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У ОБРОКУ НЕМА МЕСА НИ ЗА ДЕЦУ
Блиц - Србија, 01.04.2009; Страна: 6
Тежак живот избеглица у мотелу "Атина" на југу Србије
Гладујемо јер је храна коју добијамо једнолична. Дете мора да се оперише али
операција касни јер му је лоша крвна слика, надам се да ће се поправити макар од
болничке хране, прича мајка малолетног Кристијана
ЛЕСКОВАЦ - Од петнаестак избегличких центара на југу Србије преживео је само
један, онај у напуштеном мотелу „Атина” у Лесковцу. Осим Комесаријата за
избеглице, који обезбеђује оброке без меса, за ове људе више нико не мари. Ни
држава ни локалне власти не обраћају више пажњу на њих - а и пријатељи их се ретко
сете. У овом центру живи око 90 људи са двадесетак малолетне деце. Већина је из
Урошевца.
Када су се 1999. године са завежљајима у рукама повукли са Косова, пратећи војску,
нису ни сањали да никада више неће видети своје домове. Куће су им порушене и
похаране, имања су заузеле комшије Албанци. Од некадашњих домаћина, каже Зоран
Белић, постали су убога сиротиња, заборављени људи без будућности.
- Нити из Владе, нити из општинских структура - нико нас није за ових осам година
обишао. А сви обећавају, видећемо се после избора и касније - ништа - каже Белић.
Мотел је недавно продат, па станари руинираног здања, које море и друге бриге, не
знају која је њихова следећа станица на избегличком путу, дугом десет година.
- Живимо у неизвесности. Пре почетка ове школске године замало нас нису
избацили. Кажу, мотел је продат, мора да се реновира и депанданс. Поново су
дошли пре неки дан и рекли да идемо када се заврши школска година. А ми не
знамо куда ћемо. Они који су продали куће на Косову и у Србији купили нешто,
отишли су, а ми не можемо да продамо ни стан ни земљу - јада се Слободанка Радић из
Урошевца, која у 25 квадрата живи са два одрасла сина.
Већина избеглица у мотелу је из Урошевца. Овде су стигли 2001. године из
Прохора Пчињског. Док многи једва чекају да напусте оронуле собе и бедан
избеглички живот, има и оних који, плашећи се јер немају куд, најављују останак
у овом мотелу.
- Ма, не идем нигде док ми држава не обезбеди нешто. Држава ми је изгубила кућу,
држава мора да ми обезбеди другу - бесан је избеглица средњих година, који се
представио као Саша. Осим Комесаријата за избеглице, који обезбеђује оброке без
меса, на ове људе не обраћа више пажњу нико ни од државне ни од локалне власти, а и
пријатељи их се ретко сете. Боли их то што их ни на десетогодишњицу почетка
бомбардовања Косова нико није посетио. - Ма, не само да нас тог дана нико није
обишао, већ нам годинама нико није прекорачио праг, нико из Владе, нико из
општинских структура. Ми за њих не постојимо - додаје Белић.

Међу избеглицама има и факултетски образованих људи, радника и сељака, али је само
троје њих успело да добије привремени посао. Дивна Вељковић и њен супруг,
просветни радници, нису били те среће. - Говорили су да нема посла ни за њих, а
камоли за нас, а који смо то ми, не знам - огорчена је ова наставница српског језика.
Посла нема ни за Слађану Станковић, самохрану мајку са малолетним дететом,
избеглом из Качаника. Она преживљава са две хиљаде динара дечјег додатка. У
фрижидеру мемљиве избегличке собе од шест квадрата само полупразна тегла са џемом
од шљива и полупразна чаша павлаке.
- Мој син Кристијан и ја гладујемо јер је храна коју добијамо једнолична и без
меса. Изнурени смо. Ево, дете мора да се оперише како не би остало стерилно до краја
живота. Али операција касни јер му је лоша крвна слика. Надам се да ће се поправити
од болничке хране. Има апетит и воли да једе. Ја бих му од уста одвојила, али шта да
издвојим када немам - тужна је Слађана која каже да је тражила посао свуда, од пијаце,
преко Кинеза, до политичких странка. - Бар да ме је неко слагао, обећао. Ништа, а хоћу
да радим, нећу милостињу - прича ова млада жена.
Од Комесаријата за избеглице добијају храну, али какву?
Шпагете, макароне, кромпир-чорба, све то иде клот. Бациш кучету, али ни оно
неће да једе - описују углас „јеловник Комесаријата” окупљени станари мотела
„Атина” у Лесковцу.

ПРОМОВИСАЊЕ СУЖИВОТА, АЛИ И СУВЕРЕНИТЕТА
Данас, 01.04.2009; Страна: 4
Министарство за КиМ отворило јавну расправу о Радној верзији стратегије
одрживог опстанка и повратка 2009-2015. Рок за примедбе 6. април л Сарадња с
међународним мисијама л Рачуна се и на стране донације
Београд - Министарство за Косово и Метохију отворило је јуче јавну расправу о Радној
верзији стратегије одрживог опстанка и повратка за период од 2009. до 2015. године, у
којој се предлажу мере које би требало да „омогуће опстанак Срба и неалбанаца на
КиМ и повратак интерно расељених лица“. Документ је објављен на интернет сајту
Министарства (www.kim.sr.gov.yu). Јавна расправа ће трајати до 6. априла, а како је
Данасу речено, за сада не постоји рок до којег би коначна верзија нацрта стратегије
требало да буде достављена Влади Србије.
Циљеви предложене стратегије су, како се наводи у документу: остваривање,
заштита и унапређење људских права и основних слобода, очување културног
идентитета, економски раст и развој, јачање капацитета локалне самоуправе и
стварање услова у сарадњи с међународном заједницом за одржив повратак и
опстанак интерно расељених лица. На основу шестогодишње стратегије која
„промовише мултиетничност и културну разноликост, као основне демократске и
опште прихваћене европске вредности, које стварају предуслове за суживот свих њених
грађана“ утврђиваће се, како се планира, акциони планови за период од три године.
За остваривање стратегије, која се планира у сарадњи с међународним мисијама у
Покрајини, надлежно је Министарство за КиМ. При кабинету премијера Србије требало
би да се формира тим за њено спровођење, који ће извештавати о реализацији
документа. Влада ће „најмање једном у две године расправљати о спровођењу
стратегије и усвајати одговарајући програм мера и акција за унапређење активности
утврђених стратешким документом“. Ради потпуне и успешне реализације, у року од
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три месеца предвиђа се израда и усвајање оперативних акционих планова за период од
три године.
Предложена стратегија садржи пресек стања на КиМ у свим областима живота,
као и предлога и мера које треба да обезбеде „остваривање, заштита и унапређење
људских права и основних слобода; економски раст и развој, повраћај и заштиту
имовинских права, очување српске верске и културне баштине, повратак
расељених и јачање капацитета локалне самоуправе“. Министарство за КиМ,
између осталог, предлаже „поновно успостављање и јачање улоге специјалног
известиоца за људска права генералног секретара УН“, као и „интернационализацију
проблема непоштовања људских права и слобода, јачање сарадње Срба и осталих
неалбанаца с међународном мировном мисијом и невладиним организацијама које се
баве заштитом људских права“.
„Циљеви економског развоја српске заједнице на КиМ усклађени су са основним
развојним опредељењима Републике Србије, стратешким опредељењима општина и
регионалном политиком ЕУ“; наводи се у предложеном документу. Такође се
наглашава „неопходност развоја привредне инфраструктуре, ревитализације постојећих
предузећа, дефинисања стратегије приватизације привредних субјеката, максималног и
рационална коришћења природних ресурса, структурна прилагођавања привреде и
ефикаснијег решавања демографских и кадровских проблема и питања повратка
расељених лица“.
За остваривање предложене стратегије рачуна се на средства из буџета Србије и
донације из фондова УН, ЕУ, појединих држава, градова, привредних субјеката и
појединаца, посебно из дијаспоре. Такође се планира и да „Србија, у разумном року и
уз дефинисање у акционим плановима, обезбеди повољне банкарске кредите за
различите намене, уз државну гаранцију“.

ПОДРШКА РЕФОРМАМА
Данас, 01.04.2009; Страна: 4
Србија добија од ЕУ 168 милиона евра бесповратне помоћи
Београд - Представници Владе Србије и Европске комисије потписаће данас у Ваљеву
споразум о бесповратној финансијској помоћи вредној 168 милиона евра. Помоћ је
намењена реализацији пројеката који се финансирању средствима из Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) за 2008. годину, саопштила је Делегација Европске
комисије у Србији. Финансијски споразум за коришћење средстава из програма
ИПА 2008. потписаће потпредседник Владе за европске интеграције Божидар
Ђелић и шеф Делегације Европске комисије Жосеп Љоверас.
Средства из фонда ИПА биће искоришћена за подршку реформама, укључујући
усклађивање домаћих стандарда са европским. Четвртина средстава биће намењена
пројектима који укључују увођење европских стандарда и оспособљавање државе да
преузме обавезе за будуће чланство у ЕУ. Део средстава намењен је подршци
избеглим и интерно расељеним лицима. Пројектом финансираним средствима ИПА
фонда требало би да буде обезбеђен и привремени смештај избеглицама.
Споразумом је, између осталог, предвиђена финансијска подршка јачању капацитета
Народне банке Србије. Циљ је оспособљавање и јачање капацитета НБС у оквиру
макроекономског и стратешког економског планирања, примена стратегија и политика
попут либерализације кретања капитала. Пројекат ће помоћи припрему комплетног
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банкарског и финансијског сектора за интеграцију у финансијски систем ЕУ, наведено
је у саопштењу Делегације ЕК.
Део средстава ИПА 2008. биће издвојен за обуку службеника у републичкој влади и
општинским властима, студентске стипендије, борбу против корупције, укључивању
деце маргинализованих група и деце с посебним потребама у систем предшколског и
школског образовања.
У оквиру ИПА фонда Србији је за период од 2007. закључно са 2012. годином на
располагању око милијарду евра. Средства за 2007. износила су 189,7 милиона евра, од
чега је 56 одсто било намењено техничкој помоћи, односно изградњи институција,
тренинзима и спровођењу закона. Остатак новца отишао је на инвестиције, односно
инфраструктурне пројекте и набавку опреме. У оквиру програма помоћи за 2008. на
средства за инвестиције одлази 46 одсто укупне помоћи, а на техничку подршку 54
одсто.
Антрфиле:
Чему је намењен европски новац
Јачање капацитета Народне банке
Припрема финансијског сектора за ЕУ
Обука државних службеника
Борба против корупције
Привремени смештај избеглица
Образовање деце с маргине

ЗА РЕФОРМЕ 168 МИЛИОНА
Дневник, 01.04.2009; Страна: 5
ДАНАС СПОРАЗУМ С ЕУ
Представници Владе Србије и Европске комисије потписаће данас у Ваљеву
споразум о бесповратној финансијској помоћи Европске уније Србији вредној 168
милиона евра. Помоћ је намењена реализацији пројеката који се финансирању
новцем из Инструмента за претприступну помпоћ, односно ИПА фонда за 2008.
годину, саопштено је из Делегације Европске комисије у Србији. Новац из фонда
ИПА 2008. би ће искоришћен за подршку реформама, укључујући усклађивање
домаћих стандарда с европским. Четвртина пара биће намењена пројектима који
укључују увођење европских стандарда и оспособљавање државе да преузме обавезе за
будуће чланство у ЕУ.
Део је намењен подршци избеглим и интерно расељеним лицима. Пројектом
финансираним новцем ИПА фонда требало би да буде обезбеђен привремени
смештај избеглицама. Споразумом је, између осталог, предви ђена финансијка
подршка јачању капацитета Народне банке Србије. Циљ је оспособљавање и ја чање
капацитета НБС-а у оквиру макроекономског и страте шког економског планирања,
имплементације стратегија и политика, попут либерализације кретања капитала.
Пројекат ће помоћи припрему комплетног банкарског и финансијског сектора за
интеграцију у финансијски систем ЕУ, наведено је у саопш тењу делегације Европске
комисије. Део новца ИПА 2008. биће издвојен за обуку службеника у Републичкој
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влади и општинским властима, студентске стипендије, борбу против корупције,
укључивању деце маргинализованих група и деце с посебним потребама у систем
предшколског и школског образовања. У оквиру ИПА фонда Србији је за период од
2007. закључно с 2012. годином на располагању око милијарду евра.

КАД ДРЖАВА ИЗГУБИ ТУЂЕ КУЋЕ
Данас, 01.04.2009; Страна: 25
Продат последњи избеглички центар на југу Србије
Лесковац - Од петнаестак избегличких центара на југу Србије, преживео је само
један, у напуштеном мотелу Атина у Лесковцу. Осим Комесаријата за избеглице,
који обезбеђује оброке без меса, за ове људе више нико не мари. Ни држава ни
локалне власти не обраћају више пажњу на њих, а и пријатељи их се ретко сете.
У овом центру живи 83 људи са око двадесеторо малолетне деце. Већина је из
Урошевца. Када су 1999. године са завежљајима у рукама стигли са Косова,
пратећи војску, нису ни сањали да никада више неће видети своје домове. Од
некадашњих домаћина, каже Зоран Белић, постали су убога сиротиња, заборављени
људи без будућности:
- Нити из владе, нити из општинских структура нико нас није за ових осам година
обишао. А сви обећавају, видећемо се после избора и касније ништа - каже Белић.
Међу избеглицима има и факултетски образованих људи, радника и сељака, али је само
троје њих успело да добије привремени посао. Дивна Вељковић и њен супруг,
просветни радницу, нису били те среће:
- Говорили су да нема посла ни за њих, а камоли за нас - каже Дивна.
Посла нема ни за Слађану Станковић, самохрану мајку са малолетним дететом, избеглу
из Качаника:
- Не знам где се више нисам обратила, од Кинеза, преко пијаца, општине, Центра за
социјални рад. Била сам и код политичких странака, нико ми није изашао у сусрет прича самохрана мајка.
- Од Комесаријата за избеглице добијају храну - шпагете, макароне, кромпир
чорба, све то иде клот. Бациш кучету, али ни оно неће да једе - описује Вељковић.
Мало је старијих људи са пензијама, а млађи преживљавају од дечјег додатка од 25
евра. Дивна Вељковић каже да се не сећа када је последњи пут купила чарапе и ципеле,
а младу мајку Слађану брине што сину не може да приушти месо: - Има апетит и воли
да једе. Ја бих му од уста одвојила, али шта да издвојим када немам - тужна је Слађана.
Стање у колективном центру посебно је напето ових дана јер је мотел недавно
продат. Док већина станара једва чека да напусти оронуле собе, у којима по пет до
шест особа живи у 25 квадрата, има и оних који се не плаше неизвесности. - Ма, не
идем нигде док ми држава не обезбеди. Држава ми изгубила кућу, држава мора да
ми обезбеди другу - каже избеглица, који се представио као Саша.
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ПРОТЕРИВАЊЕ
Глас Јавности, 01.04.2009; Страна: 2
САРАЈЕВО - Директор Бироа за људска права Демократске иницијативе
сарајевских Срба (ДИСС) Душан Шеховац изјавио је да су се Срби из Сарајева
иселили због несигурности, страха и претњи које су добијали од представника
Странке демократске акције.
- Исељавању Срба и Хрвата из Сарајева допринела је међународна заједница која није
водила рачуна о томе да им помогне - рекао је Шеховац. Посланик у Представничком
дому парламента БИХ Славко Јовичић упозорио је да Срби и даље напуштају Сарајево
јер за њих, како је рекао, нема места у главном граду БИХ. Пре рата у Сарајеву је
живело више од 167.000 Срба, а сада их је мање од 7.000.

СПОРАН БУЏЕТ ВОЈВОДИНЕ: ЗА ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА 621 МИЛИОН
Пресс, 01.04.2009; Страна: 7
НОВИ САД - Војвођанска власт планира да у 2009. години потроши чак 621 милион
динара на запрашивање комараца, док ће за развој сточарства бити одвојен само 71
милион! У Предлогу буџета Покрајине, о коме је јуче цео дан расправљала
војвођанска скупштина, предвиђа се и око 100 милиона динара за разне невладине
организације, док ће избегла и расељена лица моћи да рачунају на помоћ од само
шездесетак милиона.
Посланик ДСС-а Борко Илић изјавио је да покрајинска власт очигледно очекује најезду
комараца.
- 621 милион за запрашивање комараца је нереално много новца. То је готово један
одсто покрајинског буџета, док је, рецимо, за развој сточарства планиран свега 71
милион. ДСС због овога неће подржати предложени буџет - рекао је Илић.
Шеф посланичке групе радикала Милорад Мирчић каже да буџет има проблем и са
планираним приходима, јер је „лоша наплата пореза и доприноса“.
- А тек расходи не одговарају реалном животу. За социјална давања, здравство и
пољопривреду је предвиђено нереално мало пара, док ће на комарце да потроше 600
милиона! К’о да ће да прскају магарце, а не комарце! Спорна су и издвајања за
невладине организације, за које планирано око 100 милиона динара. Они су то урадили
тако што је сваки секретаријат предвидео паре за НВО у оквиру свог буџета, па се на
први поглед и не види колико је то пара. Постоје неке невладине организације, као што
су Црвени крст и оне које се баве спортом, које треба финансирати, али не разумем да
добијају толико пара - рекао је Мирчић. С друге стране, посланик владајућег ДС-а
Душан Елезовић објашњава да је ставка за прскање комараца „релативно висока“ јер за
то више не стижу паре из републичког буџета.
- Покрајина је у целости преузела финансирање уништавања комараца. А и у Војводини
се комарци прскају по европским стандардима и то је скупља метода. Што се тиче
НВО, и претходних година смо издвајали значајна средства за те намене. Подсетио бих
да у невладин сектор, између осталог, спадају и цркве, Црвени крст и разна
избегличка удружења, која на овакав начин примају финансијску помоћ - објаснио
је Елезовић.
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ФИЛМ О КОСОВСКИМ ИЗБЕГЛИЦАМА НА ФЕСТИВАЛУ КРАТКОГ МЕТРА
Пресс, 01.04.2009; Страна: 27
У такмичарском програму 56. београдског фестивала документарног и
краткометражног филма јуче су у Дворани културног центра приказани, између
осталих, „Првенство света“ Валентине Делић у продукцији Радио-телевизије Србије и
„Тачка прекида“ Игора Тохоља у продукцији „Мегаком филма“.
Дугометражни документарац „Првенство света“ (70 минута) представља причу о
екипи људи интерно расељених с Косова који су 2007. ишли као наша
репрезентација у уличном фудбалу на Светско првенство бескућника у
Копенхагену. Поред њихових проблема да уопште набаве дресове у земљи која
одјекује од парола „Косово је Србија“, ауторка прати и једну другу „утакмицу“,
ону на светској политичкој сцени. Одвајање дела територије суверене европске
државе постаје „лопта“ којом се добацују светске силе. Делићева најављује да ће после
премијере на фестивалу „Првенство света“ бити приказано и на РТС-у као серија од три
епизоде.
Редитељ, сценариста и монтажер филма „Тачка прекида“ (28 минута) Игор Тохољ
истиче да је то филм о машиновођама као стварним херојима. Они се у свакодневном
послу суочавају с могућношћу да против своје воље некоме одузму живот, без праве
шансе да реагују, а после тога готово увек остају с горким осећањем кривице. Неки од
њих имају и више од 20 случајева те врсте у каријери, од којих су већина самоубице.
Међу тим случајевима има и преживелих захваљујући брзој реакцији људи за
командама локомотиве.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 02.04.2009. год

СРБИЈИ 168 МИЛИОНА ЕВРА
Данас, 02.04.2009; Страна: 1
Потписан споразум о бесповратној помоћи ЕУ
Ваљево, Београд - Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић и шеф делегације
Европске комисије Жосеп Љоверас потписали су јуче споразум о помоћи Србији
од 168 милиона евра. Бесповратна помоћ Европске уније намењена је реализацији
пројеката који се финансирају средствима из Инструмента за претприступну
помоћ, односно Фонда ИПА, за 2008. Потписивање овог споразума представља другу
траншу средстава од једне милијарде евра које је ЕУ наменила Србији у периоду од
2007. до 2011.
Србији је за ову годину, према вишегодишњем плану давања новца из ИПА фонда,
намењено 190,9 милиона евра. Како је за Данас објаснио Огњен Мирић, координатор за
фондове Европске уније у кабинету потпредседника Владе за европске интеграције,
Србија ће осим ових 168 милиона евра добити целу суму од 190,9 милиона.
- Разлика постоји зато што се пројекти, као што су Темпус, пројекат нуклеарне
безбедности у Винчи и пројекат отклањања последица болести животиња, неће
финансирати путем националних пројеката, већ на регионалном нивоу - рекао је
Мирић.
У склопу Финансијског споразума, који вреди 168 милиона евра, одобрено је 36
пројеката. Добијен новац биће искоришћен за подршку реформама, укључујући
усклађивање домаћих стандарда са европским. Четвртина средстава биће резервисана
за пројекте који укључују увођење европских стандарда и оспособљавање државе да
преузме обавезе за будуће чланство у ЕУ.
Новац је, између осталог, намењен избеглим и интерно расељеним лицима, јачању
капацитета Народне банке Србије, обуци службеника у Влади и општинским властима,
укључивању деце маргинализованих група и деце са посебним потребама у систем
предшколског и школског образовања, борби против корупције и другим областима.
Трошење тог новца за сада контролише Европска комисија, преко домаћих и
иностраних партнера, односно фирми које су за тај посао ангажоване преко тендера.
Српска Влада тренутно предузима кораке како би створила услове да сама контролише
трошење новца.
Шеф делегације Европске комисије у Београду Жозеп Љоверас је новинарима у Ваљеву
рекао да ће Србија постати пуноправна чланица Европске уније током наредне деценије
и истакао да до тада Србија мора да настави са реформама на свим пољима. Љоверас је
избегао да каже које се године тачно очекује улазак Србије у ЕУ, напомињући да то
зависи од Србије. Тренутно, казао је, у целом свету влада економска криза која ће
утицати и на Србију, али се реформе, које ће довести до јачања конкурентности
привреде и стварања снажније економије земље, морају наставити. Он је позвао
предузећа у Ваљеву да интензивирају реформе и повећају своју конкурентност како би
на тај начин дала допринос процесу придруживања ЕУ. Амбасадорка Чешке Републике
Хана Хубачкова очекује да ће Србији до краја године бити укинут визни режим за

улазак њених грађана у ЕУ, оцењујући да ће 2009. бити прекретница за Србију у том
погледу. Амбасадор Краљевине Шведске у Београду Нилс Кристер Брингеус подсетио
је да од 1. јула Шведска преузима председавање ЕУ од Чешке и оценио да је процес
визне либерализације кључни део процеса европских интеграција Србије. Брингеус је
истакао да процес придруживања ЕУ јача реформе у друштву и навео да се око 40
одсто тих реформи односи на заштиту животне средине. Амбасадори 22 земље чланице
ЕУ посетили су јуче све средње школе у Ваљеву, градску топлану, која је изграђена
средствима ЕУ и Истраживачку станицу „Петница“.

ПОСКУПЕЛЕ КОМУНАЛИЈЕ
Глас Јавности, 02.04.2009; Страна: 14
РУМА - У Руми су од јуче услуге јавних комуналних предузећа Стамбено и Водовод
скупље за осам одсто. Тако цена грејања у становима износи 54 динара по квадрату, а
за пословни простор 130 динара. Домаћинства ће кубик воде плаћати 25 динара, а
привреда 62. Све цене су без ПДВ. Такође, румски парламент усвојио је акциони
план за решавање стамбених питања избеглица и привремено расељених лица .

СЕНАТОР КАЛИФОРНИЈЕ ПОМАЖЕ ДИВЦУ
Пресс, 02.04.2009; Страна: 40
Током утакмице, док се Владе Дивац сликао с гостима у ложи генералног
менаџера Кингса Џеофа Питрија, калифорнијски сенатор Дерил Стајнберг му је
саопштио да су се гости те ложе непосредно пред његов долазак договорили да
прикупе средства за још једну кућу и тако помогну акцију „Можеш и ти“.
- Они су између себе успели да скупе довољно новца који можемо да употребимо за
куповину још једне куће. Кућа по кућа, и остварићемо циљ који смо себи поставили у
јесен 2007, а то је да све људе из избегличких кампова преселимо у њихове домове прокоментарисао је Дивац.

ПОРЕЗ ЗА НЕСПОКОЈ
Вечерње Новости, 02.04.2009; Страна: 7
МИНИСТАР Расим Љајић БОРАВИО у РаШком округу и Краљеву
МАТАРУШКА БАЊА - Влада Србије још разматра опције и тражи решење за попуну
"рупе" у државном буџету од 100 милијарди динара. Увођење додатног пореза на плате
грађана сигурно није популарна мера и могла би да изазове бујицу протеста и
социјалних немира, а ММФ не занима начин на који ћемо, осим штедњом у државној
управи и смањењем трошкова, обезбедити те паре.
Ово је јуче изјавио министар Расим Љајић приликом посете Геронтолошком центру у
Матарушкој Бањи код Краљева, где је дошао у оквиру акције "Солидарност" коју води
ово минастраство. Љајић је јуче посетио и друга места у Рашком округу, како би на
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терену "снимио" социјалну ситуацију, као што је то до сада учинио у педесетак градова
и општина по Србији.
- Због мањка буџетских средстава за социјалну политику од око 20 одсто у односу на
прошлу годину, наше Министарство мора да одреди приоритете, а то можемо само
увидом у стање на терену јер живот није статистика - нагласио је Љајић.
Боравећи у Матарушкој Бањи, министар Љајић разговарао је и са
градоначелником Краљева Љубишом Симовићем, који је министра упознао са
изузетно тешким социјалним (не)приликама у граду на Ибру - почев од и даље
великог броја незбринутих избеглица, незапослености, привредног колапса и све
већег броја социјално угрожених Краљевчана.

КАКО КОМЕНТАРИШЕТЕ ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ОПСТАНКА
И ПОВРАТКА НА КИМ?
Данас, 02.04.2009; Страна: 2
Дејан Раденковић
заменик председника Одбора за КиМ Скупштине Србије
Чуо сам да је документ објављен на сајту, али чланови Одбора за КиМ још нису добили
текст радне верзије те стратегије од Министарства за КиМ, иако је обавеза извршне
власти да званично обавештава законодавну власт, укључујући и чланове
скупштинских одбора, о својим активностима. За разлику од Министарства спољних
послова које нам редовно доставља извештаје о свим својим активностима везаним за
Косово, са Министарством за КиМ то није случај. У петак би требало да се одржи
седница Одбора за КиМ на којој би ресорно министарство требало да поднесе извештај
о досадашњем раду, као и да представи даље планове и стратегију, у оквиру које ћемо
вероватно имати прилику да будемо обавештени о том документу и да и изнесемо своје
мишљење.
Рада Трајковић
председница Извршног одбора СНВ КиМ
Очигледно је да је уложен напор да се направи документ који идентификује проблеме и
стање цивилног функционисања Срба на КиМ. Проблем је, међутим, што предложену
стратегију треба спровести на простору који није демилитаризован ни безбедносно, ни
ментално. Стратегија не помиње, нити нуди било каква решења за област безбедности
која подразумева правосуђе, полицијску и војну безбедност. Такође је изостављен и
институционални аспект, јер документ нигде не каже да ли ће Срби са КиМ, као
најзаинтересованији за спровођење стратегије, бити део косовских институција како би
могли да је примене, да ли ће косовски Албанци бити заинтересовани да на томе раде
или ће то бити пројект косовских Срба и Београда.
Ранђел Нојкић
директор Поште Србије на КиМ, функционер СПО
Одлука да јавна расправа о овом документу, објављеном на сајту Министарства за
КиМ, траје до 6. априла без јавне дебате и округлих столова на којима би учествовали
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стручњаци за области за које је стратегија преложена, није добра. Недовољно је да се
стратегија само објави на сајту. Што се тиче предложених мера, утисак је да су
документ припремали људи који нису са терена. Мене су професионално највише
занимале поште, које се у опису стања помињу само у наслову, док је предложена
стратегија дефинисана у једној реченици. Не нуди никакво прецизније објашњење,
нити решење за различита стања која имамо у поштанском саобраћају северно и јужно
од реке Ибар. Такође су и области царина и полиције недовољно јасно дефинисане. Да
би се ови проблеми решили, потребна је дебата уживо.
Мемљи Краснићи
портпарол Владе Косова
Влада Косова има своју стратегију повратка свих људи који су напустили Косово после
1999. Постоји посебно Министарство за повратак, као и Савет за повратак који је под
надлежношћу председника Косова и Уред за заједнице који је директно под патронатом
премијера. Питањем повратка баве се све ове институције, а ту су и косовски закони и
Устав, као и појединачни пројекти. За нас је важно шта они спроводе, а не документи
које министарства Владе Србије и српски званичници доносе за унутрашњу употребу.
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PRESS CLIPPING
Петак 03.04.2009. год
ЗБОГ ИЗБЕГЛИЦА НА МЕТИ ПОРЕЗНИКА
Правда, 03.04.2009; Страна: 9
Хотел „Ромулијана" у Гамзиградској бањи затражио је помоћ Комесаријата за
избеглице Србије због решења Пореске управе о плаћању 11 милиона динара
пореза на додату вредност на услуге које су пружали избеглицама. У хотелу наводе
да су на основу решења Пореске управе дужни да ретроактивно за протекле три
године плате 11 милиона динара. Пословодство хотела сматра да је до сада
измиривало пореске обавезе на законит начин за шта, како тврде, имају и доказе.
НЕКАД ДОМАЋИНИ, САД СИРОТИЊА
Курир, 03.04.2009; Страна: 14
ЛЕСКОВАЦ - Каква је судбина 83 прогнаних Срба са Косова и Метохије
смештених у Лесковцу, потпуно је неизвесно јер од петнаестак избегличких
центара на југу Србије преживео је само један. Он се налази у напуштеном делу
депанданса мотела ‘’Атина’’ код Лесковца. Осим комесаријата за избеглице који
обезбеђује оброке без меса, за ове људе више нико нити мари нити пита. У овом
центру живи и двадесетак деце. Већина избеглица је из Урошевца. Када су после
бомбардовања и повлачења војске 1999. године са завежљајима у рукама напустили
родну крај, нису ни сањали да никада више неће видети своје домове.
- Од некадашњих домаћина постали смо убога сиротиња од које сви беже. Нико из
владе и општине нас није обишао за ових осам година - каже Зоран Белић, један од
станара.
Међу избеглицама има и факултетски образованих људи, радника и сељака, али је само
троје њих успело да добије привремени посао. Посла нема ни за Слађану Станковић,
самохрану мајку са малолетним дететом која је избегла из Качаника. Ова крхка жена
каже да не зна коме се све није обраћала за посао, од Кинеза, преко пијаце, Центра за
социјални рад, политичара. Прогнани од Комесаријата за избеглице добијају шпагете,
макароне, кромпир са чорбом - клот.
- Бациш мало кучету, али и оно неће то да једе - описују несрећни станари. Мало је
старих људи са пензијама, а млађи без посла и икаквих средстава преживљавају од
дечјег додатка од 25 евра.
ЦЕНТРИ ЧЕКАЈУ ПОВРАТНИКЕ
Вечерње Новости, 03.04.2009; Страна: 6
СПОРАЗУМОМ О РЕАДМИСИЈИ 2008. ПРИСИЛНО ВРАЋЕНО САМО 568
НАШИХ ДРЖАВЉАНА
Најављена армија од 100.000 оних које ће нам Запад присилно вратити

ПРИХВАТНИ центри за наше држављане који су, према Споразуму о реадмисији,
враћени из западних земаља у Србију, отворени су у шест градова, али у њих још нико
није стигао. Почетком прошле године, када је Споразум ступио на снагу, најављивана
је армија од 100.000 људи, која ће, без радних виза и држављанстава, бити протерана у
Србију. Званично је, међутим, за целу прошлу годину присилно враћено свега 568
људи. Сви они прошли су кроз Канцеларију за реадмисију на Аеродрому “Никола
Тесла”. Грубе процене кажу да се још неколико хиљада вратило добровољно, али о
томе не постоје прецизни подаци. Они границу пређу регуларно, као и сви остали
путници и нису дужни да се пријаве било коме.
Комесаријат за избеглице, који је носилац целог пројекта, отворио је прихватне
центре у Суботици, Београду, Бањи Ковиљачи, Зајечару, Житорађи и Краљеву.
- Отварање центара била нам је једна од обавеза за “бели шенген”. Сада чекамо да
стигну корисници - каже Владимир Цуцић, комесар за избеглице. - Намера нам је да
повратници информације о центрима добију још у земљама из којих долазе. Да им
већ служба која их враћа у Србију каже која права имају, као и да информаторе
добију у нашим дипломатско-конзуларним одељењима и црквама. Спремили смо
се тако да дневно можемо да примимо од 100 до 120 људи. А у шест центара у
сваком тренутку може да се смести од 10 до 40 особа. План је да они ту остају
најдуже недељу дана, а после се упућују на центре за социјални рад. Чим стигну,
добиће здравствену помоћ, ако је потребна, и започеће поступак добијања
докумената.
- Здравствени прегледи повратника веома су важни. Прошле године имали смо случај
да је деветоро људи дошло са активном туберкулозом. Срећом, то је откривено на
време - истиче Цуцић. Цуцић наглашава како су за овај посао потрошена минимална
средства. Прихватилишта су направљена у већ постојећим, само адаптираним
колективним центрима, а ни нови људи нису запошљавани. Сви они већ раде при
комесаријату.
- Биће одређено пет регионалних координатора, који ће да прате како се
повратници укључују у заједницу и како ти центри раде. Важно је и пратити
њихов останак, јер секундарна миграција, повратак у западне земље је огроман.
Процењује се, чак, око 60 одсто - закључује он.
Антрфиле:
НАЈВИШЕ РОМА
УКУПНО 70 одсто повратника је ромске националности. Следе Бошњаци, па Албанци,
Срби, Ашкалије, Горанци... Највише их се враћа на југ и исток Србије. Али, подаци
постоје само за оне који су присилно враћени.

ДОНАЦИЈА САКРАМЕНТА ЗА ИЗБЕГЛИЧКИ ДОМ У СРБИЈИ
Блиц, 03.04.2009; Страна: 35
Хуманитарна акција кошаркашке легенде у Калифорнији
Кингси уручили чек Фондацији Ана и Владе Дивац – ХОД на износ од 15.000 долара
Владу Дивцу су, по његовој жељи, уместо поклона, Сакраменто Кингси уручили
чек за Фондацију Ана и Владе Дивац - ХОД на износ од 15.000 долара. Тај новац ће
бити усмерен за акцију „Можеш и Ти“. За време церемоније откривена је спомен-

2

плоча на којој је уклесан следећи текст на српском језику: „Куповина и изградња овог
дома омогућена је донацијом од стране ‘Малооф Спортс & Ентертаинмент’,
Хуманитарној организацији Дивац, у сврху повлачења дреса бившег НБА и Сакраменто
Кингс великана Владе Дивца, 31. марта 2009.“
- Дар је кућа која ће се купити негде на територији Србије за једну породицу из
избегличког кампа. Послали су камен који ће бити уграђен у ту кућу. То је баш леп
чин, рекао је Дивац, а преноси Б92. Током утакмице, док се Владе Дивац сликао са
гостима у ложи генералног менаџера Кингса Џефа Питрија, калифорнијски сенатор
Дерил Стајнберг му је саопштио да су се гости те ложе непосредно пред његов долазак
договорили да прикупе средства за још једну кућу и тако помогну акцију „Можеш и
ти“.
- Они су између себе успели да скупе довољно новца који можемо да употребимо за
куповину још једне куће. Кућа по кућа, и остварићемо циљ који смо себи
поставили у јесен 2007. године, а то је да све људе који из избегличких кампова
преселимо у њихове домове - прокоментарисао је Владе Дивац.
- Очекивао сам да буде овако емотивно, али док се не догоди никад не знате како ћете
реаговати. Издржао сам да се не заплачем иако је било заиста дирљиво. Ни у
најлепшим сновима нисам очекивао овакав догађај. Прижељкивао сам да будем
најбољи у школи, најбољи у граду, у својој земљи, али никад нисам мислио да ћу
доживети овакву почаст од људи са којима сам провео само шест година - рекао је
Владе Дивац након церемоније „пензионисања“ његовог дреса Сакраменто Кингса у
„Арко арени“.
Антрфиле:
Помоћ грчких пријатеља
Активности Фонда Ана и Владе Дивац у САД са терена „Арко арене” преселиле су
се у кућу веома утицајног Грка Ангела Тсакопоулоса, где је организована
донаторска вечера.
На аукцији, на којој су се нашле фотографије са потписима Влада Дивца, као и
његови дресови, прикупљено је преко 12. 000 долара, који ће бити искоришћени за
наставак акције „Можеш и ти” чији је циљ решавање стамбеног питања избеглих
и расељених лица која живе у колективним центрима у Србији. Љубазни
домаћини, који су и овог пута потврдили блискост грчког и српског народа, у част
Владе Дивца направили су специјалне слаткише у облику његовог дреса и торту у
бојама српске заставе. Јуче су иначе, ученици Интернационалне школе Цхартwелл из
Београда и Фонд Ана и Владе Дивац – ХОД посетили Колективни центар Крњача. Деца
из Интернационалне школе поклонили су овом приликом, својим вршњацима из
колективног центра Крњача пакете са гардеробом, обућом и играчкама.

НА КАЗАНУ 700 ЉУДИ
Данас, 03.04.2009; Страна: 17
У Пироту почела да ради народна кухиња
Пирот - Јуче је у Пироту почела да ради народна кухиња у којој ће се хранити 700
социјално угрожених људи из овог града. Они ће на два градска пункта добијати
кувана јела и хлеб. Најповољнију понуду за припрему топлих оброка доставио је
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Тигар - пословни сервис, угоститељство. Секретар Општинског одбора Црвеног крста у
Пироту Мирољуб Мијић каже за Данас да је за рад кухиње владало велико
интересовање и да се пријавило 840 људи који живе у веома тешкој ситуацији.
- Алармантан је податак да је међу гладнима и 247 деце која ће се уз одрасле, такође,
хранити на народном казану. Око 60 одсто потенцијалних корисника ових оброка је
из породица које примају социјалну помоћ, а велики је и број незапослених,
избеглих и расељних лица, старих лица и радника из пропалих фирми. Корисници
топлих оброка добијаће ову помоћ наредна четири месеца, а по престанку рада кухиње,
делиће им се, као и до сада, пакети намирница. Мијић каже да је Црвени крст Србије
обезбедио оброке за 550, а остало општина Пирот. Корисници народне кухиње јуче су
стрпљиво чекали у реду за свој оброк, многи су избегавали било какав контакт са
медијима, стидећи се што су се ту нашли.
- Осморо нас је у породици, од тога четворо деце. Узео сам храну за све нас. Живимо од
социјалне помоћи и дечјег додатка. Друго немамо. Кад кухиња не ради, сналазимо се
како знамо и умемо - каже један од корисника кухиње. Седамдесетпетогодишња бака
додаје да је ове године први пут дошла за оброк.
- Узела сам само за себе. Живим сама од 5.000 динара пензије и ово ми је велика помоћ
- каже она. И други су са жаљењем констатовали да су принуђени на ову врсту помоћи,
да имају мале пензије и вишечлана домаћинства.

НАЈВЕЋИ ТЕРЕТ НА ОПШТИНАМА
Данас, 03.04.2009; Страна: 7
Не зна се колико ромске деце похађа припремни предшколски програм
Београдски Роми из нехигијенских насеља углавном су расељени с Косова, не могу
да изваде документа, а родитељи често не знају које године су им деца рођена
ТРАГОМ
Београд - Иако званична статистика показује да је више од 90 одсто деце обухваћено
обавезним припремним предшколским програмом, не постоје поуздани подаци о томе
колико је међу њима Рома. Највећи проблем представља то што многа деца ромске
националности нису нигде регистрована, па локална власт не може да позове
њихове родитеље да их упишу у припремни предшколски програм, али ни да
казни оне који то не учине.
- Министарство просвете је још у октобру послало допис свим школским управама у
Србији да се повежу с невладиним организацијама и локалним самоуправама како би
евидентирали ромску децу која не похађају припремни предшколски програм и
подстакли их да се упишу. У оквиру сваке школске управе одређени су пунктови за
пријављивање деце која нису обухваћена овим програмом, а то се пре свега односи на
ромску децу - каже за Данас Милка Андрић, помоћница министра просвете за
предшколско и основно образовање. Она додаје да Министарство просвете сваке
године прикупља податке о броју предшколаца, али да се не може поуздано рећи
колико је Рома укључено у припремни предшколски програм, јер нема прецизне
евиденције о њиховом пребивалишту. Тај закључак показују и прелиминарни резултати
истраживања Удружења васпитача Београда. Нада Гертнер, задужена за односе с
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јавношћу у овом удружењу, каже за Данас да су обилазећи нехигијенска насеља
утврдили да је највећи број ромских породица расељен са Косова.
- Ти људи немају документа, нити могу да их изваде, јер немају пријаву боравка, а
самим тим не могу да остваре право на социјалну помоћ и дечји додатак. Многи
родитељи не знају које године су им деца рођена, па их не уписују на време у
школу, тако да се дешава да их пријаве са осам или девет година и онда иду у
школе за образовање одраслих - прича Нада Гертнер. Подаци из извештаја
Министарства просвете о припремним предшколским програмима за школску
2006/2007. и 2007/2008. показују да број деце која потичу из маргинализованих група
постепено расте (не постоје одвојени подаци за Роме). Све је више и предшколских
група с неуобичајено великим процентом ромске деце, и преко 40 одсто, што може да
указује на све већу сегрегацију, указује Мартина Вукасовић, директорка Центра за
образовне политике.
- У извесном броју градова (Стара Пазова, Врбас, Нови Сад, Рума, Суботица,
Крагујевац, Бујановац, Бојник, Лебане, Прокупље, Ниш) на повећању обухвата
припремним предшколским програмима највише раде локалне невладине организације,
уз подршку осталих ромских удружења грађана из Београда или Црвеног крста и
међународних донатора - каже Вукасовићева за Данас. Предлогом новог закона о
предшколском образовању и васпитању предвиђена је обавеза локалне самоуправе да
води евиденцију о упису предшколаца, на исти начин као и када је реч о упису у први
разред основне школе.
Милка Андрић, помоћница министра, подсећа да је пре три године, када је уведен
обавезан припремни предшколски програм, Министарство просвете издало стручно
упутство у коме је „локална заједница означена као битан чинилац који треба да води
евиденцију и да се стара о томе да сва деца буду уписана у предшколско“. Ромске
огранизације, међутим, с правом постављају питање ко ће бити задужен да попише све
Роме који живе у нехигијенским и другим насељима у земљи.
Антрфиле:
Активности Ромског образовног фонда
Мартина Вукасовић, директорка Центра за образовне политике, подсећа да је 2006.
Ромски образовни фонд финансирао пројекат у циљу укључивања ромске деце у
припремни предшколски програм, који је реализован у 24 општине и обухватио је око
600 деце. Како сазнаје Данас, овај пројекат се тренутно спроводи у девет општина у
Србији, а планирано је да у наредних годину или две буде проширен у 30 до 40
општина. Ромски образовни фонд делује у више земаља источне Европе и региона
бивше Југославије, а укључивање ромске деце у предшколске установе је њихов
приоритетни пројекат у Србији.

ЧЕК ЗА БЕБЕ
Вечерње Новости, 03.04.2009; Страна: 19
НЕЗАПОСЛЕНЕ породиље од петка могу да предају Секретаријату за социјалну
заштиту захтеве за новчану накнаду од 40.000 динара. Захтеви се примају у
Тиршовој 1, сваког радног дана од осам до 17 часова. Једино је за породиље из
Младеновца, Обреновца и Лазаревца пријем захтева организован на пунктовима
Секретаријата за социјалну заштиту у тим општинама. Право на додатну новчану
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накнаду могу да остваре незапослене мајке које су се породиле после 13. фебруара ове
године, када је ступила на снагу одлука Скупштине града о помоћи трудницама и
породиљама. Све оне морају да имају пребивалиште у Београду, пријављено закључно
са 11. фебруаром ове године. На 40.000 динара могу да рачунају и породиље које су
расељене с Косова и Метохије, и ако имају боравиште у Београду пријављено,
такође, закључно са 11. фебруаром 2009. године.
Захтев за помоћ подноси се у року од три месеца од дана порођаја, а уколико је
породиља спречена да га лично преда, може да се јави Секретаријату за социјалну
заштиту на број телефона 3605-600, како би јој на кућну адресу дошао овлашћени
радник и преузео документацију. Што се тиче исплате 35 одсто накнаде зараде за време
одржавања трудноће, за то не треба подносити никакав захтев. Она се обавља преко
послодаваца, према преузетим подацима од Републичког завода за здравствено
осигурање на основу којих је исплаћено 65 одсто накнаде зараде.
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НАЈВИШЕ ПАРА ОПШТИНАМА
Блиц - Новац, 04.04.2009; Страна: 7
ОД 168 МИЛИОНА ЕВРА ИЗ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА
Бесповратна финансијска помоћ Европске уније намењена је пројектима који се
финансирају средствима из инструмента за претприступну помоћ, односно ИПА
фонда за 2008. годину
Највише новца добиле су општине - више од четвртине укупне помоћи или 45,4
милиона отпада на програм подршке општинској инфраструктури. Новац ће бити
распоређен на реструктурирање јавних комуналних предузећа и инфраструктуру.
У области друштвено-економских захтева нешто више од трећине новца биће
инкасирано буџет Електропривреде Србије, за смањење нивоа загадења животне
средине.
Финансијска помоћ ЕУ предвиђена је за замену опреме у термоелектранама "Никола
Тесла", "Колубара" и"Морава". Један од највећих појединачних корисника помоћи је
здравство. За успостављање унапређеног болничког информационог система у 10
болница биће издвојено 7,5 милиона евра, а за побољшање управљања инфективним
медицинским отпадом у 35 здравствених установа шест милиона.
Протеклих десет година део новца из бриселске касе одваја се за избеглице и
интерно расељена лица. Овај пут је за обезбеђивање смештаја, издржавање
породица интерно расељених и правну помоћ избеглима издвојено шест милиона
евра. Помоћ ће добити и друге маргинализоване групе, па ће 5,5 милиона евра Брисел
издвојити за смањење сиромаштва деце с инвалидитетом, жена у руралним подручјима
и Рома, као и усвајање заједничких стратегија социјалне заштите у десет округа.
Планирано је да се 6,3 милиона евра потроши на утврђивање програма за вакцинацију у
складу са препорукама ЕУ, обуку ветеринарских инспектора и ловаца, као и за
смањење случајева беснила и свињске грознице. Помоћ ће добити Народна банка
Србије. За повећање нивоа стручности и ефикасности запослених у НБС, повећање
квалитета макроекономског и стратешког економског планирања, управљања девизним
резервама и јачање контролне функције финансијског сектора у складу са прописима
ЕУ биће утрошено 2,5 милиона евра. Исту своту новца добиће и Агенција за борбу
против корупције која ће постати оперативна идуће године. У оквиру ИПА фонда
Србији је од 2007. до закључно са 2012. на располагању око милијарду евра.

РУШЕЊЕ УЏЕРИЦА КОД „БЕЛВИЛА”‚
Политика, 04.04.2009; Страна: А19
Уклањањем дивљег насеља смештеног код Универзитетског села, припрема се
траса предвиђена за асфалтирање. – Роми који су остали без домова блокирали
Улицу Јурија Гагарина и протестовали испред Скупштине града.
– Не знамо где ћемо вечерас заноћити. Комшиница се породила и у току дана треба да
изађе из болнице са бебом, а дом су јој порушили. Багери крче пут, а ми пред њима
склањамо покућство. Оно што нисмо успели да сачувамо, здробљено је и одвезено
камионима ко зна где. Не знамо шта нас је задесило – узнемирено су јуче причали
становници нехигијенског насеља смештеног у ували код Универзитетског села у
новобеоградском Блоку 67. Док су радници надлежних градских служби од ране зоре
рушили ове уџерице и багерима склањали шут са трасе предвиђене за асфалтирање и
претварање у 600 метара дугу саобраћајницу, житељи ромског дивљег насеља
блокирали су Улицу Јурија Гагарина и најавили да ће убудуће на њој да спавају јер,
како кажу, немају где.
Спортисти који ће се од 1. до 12. јула надметати на Универзијади 2009. биће смештени
у комплексу „Белвил”, а храниће се у ресторану „Експо центра”. Због тога радници
„Београд пута” чисте ову трасу којом ће неколико хиљада такмичара пролазити сваког
дана.
Незадовољни што су остали без крова над главом и што је, како кажу, требало много
раније да буду обавештени о рушењу, око 60 житеља дивљег насеља код „Белвила”
протестовало је синоћ испред Скупштине града. Придружио им се и Срђан Шајн,
председник Ромске партије.
Ромима је покушао да се обрати Владан Ђукић, секретар Секретаријата за социјалну
заштиту, али су присутни одбили да га саслушају и упорно су клицали
градоначелниково име.
– Срушених 50 ромских кућа пример је кршења људских права. Захтевамо да
градоначелник под хитно пронађе адекватан смештај људима који су остали без крова
над главом. Није истина да нико од ових људи нема пријављен боравак на територији
града. Надлежни су показали да немају основна системска решења. Порушили су
домове онима који имају пребивалиште у престоници, а претходно им нису доделили
привремени смештај. Становници овог насеља добили су решења о исељењу дан пре
уласка багера. Према овом документу, имају рок од 15 дана да поднесу жалбу, како би
се одлучило о другостепеном поступку – рекао је Шајн и затражио од Ђиласа да
писмено потврди да ниједна кућа више неће бити срушена и да ће ове породице добити
смештај.
Незадовољне Роме успео је донекле да смири Вито Михајловић, народни посланик и
члан Одбора за смањење сиромаштва, који се сложио да ниједна кућа, било уџерица
или вила, не сме бити срушена без алтернативног решења. Он је истакао да су ове
породице овде већ десет година и да су тиме стекле нека права.
– Не можемо их тек тако препустити улици. У обавези смо да им нађемо
привремени смештај. Породице које су дошле из унутрашњости морају се тамо
вратити. Највећи проблем су особе које су дошле са Космета. Они који имају
пребивалиште у Београду биће смештени у градски центар за социјални рад, а
питања избеглих лица решаваће Комесаријат за избеглице – каже Михајловић.
Роми који су остали без смештаја нису много обраћали пажњу на дата обећања,
већ су гласно размишљали где са децом да проведу ноћ. Рушење чатрља осудио је
и Саша Јанковић, републички заштитник грађана, који је истакао да се багерима
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и полицијом не решава проблем сиротињских насеобина, нити се спроводи циљ
увелико пропагиране „Декаде Рома” у Србији.
Антрфиле:
Протест пред Скупштином града и данас
Саобраћај у Улици Јурија Гагарина у Новом Београду поново је потекаосиноћ око 20
сати пошто су се разишли Роми који су ту протестовали због рушења њихових
нелегално подигнутих чатрља код Универзитетског села, јавила је Бета. Поједини
учесници блокаде потом су се придружили групи Рома из истог насеља која је
протестовала испред Скупштине града. Њима је Владан Ђукић, секретар за социјалну
заштиту, предложио да потраже смештај у Центру за социјални рад, али су они одбили
ту сугестију јер је услов за то да су пријављени да живе на територији Београда, а онису
избеглице са Косова. Демонстранти су такође одбили предлог Комесаријата за
избеглице да се преселе у Крагујевац, где постоји потребан смештај,
објашњавајући дажеле да остану у Београду.

БУЏЕТ КРАТАК ЗА СРБЕ ПОВРАТНИКЕ
Политика, 04.04.2009; Страна: А15
Загреб – Заступници Хрватског сабора већином гласова усвојили су ребаланс
државног буџета, који је смањен због економске кризе. Приходи буџета смањени
су са првобитних 124 милијарди куна (16,64 милијарди евра) на 116 милијарди
куна (15,57 милијарди евра), а расходи са планираних 126,9 милијарди куна (17,03
милијарди евра) на 121,5 милијарди куна (16,3 милијарди евра). Буџет је, као што се
види, и даље у минусу, што ће се морати покрити додатним уштедама и страним
кредитима, а нови ребаланс буџета уследиће по свему судећи одмах после главне
туристичке сезоне од које сада и највише зависи судбина хрватске укупне привреде.
Против оваквог ребаланса побунили су се тројица заступника Самосталне
демократске српске странке која је иначе у владајућој коалицији са ХДЗ-ом, а
придружило им се и неколико представника других мањина. Гласали су против
зато што је ребалансом за 280 милиона куна (37,8 милиона евра) смањен новац
намењен повратку избеглица, што наравно погађа овдашњу српску заједницу.
Уочи гласања потпредседник СДСС-а и заступник Милорад Пуповац је замерио
Санадеровој влади што иако су чланови владајуће коалиције представници
СДСС-а нису позвани да учествују у изради ребаланса. „Главни проблем више
није само новац, већ да ли се можемо договарати о стварима од заједничког
интереса” – указао је Пуповац. Како је и нови државни буџет у минусу влада настоји
додатним мерама штедње да ублажи тај проблем. Тако је донела одлуку о
ограничавању износа накнада за учествовање у раду надзорних одбора и управних већа.
Највиши износ убудуће може износити до 2.000 куна (270 евра), а до сада је то често
било и четири пута више.
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ХРВАТСКА ПОТЕРНИЦА ЗА СИМОМ ДУБАЈИЋЕМ
Политика, 04.04.2009; Страна: А1
Бивши партизански старешина, који данас живи у Београду, терети се за смрт
13.000 заробљеника 1945. године у Словенији
Загреб, 3. априла –Хрватско Државно тужилаштво саопштило је данас да је истражном
судији загребачког Жупанијског суда упутило захтев за покретање кривичне истраге
против Симе Дубајића због основане сумње да је починио кривично дело против
човечности и међународног права. Тужилаштво је предложило да се преко
Министарства унутрашњих послова за Дубајићем распише међународна
потерница. Сима Дубајић је тешко болестан и с породицом живи у Београду
откако је као избеглица напустио родно Кистање код Книна.
– Хрватске власти га сумњиче да је „као командант Мотомеханизованог 4. одреда
ЈА оформио посебну групу војника и организовао транспорт ратних заробљеника
из Кочевја до места њихове егзекуције где их је убијено најмање 13.000, а тела су
им побацана у природне јаме. У синоћној емисији загребачке ХТВ „Отворено”
емитован је део исповести Симе Дубајића, а из београдског студија укључен је и
Миломир Марић. Водитељка загребачке емисије скоро да га није више ништа питала
када је Марић понудио да говори, између осталог, и о пријатељству Дубајића с Фрањом
Туђманом, које је, како је рекао, „учвршћено на Кочевском рогу”.
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ПРИВРЕМЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА РОМЕ
Блиц, 05.04.2009; Страна: 28
Још један протест због рушења барака у Новом Београду
Становници Бољеваца спречили су синоћ постављање контејнера за Роме којима
су срушене куће на Новом Београду. Становници околних насеља су блокирали
пут.
Договор о привременом смештају за Роме из нехигијенског насеља на Новом Београду,
чије су бараке срушене због изградње објеката за Универзијаду, постигнут је на
јучерашњем састанку у Скупштини града. Према речим председника Ромске партије
Срђана Шајна, представници међународних организација - УНХЦР-а и ОЕБС-а,
који су учествовали у преговорима са градом, саопштили су да ће град у току ноћи
обезедити нужни смештај, као и да ће за Роме са Новог Београда бити обезбеђена
храна. Роми окупљни на платоу испред Скупштине града Београда разишли су се
мирно после саастанка. Одласку пред Скупштину града претходио је протест код
насеља и блокада Улице Јурија Гагарина у Новом Београду. Јучерашњи протести су
били мирни, није било рушења и демолирања града или блокаде улица, као што је то
било случај у петак, када је и срушено нехигијенско насеље. На протесту испред
Скупштине града окупило се стотинак Рома, десетак других грађана и представника
невладиних организација. Протест је подржао и Срђан Шајин, председник ромске
партије.
– Роми желе да се у Београду организује савршена Универзијада али никако не
разумеју зашто им челници града нису обезбедили било какав смештај пре него што су
им на врата барака налепили судска решења о извршењу и у року од 24 сата их
оставили без икакве имовине. Одговорност за људе који су ноћ провели на
отвореном сносе сви они који су знали да за потребе организације Универзијаде
мора да се изгради улица на месту где је било ромско насеље – истиче Шајин, и
додаје да би њихово премештање у било какве колективне избегличке центре по
унутрашњости Србије за њих представљало селидбу у још гору социјалну
ситуацију.
Чланови неколико невладиних организација који су се придружили протесту заједно са
Ромима носили су транспарент на ком је писало „Против диктатуре капитала“. Из
државне администрације протестантима се једино обратио Марко Караџић, државни
секретар у Министарству за људска и мањинска права.
– Морамо доћи до системског решења како се овако нешто више никада не би
догодило. Понудићемо контејнерски смештај свима онима који имају
пребивалиште у Београду, док ћемо осталим интерно расељеним лицима понудити
кров над главом у избегличким центрима у унутрашњости Србије. Биће тешко
утврдити колики број људи је остао без смештаја, јер се списак за 24 сата са 250
имена проширио на 300. МУП мора да обезбеди људе који су тренутно без смештаја
на београдским улицама од свих видова физичког насеља – рекао је Караџић.

Заштитник права грађана, републички омбудсман Саша Јанковић осудио је начин на
који су градске власти угрозиле основна људска права грађана.
– Све и да постоје формални разлози за рушење барака ових несрећних људи, пре тога
су надлежне службе морале да идентификују све који имају право на адекватан нужни
смештај. Требало је на време да припреме план за смештај и на тај начин избегну
примену силе, али и то да деца проводе ноћ на отвореном – каже Саша Јанковић.
Да подсетимо, рушење бесправно подигнутих објеката у ромском насељу у близини
Универзитетског насеља почело је у петак ујутро.
Антрфиле:
Ђилас: Раселићемо све који коче развој града
Градоначелник Београда Драган Ђилас је за време протеста на другом крају града у
Хали „Пионир“ присуствовао обележавању 4. априла, Дана студената, где је само
кратко прокоментарисао рушење дела ромског насеља на Новом Београду.
– У Београду живи више хиљада ромских породица у бесправно подигнутим објектима
на различитим локацијама. Ниједна од њих неће бити расељена ако не живи у објекту
који кочи развој града. Позивам све који у овом тренутку пружају подршку Ромима
чије су куће срушене да дођу у Скупштину града и понуде нам решење за излазак из
ове ситуације – рекао је Драган Ђилас.

ПЛАН ЗА ПОМОЋ СРБИМА НА КИМ
Курир, 05.04.2009; Страна: 3
БЕОГРАД - Министарство за КиМ отворило је јавну расправу о Стратегији
одрживог опстанка и повратка људи у јужну српску покрајину. Носилац
реализације те стратегије, министар за КиМ Горан Богдановић, за Курир каже да
је реч о стратегији „на дуже стазе“.
- Радимо на конкретним предлозима, у последњих неколико месеци имали смо састанке
с председницима општина на Косову, слушали смо њихове предлоге. Због тога смо
Стратегију и упутили на јавну расправу. Када се то заврши, упутићемо предлог Влади каже Богдановић и додаје да је ово први пут да Министарство излази с конкретним
предлозима како помоћи Србима на КиМ и како омогућити повратак расељених.
- Потребно је омогућити развој пољопривреде и мањих фарми, обновити и саградити
куће и можда саградити колективне центре - наводи Богдановић. Према његовим
речима, предлогом је предвиђено и формирање предузећа за производњу струје,
развијање школа, амбуланта и болница, и, наравно, достава потребне количине лекова.
С друге стране, бивши државни секретар у Министарству за КиМ Душан Пророковић
оцењује да стратегија нема никакву сврху уколико постоји намера да се прихвати
Ишингеров план.
- Примена било које стратегије зависиће од односа Владе према Косову и
међународним мисијама, те у том смислу мало тога може зависити од Министарства за
КиМ. Кључ проблема представља неприхватање Ишингеровог плана, који, у ствари,
представља успостављање добросуседских односа - каже Пророковић и додаје да су
последњи инциденти на Косову смишљени како би увукли српску владу преговоре.
- То су притисци на Београд како би се кренуло с применом тог плана. Албанци
покушавају да увуку српску владу у преговоре у вези са струјом, које би они тумачили
као почетак успостављања добросуседских односа - истиче Пророковић.
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БРАТСТВО УБИСТВО
Курир, 05.04.2009; Страна: 4
У Хрватском сабору и српском парламенту основани клубови српско-хрватског
пријатељства, прогнани Срби огорчени овим гестом
БЕОГРАД - Десетак дана после посете хрватског премијера Ива Санадера
Београду, посланици Скупштине Србије и Хрватског сабора основали су клубове
српско-хрватског пријатељства. Прво су то учиниле комшије и основале Хрватскосрпску скупину пријатељства, да би пре неколико дана исто урадило 18 посланика ЗЕС,
ЛДП и мањинских странака и формирало Клуб пријатељства са Хрватском.
Овакав потез посланика два парламента осудили су, пре свих, Срби прогнани из
Хрватске током акције „Олуја“. Они сматрају да би, уместо што оснивају „фанклубове“, две државе прво морале да реше горућа питања повратка Срба, имовине који
су оставили за собом, као и питање тужбе пред Међународним судом правде.
Директор Информационо-документационог центра „Веритас“ Саво Штрбац
истиче да формирање поменутих клубова неће побољшати положај избеглих Срба
из Хрватске нити убрзати њихов повратак.
- Око две трећине Срба - око 400.000 људи - и даље је изван Хрватске. Не видим да
је формирање ових клубова окренуто нама, јер у њиховом саставу су такозвани
европејци којима је циљ да се што пре заборави прошлост, како би убрзано
кренули ка Европи. Лако је њима да се на такав начин играју и праве мостове
пријатељства кад нису део избегличког корпуса као ми! Клубови нам сигурно неће
омогућити да се вратимо у наше станове, вратити нам земљу, обновити куће, дати
пензије и све оне ствари од којих зависи повратак - категоричан је Штрбац. С друге
стране, потпредседник СДСС Милорад Пуповац каже да не треба прецењивати називе
два клуба, односно да не треба тумачити да је, и поред толико отворених питања,
дошло до пријатељства са Хрватском.
- Ове групе треба да покажу како се неке ствари могу решити и да не треба да постоји
само комуникација између влада и председника, већ и између парламентараца. Верујем
да ће се унапредити културна и економска сарадња, али и да ћемо допринети бржем
решавању преосталих болних питања која су и даље препрека успостављању добрих
односа. Свакако да ћемо се бавити питањима избеглица, ратног наслеђа у корист
избеглих Срба, али и нас у Хрватској - закључује Пуповац.
Антрфиле:
„Пријатељске“ оптужнице
Саво Штрбац истиче да је пре оснивања пријатељских клубова морало да се реши
питање кривичних пријава које је хрватска држава подизала против Срба за дело
оружана побуна.
- Од 1991. године до сада поднето је тајних 4.900 кривичних пријава за ратне злочине,
од којих је процесуирано око 3.800. Срби имају страх од повратка јер постоји
могућност да су њихова имена на некој тајној оптужници. Осим тога, званични
хрватски подаци показују да постоји и око 1.200 међународних потерница расписаних
против Срба - истиче Штрбац.
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НАПЕТО У БРЂАНИМА
Политика, 05.04.2009; Страна: А9
Косовска Митровица – Састанак представника општине Косовска Митровица,
насеља Брђани и команданта северног сектора Кфора Филипа Бра, који је био
заказан за јуче у 14 часова, није одржан због обавеза команданта Кфора. Бра је око
поднева отказао долазак уз образложење да има „други неодложан састанак”.
„Недолазак команданта Филипа Бра показује да он не жели да чује наше идеје за
мир и толеранцију и спроведе их у дело, већ траже инциденте и сукобе већих
размера, како би после тога могли другачије да интервенишу”, рекао је један од
представника насеља Брђани Синиша Лазић.
У насељу Брђани, делу северне Митровице, локални Срби спречили су Албанце
повратнике да почну реконструкцију кућа. Срби траже да се најпре омогући
повратак њиховим сународницима на Косово, а да се тек потом врате и расељени
косовски Албанци.
„Ми тражимо заштиту државе Србије, очекујемо наредне недеље и долазак министра за
Косово и Метохију Горана Богдановића, јер намера такозване албанске државе није
само насељавање насеља Брђани, већ читавог севера Космета”, рекао је данас Лазић.
Председник општине Косовска Митровица Ненад Топличевић навео је да институције
Косова све више врше притисак и настоје да силом населе Албанце у северни део
Косова. „Ми већ дуги низ година тражимо да крене организовани повратак Срба у
јужни део града, јер је 450 породица писано затражило да се врати у своје домове.
Нажалост, представници Унмика и Кфора нису се изјаснили да ли желе да
учествују у повратку Срба”, рекао је Топличевић. Према његовим речима, такво
понашање међународне заједнице изазвало је револт Срба у насељу Брђани који се
противе обнови албанских кућа и насељавању Албанаца у том делу града.
Нови састанак са командантом северног сектора Кфора заказан је за уторак у 10 часова.

БАТИНЕ ОСВЕТИО УБИСТВОМ
Глас Јавности, 05.04.2009; Страна: 14
СУКОБ У СЕЛУ ПРИВИНА ГЛАВА код Шида ОКОНЧАН ТРАГЕДИЈОМ
Подстанар Станко Милутиновић (23) у петак убио је станодавца Живка
Косановића (49) зато што га је после прошлогодишње свађе претукао
ШИД - Станку Милутиновићу (23) из села Привине Главе, код Шида, истражни судија
Окружног суда у Сремској Митровици одредио је једномесечни притвор због сумње да
је у петак поподне у селу убио Живка Косановића (49), из Шида.
Како је полиција јуче саопштила не наводећи пуна презимена убијеног и осумњиченог,
Милутиновић је прекјуче, срео Косановића после неколико година у Привиној Глави и,
пошто од раније имају нерашчишћене односе, јер га је Косановић претукао,
Милутиновић је отишао до куће, узео пиштољ „ЦЗ“, за који нема оружни лист, вратио
се у Улицу ЈНА, и испалио неколико хитаца у правцу Косановића. Он је, услед
задобијених повреда, преминуо на лицу места, а Милутиновић је побегао да би се
неколико сати касније предао полицијским службеницима Полицијске станице Шид.
Према незваничним информацијама, Милутиновић је у Косановића пуцао из
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непосредне близине док је овај разговарао телефоном. У њега је испалио један хитац, а
пре него што ће пуцати наводно му је рекао: „Ово ти је дуг за оно од лане“.
Наиме, Косановић, иначе избеглица из Шидских Бановаца у Хрватској, прошле
године је, после свађе с Милутиновићем, избеглицом из Босне, који живи као
подстанар у кући Косановића у Привиној Глави, Милутиновића претукао и
наредио му да се исели. Међутим, Милутиновићи су остали ту да живе, па се
претпоставља да је Косановић дошао да реши насталу ситуацију.
Спорна кућа иначе припада Душану Косановићу Сови, који је 2005. године директорки
Фонда за хуманитарно право Наташи Кандић предао касету са снимком убиства
шесторо муслимана у Трнову код Сарајева које су починили припадници јединице
„шкорпиони“. Пошто је дао касету, Душану Косановићу је одобрен улазак у програм
заштите сведока, тако да му је промењен идентитет и обезбеђен живот у иностранству.
У кући у Привиној Глави остали су да живе Милутиновићи, који су у међувремену
почели да се баве козарством и скупљањем секундарних сировина.
Прошле године када је Живко Косановић затражио од Милутиновића да му испразни
кућу, јер је, бар тако тврде мештани, имао намеру да то имање прода, Милутиновићи
нису имали куд, па је дошло до озбиљне свађе и туче.
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ПОПИС ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
Правда, 06.04.2009; Страна: 21
СМЕДЕРЕВО - У општини Смедерево ће у уторак, 7. априла, почети попис интерно
расељених са Косова и Метохије, изјавио је управник избегличког кампа у
Радинцу код Смедервва, Зоран Радојковић. Радојковић је новинарима у
Смедереву рекао да би попис требало да буде завршен до 8. маја. Попис, који ће,
поред Смедерева, бити обављен у Врању, Нишу, Крагујевцу и Краљеву, требало би
да пружи потпунију слику о расељенима са Косова и Метохије. Прво ће бити
регистровани расељени у приватном смештају, а потом и људи који су смештени у
колективним центрима.

ПАЖЊА
Ало!, 06.04.2009; Страна: 5
Попис интерно расељених лица са КиМ почеће 7. априла у Смедереву. Биће
обављен и у Београду, Врању, Нишу, Крагујевцу и Краљеву

МНОГЕ ИЗБЕГЛИЦЕ БЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА
Ало!, 06.04.2009; Страна: 3
Издавање здравствених књижица расељенима са Косова и Метохије, али и
избеглима из Босне и Хрватске и даље траје, без обзира на то што је 15. фебруара
укинуто право да се здравствене услуге у домовима здравља и болницама добијају
само на основу потврде или избегличке легитимације.
Тако велики број избеглица тренутно не може да оствари право на бесплатно лечење.
Како за „Ало!“ објашњавају у Републичком заводу за здравствено осигурање,
расељених са Косова и Метохије који нису стекли други основ осигурања има
67.923, док је избеглих са истим осигуравајућим статусом 39.004. Издавање
књижица за расељене са Косова је готово завршено, док је највеће изненађење
настало у случају избеглица које живе у Београду.
- Особе са избегличким статусом је требало да изваде књижице још 2007. године и
у готово целој Србији је тако и урађено, осим у Београду. Лекари су једноставно
примали особе са избегличким легитимацијама, без упућивања у филијале како
би били евидентирани као осигураници, па је тек после инструкције везане за 15.
фебруар утврђено да велики број њих још нема књижицу - кажу у једној о
београдских РЗЗО филијала, где је владала прилична гужва у претходна два месеца. Да
би добили здравствену књижицу, избеглице пензионери морају донети на увид чек

од последње пензије, а они који немају примања морају донети доказ о томе радну књижицу или потврду да нису пензиони осигураник у матичној земљи.

НЕКАД ДОМАЋИНИ, САДА СИРОТИЊА
Глас Јавности, 06.04.2009; Страна: 15
НЕИЗВЕСНА СУДБИНА ИЗБЕГЛИЦА У МОТЕЛУ „АТИНА“ КОД ЛЕСКОВЦА
ЛЕСКОВАЦ - После продаје мотела „Атина“ у Лесковцу неизвесна је судбина 83
прогнана Срба са Косова и Метохије који су ту смештени. Већина станара
„Атине“ једва чека да напусти чађаве собе у којима по пет-шест особа живи у 25
квадрата, али има и оних који се плаше нове селидбе.
- Ја немам куд. Зато нећу ићи никуд док ми не обезбеде да ми киша не пада на главу.
Изгубио сам све - кућу, имање, богатство. Све ми је остало на Косову и Метохије - каже
један од станара. Од петнаестак избегличких центара на југу Србије једино постоји још
овај депанданс у напуштеном делу мотела. Сем Комесаријата за избеглице, који
обезбеђује оброке без меса, за ове људе више нико нити мари нити пита. У овом
центру живи и двадесеторо деце. Већина избеглица је из Урошевца. Када су после
бомбардовања и повлачења војске 1999. године са завежљајима у рукама напустили
родни крај, нису ни сањали да никада више неће видети своје домове.
- Од некадашњих домаћина постали смо убога сиротиња од које сви беже. Нико из
владе и општине нас није обишао за ових осам година - каже Зоран Белић, један од
станара.
Међу избеглицама има и факултетски образованих људи, радника и сељака, али је само
троје њих успело да добије привремени посао. Посла нема ни за Слађану Станковић,
самохрану мајку са малолетним дететом, која је избегла из Качаника. Ова крхка жена
каже да не зна коме се све није обраћала за посао, од Кинеза, преко пијаце, Центра за
социјални рад до политичара.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДСКИМ РОМИМА НУДИ СМЕШТАЈ
Дневник, 06.04.2009; Страна: 12
ИНЦИДЕНТИ ПОСЛЕ РУШЕЊА РОМСКОГ НАСЕЉА ДИГЛИ БЕОГРАД НА НОГЕ
Градоначелник Београда Драган Ђилас изјавио је јуче да ће Ромима из
нехигијенског насеља на Новом Београду, који имају пребивалиш те у главном
граду, понудити да пређу у прихватне центре.
Наиме, то су Роми који су после рушења нелегалног насеља у Блоку 67, где су до сада
живели, провели ноћ на отвореном. Становници Бољевца, у коме су постављени
контејнери за привремени смештај Рома, спречили су блокадом пута њихово
досељавање у то место. Државни секретар за људска и мањинска права Марко Караџић
осудио је понашање становника Бољевца и позвао цркву, Црвени крст и грађане да
помогну људима који су остали без домова, пренео је Б92. Бета преноси да је шеф
службе за заштиту избеглица УНХЦР-а Џон Јанг рекао да је обезбеђено око 100
ћебади и душека. Шефица Светске здравствене организације у Србији Дорит
Нисом рекла је да је поносна на Србију због односа према Ромима, али и додала да
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је рушење кућа створило лош утисак о држави која председава Декадом Рома и
организује Универзијаду. Она је рекла да невладине организације нису желеле да се
мешају већ да помогну граду Београду. Градоначелник Београда је на ванредној
конференцији за новинаре рекао да је град спремио све прихватне центре у Београду за
узраст деце и пунолетних, као и центре за стара лица. „Понудићемо им да пређу у те
центре, с тим што се они који немају пребивалиште у Београду морају вратити у
оне средине из којих су дошли у Београд“, рекао је Ђилас и додао да ће град
платити њихов повратак у те средине. „То је закон и око тога нема преговора ни са
ОЕБС-ом, ни са УНХЦР-ом, ни са невладиним организацијама“, рекао је он, најављујућ
и да ће данас разговарати са представницима УНХЦР-а и ОЕБС-а и пренети им ставове
око којих, како је рекао, нема компромиса. Градоначелник Београда је навео да није
тачно да су Роми одбили да пређу у Бољевце из разлога безбедности. „Одбили су да се
преселе јер кажу да тамо немају од чега да живе, а не желе да се баве пољопривредом“,
рекао је он. Ђилас је казао да је један контејнер у Бољевцима запаљен и да ће од МУП-а
тражити да се нађу починиоци и да буду најстроже кажњени.
Антрфиле:
Сви се баве декадама Рома
Градоначелник Драган Ђилас казао је да почињу сезонски послови у Београду и да ће
покушати да за Роме нађу такве послове, али, како је навео, они имају „друге
исплативије активности“. „То је бизнис у којем се користе деца. Та деца не раде то зато
што хоће, већ зато што их је неко натерао. Сви се баве неким Декадама Рома, а ми
нисмо мрднули нигде последњих пет година“, рекао је он.

ПРОВОКАЦИЈА РАСЕЉЕНИХ ИЛИ ПРВИ КОРАК У ПРОЦЕДУРИ
Данас, 06.04.2009; Страна: 1
Косовски Срби незадовољни јавном расправом о радној верзији стратегије
одрживог опстанка и повратка
Грачаница, Звечан, Косовска Митровица, Београд - Већина политичких представника
косовских Срба незадовољна је начином на који је Министарство за Косово и
Метохију организовало јавну расправу о радној верзији стратегије одрживог
опстанка и повратка на КиМ, која се данас завршава. Саговорници Данаса тврде
да јавне расправе на КиМ није ни било. На њихове критике да објављивање радног
документа на сајту Министарства за КиМ представља „провокацију“, из Министарства
за КиМ одговарају да је ово тек први корак на путу ка коначном документу. Оливер
Ивановић, државни секретар у Министарству за КиМ, негира у изјави за Данас
спекулације да би ово министарство могло бити укинуто. Упркос таквим предлозима
појединих представника Срба са КиМ Ивановић тврди да је „Министарство за КиМ
једно од најсигурнијих у Влади Србије, јер његово постојање показује колики значај
садашња владајућа гарнитура даје очувању суверенитета и територијалног интегритета
државе“.
- Иако сам посланик владајуће коалиције у Скупштини Србије, члан
скупштинског одбора за КиМ и одборник у Скупштини општине Звечан, за
стратегију сам чула из медија и нисам упозната с њеним садржајем. Питам се ко је
припремао тај документ, јер су укинути стручни тимови. Не би ме чудило да је

3

преписана нека од ранијих верзија. У политици сам већ 18 година, живим на КиМ и
тврдим да већ целу деценију покушавамо да направимо стратегију за повратак, а као
резултат имамо да се 2008. више људи са КиМ иселило него што се вратило - каже за
Данас Стојанка Петковић, посланик Г17 плус у републичком парламенту.
Скупштински одбор за КиМ, напомиње Стојанка Петковић, није тражио да му се текст
стратегије достави, јер је то дужност надлежног министарства. Она сматра да је
понуђена стратегија „тешка манипулација косовским Србима који никад нису
били у тежој ситуацији“ и да неће допринети повратку расељених лица, ако се зна
да су „буџетска издвајања за КиМ умањена за две милијарде динара, а тек следе
ребаланс републичког буџета и још већа криза“.
Иако је Горан Богдановић, министар за КиМ, недавно изјавио да су о радној верзији
стратегије „још у новембру организовани округли столови са свим председницима
општина и локалним самоуправама у Покрајини, чији је посао био да организују јавну
расправу“, као и да је документ достављен Српској православној цркви, осим Стојанке
Петковић, и Милан Ивановић, одборник из Звечана и председник Српског националног
већа северног КиМ, као и Рада Трајковић, председница Извршног одбора СНВ
КиМ, тврде за Данас да о стратегији на терену није било ни помена. Епископ
рашко-призренски Артемије (Радосављевић) такође је потврдио за наш лист да
званично није добио текст предложене стратегије, а Данас током седмодневне
јавне расправе није добио из Српске патријаршије одговор да ли су упознати с
документом, чији се део односи и на очување културне баштине, као и да ли ће и
ко у име СПЦ доставити примедбе на адресу Министарства за КиМ.
- Расправа о стратегији преко сајта је неозбиљна и више је унутрашња реклама и
сакупљање позитивних поена за Министарство за КиМ код оних који ће оцењивати
њихов рад - премијера и председника Србије - сматра Рада Трајковић. У Министарству
за КиМ Данасу је објашњено да је јавна расправа најављивана већ дуже време и да ће
на основу примедби које до данас буду стигле на Преднацрт стратегије бити
припремљена нова верзија која ће бити достављена на мишљење појединцима и
политичким групацијама како Срба који су остали на КиМ, тако и расељеним лицима.
Оливер Ивановић, државни секретар за КиМ, изјавио је за наш лист да он лично
сматра да „стратегија мора бити краћа и прецизнија у ставовима“. Ивановић
каже да документ мора да садржи који се број повратника планира, које су зоне
повратка, колико је средстава потребно, из којих извора ће се повратак
финансирати, као и ставове свих битних фактора за повратак, укључујући
међународну заједницу и косовске Албанце“.
Антрфиле:
ИВАНОВИЋ: Министарство остаје
„Ако се већ зна да политику према КиМ води Министарство спољних послова, било би
добро да се у оквиру рестрикције министарстава укине Министарство за КиМ које нема
стратегију ни за техничка питања, па државни секретари дају препоруке да се на
локалном нивоу сарађује с косовским Албанцима, као да то није део независних
косовских институција. Очигледно је да и министар и државни секретари не сарађују
међу собом, јер дају различита и изјаве“, каже Стојанка Петковић. Њено мишљење дели
и Рада Трајковић, која тврди да „контрадикторне изјаве министра Богдановића и
државних секретара Звонимира Стевића и Оливера Ивановића више збуњују Србе на
КиМ него што објашњавају шта држава хоће“. Упркос прозивкама, Оливер Ивановић
тврди да је „Министарство за КиМ једно од најсигурнијих у Влади Србије, јер његово
постојање показује колики значај садашња владајућа гарнитура даје очувању
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суверенитета и територијалног интегритета државе“. Ивановић каже да критике о
неактивности Министарства не стоје, јер је „започело тежак посао увођења реда у
послове на КиМ, пре свега када је реч о финансијама.
ЈАКШИЋ: Нелегитимне одлуке Владе Србије
Потпредседник Скупштине заједнице општина АП КиМ Марко Јакшић изјавио је за
Данас да смена председника Скупштине Приштина Радована Ничића, који је и
председник Скупштине заједнице, неће утицати на рад ове организације. Јакшић каже
да ће „Скупштина заједнице радити као да се ништа није догодило, јер је распуштање и
увођење привремене управе у скупштина Приштина и Пећ нелегитимно и
противзаконито“. „Министарства за КиМ и државну и локалну самоуправи бахато крше
закон, јер за увођење привремене управе у општине Пећ и Приштина не постоји
ниједан од три законом предвиђена услова. У обе ове општине, за које Министарство за
КиМ на име материјалних трошкова даје 40.000 динара месечно, а оптужује их за
финансијске злоупотребе, постоји апсолутна одборничка већина. Овде је реч о кршењу
изборне воље грађана и покушају да се пред косовске локалне изборе Срби гурну у
косовске институције и да прихвате Ахтисаријев план“, тврди Јакшић. Оливер
Ивановић негира оптужбе да Влада Србије сменама у општинама Приштина и Пећ
покушава да „уруши“ Скупштину заједнице општина АП КиМ. Ивановић каже да
Скупштина заједнице „није релевантан саговорник, јер не постоји ни у Уставу, ни у
законима“, већ је реч о „организацији опозиционих странака која служи за нападе на
Владу Србије и представља трибину за једног или два човека“. Он тврди да одборници
из странака владајуће коалиције у републичком парламенту, све мање учествују у раду
Скупштине заједнице.
ЕУЛЕКС СЕ КИТИ ЛАЖНИМ УСПЕСИМА
Глас Јавности, 06.04.2009; Страна: 2
Мисија ЕУ од данас делује пуним капацитетом на Косову и Метохији
Српским властима забрањен слободан улазак у Покрајину, 30.000 захтева за враћање
имовине нерешено, Еулекс завршио једно суђење, а хиљаду чека, нису идентификовани
и процесуирани починиоци погрома над Србима 17. марта...
БЕОГРАД - Мисија Еулекс данас ће формално прогласити да делује „пуним
капацитетом“ на целом Космету и свечано представити своје централно седиште у
Приштини.
Шеф мисије Ив де Кермабон и шеф Међународне цивилне канцеларије и
представник ЕУ на Косову Питер Фејт говориће о „успеху у раду који је мисија
забележила од како је распоређена по целом Косову“. А о страдању Срба које се већ
месецима дешава на очи или уз благослов припадника Еулекса за Глас говоре лидери
нашег народа у Покрајини.
Смањена безбедност
- Еулекс је дошао из земаља које су признале Косово и било је очекивано да спроводе
Ахтисаријев план. Постигли су да власт из Београда не може слободно да дође у
Покрајину, па чак ни министар за Косово и Метохију који овде живи. Може да дође
само у северни део, јер је народ ту уклонио царине. Безбедност је драстично смањена Еулекс полиција се одазива на позиве Срба из КПС тек после више сати и само надзире
шта раде Албанци и помаже им да спроведу независност. Договор о отварању судова у
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северној Митровици са српским судијама још није реализован, а ради само симболичан
број Еулекс судија - набраја Милан Ивановић, председник СНВ северног Космета.
Ивановић истиче да је Еулекс завршио једно суђење, а још хиљаду чека, да још нису
идентификовани и процесуирани починиоци погрома над Србима 17. марта 2004.
године, а они Албанци који су ухваћени у злочинима који су интензивирани од како је
Еулекс 9. децембра постао оперативан - одмах су и пуштени. Еулекс је, наводи, пустио
Албанце који су изболи српског дечака из Ђаковице, затим Албанце који су напали
српске полицајце из КПС у Бошњачкој махали, па некажњени напади пред
припадницима Кфора...
- Истовремено, ништа није урађено поводом 30.000 захтева Срба за враћање
имовине и за враћање прогнаних Срба на Космет, док се у северној Митровици
обнављају куће за повратак Албанаца. Знате шта ће бити успех Еулекса - да се од
100 Албанаца врате свих 100, а од 250. 000 Срба да се не врати ниједан - каже
Ивановић. Председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију Љубомир
Краговић оцењује да Еулекс наставља праксу да лажно представља наводне
успехе, а прескаче да извести о многим проблемима, инцидентним ситуацијама,
терористичким акцијама које су организовали шиптарски обавештајци уз помоћ
страних обавештајних служби.
Ћуте о српским проблемима
- Поједини актери су ухваћени и приведени у станицу полиције, али су одмах одвођени
из северне Митровице и пуштани на слободу. Нису процесуирани, иако су позната
њихова имена. Успех Еулекса је што су забранили улазак посланика и тако спречили да
се у Покрајини одржи седница супштинског Одбора за Космет. У сарадњи са
Шиптарима објавили су списак 116 српских функционера које треба кривично
процесуирати - каже Краговић и апелује да држава енергичније укаже на ове проблеме
како би се Еулекс стопирао.
Антрфиле:
Мршав биланс
- Еулекс је успешно покренуо активности у програмском приступу и надгледању,
праћењу и саветовању у области правосуђа, укључујући и корективну службу, полиције
и царинске службе широм Косова на јединствен начин. Судије и тужиоци покренули
више су од 80 судских расправа, један процес против ратног злочинца, који је осуђен на
17 година затвора, окончали прво суђење у Окружном суду у Митровици, после паузе
од годину дана. Ексхумирано је 13 несталих особа, идентификовани остаци 23 раније
нестале особе, а остаци тела 18 особа предати породицама. Полиција Еулекса
распоредила се широм Косова у 34 полицијске станице и шест регионалних главних
штабова Косовске полиције. Преко специјалне јединице полиције, граничне полиције и
цариника, константно је присутан на прелазима на северу Косова, способан да брзо
реагује полицијским јединицама широм Косова. Успостављен је и елемент царинске
контроле - регистрација комерцијалне робе, на прелазима на северу Косова - Јариње и
Брњак, што је унапредило сакупљање прихода и пад кријумчарења нафте - наводи се у
саопштењу Еулекса.
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БРОЈ РАСЕЉЕНИХ ОПАО ЗА 3.000
Пресс, 07.04.2009; Страна: 16
БУЈАНОВАЦ - Број расељених са Косова и Метохије који су регистровани у
Бујановцу од 2000. године, када је извршен последњи попис, до данас смањен је за
око 3.000 људи. Повереник Републичког комесаријата за избеглице у Бујановцу
Синиша Ковачевић је рекао да је на последњем попису расељених лица са Косова
и Метохије 2000. године у општини Бујановац пописано 5.040 особа, а да данас
број расељених у колективним центрима и приватном смештају не прелази 2.000.

ПОПИС
Вечерње Новости, 07.04.2009; Страна: 17
СМЕДЕРЕВО - Данас у Смедереву почиње попис интерно расељених са Косова и
Метохије. Прво ће бити регистровани расељени у приватном смештају, а потом из
колективног центра. Смедерево је на седмом месту у Републици по броју избеглих и
ресељених. Према званичној евиденцији, у граду живе 8.822 расељене особе и 848
избеглица. Попис би требало да се заврши до 8. маја.

ЕДУКАТИВНИ КУРС ЗА РОМЕ
Вечерње Новости, 07.04.2009; Страна: 20
ПОЖАРЕВАЦ - Најмлађи Роми у Пожаревцу ускоро крећу са припремном
школском наставом, у објекту који се адаптира за потребе Удружења Рома
Браничевског округа. Реч је о простору површине 330 квадратних метара, у кругу
старе касарне, који се преуређује захваљујући донацији Владе Јапана, у износу од
60.000 евра. За почетак, биће оформљене две групе од по 40 предшколаца, због учења
српског језика и укључења у редовно похађање основне школе. У овом објекту
спроводиће се и образовање одраслих и деце без завршене основне и средње школе, уз
одржавање радионица, семинара и курсева за рад на рачунарима.
Касније ће се у овом центру пружати правна помоћ расељеним и избеглим
лицима, али и свим осталим Ромима у остваривању њихових права. - После
техничког пријема, уследиће свечано отварање, које ће, у име донатора, уприличити
амбасадор Јапана, рекао је председник Удружења Рома Браничевског округа Мирослав
Вељковић.

ОЈАДИО РОМЕ КОД БЕЛВИЛА!
Пресс, 07.04.2009; Страна: 16
Енвер Ковачи, председник Удружења расељених Рома са Косова и Метохије
издавао невежеће избегличке легитимације. Својим сународницима из
нехигијенског насеља у Блоку 67 изнајмљивао места за бараке и наплаћивао
дивље прикључке за струју.
Председник Удружења расељених Рома са Косова и Метохије Енвер Ковачи
изнајмљивао је места за бараке у Блоку 67 недалеко од стамбеног комплекса Белвил и
то по цени од 50 евра. Како кажу станари тог нехигијенског насеља, Ковачи им је
наплаћивао и дивље прикључке за струју, а расељенима са Косова издавао
неважеће избегличке легитимације!
Иако се представља као представник и заступник интереса Рома у дивљем насељу,
према речима једне од станарки порушених барака у Улици Јурија Гагарина, Ковачи је
себи купио стан и уопште не живи у насељу код Белвила.
Безвредан папир
- Обезбедио је своју жену и децу! Има стан, два мобилна телефона и комби. А нама су
исекли струју, порушили кућу и спавамо под ведрим небом. Како га само није
срамота да прича како је наш представник и како живи са нама овде! - каже
Жељка. Према њеним речима, Ковачи је свим станарима нехигијенског насеља у
67 блоку који су дошли са Косова издао избегличке легитимације.
- Тек смо после сазнали да је тај папир безвредан. Нико у граду неће да призна ту
нашу личну карту. А он је и за то узео паре! - наводи наша саговорница. Енвер
Ковачи је, како тврде његови сународници, прикључивање каблова за струју и "качење"
на бандеру наплаћивао је 1.000 динара, а чланарину за удружење 500 динара.
Екипа Пресс јуче је обишла две локације на Чукарици, на којима према тврдњама Рома
Ковачи има стан. Међутим, ни на једној локацији није био присутан. Роми на Белим
водама реагују врло бурно када се помене име Енвера Ковачија.
- Тај човек се обогатио на нашу беду. Све нам је узео. Он се предстваља да је добар, али
није добар. Остали смо без ичега, једва крпимо крај с крајем. Не виђам га, али ако га
будем видео свашта ће да му се деси! - очајан је Јариф Адејми један од житеља Белих
вода и закључује да пошто га нема у становима највероватније је побегао негде, јер су
сви кивни на њега. И он и његове комшије су расељена лица са Косова и Метохије.
Према незваничним тврдњама, Енвер Ковачи је добио новац од "Делта холдинга"
да расели Роме још када је почела градња "Делта ситија". Међутим, представник
Рома са Косова и Метохије је још 2006. тврдио да он новац није добио и да му је стан
доделила Дирекција за градско и земљиште и изградњу Београда.
Ковачи: Лажне оптужбе
С друге стране, Енвер Ковачи тврди да су оптужбе против њега лажне.
- То што је градоначелник рекао да ја имам стан на Чукарици, није тачно. Живим у
Земуну са својом породицом. Све што имам зарадио сам. Тачно је да имам два
телефона, требају ми да бих могао да се чујем са својом децом. Уосталом, нико њега не
пита шта он има, нити га неко проверава где живи - наводи Ковачи. Како каже, дошао
је у насеље само да би помогао људима који су остали без крова над главом, а не да би
узимао некоме новац.
- Дошао сам да помогнем колико могу. Они знају да увек могу да ми се обрате ако
им нешто треба - истакао је Ковачи.
Антрфиле:
Поједини прихватили смештај
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Секретар за социјална питања Владан Ђукић и секретарка за дечију заштиту Љиљана
Јовчић, предложили су да се деца и старији људи из "Белвила" збрину у београдским
прихватним центрима. Већина Рома одбила је ову понуду, а смештај су прихватиле три
мајке са петоро деце. Они ће бити збринути у Дом за незбринуту децу "Дринка
Павловић", где ће на располагању имати собу са мокрим чвором и дневни боравак.
Привремени смештај у Прихватилишту за стара и одрасла лица прихватило је и двоје
старих из овог насеља а, како је најављено, данас ће у дом бити смештен и један отац са
четворо деце. Иначе, новобеоградски Центар за социјални рад пописао је све Роме из
тог насеља који имају пребивалиште у Београду, око 30 њих.
Ђилас: Смештај само за Роме из Београда
Градоначелник Београда Драган Ђилас изјавио је јуче, после састанка са
представницима ОЕБС-а и УНХЦР-а, да ће за становнике дивљег ромског насеља
са пребивалиштем у Београду бити обезбеђен адекватан смештај, а да ће они који
нису из Београда морати да се врате у средине из којих су дошли. Нико ко
нелегално заузме део градског земљишта не може од града очекивати стан или новчану
помоћ. Појединци имају станове ван овог нелегалног насеља, а искоришћавају људе
који су ту и на њима зарађују, о чему ћемо доставити податке надлежнима - истакао је
Ђилас. Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да када је у питању
истрага у вези са паљењем контејнера у Бољевцима, где је требало да се смести део
Рома из насеља у Новом Београду, нема информацију, али да ће то бити предмет
интересовања полиције.
НАКНАДА РАСЕЉЕНИМА
Дневник, 07.04.2009; Страна: 9
Особе расељене с Косова и Метохије, које су носиоци права на исплату
привремене новчане накнаде, могу подићи свој новац на шалтерима свих пошта у
граду. Новчана накнада односи се на октобар 2008. године.

РАДИ ШТА ХОЋЕ
Курир, 07.04.2009; Страна: 5
Посланици са КиМ незадовољни Предлогом стратегије за одрживи опстанак и
повратак на Космет, министра Горана Богдановића оптужују за самовољу
ПРИШТИНА - Министар за КиМ Горан Богдановић самовољно спроводи државну
политику према Космету, држећи текст стратегије одрживог опстанка и повратка
у тајности, каже за Курир Стојанка Петковић, посланик Г17 плус из јужне српске
покрајине. Према њеним речима, министар је вероватно преписао неки од ранијих
пројеката Координационог тела за КиМ, будући да је изостала јавна расправа.
Петковићева, која се оваквим ставом прикључила групи косметских Срба
незадовољних радом Министарства за КиМ, каже да у покрајини ништа не
функционише и да не постоји основна комуникација посланика и министра.
- За стратегију сам чула из медија. Срамота! Министар Богдановић је обећао да
ћемо се бар једанпут месечно састајати како бисмо заједнички усаглашавали
државну политику према КиМ, али ништа од тога. Игнорише нас. Лицемерно је

3

рекао да је Министарство ставило стратегију на интернет сајт да је погледамо - каже
Петковићева и додаје да повратка Срба на КиМ нема, већ да се наставља исељавање.
Потпредседник Одбора за КиМ Дејан Раденковић за Курир каже да је "веома
незадовољан" што је изостала јавна расправа о стратегији.
- Озбиљан приступ Министарства био би да је барем Одбор за КиМ на време
упознат са стратегијом. Али, нема никакве комуникације између извршне и
законодавне власти. Не видим ниједан разлог да и ми не будемо носиоци те
стратегије, да организујемо тематску седницу одбора. Апсурдно је да људи на
КиМ, који једва преживљавају, на интернету гледају Нацрт стратегије - каже
Раденковић. Један од лидера СНВ централног Косова Ранђел Нојкић каже да је Нацрт
стратегије видео на интернету.
- Одмах се види да су то радили људи који не знају праве прилике на КиМ. Не
познају ни основна животна питања, ни основне услове за повратак. Пошто сам
директор поште на овим просторима, уверио сам се у то и професионално. Пошту
су поменули само у наслову. Уопштено, стратегија не заслужује такво име јер није
представљена ситуација, нису сагледани проблеми нити предложени начини за
превазилажење. Мртво слово на папиру - закључује Нојкић.
Министар Богдановић јуче није имао времена да одговара на оптужбе посланика и
политичара са КиМ.
- На састанку сам, заиста немам времена за то - рекао је министар.
Антрфиле:
Еулекс прорадио
Еулекс је јуче формално прогласио деловање пуним капацитетом и отворио централно
седиште у Приштини. На церемонији отварања шеф те мисије Ив бе Кермабон рекао је
да је "ово највећа и најсложенија мисија која је икада успостављена".
- Циљ мисије која ће бројати 3.000 људи јесте да успостави владавину права на целој
територији Косова. Ми смо свесни изазова, али заједничким радом са свима можемо
успоставити владавину права како бисмо живели мирно и без страха - рекао је
Кермабон.

СРБИЈИ ШЕСТ МИЛИОНА ДОЛАРА
Преглед, 07.04.2009; Страна: 5
Програм подршке запошљавања младих и управљање миграцијама
Главни корисници програма, који ће бити спроведен у 35 општина у Јужнобачком,
Београдском и Пчињском округу, јесу млади, укључујући и Роме и повратнике који се
враћају у Србију по основу Споразума о реадмисији, као и сви млади који се сматрају
потенцијалним емигрантима
Влада Србије и агенције Уједињених нација у Србији заједнички ће спроводити
програм „Подршке националним напорима за промовисање запошљавања младих
и управљање миграцијама“, уз помоћ средстава из шпанског Фонда за
остваривање миленијумских циљева развоја. Програм је омогућен документом
који су јуче у Влади Србије потписали потпредседник Владе Млађан Динкић, в.д.
сталног координатора УН Ленарт Коцалаинен и амбасадор Шпаније у Србији
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Ињиго де Паласио Еспања. Главни корисници програма, вредног шест милиона
долара, који ће бити спроведен у 35 општина у Јужнобачком, Београдском и
Пчињском округу, јесу млади, укључујући и Роме и повратнике који се враћају у
Србију по основу Споразума о реадмисији, као и сви млади изложени ризику од
социјалне искључености који се сматрају потенцијалним емигрантима.
Активности у оквиру заједничког програма допринеће остварењу националних циљева
из документа о Миленијумским циљевима развоја у Србији, усвојеном 2006. године. Ти
циљеви подразумевају смањење стопе незапослености младих за најмање трећину до
2015. године, као и значајно смањење незапослености особа с инвалидитетом, Рома,
избеглица и интерно расељених. Активности програма биће конкретно усмерене на
развијање политике запошљавања младих и миграторне политике, оснаживање
капацитета државних институција и подршку локалним институцијама у циљу
ефикаснијег руковођења новим програмима за запошљавање и социјалним услугама.
Шпански фонд ће, према речима амбасадора Еспање, региону Балкана посветити
посебну пажњу, како би се се помогла реализација неколико програма у различитим
земљама региона, за шта је планиран буџет од 54 милиона долара. Србија, која је за
Шпанију приоритетна земља у региону, биће међу најважнијим корисницима средстава
из Фонда која су намењена реализацији пројеката на Балкану, нагласио је он.
Реч је о три пројекта, с планираним буџетом од више од 12 милиона долара, који ће
бити коришћени за програме који се тичу младих, запошљавања и миграције,
спречавања конфлитка, изградња мира и развоја приватног сектора, прецизирао је
Еспања. Коцалаинен је указао да је неопходна стална посвећеност остваривању
Миленијумских циљева развоја, нарочито у садашњим околностима економске кризе.
Он је најавио да ће Србија, осим средстава за овај програм, добити још 20 милиона
долара за спровођење још два програма. Реч је о програмима за изградње мира у јужној
Србији и подршци одрживог туризма за рурални развој. Динкић је истакао да се та
донаторска помоћ у потпуности уклапа у нови пакет мера који ће Влада Србије ових
дана саопштити јавности, а који ће предвидети значајна средства за запошљавање
младих. Буџет од три милијарде динара ће бити реструктуриран тако што ће највећи
део тих средстава бити уложен у запошљавање приправника, као и за јавне радове који
ће помоћи незапосленима и социјално угроженима да нађу посао у условима светске
економске кризе, закључио је Динкић.

ИЗБЕГЛИШТВО У СРБИЈИ РЕШЕЊЕ У СОЦИЈАЛНО-ТРЖИШНОМ КЉУЧУ
Данас, 07.04.2009; Страна: 8
Проф. др Милорад Муратовић
Примиче се један неславни јубилеј - двије деценије избјегличке голготе у Србији,
а да за то одуготежало вријеме ниједан егзистенцијални проблем избјеглица и
прогнаника још увијек није ријешен на друштвено одржив начин, односно на
мјери стандарда људске правде и морала, номинираног законодавства и
просперитетне политике. Штавише, још увијек није постало доминантно
друштвено и политичко опредељење да се перспектива избјеглиштва не може
ријешити без ангажовања и активног учешћа легитимних и легалних
представника избјеглица из система њиховог самоорганизовања.
Избјеглице, прогнаници и расељеници у Србији су на самом друштвеном дну
сиромаштва, биједе, обесправљености и ерозије властитог идентитета у свим
његовим димензијама. У таквим околностима шчепала нас је глобална економска,
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финансијска и социјална криза, репресија и депресија, тешко бреме невоља које чини
Свјетска економска криза (СЕКА), а промишљање избјеглица данас и овдје мора имати
у виду те околности као темељну условљеност покретања и решавања њихове
перспективе.
Тај продужени период масовне људске страданије у Србији фокусиран је и од стране
водећих хуманитарних институција УН и Европске уније, а што је било и предмет
дијалога на Међународној конференцији у Женеви децембра прошле године.
Захваљујући томе, међународне и европске институције ставиле су проблеме
избјеглица у Србији у врх својих стратешко-акционих приоритета. Владајуће
елите у Србији, међутим, једнако као и оне у окружењу понашају се тако као да не
уважавају озбиљност и ургентност решавања евидентираних проблема (Дејтонски
мировни споразум, Бечки уговор о сукцесији, Стратегија Србије, Сарајевски процес,
ургентност одговарајуће законске номинације, продуктивна сарадња Србије као земље
егзила са земљом домицила - БиХ и Хрватска). Елите настављају комуникацију без
легитимних представника избјеглица, а самим тим и на њихову штету и на штету
друштва и државе.
Коалиција 46 избјегличких удружења у Србији, формирана и озакоњена на основу
позитивног међународног и домаћег искуства, покушава да учини искорак из препрека
и раља обесправљености избјеглица, односно да проблеме избјеглица лоцира на пут
њихове одрживе животне перспективе. О томе су званични представници Коалиције
реализовали дијалог са релевантним домаћим и међународним институцијама, а путем
писменог и усменог интервјуа методом ЕГЗЕМПЛАРА провјерили су своја програмска
опредељења међу избјеглицама у општинама у којима се налазе матичне јединице
Коалиције.
Током посљедња два мјесеца (фебруар-март 2009), представници Коалиције
избјегличких удружења обавили су разговор са потпредсједником Владе,
комесаром за избјеглице, шефом Мисије УНХЦР-а, шефом Одјељења за
политичка питања Комисије ЕУ, Министарством за људска и мањинска права
Србије, омбудсманом Србије, генералним секретаром Савеза пензионера Србије.
Писмени и усмени интервју у општинама и градовима у којима дјелују матичне
јединице Коалиције избјегличких удружења фокусирали смо на типичне примјере што
одражавају положај, интересовања и визију о перспективи бивших и садашњих
избјеглица. Више од 80 одсто (81,4) интервјуисаних није задовољно досадашњим
процесом локалне интеграције, а близу 90 одсто њих (88,9) процедурама што се
промовишу и реализују у систему повратка. Преко двије трећине упитаних (76,5 одсто)
саопштава оштре примједбе на занемаривање објективне процјене употребне
вриједности, поврата или правичне надокнаде ВИС-а. Посебно су огорчени (84,7 одсто)
небригом надлежних институција за стварање услова за транспарентан приступ
стеченим правима. При томе поентирају феномен пензија (98,3 одсто), социјалне
заштите (85,4 одсто), здравствене заштите (93,3 одсто). Исказују незадовољство
начином на који штампани и електронски медији прате структурни друштвени проблем
именом избјеглиштво (78,1 одсто).
Такође, исказују незадовољство статусом законодавства о избјеглицама, спорости и
нетранспарентности усвајања новог закона (69,6 одсто), тј. спорошћу доношења
неопходних регулативних прописа. У ред високог незадовољства иде и аргинализација
и дискриминација самоорганизовањај избјеглица (82,9 одсто) иако је то једини начин да
ова огромна људска маса искаже вољу, интересе, опредјељења и амбиције, што би било
нормално да се уважава од стране званичних државних и друштвених субјеката,
укључујући и организације цивилног друштва. Скоро сви интервјуисани подржавају
конституисање Коалиције избјегличких удружења у Србији, како би се избјеглице
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активно укључиле у процес ријешавања своје животне перспективе, односно како би се
спријечиле даље манипулације и дискриминација избјеглица. Већина упитаних (57,2
одсто) спремна је да се лично ангажује као волонтери у раду матичних удружења, док
преостали подржавају овакво организовање, иако немају времена да се стално укључе у
систем волонтерског рада, јер морају обезбјеђивати голу егзистенцију, претежно радом
„на црно“.
Ни интеграција, ни реинтеграција избјеглица не може се остварити истрајавањем на
примјени досадашњих метода, тј. без учешћа избјеглица и маргинализовањем стварног
стања. Уважавајући досадашње посљедице СЕКЕ, једини могући излаз је ослањање на
социјално-тржишни кључ као нови приступ продуктивним развојним пројектима и
перспективама, а у чему учешће избјеглица има незамјенљиво мјесто. Јер, није спорно
да избјеглицама, као и осталим грађанима, треба капитал за подмиривање њихових
основних животних потреба. Проблем је у томе што је у досадашњој дугогодишњој
пракси занемаривана друга страна ове дирекције - да избјеглице требају капиталу,
друштву, држави, институцијама и организацијама цивилног друштва на свим
просторима интеграције и реинтеграције. Без тога услова, нема равноправности,
реконцилације, правде, перспективе, прогреса и трајног мира на Балкану. Алтернатива
остваривању социјално-тржишног кључа јесте хаос, анархија, нови сукоби и безакоње.
Активно и организовано учешће избјеглица охрабрује јачање система људскости,
солидарности, правде и законитости, без чега нема ни морала ни будућности земаља
домицила и егзила избјеглица.
Аутор је потпредсједник Коалиције и предсједник Удружења избјеглица и прогнаника
у Србији
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ДРЖАВА УДАРИЛА ПО СВОМ ЏЕПУ
Вечерње Новости, 08.04.2009; Страна: 2
Премијер Мирко Цветковић и ресорни министри представили јуче јавности пакет
Владиних мера које треба да помогну попуњавање РУПЕ У буџету за 100
милијарди динара
- Плате веће од 40.000 - мање 10 одсто, а преко 100.000 - 15 одсто (за државне установе)
-Државни апарат мањи за 8.000 запослених
-Већи порез на имовину и луксузна возила
-Привреди субвенције 162 милијарде
-За потрошачке кредите - 21 милијарда
-Посао за 10.000 приправника
-Инвестиције у Коридор 10
ВЛАДА Србије после вишедневног "лутања" пронашла је формулу да запуши буџетску
рупу дубоку око 100 милијарди динара, а да тим новим мерама, ипак, не удари толико
драстично по џепу најугроженијих грађана, како се то у први мах најављивало.
После различитих верзија, спекулација, дилема, пробних балона и контардикторних
сценарија, српски министри усагласили су јуче други по реду План Владе за економску
стабилност Србије.
Суштина новог свеобухватног пакета мера је да ће државна администрација бити
укупно јефтинија за око милијарду евра. Расходи државе смањиће се за 90 милијарди
динара, а приходи повећати за 16 милијарди динара. Централне идеје нове економске
стратегије су драстично резање државног апарата, упумпавање новца у привреду,
одбрана социјално угрожених слојева становништва и инвестирање у јавне радове и
инфраструктуру.
Све економске новине требало би да ступе на снагу заједно са усвајањем ребаланса
буџета у парламенту, што ће се, према очекивањима у Влади, десити почетком маја.
Пакет мера не предвиђа непопуларне намете чије су најаве протеклих дана узбуркале
јавност - солидарни порез, додатно опорезивање плата за шест одсто. Није искључено,
како су поручили у Влади, да се, у складу са кретањима кризе, донесе и нови пакет
мера за неколико месеци.Ове мере су засада дефинитивне и више их "медијски
притисци не могу променити".
Председник Владе Србије Мирко Цветковић на јучерашњој конференцији за новинаре
у Немањиној 11, поводом новог економског пакета, поручио је:
- Овим мерама Србија ће се супротставити глобалној економској кризи. Пакет садржи
оперативне, али и стратешке потезе. Србија се налази пред озбиљним искушењима али
ћемо новим економским мерама обезбедити стабилност и пребродити кризу.
Министар финансија Диана Драгутиновић признала је да се током прављења мера
осећала слично онима који се први пут попну на Монт Еверест, при јаким олујним
ветровима:
- Имали смо тежак задатак да више смањимо расходе, него што ћемо повећати приходе,

и успели смо у томе. Квалитет ових мера је да штеде сви помало, а више они који више
и имају - оценила је Драгутиновићева.
УШТЕДЕ
У представљању мера - економски министри су најпре пошли од себе. Сва
министарства ће смањити расходе за једну четвртину, односно за 26 одсто у односу
на планиране, што ће бити уштеда од 40 милијарди динара. Трошкови свих
буџетских корисника смањиће се за 40 одсто, чиме ће буџет бити ојачан за 12
милијарди динара. Локална самоуправа биће ускраћена за 15 милијарди, а
трошкови јавних предузећа за око пет милијарди динара. Фонд за здравство
остаће без четири милијарде динара.
ЗАМРЗАВАЊЕ
Предвиђено је да се замрзну плате и пензије у државној, покрајинској и локалној
администрацији, јавним предузећима и агенцијама, чиме ће се уштедети 13 милијарди
динара.
Привремено ће бити смањене и плате у државном апарату, укључујући и локалну и
покрајинску администрацију, Скупштину Србије, Народну банку Србије, Привредну
комору Србије, регионалне привредне коморе. План је да се плате веће од 40.000
динара нето смањују за 10 одсто, а преко 100.000 за 15 одсто. Највиши износ плате у
државном апарату не сме бити већи од шестоструког износа просечне зараде у Србији,
односно не више од око 180.000 динара.
- Ове мере се односе само на предузећа, агенције и организације које су 100 одсто у
власништву државе, а неће важити за плате запослених у образовању, здравству,
култури, институцијама социјалне заштите, војсци, полицији и правосуђу - прецизирао
је Млађан Динкић, потпредседник Владе и министар економије. Он је истакао и да ће
мере везане за плате важити до краја године, а да ће уштеда између једне и две
милијарде динара бити преливена у Фонд за борбу против кризе.
- Ако се криза настави и идуће године, и мера ће бити продужена - најавио је Динкић.
АДМИНИСТРАЦИЈА
Према новим мерама, Влада ће у наредној години смањити број запослених у државној
администрацији на свим нивоима. У наредних девет месеци биће смањено 10 одсто
запослених у државном апарату:
- У Влади, државним институцијама, локалним самоуправама, више од 8.000 грађана у
наредних девет месеци остаће без посла - рекао је Динкић. - Отпуштаће се они који не
раде довољно, а процене су да 30 одсто запослених ништа не ради, а примају плату.
Сви који остану без посла, отпремнине ће добијати према Закону о раду и оне неће
бити стимулативне. Неопходно је и да се ускоро донесе и нови закон о државним
службеницима.
Локалне скупштине мораће да смање број запослених у зависности од развијености
општине и броја становника. Такође, запошљавање у државни апарат биће дозвољено
само уз посебно одобрење Владе.
ПОСКУПЉЕЊА
Од непопуларних мера које ће директно погодити све грађане, на првом месту је
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повећање акциза на бензин за два динара и дизела за четири, чиме ће држава прикупити
пет милијарди динара. Уводи се и привремена такса од 10 одсто на потрошене импулсе
у мобилној телефонији, што је добитак за државу од три милијарде динара.
Повећава се порез на имовину и луксузна возила - аутомобиле, јахте, авионе, летилице,
што је такође прилив од три милијарде динара. Повећањем накнада на остале приходе
(дивиденде, ауторска права...), зарадиће се око пет милијарди.
КРЕДИТИ
Влада ће обезбедити субвенционисане кредите за привреду у висини од 162 милијарде
динара. Тиме ће се стимулисати банке да одобре 117 милијарди динара кредита са
упола мањим каматним стопама. Планирани су и кредити за ликвидност предузећа
(четири милијарде даје држава, а 80 милијарди банке), за инвестиције (пет милијарди
држава, а 12 милијарди банке)...У плану су и додатни потрошачки кредити за грађане за
које ће држава да издвоји милијарду, а банке 20 милијарди динара.
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Држава ће да издвоји три милијарде динара за запошљавање младих приправника и за
јавне радове. Како је објаснио Динкић, суштина је да 10.000 младих приправника до
полагања приправничког испита добија плату у износу до 22.000 динара, у зависности
од стручне спреме. Нужно је да буду запослени у приватном сектору, јер се у државној
администрацији забрањује запошљавање. И у новим мерама, предвиђене су
инвестиције у Коридор 1, за шта ће без страних кредита само из буџета бити издвојено
пет милијарди динара за аутопут Нови сад - Хоргош, деоницу Левосоје - Прешево и
обилазницу око Београда.
Антрфиле:
ПРЕДЛОГ ММФ
ДИНКИЋ је открио да је солидарни порез на плате, који није ушао у нови пакет,
предложио ММФ.
- У суботу сам обавестио људе из ММФ да није добро да уводимо тај порез и да постоји
други начин да нађемо тих 30 милијарди динара. Очекујемо да ММФ прихвати ускоро
наш свеобухватни пакет мера.
ПОМОЋ СИРОМАШНИМА
МИНИСТАР за рад и социјалну политику Расим Љајић појаснио је да ће новац из
фонда за борбу против кризе ићи најугроженијима:
- То су пре свих породице са шест и више чланова, самохране мајке, старачка
домаћинства, Роми, избеглице, деца до 13 година... - набројао је Љајић. Он је
најавио да ће о свим мерама Влада разговарати са социјалним партнерима, како
би се за њих обезбедила што шира друштвена подршка.
НЕЋЕ БИТИ ИНФЛАЦИЈЕ
ДИАНА Драгутиновић је уверена да нови пакет мера неће утицати на повећање
инфлације у наредном периоду:
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- Повећање акциза на гориво и увођење таксе на мобилне телефоне деловаће
једнократно на инфлацију, само у месецу када те мере буду уведене. То не може
изазвати дугорочну инфлацију - рекла је министар финансија. Она је изнела став да не
би било добро да се уведе евро као валута у Србију, и да динар треба задржати што је
дуже могуће.
НЕМА ЕПИДЕМИЈЕ
ПРЕМИЈЕР Цветковић је рекао да је могуће да ће у наредном периоду бити више
банкротства у привреди, али да неће бити "епидемије до краха":
- Многе мере управо се односе на очување ликвидности у српској привреди којој не
прети банкрот.
БОРБА ЗА СВАКИ ДИНАР
Поред крупних мера штедње, држава ће смањити и број регулаторних тела којих сада
има 102. У државном апарату ће се смањити службена путовања у иностранство,
забрањују се коришћења угоститељских услуга из буџета (осим протокола према
међународним делегацијама), куповина службених аутомобила, а смањују се и
трошкови службених мобилних телефона...

ПОМОЋ НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Данас - специјални додатак, 08.04.2009; Страна: 6
Од 2007. УНДП и Министарство за људска и мањинска права спроводе пројекат
смањења угрожености Рома у Србији
Београд - Циљ пројекта „Смањење угрожености Рома у Србији“, који од 2007. године
спроводе Уједињене Нације - Програм за развој (УНДП) и Министарство за људска и
мањинска права на регионалном нивоу је јачање капацитета институција на
националном и локалном нивоу да координирају и прате спровођење активности за
унапређивање положаја Рома у Србији, кажу за Данас из Министарства за људска и
мањинска права, које има сличне активности и у Црној Гори и на Косову, уз подршку и
координацију канцеларије УНДП у Братислави.
Потреба за оваквим активностима је настала 2002. године када је донет Закон о заштити
права и слобода националних мањина, којим је Ромима признат статус националне
мањине. Тадашње Савезно Министарство за националне и етничке заједнице покренуло
је у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) израду
свеобухватног документа за унапређивање положаја Рома и 2003. основало канцеларију
за спровођење истог. Од 2005. уз подршку Европске Агенције за реконструкцију уводи
се и друга, локална компонента са циљем повезивања националног и локалног нивоа и
пружања подршке спровођењу конкретних активности на терену - у општинама се
ангажују координатори за ромска питања, израђују и спроводе локални акциони
планови за унапређивање положаја Рома.
Богданка Тасев, координаторка УНДП за Роме у локалним самоуправама каже за Данас
да је у оквиру локалне компоненте од почетка 2005. године подржано ангажовање 47
координатора за ромска питања у општинама и градовима у Србији.
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- Веома је битно и наше присуство и подршка у смислу обука не само координатора већ
и представника локалних самоуправа о значају Декаде Рома и Националних акционих
планова за унапређивање положаја Рома. Кроз више од 30 обука смо оснажили
координаторе за ромска питања и представнике локалних самоуправа у Србији и
помогли им да израде локалне акционе планове, док смо кроз доделу малих грантова
помогли почетак спровођења тих акционих планова у дело - указује Тасев.
Најзначајнији резултати на националном нивоу су, како додаје, оснивање
интерминистарског тела задуженог за координацију активности државних органа Савета Владе Републике Србије за унапређивање положаја Рома и спровођење Декаде
укључивања Рома, којим председава потпредседник Владе за ЕУ интеграције Божидар
Ђелић, а чијем раду стручну и техничку подршку пружа Министарство за људска и
мањинска права, Канцеларија за спровођење националне стратегије за
унапређивање положаја Рома са пратећим акционим плановима, која ће ускоро
бити усвојена, која поред области образовања, здравља, становања и
запошљавања, обухвата и области социјалне заштите, културе, медија и
информисања, антидискриминације, личних докумената, положаја жена, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији.
Иако смо на почетку пројекта имали проблема да заинтересујемо општине да се укључе
у пројектне активности и да ангажују координаторе за ромска питања, објашњава наша
саговорница, данас смо дошли у ситуацију да се локалне самоуправе саме пријављују за
учешће и да је у 18 општина систематизовано радно место координатора за ромска
питања. У преосталим општинама и градовима координатори су након финансирања од
стране пројекта наставили ангажовање кроз уговоре о делу, док се њихова
систематизација очекује у скоријој будућности.
- Још постоје нерешени статуси координатора у седам општина у Србији и наш тим ће
покушати да у сарадњи са локалним самоуправама реши овај проблем. Највидљивији
су резултати које смо остварили кроз доделу малих грантова, када смо током
прошле године помогли спровођење 12 малих пројеката у 10 општина и градова у
Србији, а ове године је у току спровођење 28 таквих пројеката у 27 општина и
градова. Охрабрујућа је и чињеница да су све локалне самоуправе учествовале у тим
пројектима, издвајајући буџетска средства за спровођење дела активности. Као примере
добре праксе навела бих град Чачак, који је за ову годину издвојио 922.000 евра за
спровођење мера акционих планова, док Сомбор из свог буџета већ трећу годину за
редом издваја 1.950.000 динара, Крагујевац 1.630.560, а Бујановац и Јагодина по
1.500.000 динара за спровођење инклузије Рома - наглашава Богданка Тасев. С обзиром
на то да је Србија преузела председавање Декадом Рома, канцеларија УНДП издвојила
је додатна средства за подршку спровођења активности Председавања, у износу од
50.000 долара.
Антрфиле:
Развој мониторинг оквира на националном нивоу
УНДП подржава Владу Србије и у развоју мониторинг оквира на националном нивоу,
кроз идентификовање постојећих индикатора који би могли користити за праћење
ефеката спровођења Акционих планова у областима образовања, запошљавања,
здравства и становања.
Спона локалне ромске заједнице и институција
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„У опису посла координатора за ромска питања је да буде спона између локалне ромске
заједнице са свим институцијама, које функционишу на локалу и у којима могу да
остваре своја права. Осим тога, координатор свакодневно сарађује са Канцеларијом за
спровођење ромске националне стратегије и на тај начин се информише о свим
активностима и конкурсима ресорних министарстава“, објашњава Богданка Тасев.

СА КОСОВА РАСЕЉЕНО 23.000 РОМА
Курир, 08.04.2009; Страна: 7
БЕОГРАД - У Србији има око 23.000 регистрованих интерно расељених Рома са
Косова, речено је јуче Тањугу у Високом комесаријату Уједињених нација за
избеглице (УНХЦР). Према проценама УНХЦР, велики број ових лица нема лична
документа - извод из матичне књиге рођених и личну карту, и није у могућности
да оствари основна права на здравствену заштиту, школовање и рад. Према
истраживањима из 2007. године, које су организовали УНХЦР и Програм
Уједињених нација за развој (УНДП), 26,6 одсто интерно расељених Рома због
недостатка документације.

ЉАЈИЋ: ЗА СИРОМАШНЕ ТРИ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Преглед, 08.04.2009; Страна: 1
Пакет мера за заштиту најугроженијих грађана, према речима Расима Љајића, министра
рада и социјалне политике биће ускоро усвојен а за ову намену у буџету ће бити
издвојено три милијарде динара. Процена је да ће се 255.000 породица суочити са
последицама економске кризе, а Влада ће, према његовим речима штитити
породице са шест и више чланова, самохране мајке, старачка домаћинства,
ромске породице, избеглице и интерно расељене, као и децу до 13 година старости
и старије од 65 година који живе у лошим условима. Љајић је најавио да ће Влада до
краја недеље са послодавцима и синдикатима и локалном самоуправом наставити
социјални дијалог, како би се добила што шира подршка за примену нових мера
штедње за ублажавање последица економске кризе. Према његовим речима није време
за демонстрације и штрајкове. Он је најавио и да ће се у Београду 24. априла одржати
регионална конференција на којој ће бити представљене мере које земље у окружењу,
али и ЕУ, примењују да би се сачувала економска стабилност у кризним временима.
ПОРОЂАЈ С ТУЂИМ ДОКУМЕНТИМА
Данас - специјални додатак, 08.04.2009; Страна: 5
УНИЦЕФ и УНХЦР спроводе пројекте усмерене на стицање основних исправа за
ромску популацију
Београд - Недостатак докумената и нерегистровање рођења представљају озбиљну
препреку интеграцији Рома у заједницу. Без основних докумената људи не постоје пред
законом и суочавају се са опасношћу да буду лица без држављанства. Нерешавање
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њихових проблема је питање поштовања основних људских и мањинских права,
поручују из Уницефа и УНХЦР-а.
СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ
Мирјана Миленковски-Вукичевић, асистенткиња за медије из УНХЦР-а истиче за
Данас да од фебруара прошле године УНХЦР спроводи пројекат „Друштвено
укључивање и приступ људским правима заједница Рома, Ашкалија и Египћана на
Западном Балкану“ у координацији са пројектом УНИЦЕФ-а „Универзална цивилна
регистрација ромске деце“. Предвиђено је да овај програм траје 18 месеци. Пројекат
„Борба против социјалне искључености: универзална регистрација рођења у Србији“,
који су заједнички осмислили и спроводе Министарство за рад, запошљавање и
социјалну политику, Министарство за људска и мањинска права, УНХЦР, УНИЦЕФ и
невладина организација Праџис завршава се 30. јуна ове године.
Миленковски-Вукичевић, објашњава да је пројекат усмерен на Роме Ашкалије и
Египћане - интерно расељена лица, домицилне Роме и Роме повратнике по
уговорима о реадмисији. Како истиче, о броју интерно расељених Рома, као и о
лицима којима недостају лична документа, података нема.
- Циљ пројекта у Србији је да се спроведе информативна кампања о потреби уписа
у матичне књиге рођених и да се укаже на значај поседовања докумената ради
приступа основним социјално-економским правима. Кампања је усмерена на
ромску популацију, као и на представнике управе и власти на локалном и
националном нивоу. Истовремено, у сарадњи са партнерском организацијом
„Праксис“, УНХЦР омогућава бесплатну правну помоћ у прибављању докумената
и процедурама накнадног уписа у матичне књиге рођених - напомиње наша
саговорница.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Миленковски-Вукичевић истиче да, према истраживању УНХЦР-а и УНДП-а из 2007.
године 26,6 одсто интерно расељених Рома има проблеме у приступу правима због
недостатка документације. Уз то, напомиње она, недавно истраживање Данског савета
за избеглице у централној Србији показује да 48,5 одсто интерно расељених Рома нема
личне документе.
- Процене УНИЦЕФ-а указују да пет одсто ромске деце у Србији није уписано у
матичне књиге рођених, а кроз пројекат цивилне регистрације Рома који УНХЦР
финансира са Европском Комисијом и у којем сарађујемо и са УНИЦЕФ-ом, за
протеклих годину дана пројекта идентификовали смо око 600 лица ромске
националности у 15 општина, односно градова у Србији, који нису уписани у матичне
књиге рођених - указује Миленковски-Вукичевић. Она наглашава да се за интерно
расељене Роме, матичне књиге измештене са Косова налазе се на југу Србије. Због
тешког положаја и сиромаштва, ти људи не могу да путују да добију неопходне
изводе из матичних књига рођених. Уз то, део књига је уништен или остављен на
Косову током сукоба 1999.
- Роми се често жале и на дискриминацију и корупцију у измештеним канцеларијама
приликом предавања захтева, а постоји и проблем „генерацијског неуписивања“. Поред
тога, због недостатка документације Ромкиње се порађају ван болница, често са туђим
документима... - наглашава наша саговорница. Она додаје да је досад пројекат
спроведен у 15 општина, а у општини Стара Пазова реализација је почела недавно,
након чега следе Куршумлија, Бујановац, Алексинац и Нови Београд. МиленковскиВукичевић наводи да велику помоћ на терену пружају пројекту дају представници
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локалних органа власти. Пресудан значај за идентификацију лица којима је потребна
ова помоћ имају ромски координатори на терену.
- У складу са устаљеном праксом, ступамо у контакт са стално запосленим ромским
координаторима у општинама, а тамо где их нема, УНХЦР ангажује сараднике - Роме,
по савету НВО које раде на тим општинама - објашњава наша саговорница.
Она напомиње да је до средине јануара уз подршку локалних власти у 13 општина
посећено 56 ромских насеља, 739 Рома је добило савет и информације о процедурама
уписа у матичне књиге рођених, поднето је 200 захтева за обнову и накнадни упис и
идентификовано још 183 лица за накнадни упис.
РИЗИК ДА ДЕЦА БУДУ ЗЛОУПОТРЕБЉЕНА
Оливер Петровић, руководилац програма за рани развој деце у канцеларији Уницефа у
Београду каже за Данас да деца, која су лишена овог права уписа у матичне књиге
рођених, постају правно „невидљива“ деца, у повећаном ризику да буду
злоупотребљена, и без једнаке шансе да учествују у животу своје заједнице.
Дугорочни циљ пројеката Уницефа, како објашњава, је да свако дете у Србији буде
уписано у матичну књигу рођених. Поред тога, напомиње, специфични циљеви
пројекта су да се идентификују разлози и механизми неуписивања деце у матичну
књигу рођених, те да се подигне свест родитеља о неопходности пријаве рођења,
сензитивишу запослени у јавним установама по питању проблема маргинализованих
група и обезбеди држављанство за новорођену децу. Према истраживању Уницефа у
Србији се близу 99 одсто деце уписује у матичне књиге рођених, без значајнијих
разлика по полу, месту становања, али са значајним разликама по етничкој
припадности.
- Досадашње активности и ситуација на терену потврђују да је проблем ових лица
потребно системски решити, што подразумева доношење адекватног законског оквира
и ангажовање свих релевантних актера. У циљу адекватног решења проблема, Центар
за унапређивање правних студија израдио је Модел закона о поступку признавања
правног субјективитета, користећи искуства НВО Праџис у раду на појединачним
предметима и уочене препреке у стицању правног субјективитета. Циљ Модела закона
је обезбеђивање признавања правног субјективитета у једноставном и ефикасном
поступку, који не би био оптерећен бројним формално-правним условима - истиче
Петровић.
Антрфиле:
ТВ спот и радио џингл
„Продуцирали смо два ТВ спота и један радио џингл, на српском и ромском језику,
који су први пут у мају емитовани на РТС и на радио и ТВ станицама са великом
покривеношћу“, додаје Миленковски-Вукичевић.
Компликована процедура уписа
Мобилни тимови Праџиса су, како додаје Петровић, у 14 опшина обишли 57
различитих ромских насеља и у досадашњем раду идентификовано је 350 деце која
нису уписана у матичну књигу рођених. Покренуто је 128 поступака накнадног уписа
деце у матичну књигу рођених и успешно решено 53 поступка. Низак проценат
решених случајева указује на компликоване процедуре накнадног уписа, које понекад
ни обучени правни тимови не могу успешно да заврше. Поред тога, покренуто је 76
поступака накнадног уписа одраслих лица у матичну књигу рођених. „Резултати
показују да један неуписани родитељ, односно једно пунолетно лице, обично повлачи
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за собом троје до четворо деце, које због недостатка својих докумената, није успео да
пријави у законском року“, наводи Петровић.
РОМИ СУ И ДАЉЕ ПРАВНО НЕВИДЉИВИ
Данас - специјални додатак, 08.04.2009; Страна: 4
Неизвесно да ли ће по завршетку Декаде Рома у Србији положај ромске националне
мањине бити бољи
Београд - Иако је Декада Рома ушла у четврту годину, различита су мишљења у српској
јавности, али и међу стручњацима и надлежним институцијама какве ће резултате на
крају
Србија
постићи
у
побољшању
положаја
ромске
популације.
Саша Гајин из Коалиције против дискриминације каже за наш лист да када је реч о
положају Рома у Србији, велики број проблема се и даље не решава, а посебно у
законској регулативи.
- Рецимо, довођење у могућност заштите њихових права, смањење и укидање
дискриминације, која је један од највећих проблема с којим се суочавају Роми у нашој
земљи. По мом мишљењу, најпре би требало Ромима обезбедити правни субјективитет,
с обзиром да су тренутно правно невидљива лица. Проблем је у томе што постоји
решеност Министарства за људска и мањинска права да се ова ствар среди, али други
надлежни органи, као што је Министарство за државну управу и локалну самоуправу у
чијем је надлежношћу уписивање у матичне књиге рођених, нису спремни - указује
Гајин.
Наш саговорник објашњава да је потребно усвојити општи антидискриминациони
закон. Ипак, он сматра да ће ромска популација „са зебњом“ ући у 2016. годину, јер је
искуство показало да власт не схвата озбиљно проблеме Рома.
- Случај интерно расељених лица, међу којима је велики број Рома, никада није
занимао државу, тако да и даље не постоји политичка воља да се крене у
решавање њихових проблема - наводи Гајин и истиче да када Србије буде донела
закон о признавању правног субјективитета Ромима, моћи ће да крене у решавање
осталих проблема пуном паром. Према његовим речима, нејасно је зашто
Министарство за државну управу и локалну самоуправу одбија да се суочи с
проблемом уписа у матичне књиге.
- Ромима у Србији је увек тешко и њима ништа не значи Декада, као ни век Рома, тако
да ће 2015. проћи незапажено и напретка неће бити све док се оваква свест у нашој
земљи не промени - закључује Саша Гајин.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 09.04.2009. год

ПОПИС ПОВРАТНИКА НА КОСОВО 21. АПРИЛА
Данас, 09.04.2009; Страна: 4
Краљево - У пет колективних избегличких центара у Краљеву 21. априла почеће
попис расељених лица која желе да се врате на Косово. Попис ће спровести
Министарство за КиМ и УНХЦР. На подручју Краљева, према последњем попису,
живи 19.758 лица расељених са Косова. Попис ће трајати до 8. маја, казао је
краљевачки повереник Комесаријата за избеглице Слободан Станишић. Највећи
број расељених је смештен у Матарушкој Бањи где постоје три колективна
центра, један део људи је смештен на Берановцу, а у „шаторском насељу“ код
Старог аеродрома је 128 Рома избеглих са Косова.

РАДНА ГРУПА ПОЧИЊЕ ПОПИС У ДИВЉИМ НАСЕЉИМА
Политика, 09.04.2009; Страна: А7
На првом састанку Радне групе за збрињавање Рома из дивљих насеља у
престоници, одржаном јуче, усвојена је стратегија чије ће спровођење почети
пописом Рома. Особама које имају пребивалиште у Београду, као и расељеним са
Косова који нису у програму Комесаријата за избеглице биће обезбеђен смештај у
прихватилиштима и социјалним становима и добиће помоћ у налажењу посла.
За избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине бригу ће преузети Комесаријат за
избеглице. Грађанима који немају пријављено пребивалиште у Београду биће
обезбеђена места у прихватилиштима али ако се утврди да им је здравље угрожено и да
су хитни случајеви. Осталима, за које се са надлежнима из њихове општине установи да
су им обезбеђени услови за живот, биће обезбеђен превоз до места пребивалишта.

ИЗ АМЕРИКЕ СА НОВЦЕМ ЗА ДЕСЕТ ИЗБЕГЛИЧКИХ КУЋА
Блиц, 09.04.2009; Страна: 35
Владе Дивац о хуманитарној мисији у САД
„Радује ме сазнање да се све више наших људи из дијаспоре укључује у помоћ
расељеним лицима и избеглицама у Србији“
Као некад у играчким данима, Владе Дивац је прошле недеље још једном био у центру
пажње НБА и кошаркашке Америке. Дрес Сакрамента са бројем 21, који је наш
легендарни кошаркаш носио шест година са великим успехом, отишао је у легенду, под
сводове „Арко арене“.
Боравак у Сједињеним Америчким Државама, председник Олимпијског комитета
Србије искористио је и да би за Фонд „Ана и Владе Дивац - Хуманитарна

организација Дивац“ прикупио што више новца за избеглице и расељена лица у
Србији.
- Да почнемо од Сакрамента, стварно сам поносан на све оно што ми је бивши клуб
приредио, као и на НБА лигу која је једном Европљанину подигла дрес под кров
дворане. Наравно, драго ми је и због саиграча који су имали један део утицаја на моју
каријеру. То је за мене велика част - каже за „Блиц“ из Чикага Дивац.
Велико признање за Србију, нашу кошарку и вас лично?
- Управо тим редом, пресрећан сам што је слика из „Арко арене“ послата у свет, то је
била права промоција моје земље и народа. Српска кошарка је овиме потврдила да је
дала на хиљаде врхунских кошаркаша и подсетила да се тај трофејни спорт играо, игра
се, и тек ће се играти. Што се мене тиче, ово је једна врста сатисфакције целе каријере и
показатељ да су ми се силна одрицања током живота, ипак, исплатила. Многи, који вас
дуго нису видели, дошли су да вас поздраве?
- Истакао бих пре свега пажњу и одушевљење наше дијаспоре. Без сумње, наш народ
овде може да буде поносан, као и они који су преко малих екрана гледали овај догађај у
Србији. Да, многи су дошли да ме поздраве и захвале се, ту је била „моја екипа“ Предраг Стојаковић, Крис Вебер, Скот Полард и Даг Кристи. Сви су у Сакраменту
свесни да је то био златан период клуба, најбољи резултати у историји.
Новинари су вас питали да ли ћете некад постати тренер Кингса?
- Јесу, пошто прате мој живот после играчке каријере и активности у Србији. Знају да
сам председник Олимпијског комитета и да у овом тренутку желим да помогнем спорту
у својој земљи. Наравно, они би желели да се ја вратим тамо, питали су ме да ли
очекујем да у будућности седнем на клупу Сакрамента, али су добили одговор да у
наредних неколико година нема ништа од тога.
А да будете председник Србије?
- Лично не бих волео да уђем у политику, зато што верујем да ће код нас бити боље и
да нећу морати да размишљам у том правцу. Шакил О’Нил је носио дрес Србије са
презименом О’Ниловић, а Пеђа Стојаковић је, наравно, имао посебно место у вашој
каријери?
- Наше поштовање је обострано, чуо сам његову изјаву да сам од њега на свакој
утакмици „избацивао“ максимум, као и он од мене, остали смо велики пријатељи.
Тражио сам термин када гостује Њу Орлеанс, како би се мој брат Пеђа нашао у улози
помагача на самој церемонији, пошто њега и не сматрам гостом. Мој избор је био да
окупим што је могуће више саиграча, био је ту и Боби Џексон, дакле, за мене и клуб,
емотивно вече у којем смо се сетили старих добрих времена.
Фондација „Дивац“ је у Америци радила пуном паром?
- Искористио сам прилику да приближим тамошњим људима да у Србији и после
15 година од престанка рата имамо расељена лица и избеглице на које смо
заборавили. Скупили смо новац за шест кућа, а до краја мог боравка овде, до
суботе, биће их укупно десет. То је велики успех фондације. Јуче сам стигао у
Чикаго где ћу организовати донаторску вечеру са мојим пријатељима, бићу гост у
српском конзулату, отићи ћу до наше цркве, пошто ће се у акцију укључити
владике Лонгин и Кристофер. У Сакраменту сам посетио православну цркву у
Сан Маркосу код Сан Дијега, тамо смо обезбедили две куће кроз донаторске вече.
Радује ме да је све више људи укључено у то - рекао је Дивац.
Антрфиле:
Подршка „Инфостана“
„Инфостан“ такође учествује у акцијама Фондације „Дивац“?
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- Обрадовала ме је вест о сарадњи са „Инфостаном“, знам да су људи хумани и да ће
испратити акцију. „Инфостан“ нам је слањем признаница на кућне адресе пружио
прилику, и овим путем им упућујем велику захвалност. Моја супруга и породица знају
какав је глас народа у избегличким камповима и шта им је потребно - додаје Дивац.
Припреме за игре у Ванкуверу и Лондону
Дивац је остварио и занимљиве контакте везане за Олимпијски комитет.
- Направио сам договор да следећи пут кад будем долазио у Америку будем званични
гост њиховог комитета. Искористићу тада прилику и да обезбедимо спортску опрему за
Зимске игре у Ванкуверу и Игре у Лондону 2012. године - рекао је Дивац.
ДОДАТНИ НОВАЦ ЗА СРБИЈУ БЕЗ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА
Данас, 09.04.2009; Страна: 25
Фонд Дивац и ЈП Инфостан у заједничкој акцији
Београд - У заједничкој акцији Фонда Ана и Владе Дивац - ХОД и ЈП Инфостан
већ у првих неколико дана прикупљена су значајна новчана средства намењена
трајном решавању стамбеног питања избеглих и интерно расељениих лица која
већ годинама бораве у колективним центрима, саопштила је јуче ова хуманитарна
организација. Иначе, од почетка акције „Можеш и ти“, прикупљено је више од 1,4
милиона евра кроз разне видове донација, што је довољно за збрињавање око 100
породица. Главни партнери Хуманитарне организације Дивац у спровођењу
акције „Можеш и ти“ су УНХЦР, Интерсос и Комесаријат за избеглице Републике
Србије. Једна од кампања је и акција покренута у сарадњи са ЈП Инфостан, а која
подразмева добровољне прилоге путем уплатница овог предузећа.

БУЏЕТ КРПЕ ШТЕДЊОМ НА ЛЕКОВИМА
Глас Јавности, 09.04.2009; Страна: 4
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ВЛАДА СКРЕСАЛА
ЧЕТИРИ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
БЕОГРАД - Републички Завод за здравствено осигурање износ од четири
милијарде динара, за колико му је најновијим мерама Владе о штедњи скресан
буџет, покушаће да надокнади уштедом на лековима! Уштеда ће се остварити већом
контролом злоупотреба приликом издавања лекова на рецепт, што ће пацијенте
натерати да испразне своје препуне кућне апотеке.
Директорка Завода за здравствено осигурање Светлана Вукајловић каже да Завод
припрема мере које ће омогућити да и без четири милијарде динара у буџету Фонда
грађани остваре права која су и до сада имали.
- Нисам забринута јер је Завод у кризу ушао без дугова, а пошто је влада замрзла плате
у здравству онда ћемо 2,6 милијарди динара које су биле предвиђене за повећање плата
у здравству крајем године усмерити у правцу здравствене заштите. Те четири
милијарде биле су предвиђене за здравствено осигурање социјално угрожених
категорија становништва, незапослене и избегла лица, а ми смо их и до сада
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финансирали - каже Вукајловићева. Она истиче да ће уштеде почети од рестрикције
лекова, јер је примећено да лекари у великом броју крше прописе приликом издавања
лекова на рецепт, што доводи до гомилања лекова у свакој кући.
- Спровешћемо мере рационалније употребе лекова, јер смо приметили да ту постоји
луфт за уштеду. Велики је број кршења правила о максималним дозама лекова
утврђених Решењем о регистрацији лекова. Тако је на четири милиона људи издато 70
милиона рецепата. Поред тога примећена је и злоупотреба да се лекови дописују на
рецепту. То ћемо променити изменом правилника о начину издавања лекова и новим
системом контроле - каже Вукајловићева и истиче да ће се на лековима штедети и
производњом мањих паковања о чему ће се договорити са Агенцијом за лекове.

ТРАТЕГИЈА ЗА СРБЕ НА КОСОВУ
Глас Јавности, 09.04.2009; Страна: 2
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Државни секретар у Министарству за Косово и
Метохију Оливер Ивановић изјавио је да је „сасвим нормално да су прве реакције
на понуђени преднацрт Стратегије одрживог опстанка и повратка расељених
Срба на Косово и Метохију негативне јер „после десет година чекања да се врате
на своја огњишта људи помало губе стрпљење“. Он је упозорио да је десет година
прошло и да се не могу игнорисати „неке чињенице које су се догодиле.
- Косовску независност не признајемо и нећемо је никада признати. Међутим, ми не
можемо да заборавимо на чињеницу да су косовски Албанци веома важан фактор на
Косову и они у овој стратегији морају имати посебно место - рекао је он

АЛБАНЦИ ОДЛОЖИЛИ ПОВРАТАК
Правда, 09.04.2009; Страна: 3
За јуче најављен почетак радова на обнови пет кућа у насељу Брђани, чији су
власници Албанци, одложени су за седам дана, рекао је командир полицијске
станице у северном делу Косовске Митровице Милија Милошевић.
Срби из Брђана окупили су се јуче ујутро како би исказали свој протест због чињенице
да нису створени услови за повратак Срба у њихове домове. Председник општине
Косовска Митровица Ненад Топличевић наглашава да је представницима
УНМИКа поднето око 450 захтева Срба који желе да се врате у јужни део града,
настањен Албанцима.
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Петак 10.04.2009. год

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМ КРОВ НАД ГЛАВОМ
Данас, 10.04.2009; Страна: 17
Рума - Општина Рума усвојила је локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица, који се односи на период од 2009. до 2013.
године. Циљ овог планског документа је проналажење ефикаснијих решења за
проблеме ове популације у локалној средини. Њиме је предвиђено да се до краја
другог квартала ове године обезбеде услови за решавање стамбених проблема за
12 породица кроз програме финансијске помоћи за завршетак градње стамбеног
простора.
Потом би, у наредној години, на ред дошао откуп сеоских кућа за десет породица,
као и програми самозапошљавања у пољопривреди, а 2013. године планира се
решавање стамбеног питања за 20 избегличких породица. Иначе, према подацима
Комесаријата за избеглице Републике Србије, на територији румске општине
регистровано је 2.429 избеглих и 196 интерно расељених лица.

РЕГИСТРАЦИЈА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Преглед, 10.04.2009; Страна: 5
Регистрација расељених лица која су заинтересована за повратак на Косово и
Метохију биће организована у четири колективна центра у Бујановцу током маја,
изјавио је повереник републичког Комесаријата за избеглице у Бујановцу Синиша
Ковачевић. Ковачевић је рекао да ће регистрацију расељених који желе да се
врате на КиМ у колективним центрима спровести обучена лица из УНХЦР-а, док
ће расељени који се налазе у приватном смештају, уколико су заинтересовани за
повратак, моћи да се региструју у Врању.
„Расељенима који се одлуче за повратак нуди се изградња или реновирање куће,
као и дистрибуција хране два пута месечно од стране УНХЦР-а“, рекао је
Ковачевић. Према најави, УНХЦР ће у колективном центру „Стара циглана“ у
Бујановцу заинтересоване за повратак пописати 18. маја, у колективном центру
„Пролеће“ 19. маја, у колективном центру „Салваторе“ 20. и 21. маја, и у
колективном центру „Дечји вртић“ 22. маја.
Ковачевић наводи да се у колективним центрима у Бујановцу тренутно налази 406
расељених, и то највећи број породица из општина Гњилане, Витина и Урошевац,
за које републички Комесаријат за избеглице обезбеђује смештај и три оброка
дневно, а процењује се да је у приватном смештају у Бујановцу још између 1.200 и
1.500 расељених лица. Регистрација је почела 6. априла и обавља се у већим
градовима Србије: Врању, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Београду и Новом Саду.

ПОПИС ПОВРАТНИКА
Правда, 10.04.2009; Страна: 17
КРАЉЕВО - У пет колективних избегличких центара у Краљеву 21. априла почеће
попис расељених лица која желе да се врате на Косово. Попис ће спровести
Министарство за Косово и Метохију и УНХЦР. На подручју Краљева, према
последњем попису, живи 19.758 расељених са Косова. Попис ће трајати до 8. маја,
казао је краљевачки повереник Комесаријата за избеглице Слободан Станишић.
Највећи број расељених је смештен у Матарушкој Бањи где постоје три
колективна центра

ПОТВРДЕ ДА КУПУЈУ ДОБИЛО 35 ГРАЂАНА
Курир, 10.04.2009; Страна: 14
КРАГУЈЕВАЦ - Потврде да тргују у СОС пекари у Крагујевцу добило је 35
грађана, али се већи одзив очекује наредних дана, јер је градска управа проследила
свим месним заједницама обавештења за грађане, изјавила је начелник градске управе
за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци Драгица Домановић.
- Прави и већи одзив грађана тек очекујемо - рекла је Домановићева и навела да право
да тргују у новоотвореној СОС пекари имају корисници материјалног обезбеђења
коју добија 851 породица, затим породице са укупним примањима до 30.000
динара, расељена и избегла лица. Прва СОС пекара у Крагујевцу отворена је на
иницијативу млина и пекаре "Јевтић" из села Сипић у општини Рача, која на тај начин
жели да помогне сиромашном слоју становништва да лакше преброди економску кризу.

ДРАМАТИЧНО У УБОГОМ ДОМУ
Вечерње Новости, 10.04.2009; Страна: 20
БАРАКЕ ОКО 400 ИЗБЕГЛИЦА ИЗ БиХ И СА КОСМЕТА БЕЗ ВОДЕ, А УСКОРО
МОЖДА И БЕЗ СТРУЈЕ
Одсутнима месечни рачуни за струју и по 680 евра! Надлежни прете сечом
БЕРАНЕ - У избегличком центру Рудеш, у коме су смештени прогнаници из БиХ и
са Космета, права је драма, коју само живот може да изрежира. Нова, колективна
драма око 400 људи започета је искључењем насеља са водоводне мреже, а маказе
висе и над кабловима који у убоге домове спроводе струју.
- Стање на Рудешу је изузетно тешко. Због нагомиланих дугова које расељени на могу
да плате. ЈП "Водовод" и канализација је насеље искључило са водоводне мреже, а
прети им се и искључењем струје - изјавио је јуче Брахо Адровић, потпредседник
општине Беране, који је примио делагацију прогнаника. - Општина је помагала досад
колико је могла, а у овом тренутку једино можемо да интервенишемо како би дугове
платили у ратама - био је искрен Адровић.
Из насеља готово нико не ради. Они који могу, кажу, плаћају струју и воду.
- Како да плате дугове они који нигде не раде, они који су потерани из својих домова питао се јуче Предраг Голубовић, показујући свој рачун за струју од 1.455 евра.
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Зорица Амруш нам се пожалила на струјомере, за које каже да су у баракама, пре
неколико година, замењени - старим.
- Та бројила најблаже речено, на чудан начин, очитавају струју. Једна наша сапатница
(име познато редакцији) оболела је од канцера и месецима се лечи у Београду. Њој је за
септембар стигао рачун од 680 евра за струју коју није утрошила - јадала се јуче Зорица
Армуш, која је уточиште, силом прилика, нашла у највећем избегличком насељу у
Црној Гори. Да ли ће ионако туробан живот прогнаника додатно загорчати
електричари, који су до сада за утрошену струју намиривали многобројни донатори
којих више нема, остаје да се види наредних дана...

ТЕШКО БРЕМЕ ПРОШЛОСТИ
Политика, 10.04.2009; Страна: А14
ШТА ДА СЕ РАДИ: СРБИ И ХРВАТИ – КАД ЋЕ ОТОПЉАВАЊЕ
Србија и Хрватска стварале су и разарале Југославију. Пред њима је задатак да
старовековно надметање око пијемонтства у уједињавању јужних Словена и лидерства
на Балкану замене односима историјски одговорне и равноправне сарадње нових
постјугословенских држава пред њихов улазак у Европску унију. Ако је помирење
Француске и Немачке било пресудно за стварање уједињене Европе, помирење Хрвата
и Срба има исто такво значење за Балкан.
Односи између Срба и Хрвата у прошлости нису били нимало лакши од
француско-немачких односа; можда су били и тежи с обзиром на етничку
измешаност и блискост, али и политичке амбиције два народа. Тежње да сви Срби
буду у једној држави и да Хрвати имају своју државу историјски су и политички
легитимне, али су се сукобљавале кроз централизам и сепаратизам, и, још горе, кроз
оружане сукобе и етничка чишћења. Осећања да смо једни другима неопходни мешала
су се, на парадоксалан начин, с осећањима да једни другима стојимо на путу.
Распад Југославије сам по себи не би био трагичан да није нанео нова тешка зла једном
и другом народу.
Докле год српски званичници не буду у стању да рат у Хрватској назову
освајачким а не грађанским ратом, а хрватски званичници не признају да је, осим
што је био одбрамбени, тај рат представљао и етничко чишћење Срба, лебдеће
тешка мора прошлости над историјом њихових народа. Међусобни рат 1991-1994.
доиста је велика мрља за Србе, али није био ни само одбрамбени за Хрвате. О томе ће
историја имати да саопшти многе непријатне истине и Србима и Хрватима. Остатак те
мучне прошлости свакако је и тужба Хрватске за српски геноцид и српска
противтужба, као и признање независности Косова, у чему су очекивања на страни
Хрватске. Скорашња посета хрватског премијера Ива Санадера Београду и
предстојеће путовање Бориса Тадића у Загреб чини се да отварају нову страницу
српско-хрватских односа. Званичници две државе коначно су се сагласили да
прошлост оставе историји (не и њено стављање под тепих ) и да се окрену
обнављању и побољшању међусобних односа. Пуно је неодложних послова и
супротстављених интереса о којима Београд и Загреб треба што пре да се договоре.
Осим Косова, централно питање на Балкану је однос Србије и Хрватске према Босни
Херцеговини.
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Сагласност две државе да су за судбину БиХ првенствено одговорни њени народи и да
им је важнија унутрашња интеграција од специфичних односа са Србијом и Хрватском,
кључна је за стабилност БиХ.
Особито је значајно за будући однос Србије и Хрватске да се и у једној и у другој
земљи сузбијају обостране предрасуде и стереотипи у стилу Србин-четник, Хрватусташа. Јер то је највећа деценијама сејана идеолошка и духовна брана међусобном
приближавању. Много ће свакако значити ако се закаснели повратак избеглих Срба
убрза и учини са што мање препрека.
Јер, што више време протиче, све мање се може очекивати повратак младих људи.
Сигурно је да досад није ни изблиза учињено да се избегли Срби подстакну за
повратак у Хрватску.
Истинско помирење Србије и Хрватске, које је изгледа на помолу, ићи ће наравно
постепено (решавањем најпре лакших проблема), али је тај процес неизбежан. Успех на
том пољу за обе земље биће истовремено и важна легитимација за њихов улазак у
Европску унију.

САБЛАСНА ПУСТОШ У ХОТЕЛУ „РУДО”
Политика, 10.04.2009; Страна: А23
Рудо – Главни трг у Рудом, поред споменика Првој пролетерској бригади и Дома
културе, препознатљив је и по хотелу „Рудо”. Вољом власника, Ђорђа Пецикозе, од
јануара је, након низа штрајкова, десет најупорнијих радника хотела на „колективном
годишњем одмору” без могућности да се пријаве на евиденцију незапослених, јер им за
последњих 11 година нису плаћене обавезе за пензијско-инвалидску и здравствену
заштиту. Уз то, предузеће им дугује и 13 плата.
Иако од почетка године не прима госте, у „Руду” још станује 10 српских избеглица
којима су запуштене хотелске собе алтернативни смештај. Како им је, знају само
они – немају ни воду ни струју, а протекле зиме су се смрзавали иако је
Министарство избеглица и расељених лица Владе РС управо за њих допремило
потребне количине мазута за централно грејање, али је власник хотела мазут
продао.
После приватизације хотел је кратко радио, након чега је власник почео да се
неодговорно понаша према запосленима, а посебно према избеглицама овде
смештеним на основу уговора са Министарством избеглица и расељених лица РС,
истичу у општини. На власника хотела кивни су и бивши радници, јер их је на превару
упутио на колективни годишњи одмор који траје већ четврти месец.
– Рекао нам је да у кухињи не може да обезбеди топлу воду ни грејање хотела, тако да
би сви требало да одемо на колективни одмор, обећавши да ће нас позвати на посао кад
се све санира и отопли. Ништа није санирано, а у међувремену је и струја искључена,
каже доскорашња рецепционарка Биљана Вилотић. Она додаје да су њих десеторо у
почетку, на смену, чували и закључавали хотел, али су недавно одустали, тако да је
препуштен зубу времена. И док локална власт, како тврде, нема законску моћ да нешто
радикалније промени, једини хотел Б категорије у овом граду на Лиму делује сабласно
пусто и запуштено, нарушавајући некадашњу слику Трга Прве пролетерске бригаде.

4

ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ ДО 16. АПРИЛА
Преглед, 10.04.2009; Страна: 4
„Позориште Звездариште“ је назив Седмог дечјег позоришног фестивала који ће
до 16. априла трајати на тргу испред општине Звездара. Фестивал, који се ове
године одржава под слоганом „Звездица за свако дете“ јуче је отворио Милан
Поповић, председник општине Звездара.
Почетак „Звездаришта“ најавили су аниматори, мађионичари, глумци, а пролећну
атмосферу употпунило је око 400 деце из вртића и школа. И ове године у такмичарском
делу фестивала представиће се најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за
децу на подручју наше земље али и земаља у окружењу.
Осим 13 најбољих представа у такмичарској селекцији овогодишњи фестивал обећава
богате бесплатне пратеће садржаје и две тродневне радионице. У сарадњи са БиС ИТ
рециклажним центром организован је уметнички наградни конкурс на тему
„Рециклирај, креирај, сјај звезда сачувај“, а током фестивала, на тргу испред општине
Звездара, биће постављен Греен Поинт – место где посетиоци могу донети своје старе
мобилне и фиксне телефоне, компјутерске мишеве, каблове и други ИТ отпад на
рециклажу. Сваког рециклера очекују улазнице за фестивалске представе и друге
награде. Отварање изложбе, проглашење победника конкурса и додела награда
заказани су за понедељак, 13. април, у 13 сати. Цена улазница за представе је 250
динара, а велики број улазница подељен је бесплатно деци из домова и
хранитељских породица, деци из избегличких кампова, деци са инвалидитетом,
као и деци из социјално угрожених породица.
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PRESS CLIPPING
Субота 11.04.2009. год
РЕГИСТРОВАНО ГАЗДИНСТВО ДОНОСИ ОКО 160.000 ДИНАРА
Дневник, 11.04.2009; Страна: 6
ВОЈВОДИНА

ЋЕ

ПОМАГАТИ

ЗАПОШЉАВАЊЕ

У

ПОЉОПРИВРЕДИ

У оквиру програма за очување радних места у Војводине Извршно веће Војводине
усвојиће у среду меру подстицања запошљавања у пољопривреди. Услови за
добијање субвенција, које ће износити 130.000 динара и додатак од 25 одсто, је да
незапослено лице региструје пољопривредно газдинство и најмање две године
плаћа обавезне порезе и доприносе у пољопривреди.
Предност ће имати незапослена лица која припадају посебно угроженим
категоријама становништва на тржишту рада а то значи млађи од 30 година,
старији од 50, Роми, избегла, расељена и прогнана лица, самохране мајке, жене са
села као и незапослени који примају новчане накнаде од Националне службе за
запошљавање. Извршно веће Војводине ће посебно стимулисати незапослене за
регистровање пољопривредних газдинстава и на тај начин што ће они који узму ове
субвенције имати приоритет и код одобравања кредита из области пољопривреде код
покрајинских фондова али и приликом доделе бесповратних средстава за наредну
годину код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
ПОЧИЊЕ ОБНОВА 22 СРПСКЕ КУЋЕ
Политика, 11.04.2009; Страна: А32
Босанско Грахово – Министарство за избеглице и расељена лица Федерације
Босне и Херцеговине обезбедило је средства за финансирање пројекта обнове 22
српске куће, која ће почети овог месеца на подручју општине Босанско Грахово,
сазнаје Тањуг у Скупштини општине овог града. „Вредност овог пројекта је 700
конвертибилних марака, односно 30.000 по једном стамбеном објекту”, рекао је
начелник општине Босанско Грахово Урош Макић. Он је додао да ће током ове године
шест српских села добити електричну струју, коју Срби повратници чекају већ 12
година. И снабдевање водом за пиће биће у Босанском Грахову много стабилније и
квалитетније јер ускоро почиње реконструкција градског водовода, за шта су
обезбеђене цеви у дужини од 10 километара.
ФРИЗИРАНИ ПОДАЦИ
Вечерње Новости, 11.04.2009; Страна: 8
МНОГА кола на српским друмовима, сазнајемо у Центру за моторна возила
АМСС, имају „фризиране“ податке у саобраћајним књижицама - са уписаном
знатно мањом кубикажом од стварне.
- То је последица регистрације возила привремено расељених лица. Наравно, оних
који су то злоупотребљавали. Један човек је регистровао чак 300 аутомобила.

Једноставно, донесу изјаву да је возило њихово, кажу да немају никаква документа, на
техничком прегледу им упишу да аутомобил, рецимо, уместо 2.500 кубика има 1.500, и
то се нађе у саобраћајној. Али, уколико држава буде одлучна и овај ће се проблем брзо
решити - кажу у Центру за моторна возила АМСС.
УСЕЉЕЊЕ СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ
Блиц - Београд, 11.04.2009; Страна: 5
Смештај за Роме у Миријеву
Орловско насеље већ у току следеће недеље постаће ново пребивалиште за прве
ромске породице из нехигијенских насеља планираних за рушење. Упркос
проблемима са сувласницима земљишта на коме је постављено 11 контејнера,
Град сматра да су испуњени сви услови за насељавање Рома и додају да нико овим
решењем неће бити оштећен.
Контејнери који су пре два дана постављени на ливади Орловског насеља изненадили
су десетак сувласника те парцеле. Наиме, иако је један од власника и Општина
Звездара, они кажу да их нико није обавестио нити питао да ли они уступају своје
земљиште Граду.
- На овом земљишту није извршена физичка деоба тако да се не зна који део коме
припада. Хоћемо да се прво одреди шта је чије, а тек онда да се усељавају ромске
породице - објашњава Томислав Танасковић, један од сувласника спорног земљишта.
Према његовим речима власници ће захтевати од Општине и Дирекције за грађевинско
земљиште да се утврди и изврши јасна подела једног хектара и 17 ари површине.
- Упознат сам са овим поблемом, али будући да смо и ми један од власника сматрамо да
су контејнери постављени на делу који припада нама. Препарцелизација ће се урадити
и ту ништа није спорно. Још једном одговорно тврдим да нико неће бити оштећен и да
поштујемо свачије право на приватну својину - прича Милан Поповић, председник
Општине Звездара.
Осим проблема са власницима земљишта, доласком породица из нехигијенског насеља
нису одушевљени ни локални Роми који се плаше да ће се овде настанити више од 11
породица.
- Нисам сигуран да ли ће они овде моћи да опстану. Овде нема канализације ни осталих
инфраструктурних услова. Ко ће да контролише да не направе и овде допонију? Није
решење правити гето - каже Зоран Костић који се представља као староседелац
Мирјева.
Без обзира на све, Град остаје при ставу да овде настани Роме из дивљих насеља са
пребивалиштем у Београду које ће бити срушене због изградње и проширења градске
инфраструктуре. У наредних неколико дана би требало да се уведе вода, струја и
монтирају покретни тоалети и уради оновна инфраструктура, а како незванично
сазнајемо прве породице ће се овде уселити већ следеће недеље. Осам породица из
објекта у Војвођанској улици 19 очекује усељење у Орловско насеље. Њима је сада
неопходна социјална помоћ јер су од 2006. године привремено смештени у објекат
који је предвиђен за изградњу стамбеног објекта са 92 стана и 17 локала, али и
због проширења ове улице. Услов о пребивалишту на територији престонице
испуњава само једна породица којој је прошле недеље порушена барака код
„Белвила“. Расељене са Косова и Метохије збринуће Комесаријат за избеглице, а
решење за остале је повратак у унутрашњост.
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„СКОРО ФРАНЦУСКА” И „КАО НЕМАЧКА”
Политика, 11.04.2009; Страна: А14
ШТА ДА СЕ РАДИ: СРБИ И ХРВАТИ – КАД ЋЕ ОТОПЉАВАЊЕ
Односи између Србије и Хрватске почели су да отопљавају. Разлози се дају
наслутити, али њихова поткрепљеност није јасна. Две државе које се диче својим
значајем и могућностима међусобне сарадње, раздвајају контроверзни рат из
друге половине 1991. године, тешки ратни злочини, нерешена успомена геноцида
над српским народом у НДХ, чињеница да су Срби из Хрватске и данас
најбројнија прогнаничка популација у Европи, а Србија је још увек 13. држава
света по броју избеглица... Пошто се садашње владе неуверљиво диче како су
раскинуле са прошлошћу (мада: хрватски премијер био је шеф кабинета „оца
домовине”, а у Србији друга личност државе и други министар владе макар и формално
још увек верују да је Слободан Милошевић највећи Србин после вожда Карађорђа) треба рећи да је Хрватска у међувремену признала независност Косова, прекршивши
тако онај сасвим лабави принцип којим је оправдавала рат који је водила за границе, а
против српског народа. Хрватска је 2008. успела и да дочека да се Међународни суд
прогласи надлежним по њеној тужби против Србије за геноцид. Србија је, са
прагматично-политикантским деценијским закашњењем, поднела противтужбу.
Да ли су ово основе добросуседства и заједништва? Током историје многе међусобно
зараћене државе имале су боље и складније међусобне односе. Српске власти, међутим,
имају друге приоритете. Њихова искреност према Косову не разликује се много од
Милошевићевог разумевања Крајине. Не би, иначе, враћале амбасадоре у Вашингтон и
европске престонице, а истовремено протеривале црногорског и македонског
представника. Слично је и са контратужбом: кажемо да смо оштећени и невини, а
нудимо нагодбу. Србија је, међутим, суочена са тешкоћама: њен застој у европским
интеграцијама је дугорочан, траје већ четири године (од добитка Студије
изводљивости), има огроман буџетски мањак и сведок је застоја политичких и кризе
економских реформи. Хрватска има извесних мука са даљим европским интеграцијама,
Словенија је активно и упорно фрустрира око граничних питања... И Београд и Загреб,
дакле, имају потребу да се покажу пред Бриселом и докажу како доприносе
стабилности у региону, а посебно у БиХ.
Србија нема дефинисану политику према Хрватској. Јасно је да политички статус
и права српског народа нису на листи приоритета осим уколико немају
хуманитарну (избегличку) или дневнополитичку димензију. Посета Драгољуба
Мићуновића Загребу и инсистирање на значају који би имало уступање хрватских
превода докумената важних за европске интеграције представили су Србију као
површну и неусредсређену. Хрватска, међутим, има јасан политички рачун: поред
сопственог значаја у региону, спомињањем питања границе на Дунаву показује
алтернативу словеначкој искључивости, а ништа не жртвује. Кад је реч о осталим
питањима, од Босне и претњи хрватске окупације Републике Српске до
станарских права прогнаника, нисмо чули ништа ново. Санадерова посета довела
је до успостављања некакве сарадње око европских интеграција и Меморандума
из области језика и књижевности. У вези са меморандумом треба рећи да није јасно
ни да ли је реч о „језику” или „језицима”, као ни какав је то документ ако до сада „није
било конкретније сарадње Министарства (просвете) са Хрватском (...), односно
припадницима српског народа у овој држави”.
Србија и Хрватска несумњиво нису балканска Француска и Немачка. Поменуте две
државе међусобно је упутило јединство у поразу. Прва је поражена 1940, друга 1945.
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године. Прва је претендовала на политичку, а друга на економску доминацију у Европи.
Област њихових спорова (Алзас) постала је средиште европских установа... Хрватска
жели и има разлога да очекује вођство у јужнословенском свету у наредним
деценијама. Србија је поражена и из пораза не зна да изађе. Да је Србија значајно
напредовала од лошег стања у ком је идејно и програмски била током деведесетих
година претходног столећа, питање статуса српског народа у Хрватској и прогнаника
било би кључно, а обнова аутономних котара које је Хрватска обећала постало би
кључна одредница међусобних политичких односа. Такође, реципроцитет једини је
предуслов повратка на стандард у привредним и другим односима из 1990. године.
Све ово као да посебно не занима наше политичаре. Славни балканолог Трајан
Стојановић избројао је чак шест политичких генерација у новијој историји Хрватске
које су према Србима и Србији, у прагматичном смислу, имали сасвим различит однос.
Рекао бих да се традиција наставља. Незаинтересованост и несталност Србије, такође,
стара је и дугорочна појава.
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У ЧИКАГУ ПРИКУПЉЕНО 100 ХИЉАДА ДОЛАРА
Блиц, 12.04.2009; Страна: 42
Акција Хуманитарне организације Дивац
Рекордна сума намењена акцији „Можеш и ти” прикупљена је на вечери у престижном
ресторану „Топаз”, којом је закључена серија добротворних скупова Фонда Ана и
Владе Дивац – ХОД, током које су акције организоване и у Сан Дијегу и Чикагу.
Хуманитарна организација Дивац крунисала је америчку турнеју хуманитарном
вечером у Чикагу, на којој је прикупљено 100.000 долара. Рекордна сума
намењена акцији „Можеш и ти” прикупљена је на вечери у престижном
чикашком ресторану Топаз, којом је закључена серија добротворних скупова Фонда
Ана и Владе Дивац – ХОД, током које су сличне манифестације организоване и у Сан
Дијегу и Чикагу. Вече пре скупа у „Топазу” конзул Србије Деско Никитовић
организовао је пријем у конзулату, на коме су Ана и Владе Дивац нашим
земљацима из Чикага и околине презентовали планове и циљеве везане за
збрињавање избеглих и расељених лица из колективних центара у овој години.
Душан Петровић, председник Управног одбора „Wrigleysa”, пореклом из
Ивањице, недавно је са породицом основао своју хуманитарну фондацију. Прва
акција његове фондације је донација 50 хиљада долара за ХОД-ову акцију
„Можеш и ти”. Поред Петровића, Владе Дивац се посебно захвалио и Колу српских
сестара, сјајном домаћину Бранку Паликући власнику ресторана „Топаз”, Марију
Симићу сликару пореклом са Косова који је дао на аукцију неколико својих дела, као и
конзулу Никитовићу.
– Превасходна жеља ми је била да наше земљаке упознам са идејом и циљем акције –
рекао је Владе Дивац на завршетку америчке турнеје а преноси Б92.
– Чикаго је превазишао сва наша очекивања и од срца се свима захваљујем на оваквој
подршци. Остварила ми се жеља да се Срби уједине око једне идеје. У ових двадесетак
година био сам на неки начин њихова спона са матицом. Током каријере репрезентовао
сам и своју породицу, земљу и народ. Као што сам и људима у Чикагу рекао, надам се
да сам то урадио на најбољи могући начин – закључио је легендарни кошаркаш.

ПРОБНО ПРЕБРОЈАВАЊЕ БЕОГРАЂАНА
Политика, 12.04.2009; Страна: А19
„Трбухом за крухом” из готово целе Србије, али и Републике Српске, у
престоницу годишње стигне 11.000 нових становника. – „Прави” попис за две
године. До 15. априла пописивачи ће покушати да сазнају колико је Београђана
Треба ли Београду лаки или тешки метро, колико је линија ГСП-а потребно да
саобраћаја кроз неки део града, где ће бити изграђен стамбени блок, да ли је у близини

зграда могуће саградити трафо-станицу или да ли ће бити изграђен мост – не зависи
само од новца. Када су пре неколико година Јапанци хтели да финансирају изградњу
ћуприје преко Дунава, интересовало их је да ли ће у Панчевачком риту бити подигнуто
насеље, јер без људи мост не би имао готово никакву сврху. Једна од битнијих
компоненти сваког пројекта јесте колико становника живи у ком делу престонице.
Одговоре на ова питања покушаће до 15. априла да добију пописивачи који ће методом
случајног узорка покушати да израчунају колико у Београду станује људи.
Радмила Вићентијевић, начелница Одељења статистике становништва, привредних и
друштвених делатности из Градског завода за статистику и информатику, објашњава да
се пробни попис становништва спроводи увек две године пре главног пописа. То се
ради јер је потребно припремити и проверити методолошка упутства, решења за
спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова, тестирати припремљене
обрасце, сагледати колике су границе пописних кругова, улице и кућни бројеви које
пописивач мора да обиђе и обави пописивање у року од 15 дана…
– Један од важних циљева пробног пописа јесте и сагледавање могућности за
идентификационо повезивање пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.
године и пописа пољопривреде, с обзиром на то да се попис пољопривреде није
спроводио на територији Србије од 1960. године. Морамо да знамо у ком смеру ће се
кретати број становника у граду. Узорак испитиваних је репрезентативан јер ће бити
анкетирани случајно одабрани суграђани и што ће обухватити и градска и сеоска
насеља у Србији. Пробним пописом биће обухваћено око 5.000 домаћинстава и око
12.000 људи – истиче Вићентијевић.
Она додаје да се пробним пописом тестира и питање о инвалидитету или оштећењу код
особа у намери да се, уколико се покаже за сврсисходно, направи регистар
инвалиднихлица у Србији.
Према последњим подацима у Београду живи више од 1.700.000 грађана који
имају статус сталног становништва што значи да су статус регулисали пријавом
стана и личном картом. У односу на претходни попис, којим је око 136.000
избеглих са Косова и Метохије третирано као привремено присутна лица у
Београду, велики број њих се определио да трајно овде остане. Такође је и добар
део прогнаних са територије бивших југословенских републикато исто урадио, па
самим тим је кроз такав прираштај Београд увећао број становника. Због тога се
очекује да ће за две године званично у Београду живети око 150.000 људи више
него на последњем попису.
На тај начин се објашњава како се број житеља главног града повећава иако је
последњих година регистрован негативан природни прираштај. Уколико би се само ови
подаци посматрали онда би у Београду сваке године било мање за 4.000 људи. Упркос
томе, захваљујући доласку „трбухом за крухом” становника из готово целе Србије, али
и Републике Српске, у престоници годишње има чак 11.000 становника више.
– Често се говори да у Београду живи два милиона становника, али тај податак није
исправан. Тачно је да се свакога дана у Београду налази више од 60.000 особа којезбог
школовања овде бораве. Такође, у главни град дође и неколико десетина хиљада људи
на лечење или у посету рођацима. Овељуде треба рачунати када се раде пројекти
комуналних система или трговачка инфраструктура, јер се они у градузадржавају од
неколико дана до неколико година – истиче Вићентијевић.
Наша саговорница напомиње да домаћинства у која буду ушли пописивачи са
овлашћењем,већ треба да имају припремљене податке о члановима који су тренутно
одсутни или који раде до касно у ноћ, како би подаци за таква лица, а које даје други
члан домаћинства, били што исправније уписани у пописни лист. То значи да би
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морали да имају записан датум рођења, њихов матични број, занимање, школску
спрему и општину школовања.
– Потребно је и припремити податке о поседовању пољопривредног земљишта и
сточног фонда за све чланове домаћинства, без обзира на то да ли станују на општини
Савски венац или у Лазаревцу – закључује Радмила Вићентијевић.
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РАДЕНКОВИЋ: МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ЈЕ
НЕОЗБИЉНО
Политика, 13.04.2009; Страна: А7
Заменик председника скупштинског Одбора за Косово и Метохију Дејан
Раденковић оценио је јуче неозбиљним то што Министарство за КиМ при изради
Стратегије одрживог опстанка и повратка у покрајину није консултовало то
скупштинско тело.
„Министарство је врло неозбиљно приступило том проблему и донело Стратегију
без јавне расправе и без комуникације са Одбором. Нико од чланова Одбора није
упознат за стратегијом коју је израдило то министарство” изјавио је Раденковић. Он
је рекао да у стратегији одрживог опстанка и повратка на КиМ приоритет треба дати
опстанку постојеће српске заједнице у покрајини и њеном јачању.

РАДИКАЛИ ОЈАДИЛИ ИЗБЕГЛИЦЕ ЗА СТО СТАНОВА
Дневник, 13.04.2009; Страна: 13
БИВШИ ГРАДОЧАЧЕЛНИК БАЧКЕ ПАЛАНКЕ „ПРОБИРЉИВ” У ПРЕПИСЦИ С
ДОБРОТВОРИМА
Владе Дивац, актуелни председник Олимпијског комитета Србије, планетарна
кошаркашка легенда, хуманитарац и човек коме људи с разлогом верују,
поклонио је избеглицама с простора бивше Југославије кућу у Товаришеву, селу
бачкопаланач ке општине. Исто је учинила и организација „Интер –СОС“ па
бескућницима пристиглим БиХ и Хрватске даровала домове у оближњем
Обровцу. Извршно веће Војводине је преко Покрајинског фонда за помоћ
избеглицама откупило 21 кућу у Младенову, Обровцу, обе Гајдобре и Визићу. Ова,
на изглед, идилична прича звучи сасвим другачије после разговора с општинским
повереником за избеглице Радославом Милошевићем. – Деведесетих година
прошлог века, након распада СФРЈ, пристигло је у општину више од 10.000
избеглица – каже Милошевић.
– То је највећи број који је нека локална заједница издржавала у тешким временима,
али је и разумљиво, јер је после Другог светског рата више од 40 одсто овдашњег
становништва колонизирано. Они су касније примали своју родбину, а због близине
Хрватске, с којом нас спаја мост, велик број Срба оданде је дошао овде. Од тада радим
овај посао и одговорно тврдим да је највећи промашај паланачка локална управа
начинила пре нешто више од две године, када смо могли да окућимо сто
избегличких породица. Тад су на власти у Бачкој Паланци били радикали са
својим „пробраним“ коалиционим партнерима, а председнику општине Драгану
Бозалу (уједно лидеру месне филијале СРС-а), Комесаријат за избеглице Србије и
Европска агенција за реконструкцију упутила су Позивно писмо 23. марта 2007.

Предмет је био Републички програм за трајну интеграцију избеглица у Србији
кредитима Банке за развој Савета Европе ЦЕБ. Овом инвестицијом, вредном
близу 29 милиона евра, била је предвиђена изградња хиљаду стамбених јединица
на територији осам до десет општина, за око 4.000 корисника, а Бачкој Паланци је
намењено више од сто станова.
Али зашто није изграђ ен ниједан? – Писмо о намерама од 16. марта 2007, на
српском и енглеском, као и мапа распореда избеглица према месту становања,
достављени су првенствено тадашњем председнику наше општине Драгану
Бозалу. Пошто није одоворио на први позив, понуда је послата и други пут, јер је у
целом пројекту локална самоуправа требала да учествује бесплатним
грађевинским земљиштем и комуналном структуром. Копију преписке
руководилац Програма господин Јорген Енгел доставио је и тадашњем
републичком комесару за избеглице Драгиши Дабетићу, његовом заменику
Николи Вукојевићу и помоћници Сузани Мишић, те регионалној координаторки
за избеглице Ивани Ћурки и мени – објашњава Милошевић док нам показује већ
бајато писмо, које Бозало није потписао, па сад више од хиљаду избеглица
бескућника у граду зна коме да се обрати.

ВАРАО ИЗБЕГЛИЦЕ ЗА МОНТАЖНЕ КУЋЕ
Курир, 13.04.2009; Страна: 11
БЕОГРАД - Велики број избеглица, углавном Сарајлија, поднео је Првом
општинском јавном тужилаштву у Београду кривичне пријаве против Бранка
Остојића, власника фирме "Нобел компани" из Земуна, који им је, како тврде,
узео новац за монтажне куће, чији власници никада нису постали, пишу медији у
Републици Српској.
Против бившег потпредседника Владе Републике Српске Бранка Остојића кривичну
пријаву крајем марта прво су подигли Јадранка и Радомир Хрисафовић из Новог
Београда, због кривичних дела преваре, лажног пријављивања, те непрописног
извођења грађевинских радова. Такође, Грозда Николић из Земуна, те Лука и Зора
Боровић, у пријави Остојића терете за кривична дела подстрекивања и
неправилног извођења грађевинских радова. Јавни тужилац Првог општинског
тужилаштва у Београду Горан Илић рекао је да није овлашћен да даје
информације о предметима у овој фази.

ЦЕЛА КУЋА КОШТА КОЛИКО „ЈУГО”
Дневник, 13.04.2009; Страна: 13
РАСУЛИ СЕ ГАСТАРБАЈТЕРИ ИЗ АПАТИНСКИХ СЕЛА ОД КАНАДЕ ДО
ХРВАТСКЕ
С око 5.000 становника Сонта је највеће село апатинске општине, али и све
времешније. – Последње године биле су економски тешке за паорлук, многа су
радна места приватизацијом изгубљена јер су продата предузећа закатанчена, па
тренутно у другим земљама, првенствено у Хрватској али и Западној Европи, ради
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око 500 Сонћана. Зато је све више празних кућа које се продају у бесцење, од 1.500
до 5.000 евра – каже члан Савета МЗ Сонта Антун Златар.
Одлазак у иностранство или у веће домаће градове свакодневица је и осталих
апатинских села. Остају само старија домаћинства, која нису у стању да се баве ни
пољопривредом. Свилојево има око 1.400 становника, а близу 400 је у седмој деценији.
– Иако се воде на бирачким списковима, село је давно напустило око 120 мештана,
а само у последњој деценији још педесетак брачних парова, у просеку с по двоје деце.
Највише је отишло у Канаду, а последњих година у Чешку, Словачку и широм Европе.
Последњих 15 година дошло је око 600 људи, махом избеглица, али је још доста
празних кућа иако их је пре неколико година продато око 80 – каже, секретар МЗ
Свилојево Тибор Бала, и додаје да је тренутно празно око 20 кућа чији су
власници преминули, а деца не желе да се врате или их задрже. – Солидна кућа
кошта колико нови "југо" или просечан, половни "странац". Млади неће да се
врате, посебно ако заврше школе. Враћа се само ко не успе у граду, а таквих је мало.
Нешто је боље у Купусини, мада је и у њој проблем старачких домаћ инстава изражен.
– Од око 2.400 становника, близу 600 има више од 60 година. Село напуштају углавном
факултетски образовани млади људи, док се велики број оних који се нису определили
за факултетску диплому, ипак, одлучује да остане у селу и бави пољопривредом, па
тако имамо и већи број младих пољопривредника – вели председник Савета МЗ
Купусина Иштван Петер. Пригревица спада у већа села с око 4.000 житеља, а велики
број младих из тог места студира у Новом Саду и Београду, где и остају након
дипломирања. Њихови родитељи, међутим, углавном имају посао у Сомбору и Апатину
или се баве пољопривредом. Да би задржала младе, општина велику наду полаже у
развој туризма и изградњу производних погона у будућем робно-транспортном центру.
У међувремену се по селима гради инфраструктура, живот постаје све квалитетнији,
али у томе незапослени тешко могу уживати.
ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ТУГЕ И СМЕХА
Данас, 13.04.2009; Страна: 20
Лесковац - избеглички камп Атина
Сви се сећамо - а ко се тога не би присетио - Толстој је на самом почетку ,,Ане
Карењине’’ записао: Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна
породица несрећна је на свој начин!
Снажно ме је та мисао великог писца зграбила док сам боравио у мотелу ,,Атина’’,
последњем избегличком кампу на југу Србије. Слика је била оштра, довољно речита и
толико стварна да сам на мах постао део овог кампа и ових људи који су давно
изгубили свој косметски завичај, своје куће у Урошевцу и Качанику. Међу осамдесет и
троје станара овог насеља двадесеторо је деце! Свако без изузетака има своју дугу и
тужну причу у чијем је средишту - завичај! Сви, и Видоје, и Миланка, и Слађана и
њихова деца.. били су део тужне, болне, сузама опијене колоне невољника која је
морала да оде из завичаја заједно са јединицама ондашње војске. То је прошлост, време
пре десет година. У избегличком насељу су пуних осам. Сада је беспарица њихов
свакодневни живот. То је мука која се не може описати. Обраћали су се локалној
власти, Кинезима, накратко су неки радили на пијаци, тражили помоћ од Центра
за социјални рад... Комесаријат за избеглице обезбеђује храну. То је велика помоћ,
али довољна тек да се, можда, преживи. И ништа више.
Живот, ипак, овде - а такве су слике и другде - тече између туге и смеха. Било је и
свадби и рођења, нажалост, и сахрана! Плануло је више љубави, четири брака су
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склопљена, родило се и неколико деце. Такво је људско трајање.
Привремени станари избегличког кампа, иако су изгубили завичајно небо, осећају
његов мирис. Намах се пробуде, јер су сањали звезде изнад породичног дома којег
више нема. Говоре, не оптужују, да схватају свој живот као нешто што је морало да се
деси, као део судбине коју су им други кројили, као старо, похабано одело, које су
приморани да носе, јер друго немају. У овом насељу, једином од петнаестак
некадашњих избегличких центара на југу Србије, има и радника, и чиновника,
наставника... Неколико је деце, односно младића из избегличких соба одлазило на
факултете и стигло је време дипломирања, али и доба стрепњи да је напор улудан, јер
ће тешко доћи до првог радног места.
Чујемо, бележимо, готово да и сами плачемо док слушамо тужну, болну причу једне
жене, која се не сећа када је последњи пут купила чарапе и ципеле. То је горка истина
њене садашњице и то је вероватно трајање њених будућих дана. Бити избеглица - а за
људе који су напустили косовски вилајет кажу да су само ,,расејана лица“ - јесте
деоница животне туге која једноставно не може да се опише. Није ту присутан само
осећај немоћи, осећај да некоме сметате или да сте другима на терету, него и осећај
дубоке поразности и самосажаљења. Тако, баш тако, говоре ови људи којима је једина
извесност - неизвесност будућих дана!
Колективни центар ,,Атина’’ недавно је добио новог власника. Нико не зна његово
име, још се није појавио неко да им саопшти ту вест. Оно што очекују је исељење. Када ће то бити и где ће путовати, неизвесност је од које се побољева и
намах умире. До тог дана ће се то и десити, јер је овде доста болесних, старих,
немоћних. За неке ће то бити спас! Већину ипак не напушта нека далека, само њима
знана нада. Чули смо и на крају прибележили крајње потресну причу. Један од станара
овог кампа, који је био веома болестан и деловао уплашено, на питање доктора чега се
толико боји, одговорио је гласом у боји највеће туге:
- Докторе, плашим се да ћу сутра остати жив!

ПОМОЋ ОД СРЦА
Вечерње Новости, 13.04.2009; Страна: 23
100.000

ДОЛАРА

ЗА

ХУМАНИТАРНУ

ОРГАНИЗАЦИЈУ

„ДИВАЦ“

ХУМАНИТАРНА организација „Дивац“ крунисала је америчку турнеју
хуманитарном вечером у Чикагу на којој је прикупљено 100.000 долара. Рекордна
сума намењена акцији „Можеш и ти“ прикупљена је на вечери у престижном
чикашком ресторану „Топаз“, којом је закључена серија добротворних скупова
Фонда „Снежана и Владе Дивац - ХОД“, током које су сличне манифестације
организоване и у Сан Дијегу и Чикагу. Вече пре скупа у „Топазу“ конзул Србије Деско
Никитовић организовао је пријем у конзулату, на коме су Снежанана и Владе Дивац
нашим земљацима из Чикага и околине презентовали планове и циљеве у вези са
збрињавањем избеглих и расељених лица из колективних центара у овој години. Владе
Дивац се посебно захвалио „Колу српских сестара“, сјајном домаћину Бранку
Паликући, власнику ресторана „Топаз“, Марију Симићу, сликару пореклом с Косова,
који је дао на аукцију неколико својих дела, као и конзулу Никитовићу.
- Превасходна жеља ми је била да наше земљаке упознам са идејом и циљем акције рекао је Дивац на завршетку америчке турнеје. - Чикаго је превазишао сва наша
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очекивања и од срца се свима захваљујем на оваквој подршци. Остварила ми се жеља
да се Срби уједине око једне идеје.

ОДЛУКА СУДА БИТНА ЗА ПОВРАТАК
Курир, 13.04.2009; Страна: 2
К. МИТРОВИЦА - Државни секретар за КиМ Оливер Ивановић изјавио је да ће
мишљење Међународног суда правде, без обзира на то какво оно буде, веома
утицати на живот на Косову и Метохији, пре свега на повратак расељених Срба и
других неалбанаца.
- Реалност је таква да је, иако стално радимо на томе, 2008. година прошла без
икаквог повратка. Проглашење независности Косова од стране косовских
Албанаца сигурно је обесхрабрило покушај многих да се врате - оценио је Ивановић
и додао да се нада да ће се то временом смиривати и да ће бити повећаног броја захтева
за повратак, нарочито према руралним срединама.
- Ако Срби, после десет година, што није тако лако, очувају жељу да се врате, онда
ће се они сигурно и вратити - рекао је Ивановић, упозоривши на проблем
узурпиране имовине Срба и других неалбанаца.
- Свакако ћемо у комуникацији са међународном заједницом и Еулексом инсистирати
да убеде локалне судије да суде на основу закона, а не на основу етничке припадности нагласио је Ивановић.
С друге стране, он сматра да би Србима на Косову и Метохији требало помоћи и
покретањем малих и средњих предузећа.
- Предузећа у којима раде Срби трпе огромне притиске и имају прилично отежане
услове за рад, па би пројекат кредита за мала и средња предузећа требало да им
помогне - закључио је Ивановић.

ТАЊА И ЈЕЛЕНА ПОНОС НЕВЕСИЊА
Политика, 13.04.2009; Страна: А18
Минуле године Тања Вујичић је изабрана за најлепшу девојку БиХ а Јелена Радовић,
проглашена најбољом математичарком ове земље
Невесиње – Тања и Јелена су матуранткиње невесињске гимназије, и из истог су
разреда. Обе су и лепе и вредне, у дневнику све саме петице. Тања Вујичић прошле
године је изабрана за најлепшу девојку Босне и Херцеговине а Јелена Радовић,
проглашена најбољом математичарком ове земље... Тања је била у Јоханесбургу међу
најлепшим девојкама планете Земље, а Јелена је у Барселони заузела треће место на
Светском првенству математичара...
Невесиње је годину за нама посветило младим људима. Тањи и Јелени, али и другима,
попут Синише Гамбелића балканског шампиона у кик боксу, коме је додељена повеља
града... У Невесињу су одлучили и да стипендирају готово две стотине студената, а
први пут, награђени су и најбољи средњошколци. Поред Јелене су још и Марко
Рајковић и Владимир Ивковић, државни шампиони у математици и физици.
Ни људе које је последњи рат учинио несрећним у Невесињу нису заборавили.
Прве ратне године, у ову општину се, углавном из места у долини Неретве, слило
готово двадасет и пет хиљада избеглица. Данас их је овде остало десетак хиљада.
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– Заједно са њима у Невесињу смо подигли пет нових насеља са око хиљаду и по
стамбених јединица... У току је и изградња стамбеног блока са још двадесетак
станова намењених најугроженијим категоријама становништва општине.
Невесиње је положило велики испит хуманости. На то смо не мало поносни, каже
Бранислав Миковић, начелник Општине Невесиње. Ни ову општину није
поштедела економска криза. Али у граду не заборављају приватизацију „Јавор
текстила” и пословање овог предузећа које је из године у годину све боље.
– Тај колектив су купили Италијани који, са садашњих седамдесет радника број
запослених треба да повећају за још педесетак. Бољег примера уласка страног капитала,
поред бродске Рафинерије нафте, у Републици Српској није било, поносно ће начелник
Миковић.
Невесињска „Кнез Михаилова”, како од миља зову недавно обновљену централну
градску улицу и шеталиште, претесна је за младе Тање, Јелене, Синише, Владимире...
– Тања ће на јесен на Економски, Јелена, Марко и Владимир на неки од природноматематичких факултета... И други ће њиховим стопама. Али та деца Невесиње никада
неће заборавити. Бар се томе надамо, наставља начелник Миковић истичући да се
Невесињци, поучени недобром прошлошћу, „у добру никада нису поносили, ни у злу
покорили”.
„Невесињци опасност и смрт примају као обична дела..” написао је својевремено Јован
Цвијић истичући да су ,,ти људи најстрашнији јунаци који жуде за херојском славом...”.
И још је додао „Овде ти се, испољавају најбоље особине динарске – љубав за слободом
те ширина и дубина народне свести”.

6

PRESS CLIPPING
Уторак 14.04.2009. год
РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОВРАТАК НА КОСОВО
Политика, 14.04.2009; Страна: А9
Министарство за Косово и Метохију, Комесаријат за избеглице Републике Србије
и Високи комесаријат за избеглице УН почели су 6. априла регистрацију интерно
расељених лица за повратак на Косово и Метохију. Циљ ове акције је
регистрација лица која желе да се у 2009. години врате у јужну српску покрајину
под постојећим околностима, као и процена њихових потреба.
– Закључно са последњим даном прошле недеље за повратак се регистровало 50
породица. Имајући у виду ове податке, врло смо оптимистични и надамо се да ће се ова
акција у целости успешно спровести. Врло је важно да се у току ове године помогне
онима који желе да се врате. Добар ефекат би се постигао и код донатора. Наравно,
ово је само почетак, па се надамо да ће и обезбеђење услова за останак протећи
успешно – казали су за „Политику” из сектора за одрживи повратак и опстанак у
Министарству за Косово и Метохију. Сва интерно расељена лица која изразе жељу за
повратак у текућој години, а нису обухваћена овом првом фазом регистрације, биће
накнадно евидентирана.

ОБИЈЕНИ КОНТЕЈНЕРИ
Правда, 14.04.2009; Страна: 13
Непознате особе разбиле су прозоре на контејнерима и провалили врата на
викендици које је косовско министарство за повратак прошле године поставило
за Србе повратнике у селу Живињане код Призрена, речено је агенцији Бета. У
време провале у контејнерима и у викендици, који су постављени за привремени
смештај до завршетка изградње њихових кућа, није било никога јер су
повратници у децембру 2008. године отишли у избегличке кампове у централној
Србији да проведу зиму.

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, 14.04.2009; Страна: 11
ШИД: Током овог месеца Поверениш тво за избеглице расписало је јавни
конкурс, који се односи на све избеглице које нису успеле да реше стамбено
питање. У сарадњи с италијанском хуманитарном организацијом „Интерсос”, пет
породица из Шидске општине добиће монтажне куће од 40 квадратних метара.
Вредност једне куће је 12.000 евра. У повереништву за изгеблице општине Шид
кажу да избеглице треба да задовоље само два услова, а то је да имају плац у
власниш тву и породицу од најмање три члана.

ЖИВОТ ЈЕ ТАМО ДАЛЕКО
Глас Јавности, 14.04.2009; Страна: 13
ДЕСЕТ ХИЉАДА СРБА НАПУСТИЛО ОПШТИНУ СРЕБРЕНИЦА ЗА ПОСЛЕДЊИХ
ДЕСЕТ
ГОДИНА
ОД
КАД
СУ
ВЛАСТ
ПРЕУЗЕЛИ
БОШЊАЦИ
Лош третман према српским месним заједницама - у Скеланима становништво своје
производе мора возити стотину километара до прелаза у Зворнику, ту иду и код лекара,
не стиже им штампа и немају банку
Општину Сребреница је од 2000. године, од када су власт у овој општини преузели
Бошњаци, напустило више од 10.000 грађана српске националности, рекао је
председник Скупштине општине Сребреница Радомир Павловић.
- На подручју општине Сребреница било је више од 500 монтажних кућа у којима
су живеле избеглице из разних крајева БиХ. Све те куће су исељене, а људи,
тражећи боље услове живота, највише одлазе у Србију - рекао је Павловић. Од
завршетка рата далеко више Срба је напустило ову општину, него што их тренутно
живи у Сребреници.
- Спречен је повратак Срба који су протерани и чија је имовина уништена током
напада на српска села уз реку Дрину. Највећи део тих људи избегао је у Бајину
Башту и друге општине у Србији. Њима је онемогућен повратак у Сребреницу. Због
тога је све мање Срба у овој општини. Лоши услови живота их наводе на одлазак рекао је Павловић. Говорећи о лошем третману челника општине према српским
месним заједницама, Павловић је рекао да локалне власти у последњих десетак година
циљано заобилазе развој месне заједнице Скелани како би овај, већински српски крај
што више осиромашио, а преостало становништво се раселило.
- Здравствена заштита у амбуланти у Скеланима функционише на минимуму. Запослен
је свега један лекар и то у једној смени, на 3.000 становника. Све то јесте у циљу
наставка расељавања становништва Подриња. Најближи здравствени центар је у
Зворнику, удаљен 100 километара. Дом здравља и апотека у Сребреници удаљени су 50
километара с тим што санитет не ради у поподневној и ноћној смени, а јавни превоз
кроз ово село не функционише још од 1992. године. Проценат смртности је
драстично повећан, а наставак расељавања српског становништва се наставља нагласио је Павловић. Он је констатовао да у Скеланима у последњих осам година није
отворено ниједно радно место.
- Укинут је гранични прелаз, па становништво своје производе мора возити стотину
километара далеко, до прелаза у Зворнику. Откуп млека иде до месних заједница на
скеланском крају и ту настаје блокада. Млеко се откупљује само у месним заједницама
са већински бошњачким становништвом. Не може се купити ни штампа. Не постоји
банка, па становништво своје пазаре свакодневно носи по 50 километара - прецизирао
је Павловић. Надлежне институције Србије потврдиле да с простора Скелана и околине
у Србији живи пет хиљада породица који су избегли у последњих 20 година.
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ВЕКНА ХЛЕБА И КОНЗЕРВА
Вечерње Новости, 14.04.2009; Страна: 29
У КАМПУ „САЛВАТОРЕ“ У БУЈАНОВЦУ ЖИВИ НА СТОТИНЕ РОМА ИЗБЕГЛИХ
СА КОСОВА
Између уџерица лутају полугола дечица, кокоши, голубови, пси луталице...
БУЈАНОВАЦ - На једној ледини надомак Бујановца, у кампу „Салваторе“, већ
десетак година, тачније од бомбардовања, живе Роми, избеглице са Косова. Тачан
број ових несрећних људи нико не зна. Званично има их 190, али Синиша
Ковачевић, повереник за избеглице у Бујановцу, каже да их се доселило барем још
толико. Незванично - бројка иде и до шест стотина. Картон насеље испод Газеле,
грубо звучи поређење, али прави је Менхетн у односу на „Салваторе“.
Иако му име у преводу значи спасилац, десетине уџерица прекривених најлоном, на
којима су уместо прозора и врата залепљени тер папир и картон, тешко да могу да ове
убоге људе спасе од било чега. Али, оне су њихов једини дом. Нико од њих не ради,
макар се послом не може назвати сакупљање картона и старих новина по околним
контејнерима.
Између лутају полугола дечица, кокоши, голубови, пси луталице, мачке. Струје и воде
нема. Додуше, неколико чкиљавих сијалица, дивље прикључених на оближњу бандеру,
и чесма у центру кампа, једина су благодет цивилизације. У сваком кутку овог тужног
места осећа се несносни задах људске несреће.
- Ми не радимо, деца не иду у школу. Живимо од милостиње Комесаријата за
избеглице. Дневно следовање нам је векна хлеба и конзерва на две особе и шољадве чаја - описује Расим Куртеши, избеглица са Косова.
Овде је са супругом и петоро деце дошао из Пећи пре десет година. Речено им је да ће
бити ту само привремено, а после ће им већ наћи решење. Али, решења нема ни на
видику, осим што им повремено понуде да се врате на Косово.
- Није да ја не бих волео да се вратим. Остало ми је на Косову све што сам имао - кућа и
посао. Спасили смо само голе животе. Овде немамо никакве услове, али смо барем
живи. А где доле да се вратим? - пита Куртеши. За разлику од њега породица Авдија
планира да се врати на Косово.
- Ми и још девет породица хоћемо да идемо доле, па шта нам да Бог. Овде више не
може да се издржи, погледајте само на шта ово личи. Верујем да ће нам на Косову
бити боље. Уосталом, негде мора да се умре - филозофски закључује Мукарем
Авдија.
Антрфиле:
ИЛЕГАЛЦИ
- У БУЈАНОВЦУ је у колективном смештају укупно 406 људи избеглих са Косова.
У кампу „Салваторе“ званично живи 190 Рома. Још толико их се, међутим, у
међувремену населило. Дошли су из Македоније, одакле су их протерали. Требало
би да сада поново проверимо ко би се од њих вратио на Косово. Чисто сумњам да
ће неко да изрази такву жељу - каже Синиша Ковачевић, повереник Комесаријата
за избеглице у Бујановцу.
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PRESS CLIPPING
Среда 15.04.2009. год

СРБИ ПОВРАТНИЦИ ПОНОВО СЕ СЕЛЕ
Глас Јавности, 15.04.2009; Страна: 9
САРАЈЕВО - Савез избеглица и расељених Републике Српске упозорио је јуче да се
Срби, којих се само три одсто вратило из избеглиштва у Федерацију БиХ, поново
исељавају из тог бошњачко-хрватског ентитета, јер више не могу да подносе
дискриминацију у свим областима живота.
Срби у Федерацији БиХ су, истакао је тај савез, обесправљени када је реч о
запошљавању, употреби српског језика и ћирилице, праву на пензију и здравствену
заштиту, а многи немају ни елементарне услове за живот као што су вода и струја,
пренели су медији.
У 70 насеља на подручју Федерације БиХ, где се из избеглиштва вратило око
15.000 Срба, већ 12 година живе без струје. Најтеже стање је у Санском Мосту,
Кључу, Босанском Петровцу, Босанском Грахову, Гламочу, Лукавцу, Тузли,
Чапљини и Мостару.
У посебно тешком положају је неколико стотина Срба повратника у насељу Горња
Бочиња, код Маглаја, који су изложени сталним провокацијама, претњама и нападима
муџахедина, који су узурпирали српска имања и користе их и уништавају.
На подручју Федерације БиХ обновљено је само 14 одсто порушене српске
имовине, док се у више од 200 српских села није још нико вратио.

ДРЖАВЉАНИ ИЗГУБЉЕНИХ ПРАВА
Политика, 15.04.2009; Страна: А14
ШТА ДА СЕ РАДИ: СРБИ И ХРВАТИ – КАД ЋЕ ОТОПЉАВАЊЕ
Као највећа препрека приближавању Хрватске Европској унији помиње се
гранични проблем са Словенијом, али мислим да су у том погледу још већа
препрека избегли и прогнани Срби, њени држављани. Кад би наши проблеми били
решени то би могло да допринесе бољим односима Србије и Хрватске, па и
приближавању Хрватске ЕУ. Ми избегли Срби заиста не желимо да Хрватску
зауставимо на том путу, али требало би пре него што Хрватска уђе у ЕУ да ови наши
проблеми буду скинути с дневног реда.
Такође, верујемо да би проблеми Срба избеглих из Хрватске пре били решени да
нису решавани само билатерално, у односима Хрватске и Србије, него да су у те
разговоре били укључени представници међународне заједнице. Јер, показало се
да потписи Србије и Хрватске, па и БиХ, не помажу у решавању избегличких
захтева. Подсећам на потписане документе: Споразум о нормализацији односа из
1996, Бечки споразум из 2001, Сарајевску декларацију из 2005. који предвиђају
враћање имовинских и других права избеглом становништву. Преузете обавезе

Хрватска није испунила, нити је међународна заједница посебно притискала због
тога.
Који то проблеми треба да буду решени? Реч је, између осталог, о 40.000 одузетих
станарских права. У свим бившим југословенским републикама станарска права
избеглицама су враћена, једино се то у Хрватској није десило. Хрватска има и око
40.000 избеглих пензионера који за време ратних збивања нису примали пензије.
Они сад траже да им се та разлика исплати. У Хрватској су и приватизована многа
предузећа у чијем стварању су учествовали и Срби, али они су из приватизације
искључени.
Постоје и тајне оптужнице против избеглих Срба, процењује се, још око хиљаду.
Хрватске власти неке од њих активирају управо у тренутку кад долази до већег
повратка избеглица.
Све нам то указује да Хрватска не жели да јој се Срби врате и да ова држава не
поштује сопствени закон који мањинама гарантује сва грађанска права (мада су
Срби у Хрватској до 1990. били конститутиван народ). Поред тога, Срба готово и да
нема у државној управи тако да се стиче утисак, који износе и неке невладине
организације (Хјуман рајтс воч, Амнести интернешенел), да је реч о третману који се
односи на становнике „другог реда”.
Да не помињем безбедносне проблеме и нападе на нашу православну цркву, на пример
у Далматинској епархији, или оштећења аутомобила са регистарским ознакама из
Србије, затим разне графите, атмосферу на концертима и утакмицама, мржњу исказану
у медијима. Прошло је скоро две деценије од почетка српско-хрватских сукоба, али
мржња се исказује и даље, као да Хрватска купује време у настојању да се што мањи
број избеглица врати својим кућама.
Односе две државе отежава и тужба Хрватске против Србије, мада су Срби избегли из
Хрватске прихватили ову тужбу с надом да ће судски процес послужити да се изнесу
сви они аргументи који се односе на страдања Срба у овом последњем рату, али и у
Другом светском, у време НДХ. Јер узрок последњег рата из деведесетих може се
довести у везу с догађајима из Другог светског рата, кад је на простору НДХ страдало
готово милион Срба.
На примедбу из Загреба да српска страна не жели да призна своју одговорност за
збивања током прошле деценије, кажемо да тај период не смемо заборавити. Али треба
га препустити истраживачима, научницима, судовима, посебно Међународном суду
правде у Хагу. Али враћање грађанских права избеглим Србима обавеза је Хрватске
према њеним држављанима. Залажемо се и за то да свако треба да буде кажњен за
злочине које је починио, без обзира на то из ког је народа. Али не може цео један народ
да буде кажњен због злочина појединаца.
Срби пуно очекују и од локалних избора у Хрватској заказаних за 17. мај, мада
проблеми који се односе на ускраћена права Срба у надлежности су Сабора, а не
локалних органа. Сабор је прошле године донео закон којим је Србима одузето
станарско право. Прошлог децембра донет је и Закон о коришћењу
пољопривредног земљишта којим се од избеглица тражи да плате велике казне
због необрађеног земљишта, оног које не могу да обрађују.
У току су процеси пред Уставним судом Хрватске који би требало да зауставе примену
ових прописа чије доношење показује какво је расположење званичног Загреба према
хрватско-српским добросуседским односима.
Да би се ови проблеми могли што успешније решавати, у Београду је крајем прошлог
месеца основана Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске која је
дала пуну подршку Влади Србије и њеном документу од девет тачака, упућеном у више
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од 80 држава. Прва реаговања на тај документ охрабрују и дају нам наду да истрајемо у
својим захтевима.

САМИ КРОЈИТЕ СУДБИНУ
Вечерње Новости, 15.04.2009; Страна: 2
ЈАП ДЕ ХОП СХЕФЕР о месту Србије у интеграцијама и ЗАХЛАЂЕЊУ односа
после формирања КБС
НАТО није услов за ЕУ. КБС треба да обезбеди сигурност. Чекамо предлог за ревизију
Кумановског споразума
СРБИЈА сама бира да ли ће, осим у ЕУ, ући и у НАТО, али је пракса протеклих година
показала да чланство у обе организације иду руку под руку - каже, у ексклузивном
интервјуу за "Новости", генерални секретар НАТО Јап де Хоп Схефер, који ће ову
дужност обављати до августа, када је препушта Данцу Андерсу Фогу Расмусену.
- Недавно се, чак, говорило о новом хладном рату између Москве и
Вашингтона, нарочито у контексту догађаја око Абхазије, Јужне Осетије или Косова,
као и поводом размештања америчког антиракетног штита у Чешкој и
Пољској. Како односи између НАТО и Русије, у тренутку када је НАТО прославио 60
година постојања, поново могу да постану ближи?
- Конфликт у Грузији прошлог августа и руско једнострано признање "независности"
две грузијске републике, навели су неке посматраче да поверују да може да дође до
краја сарадње између НАТО и Русије. То се, међутим, није догодило. Односи између
НАТО и Русије су веома важни и веома вредни. НАТО и Русији је потребно
партнерство које охрабрује дијалог око свих питања - не само око којих се слажемо,
него и оних око којих нисмо у сагласности.
- Председник Србије Борис Тадић је упутио оштар протест генералном секретару УН
Бан Ки Муну и вама, у вези с оснивањем Косовских безбедносних снага. Да ли и даље
подржавате ту паравојну формацију и како оцењујете ваше тренутне односе са
Србијом?
- О овом питању се нашироко разговарало међу савезницима. Колективно смо
дошли до закључка да је договор о распуштању Косовског заштитног корпуса и
оснивању Косовских безбедносних снага у сагласности и у складу с мандатом
Кфора да обезбеди сигурну средину на Косову на основу Резолуције 1244 СБ УН.
На тим основама, Кфор сада обавља задатке с нагласком на обезбеђивању
професионализма и мултиетничности ових снага.
- Београд је, због КБС, чак довео у питање наставак свог учешћа у "Партнерству за
мир"...
- Што се тиче учешћа Србије у "Партнерству за мир", ваша земља је недавно с НАТО
склопила први Индивидуални програм партнерства. То видим као солидну основу за
практичну сарадњу на многим пољима одбране и безбедности, од учења језика и
медицинских услуга, до војних вежби. НАТО је спреман за даље развијање нашег
партнерства са Србијом. Али, српска влада треба да дефинише ниво и амбицију у том
смислу.
- Србија жели да задржи свој неутрални војни статус. Да ли може да уђе у ЕУ без
претходног уласка у војне структуре НАТО?
- НАТО и ЕУ су две различите организације. Оне своје одлуке доносе независно,
укључујући и оне о тако важним питањима, као што је проширење. Ми, такође, свако за
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себе, имамо своје одвојене инструменте да помогнемо земљама које то желе, да се
припреме за чланство. Дакле, тачно је, чланство у једној организацији није услов за
чланство у другој. У пракси, видели смо протеклих година да чланство у ЕУ и НАТО
иду заједно. За мене је то природно, јер НАТО и ЕУ промовишу суштински исте
вредности и теже сличним стратешким циљевима. На тим основама, највећи број
земаља у централној и источној Европи је истовремено затражио чланство у обе
организације.
- Подржавате ли идеју Београда да се ревидира Кумановски споразум
између НАТО и Србије, и како би, конкретно, та ревизија могла да се оствари?
- Председник Тадић ми је указао на интерес Србије да се прилагоди примена Војнотехничког споразума потписаног између Кфора и српских војних снага 1999. године.
Било која одлука НАТО с тим у вези је политичко питање које треба да се упути савету
Северноатлантске алијансе да о томе одлучи. У складу с тим, да би се то питање
успешно решило, затражили смо од Србије да нам достави детаље о изменама које
жели и изнесе разлоге због којих то треба да се уради. Схватам да ваше власти
планирају да то ураде у погодном тренутку.
- Многи Срби су били приморани да напусте Косово од 1999. године због свакодневних
претњи и застрашивања. Мислите ли да Кфор у потпуности испуњава мисију за коју је
добио мандат и да Срби данас могу да се осећају слободно на Косову?
- Током готово деценије, Кфор извршава своје дужности да би ефикасно остварио
сигурну и безбедну средину на Косову, у сагласности са својим мандатом на основу
Резолуције 1244 СБ УН. То ће и даље бити ангажман Кфора и целе алијансе. Драго
ми је што све заједнице, укључујући и заједницу Срба с Косова, систематски веома
високо оцењују способност Кфора и у њега имају поверења.
Антрфиле:
МИР НА БАЛКАНУ ЈЕ ЈОШ КРХАК
- Да ли је Балкан, и даље, "буре барута" или војне структуре попут НАТО држе
ситуацију под контролом?
- Током протекле две деценије безбедносна ситуација на Балкану се јасно
побољшала, и НАТО је поносан због улоге коју је у томе одиграо. У више наврата
је интервенисао да би прекинуо масакре и конфликт, гарантовао је сигурност и
стабилност и створио услове да започну обнова и помирење. Наравно, НАТО и
нације које су у његовом саставу, веома су свесни да је оно што је остварено, и даље, у
одређеним случајевима, крхко и недовршено. Обавезали смо се на испуњење нашег
ангажмана, нарочито на Косову, али и свуда у региону. Лично, евроатлантски пут
видим као неопходан за суштинску стабилност региона. У том смислу, драго ми је што
су се Албанија и Хрватска придружиле алијанси и што наши партнери широм региона
напредују ка евроатлантским интеграцијама.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 15.04.2009. год

УНХЦР: 108 ПОРОДИЦА СПРЕМНО ДА СЕ ОДМАХ ВРАТИ НА КОСОВО
Данас, 23.04.2009; Страна: 7
Београд - Нешто више од 100 расељених продица прихватио је да се под постојећим
условима, у року од 60 дана, врати на Косово и Метохију, изјавио је јуче
представник УНХЦР-а за заштиту избеглица Никола Баћи.
На скупу посвећеном повратку и попису интерно расељених спремних да се врате у
Покрајину, који су почетком априла покренули Минстарство за Косово и Метохију,
УНХЦР и Дански савет за избеглице, Баћи је рекао да прве резултате те акције треба
очекивати већ средином јуна.
- Досад нам се пријавило 108 породица. Подаци о првој групи од 23 породице већ
су у Приштини, у УНХЦР-у који би у року од 60 дана у сарадњи са
Министарством за повратак и заједнице требало да обезбеди услове за повратак
тих људи - рекао је Баћи. На скупу је речено да већина од пријављених људи на
повратак чека и три четири године. Баћи је навео да анкетари расељеним
предочавају информације о помоћи коју могу да очекују - да она подразумева
привремени смештај уколико им је имовина узурпирана, намештај и између
осталог шестомесечну помоћ у храни, огреву. Међу пријављенима је и десетак
породица које до сада нису биле на списковима за повратак, казао је Баћи. Према
његовим речима, анкетари су почели да обилазе колективне центре и информишу људе,
али у Гроцкој и Краљеву где живи 38 односно 27 расељених породица нису наишли на
оне који размишљају о повратку. Регистрација се, како је рекао, одвија систематски и у
седам центара - у Београду, Новом Саду, Краљеву, Нишу, Смедереву, Крагујевцу и
Врању.
Представник Министарства за Косово и Метохију Борислав Тајић оценио је да попис
представља нову стратегију и иницијативу којом се оживљава процес повратка који је
досад био готово занемарљив. Златко Маврић из Савеза удружења интерно расељених
рекао је да се бољи резултати очекују „тек када се прочује да се људи враћају, да су на
својим имањима и под својим кровом“. Маврић је подсетио да се у 2008, према
подацима Савеза, у Покрајину вратило 12 породица, а према подацима УНХЦР-а 368.
Током и након 1999. са Косова се иселило више од 200.000 Срба и неалбанаца, од којих
се до сада у Покрајину вратило мање од 18.000.

ПОЧЕО ПОПИС ПОВРАТНИКА
Правда, 23.04.2009; Страна: 21
КРАЉЕВО - У пет колективних избегличких центара у Краљеву почео је попис
расељвних лица која желе да се врате на Косово, а који спроводе Министарство за
Косово и Метохију и Високи комесаријат УН за избеглице. Највећи број расељених
је смештен у Матарушкој Бањи где постоје три колективна центра, један број је
смештен у норвешкој кући на Берановцу, а у „шаторском насељу" код Старог

аеродрома налази се 128 Рома избеглих са Косова, На попис могу да се јаве и расељена
лица са Косова која се налазе у индивидуалном смештају.

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц - Србија, 23.04.2009; Страна: 1
КРУШЕВАЦ
Повереништво за избеглице и расељена лица из Крушевца реализује пројекат
помоћи у грађевинском материјалу за избеглице и прогнана лице на територији
града. Вредност помоћи по једној породици је до 375.000 динара.

СРБЕ ИЗ ТУЗЛЕ
Глас Јавности, 23.04.2009; Страна: 9
Бошњаци опет протерују
ТУЗЛА - Секретар Удружења за повратак у Тузлански кантон Митар Михајловић
изјавио је да се након рата у овај кантон вратило 6.950 Срба, али да је од 2007.
године повратак Срба потпуно заустављен због недовољне безбедности.
„Повратка Срба у Тузлански кантон, где их је пре рата живело више од 100.000,
више нема, нити ће га бити због дискриминаторског односа бошњачких власти“,
рекао је Михајловић.
Он је упозорио да је безбедност у Тузланском кантону угрожена не само Србима
повратницима, већ и православним свештеницима који, да би светили водицу, српске
куће обилазе у цивилној одећи.
„Свакодневно ме зову Срби повратници и кажу да због неиздрживог притиска и
застрашивања поново напуштају своја огњишта и селе се, овај пут трајно, у Републику
Српску или Србију“, каже Михајловић..

ПРЕПРЕКЕ „НА НЕКОМ ПУТУ”
Политика, 23.04.2009; Страна: А14
ШТА ДА СЕ РАДИ: РОМСКИ КРУГ НЕРАЗУМЕВАЊА
Проблем насеља која су испод стандардних услова за живот познат је у многим
великим градовима. У њима живе најсиромашнији становници. Особеност Београда је
да у њима живе, углавном, Роми. Не живе сви Роми у таквим насељима. Највећи број
Рома у Београду је, упркос тешким и неповољним условима за живот, интегрисан у
ширу друштвену заједницу. У истраживању о београдским ромским насељима које је
2002. године урађено у Друштву за унапређивање ромских насеља, установљено је да у
београдским градским и приградским општинама постоје 152 неформална сиромашна
насеља са укупном популацијом од око 60.000 људи, од којих је највећи број Рома.
Евидентирана насеља су у опсегу од релативно пристојних хигијенских и животних

2

услова (градска насеља), до екстремно сиромашних и нехигијенских (сламови) и са
здравствено ризичним условима за становање (насеља на депонији). Процењено је да у
96 неформалних нехигијенских насеља у којима је сакупљање отпада важна економска
активност живи њих око 24.000. Ромско насеље испод моста „Газела” преко Саве у
Београду је један општепознат и веома видљив слам са отприлике 2.000 становника. То
је изузетно сиромашно насеље. Куће су натрпане једна поред друге од сваковрсног
приручног отпадног материјала. Нема струје, снабдевања водом, канализације или
поплочаних улица. Скоро свака породица је укључена у сакупљање отпада и заједница
је један велики хаотични центар за рециклажу. Ово насеље као да чека да се догоди
несрећа – пожар или епидемија. Ко су становници „картонских насеља“ и зашто они
живе у тако лошим условима? То су, углавном, најсиромашнији Роми чија се
„стратегија преживљавања“ заснива на „сакупљачком привређивању“. Оно што је ново
у овом типу „економије“ јесте то да се „картонска насеља“ не подижу на депонијама (то
је био случај ранијих година) него у „срцу градског ткива“. То је због промене у начину
сакупљања ђубрета. Ђубре се сада сакупља „на извору“, а не на „ушћу“.
Као и код свих миграција, економске прилике су узрок покретљивости радне снаге.
Београд, као највећи град у Србији, са најдинамичнијом трговином, прави је „рудник“
за „сакупљачко привређивање“. С обзиром на то да секундарних сировина има више у
Београду него у мањим и сиромашнијим општинама, главни град је постао дестинација
ка којој се крећу Роми из разних крајева. Неформална насеља насељавају сиромашни
Роми „са свих страна“ У њима има „рођених Београђана“, досељеника из разних
крајева Србије, избеглица и расељених лица са Косова и, у последње време, повратника
из иностранства, као и Рома из суседних држава.
Заједнички именитељ ових неформалних насеља је – неодрживост, упркос чињеници да
нека од њих постоје већ више од 50 година. Услови живота у таквим насељима су на
граници хуманитарне катастрофе.
С друге стране, неформална насеља су често на „атрактивним локацијама“ и препрека
су за развојне планове и инвестиције. То фрустрира власнике и инвеститоре, и власт је
принуђена да тражи „брза“ решења. Судбина ових насеља и људи који у њима живе –
изван је интересовања шире јавности. Роми долазе у фокус интересовања само поводом
пригодних манифестација (Светски дан Рома, Декада Рома) или, у „проблем
ситуацијама“, када су препрека „на неком путу“ или „лепом изгледу“. Стицајем
околности, почетком априла, Роми су у жижи интересовања јавности из оба разлога.
Случај „картонки уз Белвил“ десио се уочи Светског дана Рома. То нам је дало прилику
да пратимо, такорећи истовремено, два аспекта „ромске ситуације“: (1) горку и опору
стварност (људи у проблему) и (2) мноштво напора и позитивних корака са примерима
добре праксе који се чине у Декади Рома.
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