС тражи помоћи и за пројекте борбе против трговине 
људима и насиља у школама, припрема за природне катастрофе, али и хуманитарна 
истраживања и развој локалних организација. Представљајући рад ЦКС, она је навела да та 
организација делује у 183 општине са 700 професионалаца и око 10.000 волонтера, с тим што 
у одређеним акцијама учествује и по 60.000, а већину од 60 одсто чине млади. Према њеним 
речима, од почетка сукоба на простору бивше Југославије почетком деведесетих година до 
2004. организације ЦКС су дистрибуирале 650.000 тона хуманитарне помоћи међународних 
организација за избегле, интерно расељене и социјално угрожене особе. Шеф делегације 
Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца у Београду Олав Офстад је 
казао да је циљ Партнерског састанка управо да ојача постојећу и развије нове облике 
сарадње са Црвеним крстом Србије.  



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 30.10.2008. год 
 
 

 
ЧЕКАЈУЋИ УТОЧИШТЕ 

Глас Јавности, 30.10.2008; Страна: 18 
 
У средствима информисања је писано да Хуманитарна организација „Дивац“ 
помаже избеглим лицима да добију кров над главом. Надам се да ће ова 
хуманитарна организација, чије седиште је у Београду, помоћи људима о којима је 
реч. 
Др Зорица Јованчевић је из Приштине, након НАТО агресије пре девет 
година, дошла са супругом и двоје деце без ичег у село Јежевица код Пожеге. 
Ради као доктор у селима Јежевица и Горња Добриња. Супруг јој је 
незапослен а деца су ђаци. Стан у Приштини су узурпирали и украли 
албански сепаратисти. Др Сенка Судар је из Карловца (Хрватска). Протерана је из 
Хрватске са родитељима и братом који живе у Београду у насељу Раковица од 
1991. године. Сенка је завршила медицину са одличним успехом. Већ трећу годину 
ради у пожешком Дому здравља где је примљена преко републичког конкурса. 
Ради у хитној служби у општој медицини. Слободне тренутке користи да би 
посетила родитеље и да би им помогла. У Пожеги живи као подстанар. 
Младенка Вуковић (59 година) живи у Пожеги као подстанар. Понудила је 
Хуманитарној организацији „Дивац“ своју кућу и имање у селу Прањани код 
Чачка, да откупи за потребе избеглица јер је био такав оглас да ХО „Дивац“ 
откупљује таква газдинства. Младенка је понуду послала у мају ове године, а 
одговор још није добила. Описали смо два тужна случаја и две тужне животне 
приче оних који су заувек напустили своје домове због агресије Хрватске и 
шиптарског зулума. Наше саговорнице очекују да ће ХО „Дивац“ помоћи да 
добију кров над главом. Рајко, избегло лице из Хрватске, има око 50 година, лети 
ради као физички радник, нема крова над главом а лети и зими спава на 
железничкој станици у Пожеги и по вагонима. Рајку одговара смештај у 
избегличком центру у Пожеги, али нажалост нико неће да помогне овом 
сиромашном човеку.  
 
 

КВАДРАТИ И ПО 500 ЕВРА! 26. ОКТОБАР 
Вечерње Новости, 30.10.2008; Страна: 20 

 
За више од 300.000 избеглица колико је интегрисано у Србији за последњих 15 
година до сада је изграђено 2.905 станова... Већ половином следеће године 
требало би да почне градња станова које ће избеглице моћи да купе по 
условима знатно повољнијим од тржишних..., а шта је са Плавим хоризонтом 
код Добановаца? Знам да су се ту петљали Шешељ и С. М, али ипак, избеглице су 
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плаћале и градиле и мени је важно да су ту потрошени труд и новац, а онда је све 
запечаћено. Зашто? Да ли и тим људима може да се помогне, па макар и после 
толико година? Филипо а све ово је неистина... лично сам послао две молбе за 
решавање стамбеног питања, а добио сам велико ништа, чак ни одговор... Због тога 
вас као избеглица питам, зашто оваквима бездушницима и непрофесионалцима 
дајете простор у вашем цењеном листу? Бошко а на крају ће и избеглице бити 
имућније од нас чије породице вековима живе у Србији. Докле бре више да 
Србија буде другима мајка а нама маћеха?! Да ли ја имам стан? Зашто ми да 
плаћамо станове по цени од 1.500 евра по квадрату, а неко ко дође са стране по 
500 евра? И ми радимо за паре као и они... Ом а када завршим универзитет, бићу 
доста цењен, али нећу моћи да приуштим да купим стан, па ћу бити принуђен да 
живим као подстанар код неког избеглице. То уопште није фер. По мени треба 
поново преиспитати сву имовину коју избеглице имају, па онда одлучити ко је 
прави избеглица и коме треба помоћи, а ко треба да почне да плаћа порез и 
остале дажбине. Марко, а ма потпуно се слажем са Марковим коментаром и овима 
који говоре о томе да је староседелац у Србији (без стана) грађанин другог реда у 
својој земљи... Лаза  
 
  

ИМАЈУ КУЋЕ, НЕМАЈУ КУЋЕ 
Глас Јавности, 30.10.2008; Страна: 16 

 
Муке српских повратника у село Живињане код Призрена 
 
Још увек је неизвесно да ли ће, када и колико кућа почети да се гради за 
осморо Срба који су се самоиницијативно летос вратили у разрушено и 
спаљено село Живињане, у Средачкој жупи код Призрена. Изградњи кућа за 
петоро рођака Стојановића, двоје Петровића и једног Милосављевића 
„испречиле“ су се одредбе Приручника за одржив повратак и Програма 
одрживог партнерства за помоћ повратку мањина. Када је прошлог месеца 
преузимао 700.000 евра од косовског Министарства за повратак, намењених за 
повратак појединаца - припадника мањинских заједница, Фроде Мауринга, 
главни представник Програма УН за развој (УНДП), рекао је да је „право 
расељених на повратак основно људско право“ и да „УНДП и косовске власти 
раде заједно да то право не би представљало празне речи, већ реалност“. За 
осморо Срба из Живињана и њихове породице та реалност је још далеко. 
Испоставило се да само један од осморо испуњава услове из Приручника за одржив 
повратак. Према речима Мауринга, УНДП је накнадно добио податке да осталих 
седам повратника има непокретну имовину у Призрену и у Србији, те да због 
тога не испуњавају тражене услове. Срби из Живињана кажу да они никада нису 
крили да имају куће у Призрену. Напротив, стално су тражили да се њихове куће 
ослободе узурпатора. Такође тврде да су Призренци од воћњака у њиховом селу 
током протеклих девет година направили излетиште и да пастири из суседних села 
и данас без питања напасају стада оваца на њиховима ливадама. Уместо кућа, 
годинама су, кажу мештани, на свим састанцима само слушали приче да ће 
повратак уследити „наредних месеци“. Зато су се, наводе, летос и одлучили да се 
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врате самоиницијативно. Објашњавају и да су „долазили неки људи“ и тражили да 
им повратници продају неколико ари земље. 
- Њима смо рекли, а поручујемо и другима који имају сличне жеље, да у нашем 
селу, најстаријем у Средачкој жупи, нема земље за продају - каже Векослав 
Петровић. Он наглашава да су тврдње о томе да повратници намеравају да продају 
земљу и неке викендице, „чиста измишљотина“. Упркос свим бирократским 
заврзламама, мештани Живињана очекују да ове јесени УНДП и косовско 
Министарство за заједнице и повратак почну изградњу пет-шест кућа, како је 
обећано када су се вратили, а да на пролеће почне изградња педесетак нових 
кућа за све српске породице које су изразиле жељу да се врате у Живињане. 
 
 
 

ХИЉАДЕ ПОТПИСА ПРОТИВ ЕУЛЕКСА 
Вечерње Новости, 30.10.2008; Страна: 4 

 
Потписивање петиције ЗБОГ ДОЛАСКА МИСИЈЕ ЕУ још 15 дана 
 
ПЕТИЦИЈУ против доласка мисије Еулекс на Косово и Метохију под називом 
“Стоп Еулексу” чије је потписивање у српским срединама на Космету 
покренула Скупштина Заједнице српских општина, у претходних недељу дана, 
потписало је око 19.000 грађана - изјавио је председник Скупштине срспких 
општина Радован Ничић. - Потписивање петиције завршено је у Великој Хочи и 
Ораховцу, а наредне недеље отворићемо пунктове у градовима широм Србије и 
Црне Горе где живе расељени Срби са Косова и Метохије. Он је додао да да ће 
потписивање петиције трајати још петнестак дана након чега ће потписи бити 
прослеђени председнику Србије Борису Тадићу, председнику Скупштине Славици 
Ђукић-Дејановић, руској амбасади у Београди и УН. Наша жеља је да покажемо да 
мисија Еулекс није прихватљива за Србе, јер има за циљ да спроведе план Мартија 
Ахтисарија - рекао је потпредседник Скупштине Марко Јакшић.  
 
 
 

ЕВРОПА НАМ ДАЛА МРШАВУ ТРОЈКУ 
Дневник, 30.10.2008; Страна: 2 

 
ЕКСКЛУЗИВНО: „ДНЕВНИК” ОТКРИВА ШТА ПИШЕ У ГОДИШЊЕМ 
ИЗВЕШТАЈУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2008. 
ГОДИНИ 
 
Ако се годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије у европским 
интеграцијама, у чији је завршни драфт „Дневник“ имао ексклузиван увид, узме у 
целини, може се рећи да је Србија, школским мерилима гледано, добила нешто 
између слабе тројке и јаке двојке! Ипак, као што је „Дневник“ и најавио, извештај 
ЕК је написан тако да широм отвори врата Србији да следеће. године добије 
статус кандидата. Штавише, Европска комисија је само нашој земљи, од свих 
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осталих потенцијалних кандидата (Црна Гора, Албанија, БиХ), експлицитно 
отворила могућност да у 2009. стигне до кандидатског статуса. Веома је важно 
и то што је лични став председника ЕК Жозеа Мануела Бароза и комесара за 
проширење ЕУ Олија Рена – да Србија може стићи до статуса кандидата 
следеће године – у „прогрес рипорту“ постао званични став Европске 
комисије. “Србија је, после председничких и парламентарних избора, потврдила 
своју посвећеност европској будућности. Хапшење и привођ ење правди Радована 
Караџића велики је корак напред ка пуној сарадњи Србије с Хашким трибуналом. 
Србија је показала да има административне капацитете за суштински напредак на 
путу ка ЕУ и да је у доброј позицији да брзо и ефикасно имплементира Прелазни 
споразум о трговини. Ипак, реформе у прошлој години су успорене, а реформа 
правосуђа, превентивно сузбијање корупције и борба против организованог 
криминала представљају највеће изазове за Србију”, пише у уводној речи „прогрес 
рипорта“ . 
 
СУТРА ОБЈАВЉУЈЕМО ЕКОНОМСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ЕК О НАПРЕТКУ 
СРБИЈЕ  
 
Антрфиле: 
 
СТАТУС КАНДИДАТА 
Европски савет је у јуну потврдио да Србија може убрзати европске интеграције, 
укључујући и добијање статуса кандидата, чим неопходни услови буду испуњени. 
Европска комисија сматра да је могуће дати Србији статус кандидата у 2009. 
години, ако су испуне тражени услови, а то је пуна сарадња с Хашким трибуналом 
и још снажнији ангажман на реализацији реформске агенде која води као 
опипљивом напретку у приоритетним областима, пре свега јачању владавине права 
и убрзавању економских и буџетских реформи. Србија игра кључну улогу у 
региону и зато се охрабрује да заузме конструктиван приступ према учешћу Косова 
у регионалним иницијативама и међународним форумима, као и према напорима 
ЕУ да допринесе миру и стабилности Западног Балкана. 
 
ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ 
Србија је направила одређени напредак у испуњавању политичких критеријума у 
оквиру Европског партнерства. Потписани Споразум о стабилизацији и 
придруживању је угаони камен односа ЕУ и Србије. У сарадњи с Хашким 
трибуналом, која остаје кључна међународна обавеза Србије, постигнут је значајан 
напредак. Српским политичким животом у протеклој години доминирало је питање 
Косова, посебно после декларације о независности. Различити приступи водећих 
политичких партија кључним државним питањима утицали су на активност 
парламента и Владе и проузроковали превремене изборе. Резултати председничких 
и парламентарних избора омогућили су већу стабилност власти и већи консензус о 
европским интеграцијама. 
 
ВЛАДАВИНА ПРАВА 
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У области владавине права регистрован је одређени напредак у контексту 
увајања закона везаних за примену нових уставних решења. Ипак, будуће 
реформе морале би да обезбеде да уставна решења за правосуђе буду у складу с 
европским стандардима. Обука и услови рада судија и тужилаца су побољшани, 
али је реформа правосудног система још увек на почетној станици. Управни и 
апелациони судови још нису успостављени. Србија мора да се још више ангажује 
на обезбеђивању независности, одговорности и ефикасности правосудног система. 
 
ПАРЛАМЕНТ 
Парламент је имао врло лимитиране резултате и између два годишња извештаја ЕК 
усвојено је само неколико закона. Парламентарне реформе касне и питање 
контроле мандата посланика од партија још увек није стављено на сто. Капацитети 
скупштинских одбора су и даље врло скромни и изборно законодавство мора бити 
ревидирано. 
 
ВЛАДА 
Рад претходне владе био је под великим утицајем питања Косова и недостатка 
консензуса о односу према Европској унији. Нова влада је јасно ставила до знања 
да жели да ојача везе с ЕУ и да унапреди реформски процес, али и у њој мора бити 
побољшана координација између министарстава и агенција; такође је потребно да 
се побољшају и ускладе с европским стандардима реформе везане за локалну 
самоуправу. 
 
ДРЖАВНА УПРАВА 
Србија има генерално добре капацитете у државној управи. Структуре које 
раде на европским интеграцијама су ојачане; истовремено, независна и 
регулаторна тела су релативно добро радила у тешким условима. Српске 
власти морају показати већу политичку вољу да ојачају независна регулаторна тела 
и да им омогуће да раде ефикасније. Неопходно је учинити и нове напоре да се 
ојача професионализам и одговорност у целом бирократском апарату. 
 
УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ И ВИЗЕ 
Брзина дијалога о визној либерализацији зависи од резултата сваке од држава које 
су га започеле. Када државе достигну задата мерила и испуне тражене услове, 
Европска комисија би могла да предлож и појединачно, за сваку земљу, скидање 
визног режима током 2009. године. Србија је направила врло скроман напредак 
у области унутрашњих послова и још увек није ускладила свој визни режим с 
визним режимом ЕУ. Опрема која се користи за контролу граница је 
неодговарајућ а. Професионални капацитети полиције су побољшани, али је 
разлика у квалитету рада служби унутар полиције и даље велика. Структурни 
проблеми су и даље присутни, као и изостанак координације, транспарентности и 
јасне поделе одговорности. 
 
БИА 
Остварен је напредак у цивилној контроли обавештајних служби, али реформе у 
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том сектору тек треба да буду завршене и парламент мора обезбедити ефективан 
демократски надзор. 
 
ЉУДСКА ПРАВА 
Регистрован је одређен број инцидената, проузрокованих запаљивом 
реториком и насилним акцијама против организација грађанског друштва, 
бораца за људска права и појединих медија. Постојеће уставне и законске 
гаранције у области људских права треба да буду у потпуности примењене. 
 
ЗАШТИТА МАЊИНА 
Права мањина су генерално поштована; ипак, закони о националним 
саветима мањина још увек нису усвојени. Регистрован је повећани број 
етнички мотивисаних инцидената у Војводини, пре свега против Албанаца, 
непосредно после декларације о независности Косова. Стање у јужној Србији 
је стабилно, али под тензијом, у Санџаку је ситуација погоршана због 
продубљивања подела унутар муслиманске заједнице. Роми се и даље 
суочавају с тешким условима живота и дискриминацијом. Србија је посветила 
недовољну пажњу решавању статуса избеглица и интерно расељених лица. 
 
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 
Србија активно учествује у регионалним иницијативама и делује врло 
конструктивно у имплементацији ЦЕФТА-е. Србија је инсистирала на томе да 
Косово на регионалним састанцима представља Унмик. Важно је да Србија покаже 
конструктиван приступ према учешћу Косова у регионалним иницијативама и 
међународним форумима. 
 
ДРОГА 
Србија је означена као једна од станица највећих балканских праваца кријумчарења 
дроге. Српске власти су последњу годину заплениле значајне количине дроге, али 
још увек није усвојена национална стратегија и акциони план за превентивно 
деловање у спречавању трговине дрогом. Кријумчарење дроге је за Европску унију 
и даље једна од највише забрињавајућ их појава у Србији. 
 
УБИЈЕНИ НОВИНАРИ 
Српска полиција није направила ни најмањи напредак у истрагама о убиствима 
новинара и покушајима убистава у последњих десет година. 
 
КОРУПЦИЈА 
Регистрован је врло мали напредак у борби против корупције. С друге стране, 
Србија и даље нема јасну антикорупцијску стратегију и још увек су бројне рупе у 
законима, које, уз недовољно независна надгледна тела, омогућавају бројне 
могућности за злоупотребу и избегавање одговорности у областима финансирања 
странака, сукоба интереса, јавних набавки и приватизације. Корупција је веома 
раширена и представља за Србију један од најозбиљнијих проблема. 
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ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
Организовани криминал представља велики проблем за Србију јер директно утиче 
на владавину права и пословно окружење, чиме подрива и темеље правне државе и 
економију. Нацинална стратегија и акциони план за борбу против организованог 
криминала још увек нису усвојени. Међународна полицијска сарадња и капацитети 
специјализованих полицијских снага за истраживање финансијских кривичних дела 
су и даље недовољни. Србија је и даље земља из које се регрутују, кроз коју 
пролазе и где завршавају жртве криминалаца који тргују људским бићима. Србија 
је направиле одређене напоре да сузбије ту појаву, али су они недовољни, о чему 
сведочи и повећан број српских држављана који су жртве трговине људима. 
 
ПАЉЕЊЕ АМБАСАДА 
 извештају су поменути и напади на амбасаде држава чланица ЕУ после проглаш 
ења независности Косова, а Београд је снажно упозорен на то да употреби све 
превентивне мере како се у будућ ности слични акти насиља не би поновили.  
 



 

PRESS CLIPPING 
 

Петак 31.10.2008. год 
 
 

 
 
 

РАСЕЉАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА 
Борба, 31.10.2008; Страна: 4 

 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је да ће до краја 
мандата владе бити завршено расељавање колективних центара за избегле и 
интерно расељене.Кркобабић је казао да је у наредној години планирано 
издвајање од 150 до 200 милиона динара за расељавање центара, а додатни део 
новца биће обезбеђен и из иностраних извора. 
„У Србији је у укупно 75 колективних центара смештено 6.311 особа, а од 
укупног броја 17 центара је на територији Косова и Метохије. Постепено ћемо 
расељавати те људе у погодне куће, или градили нове куће и социјалне 
станове", нагласио је Кркобабић. Према његовим речима, при расељавању 
колективних центара мора се водити рачуна о потребама тих људи, односно о 
томе да добију куће или станове у близини школа, лекарских амбуланти.  
 
 
 
 
 

ПУНА КОМПЕНЗАЦИЈА СТАНАРСКОГ ПРАВА 
Правда, 31.10.2008; Страна: 8 

 
Хрватска мора да призна станарско право избеглим Србима или да им 
обезбеди пуну материјалну компензацију, изјавио је Триво Инђић, саветник 
председника Србије Бориса Тадића. 
- Овде је реч о индивидуалним људским правима, а не хуманитарном праву, 
како то Хрватска покушава да представи - рекао је Инђић. Он је подсетио да 
је Хрватска одузела станарско право више од 30.000 избеглих Срба, од којих 
20.000 живи у Србији, и навео да су у Извештају Европске комисије 
идентификоване многе препреке реализацији повратка у Хрватску.  
 
 
 

 
 
 



 2 

ВРАЋАЈУ 100 ГОДИНА 
Вечерње Новости, 31.10.2008; Страна: 6 

 
ХРВАТСКА ЋЕ НАКОН ДЕЦЕНИЈСКОГ ПРЕГАЊАЊА ПРИЗНАТИ 
РАДНИ СТАЖ СРБИМА ИЗ РС КРАЈИНЕ 
 
Значајан корак у остваривању права, али Срби из бивше Крајине и даље оштећени. 
 
СРБИМА из РС Крајине ће коначно, након 13 година вакуума, Хрватска 
признати радни стаж. Тако ће сто изгубљених година, које нису уписане у 
Хрватски мировински завод, коначно бити унете у радне књижице око 20.000 
бивших Крајишника. 
Дојучерашње одбијање ове суседне републике да на ову тему уопште и разговара 
прекинула је - Европска унија. Притисак да се Србима омогући остваривање права 
јер у супротном "Хрватска не може да буде кандидат за чланство" уродило је 
плодом. 
- Срби који су од 1991. до 1995. године радили у Лици, Банији, Кордуну и 
Северној Далмацији могу да поднесу захтев за признавање радног стажа и то 
без икаквих рокова - објашњава нам Раде Матијаш, председник Удружења 
избеглица демократске иницијативе за Книн. - И то је први уступак који је 
Хрватска учинила након "Олује". 
У Удружењу, међутим, напомињу, да је ово значајан корак у остваривању права, 
али да су Срби из Крајине и даље оштећени. Проблем лежи у условима које је 
Хрватска прописала. 
- Бивши Крајишници морају да имају два сведока са хрватским 
држављанством, али и неки документ којим се доказује да су заиста у том 
периоду били у радном односу. Већина избеглица је у ратном збегу оставила 
сву своју имовину, као и документа, решења, радне књижице... Има и оних 
који су их у међувремену загубили јер је прошло више од деценије. Зато смо од 
наших већника у хрватском сабору тражили да утичу на овај правилник и да 
буде довољан само један од ова два услова. А проблем је и код обрачуна 
зарада. Како не постоји никаква евиденција о просеку плата, они су одлучили да 
уоште не признају зараде.Матијаш зато позива на опрезност. 
- Ово је одлична вест за оне који тек треба да се пензионишу, а недостаје им 
која година стажа. Они, пак, који су већ у пензији морају добро да се 
прерачунају да ли им се то исплати. Ако на постојећи стаж додају те године без 
обрачунате зараде они себи заправо смањују будућа примања. У Пензијском 
фонду Србије напомињу да су добили Правилник о конвалидацији и да сви 
бивши држављани Српске Крајине могу да поднесу захтев на ову адресу. 
- Прописано је да се захтев мора поднети у подручној служби у којој је 
последње запослење - каже Весна Вићентијевић из ПИО фонда. - Срби који су 
остали у Хрватској овај захтев предају њиховом Мировинском фонду, а они 
који имају пребивалиште или боравак у Србији то могу да га предају нашем 
Фонду, а ми ћемо га проследити коме је потребно. То умногоме олакашава 
процедуру јер сав посао практично завршава Фонд у Србији.  
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Антрфиле: 
СЛАВОНИЈА 
 
СТАНОВНИЦИ Славоније, Барање и Западног Срема, углавном су остварили 
своје радно право иако су и Срби са ових простора у томе имали доста 
потешкоћа. Хрватска на овај живаљ није била толико "љута" колико на Србе 
из "парадржаве" како су својевремено називали подручје Книнске крајине. 
Питање признавања стажа тако је решено готово десет година раније 
Ердутским споразумом и већина има уписан стаж у својим радним 
књижицама.  
 
 
 

ПОЛОВИНА БЕЗ ПЛАТЕ 
Вечерње Новости, 31.10.2008; Страна: 7 

 
ИСТРАЖИВАЊА О ПОЛОЖАЈУ ПОРОДИЦА РАСЕЉЕНИХ СА КОСОВА 
 
ОКО 40 одсто породица интерно расељених са Косова живе без месечне плате, 
јер ниједан члан нема сталан посао. Једног запосленог има 69 одсто српских 
породица, док у 83 одсто породица Рома, Ашкалија и Египћана по један члан 
прима плату. То је показало истраживање "Интерно расељени са Косова: 
Угроженост и могућности" које је спровео Дански савет за избеглице. Шеф 
представништва УНХЦР-а у Србији Ленарт Котсалајнен рекао је да ће се на основу 
добијених података следеће године од донатора тражити новац за пројекте који ће 
помоћи при решавању проблема интерно расељених. Помоћ за незапослене добија 
само осам одсто интерно расељених, а 70 одсто Срба и 62 одсто Рома, 
Ашкалија и Египћана расељених са Косова зна коме треба да се обрате за ту 
помоћ. 
Истраживање је урађено од априла до јуна 2008. године на узорку од 858 
домаћинстава и 3.771 појединца у Краљеву, Крагујевцу, четири ромска насеља 
у Београду, као и Приштини, Гњилану, Штрпцу и јужном делу Косовске 
Митровице. Пројекат је подржало Министарство спољних послова Данске.  
 
 
 

ЗАМАЈАЦ 
Вечерње Новости, 31.10.2008; Страна: 6 

 
ИЗБЕГЛИЧКА удружења од Хрватске траже признавање стажа 
Крајишницима годинама уназад. Једном је ова суседна република попустила 
каиш и решила да их послуша, али је то учинила у време бомбардовања. Тада је за 
подношење захтева дала рок од шест месеци и знатно ригорозније услове. Сви 
заинтересовани су морали лично да предају захтеве, без обзира да ли међу 
њима има оболелих, хендикепираних или без пасоша, новца...Тада је ово право 
остварило највише 2.000 Срба, па је цела прича поново актуелизована.  
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УВАЖАВАЊЕ НЕ СМЕ ОСТАТИ НА РЕЧИМА 

Глас Јавности, 31.10.2008; Страна: 6 
 
Српска дијаспора улаже у матицу око Четири милијарде долара годишње 
 
„Дијаспора за матицу“ предлаже држави да на сваки евро уложен у помоћ 
избеглима и расељенима дода два 
 
БЕОГРАД - Управни одбор Фонда „Дијаспора за матицу“ одлучио је да са 
100.000 евра помогне деци са Косова и Метохије, а да исто толико новца уложи 
у збрињавање расељених грађана из те јужне српске покрајине. Одлучено је и 
да са 10.000 евра то цивилно удружење донира у завршетак храма Христовог 
рождества у Мојковцу, као спомен ратницима Мојковачке битке. На седници тог 
удружења недавно је донета одлука и да се Влади Србије предложе заједничка 
улагања за расељене и избегле Србе и то по систему да на сваки евро који 
издвоји Фонд држава донира два евра. Они су такође поздравили одлуку 
кабинета Мирка Цветковића да се Фонду призна континуитет у раду од 1999. 
године и да им се врате новчана средстава која су до скоро била блокирана у 
Беобанци. 
- Та одлука владе требало би да буде весник бољих односа матице и расејања и да 
карактерише стварно, а не вербално уважавање дијаспоре, као и поштовање њене 
суштинске улоге у изградњи и економском опоравку земље - речено је на седници 
тог удружења. Они очекују да се, уз помоћ владе, реше и преостали проблеми 
Фонда „Дијаспора за матицу“ међу којима је обезбеђивање просторија за нормалан 
рад. 
Представници Фонда су указали и да дијаспора својим дознакама убризгава 
око четири милијарде долара годишње у привредни и социјални крвоток 
Србије и да то суштински смањује великог проблеме платног дефицита земље, 
олакшава социјалне тензије и привредни опоравак. Према њиховим оценама 
Влада Србије би решавањем легитимних захтева и очекивања дијаспоре, као и 
ефикасним решавањем преосталих питања везаних за Фонд обезбедила још већи 
девизни прилив, веће инвестиције и повратак српских стручњака из иностранства. 
На такав правац размишљања упућује и финансијско-економска криза у свету која 
ће отежати економски положај и развој Србије као што је већ отежала ситуацију у 
суседним и готово свим европским земљама, закључују у том удружењу.  
 
Антрфиле: 
Вратили 260 милиона динара 
 
Министар за дијаспору Срђан Срећковић рекао је да је тај ресор у првих сто 
дана рада успео да направи конкретан корак на пољу успостављања поверења 
дијаспоре у институције Србије тако што је Фонду „Дијаспора за матицу“ 
враћено око 260 милиона динара. 
- То је један од првих конкретних корака којим је држава показала да жели да врати 
поверење дијаспоре - рекао је он.  
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СВЕ ПУСТО ОСТА 

Глас Јавности, 31.10.2008; Страна: 16 
 
Репортер Гласа у Шљивовици под Златибором, где је неко спалио празне 
бараке које су годинама биле дом избеглицама 
Шест јадних дрвених кућица годинама су после најновијих ратова у овом 
парчету планете биле - пакао на земљи. Избеглице, они јадници из Хрватске, 
Босне, са Косова, који су у ту стизали бедни и чемерни, лишени сваког 
достојанства, те бараке су напустиле не тако давно. Једни су нашли мир на 
гробљу изнад Чајетине, други по пустарама Канаде или Аустралије, ретки 
опет нашли мало људскости и достојанства... 
 
Да је Шљивовица у Швајцарској, у Америци, Аустралији, могло би се написати да 
у ономе што се у пустом, тужном крају села догодило недавно има неке симболике. 
Овако, Шљивовица је у Србији, на Балкану, а овде се са симболима никад не зна... 
Симболи су овде час тек симболи, а час пука стварност, и никад се не зна јесу ли 
једно или друго, нешто треће...Шљивовица, односно онај њени пусти и празни 
кутак састављен од пет-шест јадних дрвених барака, годинама је, после 
најновијих ратова у овом парчету планете, била-пакао на земљи. Избеглице, 
они јадници из Хрватске, Босне, са Косова, који су у Шљивовицу стизали 
бедни и чемерни, лишени сваког достојанства, те бараке су напустили не тако 
давно. Једни нашли мир на гробљу изнад Чајетине, други по пустарама 
Канаде или Аустралије, ретки опет нашли мало људскости и достојанства... 
Бараке у Шљивовици неко је пре пар дана - спалио... Свесно, ко зна из каквог 
разлога, несвесно можда у жељи да симболично означи крај пакла кроз који су 
и село и станари барака прошли у последњих скоро две деценије... И, можда би 
та паљевина била својеврсни симбол, све је са ватром и почело, с ватром се и 
завршило, запаљена је прво држава, онда су паљена села, градови, људи, све је 
сво то време било једна велика буктиња, да ово није Балкан, да ово није 
Србија, а овде се никад не зна... Цвилио је прекјуче и звиждао југо кроз 
нагореле греде и рогове барака, разносио гареж по Шљивовици, летеле су по 
згаришту најлон кесе, из ћошкова вирили комади прња остали иза оних 
несрећника, летеле новине са насловима из ратних дана као да оним 
мученицима није било доста рата, него су по собицама чували новине да их 
стално подсећају на мртве, на крв и страдање, на спаљене куће... Звонио ми је 
прекјуче главом, сво време док сам облетао око згаришта, глас једног од оних 
несрећника и поново ми, као и први пут кад сам га пар година раније чуо из једне 
од соба, дупке подизао косу на глави: 
- Пусто... Тотално пусто све... Све пусто оста... Нисам тог мученика видео ни тада 
ни сада, тек тај глас лебдео је и јуче над Шљивовицом над згариштем, над пар 
преосталих барака које ватра није докрајчила... У Шљивовици пало сљеме барака 
на огњиште оних несрећника. У огњу су им изгорела огњишта у завичају, сада, 
ето судбине, ватра им прогутала и ова, друга огњишта, многи од њих за 
свијање трећих нису ни имали времена. Богдан је био родом негде са Озрена, 
патио се годинама у собичку једне од спаљених барака, разболео се, отишао у 
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болницу, тамо га прегледали, и рекли му да мора да купи ињекцију... Богдан 
изашао да купи лек, није имао сто динара у џепу колико је коштао, вратио се у 
Шљивовицу и сутрадан умро! На туђем кревету. А борио се за отаџбину! Ненад 
из Сарајева живео је у собичку по ком је ветар прекјуче на све стране разносио 
пепео и чађ. Сад као да их гледам, Ненада, супругу, троипогодишњу ћеркицу, и тек 
рођену бебу. Супруга је после порођаја добила снажне нападе епилепсије, обоје 
деце била су тог зимског дана болесна, под температуром... У собици је било 
студено, у фуруни тек мало пепела... И Ненад је био болестан, од живота без наде, 
од патње, од бриге за децу и супругу... Један од колега плакао је на сред собе као 
дете пред том сценом пакла на земљи... После је Бог погледао Ненада и његове. 
Сад би, требало да су негде у Канади, да живе као људи... Изгорела и собица у 
којој је одрастао мали Божа, за кога су одавно написали да је - најхрабрији 
дечак на свету. Рођен је у тракторској приколици, у ‘’Олуји’’, а онда је 
одрастао у баракама у Шљивовици. Преживео за кратко све што и старци по 
околним собама. Једном је у својој собици маштао, а ми новинари записивали 
и плакали: 
- Једном, кад порастем, кад одем одавде, имаћу мој дом који ће бити велики, и 
у њему ћу имати много моје деце, много цука, много лопти и много дресова 
Црвене звезде...  
Данас Божа живи у Чајетини, у стану, са мајком и сестрама, смиловао се Бог и на 
њих, помогли и добри људи. На гробљу изнад Чајетине стоје крстаче мученика из 
шљивовичких барака, поцрнеле од сунца, киша и ветрова. Неки гробови скоро да се 
не разазнају. Био човек, самлео га точак историје и више га нема. Нема никога да 
запали свећу, да почупа коров са неких гробова, да подигне палу крстачу. За 
11 - 12 година кроз бараке у Шљивовици прошло је 300 - 400 људи, 
двадесеторо умрло. 
- Прије коју неђељу, умрије један ђед из Лике. Испратисмо га на гробље, поп, 
још један наш исписник и ја - причао ми је пре неку годину на прагу бараке 
један од оних мученика. И он сад почива на гробљу. Под крстачом. Не знам да 
ли је њега имао ико да испрати сем попа. Ја, на срамоту нисам. А он је са мном 
причао оно једно поподне у Шљивовици као са најрођенијим. Кад на гробљу 
изнад Чајетине, по осталим гробљима падну и сатруну крстаче са именима, 
нестаће и трага о тим људима које је судбина овде довела и оставила. Не знам 
ни шта је са Драганом Сагарџијом из Војнића. Седели смо оно поподне у његовој 
соби док је око барака вијала мећава, звиждала кроз прозоре, а Драган ми причао да 
бараке у Шљивовици за њега јесу тек чекаоница смрти... После ми је показао сву 
своју покретну и непокретну избегличку имовину - један капут, кожух, штедне 
панталоне, неке изгужване кошуље, испод кревета зинуле ципеле, а ни кревет није 
његов! 
Шта ли је, Боже, питао сам се јуче, гледајући оно згариште, било са Драганом, са 
његовом ‘’имовином’’, је ли и она изгорела, или је Драган спаковао своју сиротињу 
и кренуо даље, у неку другу чекаоницу... У баракама у Шљивовици, у паклу 
испод златиборског раја, више нико неће чекати смрт. Бараке су спаљене. За 
неки следећи рат, и следеће мученике, мораће да се граде нове бараке. То је 
једино сигурно.  
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СРБИ ТРАЖЕ НАДОКНАДУ ЗА УНИШТЕНУ ИМОВИНУ 

Политика, 31.10.2008; Страна: А20 
 
Гламоч – Правни заступник Срба, адвокат Емир Карача је изјавио како верује 
да ће за око 200 Срба избеглих из Гламоча бити исплаћена праведна 
надокнада по тужбама које су поднели против Федерације БиХ за имовину 
коју је приликом војних вежби након рата уништила војска Федерације БиХ и 
међународних снага Сфора. 
„Влада Федерације БиХ је дужна да исплати одштету јер је на приватном 
земљишту Срба у Гламочком пољу 1996. године формирала војни полигон 
’Одлучна Барбара’, а да пре тога није обавила експропријацију и промену 
власништва”, рекао је Карача, правни заступник Срба у овом поступку. 
Он је додао да је Влада Федерације БиХ с тим признала кривицу али и да 
судски процес по 27 тужби, који се тренутно води при Општинском суду у 
Ливну, већ годинама траје. 
„Муслиманско-хрватска федерација БиХ крши наша елементарна права и 
знатно отежава наш повратак јер одбија да нам исплати одштету за земљиште 
и стамбене објекте који су уништени након потписивања Дејтонског мировног 
споразума приликом војних вежби федералне војске и Сфора”, изјавили су 
Срби из Гламоча који као избеглице живе у околини Новог Сада.  
 
 
 

ПОСТЕПЕНО РАСЕЉАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА 
Пресс, 31.10.2008; Страна: 10 

 
БЕОГРАД - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је да ће до 
краја мандата Владе бити завршено расељавање колективних центара за 
избегле и интерно расељене. Кркобабић је агенцији Бета казао да је у наредној 
години планирано издвајање од 150 до 200 милиона динара за расељавање 
центара, а додатни део новца биће обезбеђен и из иностраних извора. 
 
 
 

ВИЦЕПРЕМИЈЕРИ „ТЕШКИ“ 150 МИЛИОНА ДИНАРА 
Ало!, 31.10.2008; Страна: 2 

 
КОЛИКИ СУ БУЏЕТИ КАБИНЕТА ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ 
АЛО! ИСТРАЖУЈЕ 
 
Јован Кркобабић девет пута је „лакши“ од Божидара Ђелића, показују подаци 
из предлога ребаланса буџета за ову годину, који се односе на трошкове 
кабинета потпредседника Владе Србије. Кркобабићев кабинет за социјалну 
политику ове године „крцка“ 10 милиона, а Ђелићев 91 милион динара. Нешто 
боље од првог пензионера Србије прошао је Ивица Дачић, који је трошкове рада 
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свог потпредседничког кабинета морао да ограничи на 17,4 милиона динара. 
Потпредседник Млађан Динкић од Владе је за сегмент бриге о привредном развоју 
добио близу 30 милиона. У Ђелићевом кабинету објашњавају да је толика разлика 
у трошковима настала због тога што се трошкови овог кабинета односе на целу 
годину, дакле и за рад у претходној влади. - Ђелић је тада био једини 
потпредседник Владе, такође задужен за европске интеграције. Сви остали 
кабинети су настали касније, па је то главни разлог ових разлика у буџетима. 
Ђелићев потпредседнички кабинет има највише надлежности, пошто осим главног 
ресора обухвата и израду стратегије смањења сиромаштва, стратегију одрживог 
развоја, као и један део економије - кажу у кабинету Божидара Ђелића. Према 
деоби буџета, Ђелић ће у својству потпредседника Владе на путовања до краја 
године моћи да потроши 20 милиона динара, због његових задужења у укључивању 
Србије у европске интеграције. Ђелић је окупио и најбројнији тим од 22 члана, па 
на плате запослених одлази око 35 милиона, а на услуге по уговору 25,5 милиона 
динара. Кркобабићев саветник за медије Милош Чолић за „Ало!“ признаје да 
овај кабинет има уочљиво најмање средстава на располагању, јер је бројчано 
убедљиво најмањи. Плате запослених односе петину буџета. - Имамо две 
секретарице, три саветника, шефа и заменика шефа кабинета, што са 
потпредседником чини свега осморо људи. Господин Кркобабић спада у 
категорију штедљивијих људи. Ево, тек у децембру ће први пут отпутовати у 
иностранство, у Женеву на велики међународни скуп о избеглиштву - 
објашњава Чолић. Међутим, он напомиње да ће следеће године та путовања 
морати да буду чешћа због природе посла који Кркобабић обавља. - Ако вас 
нека важна институција позове, не можете да не одете под изговором недостатка 
новца за пут. То би било неозбиљно - каже Чолић. Кркобабић је свој део за 
путовања (1,8 милиона динара) потрошио на боравак искључиво унутар граница 
Србије. За путовања потпредседника Динкића ове године је предвиђено три 
милиона динара, за плате запослених и услуге по уговору по 12 милиона динара. 
Дачић је за трошкове свог потпредседнич ког кабинета добио 17,4 милиона динара. 
Највећа ставка његовог кабинета су плате (око осам милиона динара), док се за 
уговорене услуге ове године троши 4,5 милиона динара. Дачић ће до краја године 
моћи да путује за 2,5 милиона динара.  
 
Антрфиле: 
Премијер упола јефтинији од Ђелића 
 
Ребаланс буџета омогућио је премијеру Мирку Цветковићу да слободно рачуна на 
53 милиона динара за трошкове кабинета. Председник Владе за плате запослених и 
услуге по уговору издваја по 20 милиона динара. За Цветковићева овогодишња 
путовања потрошиће се само 2,7 милиона динара, скоро колико и за такозване 
трошкове материјала (два милиона).  
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САМО ИЗРУЧЕЊЕ МЛАДИЋА ВОДИ ДО КАНДИДАТУРЕ 
Блиц, 31.10.2008; Страна: 2 

 
Европска комисија дала условно зелено светло за Србију 
 
Ђелић: Србија може да прескочи све препреке. Љајић: Не чекамо да се 
Холандија смилује и зато радимо све да што пре нађемо Младића 
 
Највећа препрека да Србија добије статус кандидата за чланство у ЕУ 2009. године 
јесте услов потпуне сарадње с Хагом, односно Ратко Младић у Хагу. Власти 
сматрају да су остали захтеви које је Европска комисија навела у свом годишњем 
извештају лако достижни. Аналитичари међутим, оцењују да циљ - статус у 2009. 
неће бити баш тако лак и истичу да је мало могуће да ће Србија превазићи 
препреке у реформи правосуђа, превенцији корупције. Европска комисија у 
нацрту извештаја о напретку Србије према европским интеграцијама, а који 
треба да се објави идуће недеље у Бриселу, оцењује да Србија може да добије 
статус кандидата за чланство у Унији 2009. године уколико испуни неопходне 
услове. А то су пуна сарадња с Хашким трибуналом и напредак у спровођењу 
економских реформи и реформи у правосуђу, превенција корупције.  
Потпредседник Владе Србије задужен за европске интеграције Божидар Ђелић 
каже за „Блиц“ да Србија не може да избегне ниједну препреку, али да све можемо 
да прескочимо, то јест да испунимо. Он каже да се извештај Европске комисије не 
бави оним што није у реду већ оним што би могло бити боље.  
- Србија која је усвојила и од 1. јануара почиње са применом прелазног споразума и 
која је усвојила националну стратегију за придруживање ЕУ већ годинама показује 
завидан ниво капацитета да преброди све проблеме. Међутим, ми имамо питање 
Хага које мора бити решено што пре. И то је највећа и једина препрека, а остало не 
представља проблем за Србију. Имамо капацитет и за нас ништа друго није услов 
осим Хага - истиче Ђелић. И председник Националног савета за сарадњу с 
Трибуналом Расим Љајић у изјави за „Блиц“ слаже се да је услов окончања сарадње 
с Хагом најозбиљнија препрека. 
- То је питање које се поставља интензивно већ неколико година и то на исти начин 
јер је то увек била главна препрека ка убрзаним интеграцијама Србије. Нажалост, и 
наш одговор је био стереотипан и понављао се из године у годину упркос томе што 
је услов Хага већим делом испуњен. Била су 44 изручења, али док се пре свега 
Младић не нађе у Хагу, ми ћемо и даље имати исти проблем. А тај проблем је сада 
најизраженији и то јесте парадокс када се погледа шта је све до сада учињено - 
каже Љајић. Он додаје да је до сада оцена сарадње Србије зависила само од 
Трибунала, а да сада Холандија инсистира на томе без обзира на оцену из Хага. 
- Они и даље тражити да се Младић нађе у Хагу. Не можемо више очекивати да се 
Холандија смилује и зато смо се фокусирали да се интензивним оперативним 
активностима и операцијама што пре дођемо до Младића, како би се окончала 
сарадња са Трибуналом. Нико не може да каже када ће се то догодити, али што се 
нас тиче, увек је касно, јер је Србија већ платила врло високу цену због чињенице 
да је Младић на слободи - истиче Љајић. Како се процењује да је Младић у Хагу 
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најтежи услов који ће бити испуњен, ни Љајић не жели да нагађа када би се то 
могло догодити. 
- Врло је незахвално лицитирати са датумима. Али би свако одуговлачење и даљи 
боравак Младића на слободи земљу коштао и у политичком и у економском, 
моралном и сваком другом погледу - истиче Љајић. Чак и ако би се Младић нашао 
у Хагу, остају други услови. Уколико се не нагађа да ли би чланице ЕУ онда 
Србији прогледале кроз прсте, камен спотицања је и корупција и њена превенција. 
Верица Бараћ, председница Савета за борбу против корупције, каже да је за Србију 
недостижан циљ - статус кандидата у 2009. години. 
- Ми то не можемо. Јер овај ниво корупције у Србији не дозвољава функционисање 
институција и економски развој, а што су такође предуслови. Развоја не може бити 
јер нема елементарне правне и економске сигурности, нема ни доследне примене 
закона, а ни независности судства. Према томе, не можемо да прескочимо услове 
ЕУ - каже Бараћева. Она истиче да захтев ЕУ око корупције не може „једноставно 
да нестане јер у Србији нема озбиљне борбе, па нема ни резултата“. 
- Овде је корупција системски проблем. И није довољно да ми само имамо 
стратегију већ треба и да је спроводимо јер ЕУ од нас не тражи само доношење 
прописа већ и њихово спровођење - закључује Бараћева.  
 
Антрфиле: 
Замерке Европске комисије 
 
- Недостатак независних тела за надгледање у областима финансирања партија, 
сукоба интереса, јавних набавки и приватизације 
- Корупција остаје широко распрострањена и представља озбиљан проблем у 
Србији 
- Административни и апелациони судови нису створени 
- Потребно усвајање свеобухватног закона против дискриминације, специфичног 
закона о полној једнакости 
- Дискриминација ромске мањине 
- Недовољно пажње статусу избеглица и расељених лица  
 
 
 

СА ШЕШЕЉЕМ „ОТИШЛИ" КАРЛОБАГ И ОГУЛИН! 
Борба, 31.10.2008; Страна: 3 

 
После разлаза са радикалима, народњаци се одричу и „линије" Карлобаг - 
Огулин... а Александар Вучић поручује да је бесмислено да неко каже да 
Карлобаг припада Србији 
 
Српска напредна странка сматра да линија Карлобаг-Огулин-Карловац-
Вировитица "није линија" те странке јер је нереална и неозбиљна, изјавио је 
јуче заменик председника те странке Александар Вучић. 
"Сада можемо отворено да кажемо да то није наша политика и да то нећемо да 
радимо, а наша политика је да будемо на страни српског народа и да му 
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помажемо колико год можемо", рекао је Вучић на конференцији за новинаре. 
Вучиц је истакао да је бесмислено да неко каже да Карлобаг припада Србији и да 
ће се то догодити сутра. Линију која повезује хрватске градове Карлобаг, Огулин, 
Карловац и Вировитицу често је у јавности као границу Велике Србије помињао 
председник Српске радикалне странке Војислав Шешељ, а тај став су подржавали и 
његови најближи сарадници Томислав Николић и Вучић, који су недавно основали 
Српску напредну странку. Упитан да ли "ослобађање Републике Српске Крајине" и 
даље остаје његов и Николићев сан, како су раније често истицали, Вучић је 
одговорио да су Николић и он "својевремено размишљали како и на који начин да 
бране нешто". 
"Онда може да се каже 'е, па то ми је сан' да људи схвате да то нећемо предузимати 
када је у питању Карлобаг и не знам шта. Сада можемо отворено да кажемо да то 
није наша политика", истакао је Вучић. На питање да ли се Српска народна странка 
залаже за "уједињење свих српских земаља, укључујући Републику Српску Крајину 
и Републику Српску", Вучић је одговорио да би било лепо када би то неко у свету 
дозволио, али да то у овом тренутку није реално због односа снага у свету. 
Вучић је навео да је Српска напредна странка идентификовала Нику Гајића из 
Хртковаца који је претио убиством Николићу и другим члановима странке, али је 
одбио да наведе да ли је Гајић повезан са Српском радикалном странком.  
 
Антрфиле: 
За повратак прогнаних 
 
"Мислимо да треба заштитити наш народ западно од Дрине и Дунава, градити 
најближе односе и савезе са Републиком Српском и помагати народу отераном 
из Крајине и Хрватске, и нама је најважније да помогнемо људима да се врате 
на своја огњишта и сачувају своје куће и имања", рекао је Вучић.  
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