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ДРУГИ КРУГ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
Блиц, Страна : 6, Датум : 01.06.2009
У другом кругу локалних избора, одржаном јуче у Хрватској, водеће политичке
партије укрстиле су копља у борби за челне положаје извршне власти у девет
жупанија, као и за градоначелнике у педесетак градова, укључујући оне највеће.
Милорад Пуповац, лидер Самосталне демократске српске странке (СДСС), каже
за „Блиц” да су Срби у Хрватској задовољни резултатима и да су повећали број
мандата и у општинским и у жупанијским већима.
„Имали бисмо и боље резултате да није дошло до дисперзије српских гласова, који су
се посебно у Задарској жупанији одлили на неке мање новоформиране српске странке”,
истиче Пуповац.
У другом кругу кључни градови за које се борила СДСС били су Вуковар, где
странка очекује место заменика градоначелника, али и Грачац, Обровац и Сисак,
у којем је подржала кандидата Социјалдемократске партије Хрватске (СДП),
објашњава наш саговорник.
Он истиче да је и за други круг организован превоз Срба избеглих из Хрватске,
али је одзив био мањи него у првом кругу пре две недеље. Према резултатима првог
круга, СДСС се показала као најзначајнији политички фактор јер је укупно
освојила 211 мандата у већима општинама и градова и скупштинама жупанија,
док су остале странке освојиле 30 мандата: Српска народна странка шест,
Демократска партија Срба девет, Нова српска странка 13 и Банијска српска
странка из Двора два мандата.
Највећи публицитет у другом кругу добили су избори за градоначелнике у важним
центрима попут Загреба и Сплита. У Загребу, који има статус жупаније, бирало се
између Милана Бандића, кандидата СДП који је у првом кругу освојио 48,54 одсто
гласова, и независног кандидата Јосипа Крегара, који је у други круг ушао са 23,18
одсто освојених гласова. Бандићу је замало измакла победа у првом кругу, док је
кандидат ХДЗ био на трећем месту са освојених око 13 одсто гласова. Највише
градоначелника бирало се у Сплитско-далматинској жупанији.

НОВИ ЗАКОН ЗА БОЉЕ ОДНОСЕ С ДИЈАСПОРОМ
Дневник, Страна : 13, Датум : 01.06.2009
Министар за дијаспору Срђан Срећковић указао је јуче на велики значај новог
закона о дијаспори за побољшање односа дијаспоре и матице. Срећковић је рекао
да ће новим законом о дијаспори, први пут, бити уређени и прецизирани односи
матице и расељеног народа. Он је објаснио да ће централно тело у тим односима бити
Скупштина дијаспоре и Срба у региону у којој ће учествовати и председник Републике,

али и представници привредне коморе, цркве и осталих институција важних за
национални и културни индентитет. Срећковић је подсетио и на велика девизна
средстава која дијаспора, путем девизних дознака и директног инверстирања,
улаже у Србију, прецизирајући да је од 2000. године у Србију ушло око 500
милиона долара инвестиција.
МАЈКА ОСТАЛА УЗ БОЛЕСНО ДЕТЕ
Курир, Страна : 15, Датум : 01.06.2009
КУРШУМЛИЈА - Данијел Арсић (15) потпуно је слеп од рођења и болује од
аутизма. Пре 13 година имао је једну операцију у чувеном руском очном институту
Калуги и од тада реагује на светлост. Након последњег прегледа, лекар овог
института др Терешћенко предложио је четири десетодневне терапије ласером, које ће
активирати очне живце.
- Једна десетодневна терапија која би се обавила на клиници „Еликсир“ у Новом Саду
кошта 18.000 динара. Осим тога, треба негде да нађемо смештај и храну за тих десет
дана, као и превоз. И све то четири пута - објашњава Данијелова мајка Рада (34),
додајући да породица тај новац нема. Рада је са родитељима с Косова избегла у
Куршумлију. Данијел је као превремено рођена беба лечен у Београду три месеца.
Његов отац није могао да прихвати болесно дете и, када је Данијел имао годину и
по, хтео је да га смести у дом.
- Нисам прихватила! Нисам могла! Он је онда ултимативно рекао да морамо да идемо
из куће и развео се - прича Рада грлећи сина.Млада мајка у другом месецу трудноће са
аутистичним и слепим сином вратила се код родитеља. Заједно са оцем Стојадином и
мајком Миленом чинила је све да му помогне.
- У својој несрећи, после доласка у Куршумлију доживела сам и тренутке среће.
Упознала сам Милету Михајловића, који је прихватио Данијела као да је његов. Добили
смо и Милана, који сада има седам година. Милета је радио као цивилно лице при
војсци, али је, као технолошки вишак, остао без посла. Једина стална примања моје
породице данас су туђа нега и помоћ коју добијам за Данијела. Ја и Милета
покушавамо повременим пословима да увећамо буџет, али је то доста тешко јер у
Куршумлији има пуно незапослених, а мало посла - каже Рада.

ОЗБИЉНО РАЗМИШЉАМ О ТОМЕ ДА БУДЕМ ИЗВЕСТИЛАЦ ЗА СРБИЈУ
Дневник, Страна : 2, Датум : 01.06.2009
И Н Т Е Р В Ј У: ХАНЕС СВОБОДА, АУСТРИЈСКИ ЕВРОПАРЛАМЕНТАРАЦ
Носилац листе Социјалистичке партије Аустрије на изборима за Европски
парламент (ЕП) Ханес Свобода у интервјуу за „Дневник“, седам дана пре тих
избора, изразио је бојазан да ће следећи састав ЕП-а бити мање наклоњен
проширењу Европске уније. По његовим речима, није сигурно ни да ће давање
сагласности за визну либерализацију у Европском парламенту проћи глатко, али да се
треба борити да ЕУ одржи своје обећање дато Западном Балкану и да због тога он
озбиљно размишља о томе да буде известилац ЕП-а за Србију у следећем сазиву.
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– Искрено, прибојавам се сценарија који се све више учвршћује – објашњава Свобода. –
Атмосфера је све мање позитивна за даље проширење ЕУ, јер су јавна мњења све
отвореније против тога. Међутим, то не значи да ћемо се ми зауставити, напротив,
то је сигнал да радимо више и да објашњавамо нашим бирачима предности
проширења. Видите, свако проширење доноси ризик, али још већи је ризик да ЕУ
одустане од обећања датог земљама Западног Балкана да ће постати део Уније када
испуне услове. Другим речима, нашим грађанима морамо да објаснимо да
проширење на Западни Балкан кошта, али би нас још скупље стајало да му
затворимо врата.
Један од првих задатак новог ЕП следеће јесени требало би да буде давање сагласности
за визну либерализацију за државе Западног Балкана које су испуниле услове из „мапе
пута“ Европске комисије. Да ли ће то проћи глатко кроз ЕП или су могућ а
одуговлачења?
– Мислим да бисмо врло лако могли наићи на проблеме током процедуре, поготово што
имамо повећање броја криминалних дела чији починиоци долазе из западнобалканских
земаља. Та чињеница може имати утицаја на европарламентараце, јер, за разлику од
Комисије и Савета које гледају на техничке детаље, европарламентарци мисле на
грађане који су их изабрали, а они највише осећају криминал, што је случај у Аустрији.
Једноставно, постоји страх да ће се с визном либерализацијом повећати број
криминалних дела, а самим тим и незадовољство наших бирача.
Како предупредити такав сценарио и створити климу да предлог о визној
либерализацији брзо добије сагласност ЕП-а?
– Потребна је добра аргументација Европске комисије која ће представити
предлог. Потребне су чврсте гаранције да визна либерализација неће допринети
порасту криминала на улицама наших градова. Неопходно је и да имамо јасну
слику о успешној примени Споразума о реадмисији. Због свега наведеног, не бих
дао као завршен посао брзи пролаз предлога ЕК о визној либерализацији кроз
Европски парламент, али је чињеница да ЕУ треба да се држи својих датих
обећања и у нашем је интересу да имамо визну либерализацију ако су сви услови
испуњени.
Какву улогу игра известилац ЕП-а за неку земљу кандидата или потенцијалног
кандидата за чланство у ЕУ?
– Врло је важно да известилац буде веома ангажован и да буде из једне од главних
партија у ЕП-у, јер је онда много лакше одрадити посао писања извештаја и доношења
резолуција. Потребни су известиоци – поготово у овој ситуацији, не баш повољној по
проширење – који имају капацитет и јаку вољу да озбиљно раде на свом послу
извештача ЕП-а и да имају довољно јак кредибилитет да обезбеде већину у Европском
парламенту за своје извештаје и резолуције.
У претходном сазиву ЕП-а ви сте, у име социјалиста, као свој први избор узели
Хрватску. Постоје ли шансе да, с обзиром на то да је Хрватска пред вратима ЕУ, ового
пута изаберете Србију, имајући у виду изузетно добре односе с председником Србије
Борисом Тадићем и да је владајући ДС ваша сестринска партија?
– Признајем да ме та идеја врло привлачи. Истина, с једне стране, волео бих да
завршим започ ети посао с Хрватском, али, с друге, мами ме и изазов да почнемо посао
са Србијом. О томе озбиљно размишљам, јер имам добре везе са српским
политичарима, познајем ситуацију. А Србија је најважнија земља у региону. Моја
идеја је да морамо што више тога да урадимо да удаљимо Србију и од помисли на
изолацију, и онда да је доводемо у позицију у којој ћемо моћи да пронађ емо неко
решење за питање Косова с којим би Србија могла да живи. Али, хајде да сачекамо
резултате избора и видимо која ће група бити најјача и какав ће избор имати.
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Антрфиле : Срби у Аустрији
Аустријски Срби су до сада по правилу гласали за вашу Социјалистичку партију. Да ли
се бојите да „удварање“ лидера екстремне деснице Карл-Хајнца Штрахеа Србима у
Аустрији, поготово око питања Косова, може променити ту традицију?
– Увек смо имали Србе у Аустрији који су били веома националистички
настројени и можда они сада виде у господину Штрахеу добар избор. Али, Срби у
Аустрији врло добро знају да је све што су добили у Аустрији – захваљујући
социјалистима, и кад би зависило само од Штрахеа, они не би могли ни живети у
Аустрији јер се он залаже за Аустрију без странаца. Тако да мислим да ће неки
Срби гласати за Штрахеа, али да ће већина остати верна у давању подршке
социјалистичкој партији.
Хаг неће бити имун на Американце
Званични став Сједињених Држава од 1. јуна ће бити да Србија сарађује с Хашким
трибуналом. Колико таква позиција може помоћи Београду у одмрзавању Прелазног
споразума о трговини?
– Ако би амерички став имао утицај и на Брамерцов извештај о сарадњи Србије, било
би много лакше да стигнемо до позитивног циља, односно одмрзавања Прелазног
споразума о трговини. И поред тога, став Вашингтона ће, сам по себи, сигурно имати
утицаја на земље које су критиковале Србију због сарадње с Хашким трибуналом,
попут Холандије. Нема никакве сумње да ће став Сједињених Држава да сарађујете с
Хашким трибуналом имати врло позитивне ефекте на европске интеграције Србије.
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СРБИ ПОБЕДИЛИ У 15 ОПШТИНА
Курир, Страна : 3, Датум : 2.6.2009
БЕОГРАД - На управо завршеним локалним изборима у Хрватској Срби су
победили у 15 општина, каже Војислав Станимировић, председник СДСС, најјаче
странке Срба у Хрватској. Он је задовољан постигнутим резултатима јер ће се
тако омогућити бржи повратак прогнаних на њихова огњишта.
- У тим местима смо апсолутна већина и имамо 210 одборника. Општине у којима
ћемо формирати власт су Двор, Борово, Грачац, Врховине, Гвозд (некадашњи
Вргин мост), Маркушица, Неглосавци, Јагодњак, Трпиња, Крњак, Ервеник,
Кистање...
За 14 дана биће поновљени избори у Доњем Лапцу, док је у Удбинама у току
жалбени поступак, јер смо тамо однели победу за један глас више, а онда су нам то
поништили под изговором да су два листића била неважећа. Једино смо у општини
Плашки у Лици изгубили градоначелника - каже Станимировић. Према његовим
речима, успех СДСС тим је већи што у хрватској постоји укупно пет српских странака.
- Остале четири српске странке освојиле су укупно 23 мандата. У градовима смо лоше
прошли јер наш коалициони партнер на државном нивоу ХДЗ није испунио
обећања везана за откуп српских станова. Због тога смо изгубили у Белом
манастиру. Ипак, и са оваквим успехом моћи ћемо да радимо на повратку нашег
народа на његова огњишта. Тренутно има 40.000-50.000 људи који циркулишу на
релацији Србија - Хрватска. Њима ништа не значи да се врате у своје куће ако
немају посла - указује Станимировић.
И Саша Милошевић, заменик председника Српског националног већа у Загребу и
потпредседника СДСС Милорада Пуповца, задовољан је оствареним резултатима јер је
за њихову странку гласало 88 одсто српских бирача.
- У неким местима као што су Гвозд, Сисак, Мајур и Петриња смо направили
помак. У Личко-сењској жупанији смо добили неколико већника више него на
претходним изборима. Слично је и у Пожешко-славонској жупанији - истиче
Милошевић.
НЕСЛОГА УМАЊИЛА УСПЕХ
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 2.6.2009
Срби у Хрватској делимично задовољни резултатима локалних избора
После другог круга локалних избора у Хрватској, Срби су обезбедили учешће у девет
од 11 општина у којима су имали кандидате. Представници Срба сматрају да би
резултати били знатно бољи да је међу њима било јединства

БЕОГРАД - Према незваничним резултатима прекјучерашњег другог круга локалних
избора у Хрватској, Срби су обезбедили учешће у власти у девет од 11 општина у
којима су имали кандидате.
Председник асоцијације која окупља 30 друштава и удружења Срба избеглих из
Хрватске Милојко Будимир рекао је за Глас да је постигнут успех, али да нема
разлога за задовољство.
- Постигли бисмо боље резултате да је међу Србима у Хрватској било јединства.
Уочи првог круга формирано је неколико странака, а у Грачацу су се појавила и
два независна кандидата који су умањили могућност постизања бољих резултата
српских странака. Самостална српска демократска странка Војислава Станимировића
победила је у личким општинама Грачац и Удбине, као и у далматинским општинама
Обровац и Кистање. Српска народна странка, коју је основао покојни Милан Ђукић, у
власти је у Плашком. На изборе је изашла и Демократска партија Срба Вељка Жакуле, а
у Вуковару се гласало и за Партију подунавских Срба Радета Лесковца - каже Будимир.
Потпредседник Самосталне српске демократске странке Милорад Пуповац у изјави за
Глас навео је да је у неким срединама ова странка постигла боље резултате него пре
четири године, али да су у појединим општинама подбацили, те да из тога морају
извући поуку. - Ми смо као странка ишли самостално на изборе, сачували смо шта смо
имали, а у неким срединама смо појачали утицај. Али, негде смо и подбацили, као на
пример у Вуковару и Белом Манастиру. У наредном периоду морамо се потрудити да
исправимо пропусте - рекао је Пуповац, који је у суштини задовољан постигнутим и
очекује да ће њихов утицај бити појачан.
Пред ССДС је још један озбиљан задатак - припреме за изборе који ће уследити
кроз три месеца, а на којима ће се бирати заменици жупана, градоначелника,
начелника општина и већници. Пуповац очекује да ће на ове изборе, поучени
искуством прекјучерашњих, изаћи спремнији и постићи успех.
Антрфиле : И даље грађани другог реда
Милојко Будимир истиче да после оваквих изборних резултата Срби очекују да
им се омогући бољи живот и створе услови за повратак.
- Како у Хрватској није до краја изведена децентрализација, односно власт у
локалу није ојачана, и даље се о свему одлучује у Загребу, па Срби не могу много
да утичу, нити било шта да промене. Зато ће и даље бити грађани другог реда.
Сада очекујемо од међународне заједнице да утиче на демократске промене и
одреди критеријуме како Срби не би били дискриминисани - закључује Будимир и
додаје да после ових избора није битније измењен однос снага између две најјаче
странке у Хрватској - ХДЗ и СДП.

БЛОКИРАН ПОВРАТАК
Курир, Страна : 3, Датум : 2.6.2009
Б. ГРАХОВО - Начелник општине Босанско Грахово Урош Макић изјавио је да на
обнову у овој општини у Федерацији БиХ чека 1.400 српских стамбених објеката,
од којих је 200 станова на које предратни корисници имају станарско право.
- Због недостатка средстава за обнову, блокиран је повратак избеглих Срба, а и оних
3.500 који су се вратили живе у веома тешким условима - рекао је Макић.Он је навео
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да је један од главних разлога што је живот Срба повратника постао
неподношљив због дискриминаторског односа кантоналних власти, предвођених
Хрватском демократском заједницом, према општини Босанско Грахово.
И ПОГИБИЈЕ ДЕЦЕ СУ БИЛЕ „КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА”
Политика, Страна : А8, Датум : 2.6.2009
Током бомбардовања НАТО-а, у својим домовима, двориштима или избегличким
колонама настрадало је 81 дете
„... Па тада смо ми хтеле да правимо колаче, моја сестра Јуца, то смо хтеле да буде за
тату... Онда смо ми кренули да купимо нешто за те колаче... Моја сестра и ја смо биле
позади, а сестра Јуца и Оља и Мирко били напред, кренули су да пређу мост у Мурину.
И онда је долетела та бомба и они су погинули... Сахранили су их тамо на гробљу...”
Овако је пре десет година, тада седмогодишња, Теодора испричала судском вештаку
како су за време НАТО агресије погинули њена рођена сестра, сестра од тетке и друг на
мосту у Мурину 30. априла 1999. године. Од 24. марта, када је почело НАТО
бомбардовање, па наредних 78 дана, укупно је убијено 81 дете.
Тачно пре једне деценије у Србији деца су страдала у својим домовима, у двориштима,
аутобусима, возовима, на пашњацима док су чувала стоку... За њихову смрт нико није
одговарао, цивилне жртве тада је НАТО оправдавао злогласним термином
„колатерална штета”.
– Читамо у медијима да је, због деликта студента Миладина Ковачевића, у Америци
исплаћена накнада оштећеној жртви у износу од 900.000 долара. Целокупно јавно
мњење САД једва се смирило, пошто је то обештећење плаћено. Претило се и
санкцијама... А шта ћемо ми да кажемо? Како наша јавност да се смири због 81
убијеног детета? – пита се Живојин Алексић, криминалиста и професор на Правном
факултету у Београду.
Алексић је и рецензент књиге докумената „Деца оптужују”, коју је издала
Југословенска комисија за сарадњу са Уницефом 2000. године, а говори о деци убијеној
током бомбардовања. Исту књигу југословенски Комитет за злочине предао је Хашком
трибуналу.
– Имао сам ту част и тугу да будем рецензент ове књиге, коју је приредио сада покојни
Илија Симић. Ово је најтужнија рецензију у мојој научној каријери, зато што ова
књига, о којој је реч, представља крик и вапај за правдом и обештећењем – истиче
Алексић.
У књизи налазимо списак убијене деце, њихове податке, фотографије из породичног
албума, али и фотографије лешева... Све су то потресне приче и слике које се тешко
заборављају. Рецимо, најмлађе убијено дете имало је између три и четири месеца.
Страдало је на путу Призрен – Сува Река приликом бомбардовања колоне албанских
цивила. У тој колони погинуло је укупно 23 детета.
– По свим правилима кривичног поступка, обављени су увиђаји и обдукције.
Погибије деце су током бомбардовања 1999. године документоване, а прикупљени
докази правно валидни – каже Алексић.
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СИРОТИЊА ОД РОЂЕЊА
Вечерње Новости, Страна : 6, Датум : 2.6.2009
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
Међународни дан детета јуче је обележен и у Србији, али не празничном
атмофером већ упозорењима. Најмање 300.000 малишана је у зони сиромаштва, а
ефекти кризе још је додатно продубљују.
Међу најугроженијима су - пубертетлије. Истраживања о потрошњи су показала да
деца испод 13 година троше изузетно мало новца и да је чак 21 одсто деце сиромашно!
По овим подацима, она су у знатно горој позицији од старијих грађана, међу којим је
сваки десети на рубу преживљавања.
Највећи проценат бедом погођених малолетника одраста у великим породицама, у
селима југоисточне и западне Србије, или су део мањинских група - Рома,
избеглица, расељених...
- У сиромашним породицама неухрањене бебе, лакше од 2,5 килограма, рађају се дупло
чешће него у просечним породицама, а у оваквим породицама су и двоструко чешћи
случајеви њиховог заостајања у развоју - оценила је Ан-Лиз Свенсон, директорка
Уницефа за Србију, Хрватску и Црну Гору.
У Србији тако скоро свако пето дете живи у сиромаштву и тиме повећава ризик да
пунолетство дочека у социјалној изолацији.
ИЗЛЕТ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Блиц, Страна : 8, Датум : 2.6.2009
Педесетак штићеника Дома за децу и омладину без родитељског старања „Душан
Радовић" из Ниша отпутоваће на једнодневну екскурзију захваљујући средствима
која су скупљена од продаје улазница за хуманитарни концерт „Музика за дечји
осмех", који је одржан 13. маја у сали Факултета уметности. Концерт је организовао
Ротаракт клуб „Константин Велики" из Ниша.
- На концерту смо скупили нешто више од 60.000 динара. Нишлије су препознале нашу
жељу да помогнемо деци која нису крива за то што живе у дому. За тај новац ћемо им
организовати излет до Јагодине, јер желимо да и ови малишани посете зоолошки врт у
том граду. Сигурна сам да ћемо их обрадовати јег деца воле да виде животиње. Циљ
нам је да им ова екскурзија остане у лепом сећању за наше најмлађе суграђане. При
повратку из Јагодине деца ће посетити манастир Липовац.
- Ту ћемо за штићенике и васпитаче из Дома организовати ручак - каже Јована
Солуновић из Ротаркат клуба. Чланови овог клуба су активни у организовању
хуманитарних акција прикупљању средстава за децу без родитеља, болесну децу,
штићенике Дома у Кулини, децу избеглих и расељених особа.
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PRESS CLIPPING
Среда 03.06.2009. год

МИ СМО РОБОВИ!
Курир, Страна : 14, Датум : 3.6.2009
Убијамо се од посла, а плате нема, тврде радници угоститељско-туристичког предузећа
„Ромулијана“ у Гамзиградској бањи, који су ступили у штрајк
ЗАЈЕЧАР - Радници угоститељско-туристичког предузећа „Ромулијана“ у
Гамзиградској бањи код Зајечара, њих 55, јуче су ступили у генерални штрајк,
тражећи од послодавца исплату 12 заосталих плата, уплату доприноса за пензионо и
здравствено осигурање, као и потписивање колективног уговора о раду.
Штрајк запослених у овом предузећу подржали су Самостални синдикат, као и АСНС,
који је већински.
- Убијамо се од посла! Хотел „Гамзиград“ са осталим пратећим објектима одлично
ради, капацитети су попуњени више од 70 одсто, а ми не добијамо ни динар за свој рад
- причају незадовољни радници.Они су и прошле године штрајковали, и тада им је,
како кажу, директор Милисав Јовановић обећао да ће бити боље, уплатио неколико
зарада, а онда је наставио по старом.
- Директор је врло арогантан, прети нам отказима уколико ступимо у штрајк, као и
стечајем, због кога ћемо сви на биро. Нећемо моћи више ни да се лечимо, јер нам не
уплаћује доприносе за здравствено осигурање. Третира нас горе него робове, јер су
робовима обезбеђивали бар храну и смештај - истичу запослени, који су обезбедили
минимум рада, тако да, тврде они, гости неће трпети због њихове муке.
Запослени оптужују директора да је лошим и несавесним пословањем довео предузеће
у блокаду и траже да се његовим радом позабаве правосудни органи. Директор
Милисав Јовановић каже да би се и сам придружио штрајкачима, јер ни он не
прима плату, али да с позиције у којој се налази није у могућности да то уради.
- Предузеће је у блокади од новембра прошле године, али не мојом грешком, већ
због једне бесмислене одлуке државе. С обзиром на то да смо од 1991. године на
смештају имали избеглице, за које још увек спремамо храну, то смо ПДВ на име
смештаја као некатегорисани објекат плаћали осам одсто, али је држава потпуно
неосновано нашла да је требало да плаћамо 18 одсто и ретроактивно зарачунала
камату, те нас је Републичка пореска управа блокирала за 11.600.000 динара.
Искористили смо сва правна средства и тренутно водимо управни спор код Врховног
суда. Ова блокада нас је вратила десет корака уназад - истиче Јовановић и додаје да је
предузеће „Ромулијана“ годинама у кризи. Због тога је оно прошле године из
друштвеног предузећа пререгистровано у државно, али проблеми нису решени. У току
је процес приватизације, али се чека уредба Владе Србије за угоститељске објекте у
бањама.
Антрфиле : Директор: Отераћемо госте!

Директор Јовановић сматра да предузеће из ове ситуације не може да изађе
штрајком, већ једино деблокадом рачуна или приватизацијом. Стечај, како каже,
не иде никоме у прилог.- Штрајк на почетку туристичке сезоне не шаље добру поруку
нашим потенцијалним гостима - каже директор Јовановић.

НОЋНИ ИЗБОРНИ ПРЕОКРЕТ У УДБИНИ
Политика, Страна : А21, Датум : 3.6.2009
Најнеобичнији случај на протеклим локалним изборима у Хрватској збио се у овој
општини, где је до поноћи водио кандидат СДСС-а, а затим га за један глас победио
кандидат ХДЗ-а
Од нашег сталног дописника
Загреб – У Хрватској се још увелико коментаришу резултати другог круга
локалних избора, па је сад на ред дошао и избор неколико стотина начелника
општина (укупно градова и општина сада у РХ има 550, док их је 1990. било 105).
Најнеобичнији случај догодио се у Удбини у Лици, где је до сада осам година на
челу општине био представник Срба (јер су већина становника), а сада ће бити
Иван Пешут из ХДЗ-а. Ни то не би било необично да изборна победа није
остварена са само једним гласом преваге.
Иван Пешут, економиста по занимању, тврди да је то постигнуто јер су за њега наводно
гласали и многи Срби: „Вратио сам након осам година хрватску власт у Удбину
захваљујући уз Хрвате и гласовима око 200 Срба који су били превага за моју победу.
Поносан сам што су Срби препознали мој предизборни програм суживота који им
је нудио Хрват”, изјавио је он одмах после пребројавања гласова.
На другој страни, у редовима Самосталне демократске српске странке чији је кандидат
за начелника општине Слободан Бјелобаба за само један глас изгубио „Ми смо
приликом првог пребројавања гласова имали један глас више, после је уследила
изборна хемија. Жалићемо се свима, јер смо покрадени”, каже Милан Узелац који
је био кандидат за заменика начелника општине.
У првом кругу избора кандидат ХДЗ-а за начелника општине добио је 527 гласова (47,7
одсто), из СДСС-а 476 гласова, а из СДП-а 196 (чији су симпатизери такође листом
Срби). Занимљиво је да већину у општинском већу чине представници Срба, а
начелник општине је према овом из редова Хрвата, што само упућује да вођење
политике и доношење одлука у овој сиромашној личкој општини, из које је већина
српског становништва расута по свету у избеглиштву, уопште неће бити једноставно.

ТАЧИ ПОЛОЖИО КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА КУЋУ ПОРОДИЦЕ СПАСИЋ
Политика, Страна : А6, Датум : 3.6.2009
Приштина – Косовски премијер Хашим Тачи положио је јуче у селу Јанина Вода,
код Обилића, камен-темељац за кућу повратничке породице Спасић, чију
изградњу финансира косовско министарство за повратак и заједнице. Тачи је
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трочланој породици Спасић пожелео добродошлицу, на „ново Косово, мултиетничко и
толерантно”, преноси агенција Тањуг.
На питање новинара колико ће и где још оваквих кућа за повратнике бити
изграђено ове године на Косову, Тачи је одговорио: „Тамо где има потребе”.
Породица Спасић – Дарко, његова супруга Светлана и син Миљан – на повратак чека
три године, а пре две године су се званично обратили Програму УН за развој са
захтевом за повратак.
Градња куће за породицу Спасић је реализација прве фазе индивидуалног повратка
Срба и осталих неалбанаца на Косово. У овој фази треба да почне градња 44 куће за
индивидуални повратак, а до краја године тај број би требало да се удесетостручи.
У Министарству за повратак и заједнице имају око 650 захтева за повратак Срба у
овој години. Током прошле године на Косово се вратило 650 особа, што је најмање
од проглашења независности у марту прошле године. Од 1999. године на Косово се
вратило нешто мање од 20.000 људи од преко 200.000 расељених.
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Четвртак 04.06.2009. год

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ПОМОЋИ НА КИМ
Правда, Страна : 5, Датум : 4.6.2009
Министарство рада и социјалне политике Србије саопштило је да је од првог јуна
почела исплата помоћи материјално угроженим породицама на Косову и
Метохији. Како је прецизирано, реч је о новчаној накнади за месец април текуће
године.
Према подацима ресорног министарства, у Србији је регистровано око 255.000
социјално угрожених породица, а значајан удео чине породице избеглих,
прогнаних и расељених лица.

УКРАДЕНИ ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Страна : 13, Датум : 4.6.2009
ОБИЈЕН КОМЕСАРИЈАТ У НОВОМ САДУ
Просторије Комесаријата за избеглице у Новом Саду обијене су у ноћи између
другог и трећег јуна, а нестали су подаци о избеглим, прогнаним и расељеним
лицима која живе на подручју града. Како је за “Дневник” изјавио повереник за
избеглице у Новом Саду Слободан Вукашевић, из две канцеларије однета су два
кућишта компјутера, док су остали делови рачунара остали тамо где су били.
– У једном су базе података за све избеглице и прогнанике, а у другом за расељена
лица. Међутим, све смо имали сачувано и на диску и податке смо поново
инсталирали, тако да заправо нисмо прекидали рад.
Најважније је да ниједан податак није изгубљен – каже Вукашевић,
наглашавајући да избеглице, прогнани и расељени немају разлога за бригу да ће
имати било каквих компликација у вези с документима. Њему није познато шта би
могао бити мотив те пљачке. До сада се, каже, тако нешто није дешавало.
– Не знам због чега је неко починио ово кривично дело, полиција ће то испитати. Ми
смо обавестили и МУП и надлежне органе у граду. Међутим, судећи по томе шта је те
ноћи однето из наших канцеларија, могли бисмо рећи да провалнику циљ није био да
дође до материјалне користи, већ до података. Због чега, тешко је и претпоставити –
каже Вукашевић.

ПОСАО ЗА ТРУДНИЦЕ УЗ ПОМОЋ ГРАДА
Блиц, Страна : 12, Датум : 4.6.2009
Мере за подстицање рађања
Послодавци ће добијати новац из буџета
Због пада наталитета од 30 одсто и алармантног податка да свака трећа жена у
репродуктивном периоду није рађала, локална власт је одлучила да започне борбу
да град добије што већи број становника. Прва од тих је акција „Трудноћом до
посла“, у оквиру које ће послодавци добијати новац из буџета града да запосле
трудне жене.
- Новоформирани Савет за повећање наталитета мора хитно да предузме низ мера јер је
драстичан пад стопе наталитета у граду. Према статистичким подацима, 1985. на
хиљаду становника у Нишу је рођено 13, а прошле године девет беба. Уз то треба
имати на уму да је у Ниш после 1999. дошло око 15.000 расељених са Косова, који
традиционално имају више деце.
Формирали смо пет тимова: тим за породицу и подстицање рађања, тим за праћење
демографских података, тим за едукацију младих, тим за вантелесну оплодну и
здравствену бригу о деци и тим за медијску кампању промоцију здравља. Савет ће се
залагати да се на тржишту рада подстиче запошљавање младих незапослених родитеља.
Једна од првих акција је „Трудноћом до посла“, у оквиру које ће послодавци добити
материјални стимуланс да запосле трудне жене, јер ће им локална самоуправа давати
средства за плате. Те фирме ће добити бесплатну радну снагу. Захтеваћемо да се
појачано контролишу послодавци како би се онемогућила прикривена дискриминација
жена које желе да рађају децу - каже проф. др Јелена Војиновић, председница
Савета.Нишлијка Биљана Илић (30) прича да она као и већина њених другарица није
рађала јер нису решиле проблем запослења.
- Ретко се приватни послодавци одлучују да запосле жену са малим дететом. Знају да
мајка мора да одсуствује са посла чим се дете разболи. Не могу са дипломом правника
да се запослим пет година. Надам се да ћу добити посао у оквиру те акције - прича
Биљана.
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НОВИ СТАНОВИ ИЗБЕГЛИМА
Правда, Страна : 18, Датум : 5.6.2009
КУРШУМЛИЈА - Око 80 избеглица из Хрватске, БиХ, и расељених са Космета,
планирано је да се из колективног центра Селова надомак Куршумлије до августа
2010. пресели у нове станове.
За њих је немачка хуманитарна организација „АСБ", у сарадњи са УНХЦРом,
откупила 12 станова у новој стамбеној згради у насељу Расадник у Куршумлији.
Према речима Славољуба Милојковића, повереника за избеглице ове општине,
станови ће бити подељени трочланим и четворочланим породицама које годинама
живе у неадекватним условима.
ПОМОЋ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА
Данас, Страна : 11, Датум : 5.6.2009
Крагујевац
- На конкурсу Министарства економије и регионалног развоја за финансирање
јавних радова учествовало је 40 пројеката, а „зелено светло“ добила су 22, чија
вредност премашује 94,4 милиона динара. То је два и по пута више новца од суме
којом су јавни радови у Шумадији и Поморављу финансирани лане. Директорка
крагујевачке филијале Националне службе запошљавања Љиљана Петровић каже да је
међу одобреним јавним радовима највише оних из социјално-хуманитарне делатности,
затим одржавања животне средине и обнављања инфраструктуре.
Превасходни циљ јавних радова, према њеним речима, јесте то да се помогне
онима који најтеже долазе до посла, односно лицима са првим и другим степеном
стручне спреме који су и у незавидном материјалном положају. У тој категорији
су и особе са инвалидитетом, избеглице и расељена лица. На јавним радовима у
Шумадији и Поморављу ове године биће ангажовано 580 незапослених и махом
материјално угрожених житеља овог дела Србије.
ОЗБИЉНО УПОЗОРЕЊЕ
Курир, Страна : 7, Датум : 5.6.2009
НОВИ САД - Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности Родољуб Шабић оценио је јуче да крађа компјутера са личним подацима
више десетина хиљада лица из службених просторија повереника за избеглице у
Новом Саду није и не сме бити третирана као „обично кривично дело“.

- То што су у посед неовлашћених лица доспели лични подаци хиљада грађана
отварабезброј могућности за злоупотребе и представља озбиљну, реалну претњу за
права и интереса људи чији су то подаци - истакао је Шабић.
Овај случај би требало схватити као озбиљно упозорење да је однос према заштити
приватности грађана знатно испод неопходног нивоа.
- Кад је у питању заштита података о личности, озбиљно заостајемо иза не само
земаља Европске уније него и иза земаља из непосредног окружења. Ако је прво и
разумљиво, с другим не бисмо смели да се миримо, и зато је неопходно да без
одлагања почнемо да мењамо постојећу ситуацију“, нагласио је Шабић.
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ДОМ МНОГИМА ЈОШ ДАЛЕКО
Вечерње Новости, Датум : 21.6.2009, Страна : 8
СРБИЈА ЈУЧЕ ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА КАО РЕКОРДЕР У
БРОЈУ ЗБРИНУТИХ услед присилних миграција
Проблеми расељених и даље су првенствено - социјални
СВЕТСКИ дан избеглица јуче је у Србији обележен подсећањем на њихов
деценијски проблем, а уједно је послужио и као повод за покретање иницијативе
за трајно решавање избегличких питања. Наша земља је са 100.000 избеглих и
дупло више расељених прва у Европи по броју оних које је удомила услед
присилних миграција.
Према подацима Републичког комесаријата за избеглице и УНХЦР-а, у Србији
тренутно борави 104.246 избеглих људи, од чега је око 74 одсто из Хрватске, а 26
одсто из Босне и Херцеговине.
- Србија и даље третира избегле и расељене као трошак уместо као ресурс - сматра
Миодраг Схестха, извршни директор Групе 484, невладине организације која се бави
проблемима ове велике популације. - У време беле куге, у нашу је земљу дошао велики
број људи, који су радно способни и вољни да привређују. И док Европа увози кадрове,
ми не умемо да искористимо оно што имамо.
Тако је проблем избеглих и расељених, и након 18 година колико је прошло од
првих сукоба на подручју бивше Југославије, првенствено - социјални. И даље је
без смештаја и с приходима испод границе сиромаштва око 41 одсто избеглих. Око
33 одсто нема посао, а чак 6.000 и даље станује у колективним центрима.
Ипак, свега пет одсто их је вољно да се врати у земље из којих су прогнани. У БиХ
се вратило 31 одсто, а Хрватску свега 18 процената, а у остале земље отишло је око
49.000. Више од 200.000 избеглица и прогнаних добило је држављанство Републике
Србије.
Зато ће се највише новца утрошити у интеграцију оних који су одлучили да остану
у Србији. Према најавама српског комесара за избеглице, Владимира Цуцића, у
овој је години ЕУ наменила Србији око 16 милиона евра, а УНХЦР 523.000 евра за
решавање избегличких питања.
- А од Централне европске банке је обезбеђено десет милиона евра за избеглице
који могу да отплаћују стамбене кредите - потврдио је српски комесар за
избеглице Владимир Цуцић.
Антрфиле : НАЈТЕЖЕ НА КОСОВУ
НАЈУГРОЖЕНИЈА популација су интерно расељени. Реч је о 20.000 људи који су
истерани из својих домова али који никада нису напустили Косово и Метохију,
већ су се само селили у друге српске средине у тој покрајини. Њихова је позиција

најнеповољнија јер немају могућности да се интегришу у својим новим срединама
пошто власти упорно инсистирају на њиховом повратку.
НОВАЦ ЗА СМЕШТАЈ
ЗА прихват и збрињавање из буџета Србије је до сада издвојено више од 250
милиона евра. Од тога 42 милиона за смештај у колективне центре и социјална
давања, 72 милиона за здравствену заштиту и 150 милиона за образовање. До сада
је у оквиру програма интеграције кроз различите програме стамбено збринуто
30.400 особа, у шта је Србија уложила 56 милиона евра, с тим што је највећу помоћ
обезбедио УНХЦР, а последњих година је водећу улогу у подршци програмима
интеграције преузела ЕУ.
НА КОСОВО ЖЕЛИ ДА СЕ ВРАТИ 3.500 СРБА
Курир, Датум : 21.6.2009, Страна : 4
УНХЦР
ПРИШТИНА - Косово пружа довољну сигурност за повратак расељених и избеглих
особа, изјавио је поводом Међународног дана избеглица, 20. јуна, шеф мисије Високог
комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) на Косову Херман Штурволд, а преноси
дневник Коха диторе.
- Мислимо да је сигумост на Косову довољна за повратак расељених и у већини
случајева нема разлога за страх - рекао је Штурволд. Према његовим речима,
„подршка и ангажовање институцјја Косова, али и међународних организација",
довели су до повратка неких исељеника на Косово, док око 3.500 изражава жељу
да се врати.
НАСТАВЉА СЕ ГРАДЊА КУЋА ЗА ПОВРАТНИКЕ
Курир, Датум : 21.6.2009, Страна : 4

ИСТОК - Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић
посетио је јуче Црколез код Истока, где је у завршној фази изградња две куће за
повратнике.
Он је, како преноси КиМ радио, рекао да су села Црколез, Бање и Суво Грло прошла
тежак период и повратак Срба у ова места по његовим речима даје простор за умерени
оптимизам. Оно што Министарство за Косово и Метохију може да уради јесте да
настави са изградњом оваквих објеката - рекао је Ивановић и изразио забринутост због
чињенице да осмогодишњу школу похађа само шест ученика. - То је најбољи
индикатор стања. Мало ко ће се усудити да доведе децу ако стање није потпуно
безбедно - рекао је Ивановић.
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СРБИЈА ПРВА У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 21.6.2009, Страна : А11
Србија је и ове године 20. јун, Светски дан избеглица, дочекала као прва на листи
земаља у Европи и 13. у свету по броју избеглих и расељених, с више од 307.000
особа које још живе ван својих домова.
Шеф мисије Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) на Косову Херман
Штурволд оценио је да „Косово пружа довољну сигурност за повратак расељених и
избеглих особа”, преноси Бета.
„Мислимо да је сигурност на Косову довољна за повратак расељених и у већини
случајева нема разлога за страх”, рекао је Штурволд. По његовим речима, „подршка и
ангажовање институција Косова, али и међународних организација” довели су до
повратка неких исељеника на Косово, док око 3.500 изражава жељу да се врати.
С друге стране, шеф Мисије ОЕБС-а амбасадор Вернер Алмхофер позвао је јуче на
складније кораке како би се унапредио повратак избеглих. Он је истакао да
централне и локалне власти већом посвећеношћу и спровођењем пројеката
везаних за повратак морају створити услове погодне за одржив повратак свих
расељених лица.
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ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Глас Јавности, Датум : 22.6.2009, Страна : 15
ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 20 СТАНОВА У ПЕТРОВЦУ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - У Петровцу на Млави завршен је конкурс за доделу 20
станова који се граде за избеглица и социјално угрожено локално становништво.
У новој стамбеној згради, која се подиже у близини колективног центра
„Касарна", у 16 станова уселиће се избеглице из овог центра, а у четири локално
социјално угрожене породице. На конкурс за доделу станова пријавиле су се 32
породице, од којих су 22 из колективног центра, 12 живи у приватном смештају, те
20 локалних породица. Стамбена комисија требало би да 30. јуна донесе коначну
одлуку ко ће уселити у станове.
За ову стамбену зграду, која се подиже у оквиру пројекта „Социјално становање у
заштићеним условима", локална самоуправа обезбедила је земљиште и неопходну
комуналну инфраструктуру. Десет станова имаће површину од 22 до 25 квадрата,
осам ће имати 30 квадрата, а два стана по 40 квадрата.
За време ратова на простору некадашње СФРЈ, у петровачку општину пристигло је око
1.200 избеглица. Половина њих нашла је приватни смештај, док су остали смештени у
стару петровачку касарну. Од 600 особа, данас ту живи њих 230. Пошто ће овај
колективни центар морати ускоро да се затвори, решење за смештај једног броја
породица је у изградњи стамбених зграда. Прва зграда, са 44 стана, у коју је уложено
630.000 евра, усељена је у јулу 2007. године.
Градилиште поред колективног центра „Касарна" недавно је обишао Метју
Џонсон, представник сектора америчке Владе за помоћ земљама са избеглим и
расељеним лицима, који финансира поменути објекат. Џонсон је тада најавио
могућност за подизање још једне зграде за решавање стамбених проблема угрожених.
Меморандум о изградњи 20 станова прошле године потписали су представници
локалне самоуправе, Центра за социјални рад Петровац и Жагубица и хуманитарне
организације „Хаус инг центар", која финансира изградњу.

НИ ГОВОРА О ПОДЕЛИ ПОКРАЈИНЕ
Правда, Датум : 22.6.2009, Страна : 2
МИНИСТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ГОРАН БОГДАНОВИЋ ПОРУЧИО
Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић успротивио се идеји поделе
покрајине и казао да повратак Срба и других неалбанаца не зависи само од новца,
већ од физичке и правне сигурности за нормалан живот.

- Новац јесте потребан да би се њима обезбедили услови за повратак, али људи
који желе да се врате морају, пре свега, имати нормалне услове за живот - казао је
Богдановић. Он је додао да се морају створити услови за одрживи опстанак, да људи
који се враћају могу да живе безбедно, од свог рада и да могу да планирају будућност
своје деце. Коментаришући изјаве да је подела Косова једино решење, Богдановић је
истакао да Влада никада није разматрала ту идеју и да је сигуран да је никада неће ни
разматрати.
- Волео бих да ми заговорници поделе објасне како би исцртали ту линију без
турбуленција, етничких напетости и нових сукоба - рекао је Богдановић. Он је
напоменуо да јужно до Ибра живи више од 60 одсто Срба и да се тамо налазе
цркве, манастири и други споменици српске историје и културе.
- Уосталом, зашто бисмо делили нешто што је наше? - упитао је Богдановић.
ПОБОЉШАН ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 22.6.2009, Страна : 10
У Панчеву је положај избеглих и интерно расељених „знатно побољшан" у протеклих
неколико година, изјавио је представник Повереништва за избеглице у том граду, Зоран
Граовац.
- На територији града регистровано је 13.945 избеглих и 1.600 расељених, и град је
већини обезбедио нормалне услове за живот - рекао је Граовац поводом Светског
дана избеглица. Граовац је рекао да је у протеклих неколико година обезбеђен
кров над главом за 150 породица.
ПОДСТИЦАЈ
Вечерње Новости, Датум : 22.6.2009, Страна : 12
БЕОГРАДСКА филијала НСЗ саопштила је да послодавци који отварају до 50 нових
радних места имају право на субвенцију од 80.000 динара по новозапосленом.
Послодавац мора да запосли радника са евиденције НСЗ, а приоритет ће имати
они који запосле особе са инвалидитетом, припаднике ромске националности,
жене старије од 45 година, мушкарце преко 50 година, дугорочно незапослене,
избегла и расељена лица, особе у реадмисији и жене.
ТУГУ ПЕСМОМ ЛЕЧЕ
Вечерње Новости, Датум : 22.6.2009, Страна : 31
КРАЈИШНИЦИ ДРУЖЕЊЕМ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Од Београда до Шида, са десне стране Дунава и леве
обале Саве састали се Крајишници, бивше избеглице у хотелу „Сирмиум“ у
Сремској Митровици, баш на Међународни дан избеглица, састали се да се
подсете на родне крајеве, Лику, Кордун , Банију, Папук, Босанску крајину... да

запевају крајишку ојкачу, да их жеља мине, да се подсете на обичаје, комшије, на
родна огњишта.
Баш на Међународни дан избеглица, Крајишници певају и играју, у колу су, нису више
у избегличким колонама. Овде у питомом Срему пружена им је братска рука, помоћ,
осмех, комшијски позив на кафу и ракију.
- То се не заборавља. Не одјавамо се ми, већ, једном тако, годишње пожелимо да се
„вратимо“ у родне крајеве, да се сетимо и да се видимо. Пребројимо оне који су успели,
они који су се вратили, и оне којих више нема међу нама. Овде смо, добро нам је, ако
човеку коме су силом почупани корени, може игде бити добро. Вуче нешто родном
крају, одзвања крајишка песма ојкача, па се ми састанемо, испевамо, деци објаснимо
одакле смо, да не забораве. Волим ја и сремске тамбураше, али, не умем да објасним каже професор Слободан Вујичић, председник Заједнице Срба из Хрватске и Босне и
Херцеговине.На то Светозар Ивковић, из Вргинмоста, већ проверени Сремац, нуди
ракијом.
- Пробајте ову сремско-кордунашку ракију стару десет година - каже Светозар, и
додаје. - Видите ракија је печена у Срему, од сремске шљиве, а како је казанџија био
Кордунаш, онда је то сремско-кордунашка ракија, најбоља комбинација за мамурлук.
На подијуму хотела „Сирмијум“ смењују се оркестри и изворне крајишке певачке
групе.
„Прелџије“ из Београда, „Носталгија“ из Сремске Митровице „Српска Тромеђа“ из
Батајнице, „Петрова гора“ из Сремске Митровице, „Млинари“ из Инђије, „Звуци
Баније“ из Сремске Митровице...
ОТКАЗИ ПО НАЦИОНАЛНОМ КЉУЧУ?!
Прес, Датум : 22.6.2009, Страна : 16
У апатинском КТЦ-у од почетка године без посла је остало 17 радника.
Отпуштени тврде да је „радио“ национални кључ против Срба јер су радници
хрватске националности остали на радним местима
АПАТИН - Од почетка године из апатинског КТЦ-а (хрватска компанија „Крижевачки
тржни центар“), од 50-ак запослених, отпуштено је 17 радника. Наредних дана на улици
ће остати још троје, а најављују се и нови откази. Симптоматично је да без посла
остају само избеглице и домаћи Срби, док су сви Хрвати остали на својим радним
местима, тврде бивши радници КТЦ-а, који су у суботу организовали протестни
скуп испред КТЦ-а.
Брачни пар Радмила и Гордан Брдар без посла су остали у размаку од само три месеца.
Обоје су радили у КТЦ-у, он у праоници, од краја 2006. године, она у продавници, на
одређено, од прошле године. Гордану је отказ уручен у марту, Радмили пре неколико
дана.
Трећи пут на улици
- Ово нам је трећи пут у последњих 18 година да остајемо на улици. Са два сина 1991.
године морали смо да одемо из Госпића. Привремено уточиште смо пронашли у Доњем
Лапцу, који смо у „Олуји“ морали да напустимо четири године касније. Изгледа да ни у
Србији нема живота за нас. Тек смо мало стали на ноге, ево нас опет нигде - очајна је
Радмила, док се њен супруг пита да ли је случајно то што међу отпуштенима нема

ниједног радника хрватске националности, већ су листом у питању избеглице или
домаћи Срби.
- Готово половина радника је хрватске националности, али нико од њих није остао
без посла. Од 10 избеглица досад је нас шесторо добило отказ. Остали отпуштени
су домаћи Срби. Више него очигледно је да су прорадили кланови и личне везе, тј.
кућна пријатељства.
Гордан, додаје да ће, заједно са осталим колегама, тужити фирму јер им је оспорено
право на отпремнину, па и на годишњи одмор, на који су имали законско право, за који
им је одговорено „да га искористе код следећег послодавца“.Тридесетогодишњи
Дражен Бакић је избеглица из Осијека, а у КТЦ-у је радио више од две године. Пре
отказа константно је, како тврди, био изложен мобингу шефа техничког одељења, на
ком је радио.
- Кад више нисам могао да трпим свакодневна шиканирања, у присуству
претпостављених сам се пожалио на однос шефа према мени. После три дана ми је
уручен отказ - каже Бакић.Његову причу потврђује и двадесетчетворогодишња Миљана
Кокић, избеглица из Подравске Слатине, која је две и по године радила на каси и такође
трпела свакодневна иживљавања контролорке.
Није било мобинга
- Сад ми је јасно да је психичко малтретирање, којем смо били изложени свакодневно,
било систематско, само са намером да нас отерају - тврди Миљана.„Најсвежије“
решење о отказу уручено је у петак Александру Дмитровићу (29) из Пригревице,
једином квалификованом виљушкаристи у апатинском КТЦ-у.
- Мене су отпустили, а двојицу преосталих магационера натерали да полажу испит за
управљање виљушкаром, и то о свом трошку, уз претњу да ће им, уколико одбију,
уследити што и мени, отказ - каже Александар.
По речима Емилије Ковачић, директорке апатинског КТЦ-а, одлука о отпуштањима је
донета на нивоу управе, а изазвана је економском кризом.
- О томе ко ће добити отказ нисам одлучивала ја, већ управа из Суботице. Међутим,
национална припадност није утицала на то ко ће отићи. Ни сада не знам ко је које
националности, нити ме то интересује, ти људи ме занимају искључиво као радници.
Лаж је и да су поједини били изложени мобингу. Разумем њихову огорченост, али
оптужбе не стоје, каже директорка КТЦ-а - додајући да је и она избеглица из Хрватске.
Антрфиле : Решење без образложења
Јелени Дражић је само месец дана после повратка са породиљског одсуства уручено
решење о престанку радног односа.
- Кад сам била у петом месецу трудноће, због посла који је захтевао тежи физички рад,
који нисам могла да избегнем, морала сам на одржавање трудноће, јер је постојала
опасност да изгубим бебу. Кад сам се вратила са породиљског, после само месец дана
добила сам отказ, без образложења - каже Јелена.
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ВОЈВОДИНИ
Правда, Датум : 23.6.2009, Страна : 7
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглицама и УНХЦР потписали су јуче
уговор вредан 200.000 евра, за куповину сеоских кућа у Војводини за 25 породица.
Уговор су потписали директор Фонда Дејан Павловић и шеф представништва
УНХЦРа у Србији Ленарт Коцалајнен, саопштио је Покрајински секретаријат за
информације. Коцалајнен је најавио да је у плану скоро потписивање са
Комесаријатом за избеглице уговора у вредности од 700.000 долара, за подршку
локалним акционим плановима у српским општинама.

БЕСПЛАТНИ АДВОКАТИ ЗА СИРОМАШНЕ
Правда, Датум : 23.6.2009, Страна : 11
ПОТПИСАН
УГОВОР
ВОЈВОЂАНИМА

О

ПРАВНОЈ

ПОМОЋИ

НАЈУГРОЖЕНИЈИМ

У Новом Саду је потписан уговор о спровођењу Пројекта бесплатног правног
заступања сиромашних грађана пред судовима у Војводини. Уговор су потписали
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу,
Адвокатска комора Војводине и 19 војвођанских општина. Покрајински секретар за
локалну самоуправу Јадранка Бељан Балабан је рекла да је задовољна тиме што велики
број општина жели да се укључи у пројекат и сиромашним грађанима помогне
решавање правних питања.
- Примена овог модела бесплатне правне помоћи на целој територији Војводинеће
омогућити његову доступност свим грађанима који испуњавају услове, независно од
тога у којој општини имају пребивалиште - рекла је Бељан-Балабан. Грађани који
желе бесплатну помоћ морају имати стално пребивалиште или боравиште,
односно избеглички статус у Војводини и да нису ангажовали адвоката.

ИЗБЕГАВАЊЕ РАЗГОВОРА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Данас, Датум : 23.6.2009, Страна : 6
Изражавамо незадовољство садржајем интервјуа који је ваша новинарка Снежана
Чонградин урадила са предсједником Хрватске господином Стјепаном Месићем.
Сматрамо недопустивим не поставити питање о повратку избјеглица и њихове

имовине шефу државе која је још увијек главна препрека провођењу Сарајевске
декларације и регионалном затварању круга избјегличке несреће на Балкану.
Ни у набројаним препрекама приступању ЕУ уважени предсједник Месић није ни
поменуо овај проблем вјешто се фокусирајући на односе са Словенијом, и реформе у
правосуђу и јавној управи...
Напомињем да је БиХ вратила преко 95 одсто имовине избјеглим и расељеним
лицима и испунила све одредбе Анекса 7. Дејтонског мировног споразума, а
Хрватска ни трећину, а ето Хрватска је много ближа ЕУ него БиХ. То неко у
Европи зове правдом, а поштени људи на Балкану поновном завјером против БиХ
која је и послије свега највећа жртва крвавих сукоба из ближе прошлости. Не
замјерајте нам на овом писму, јер ми увијек гледамо да уграбимо прилику и изоштримо
питања која сви у региону вјешто избјегавају, и бјеже од проблема избјеглих и
расељених.
Истина је да сте у истом броју читаву страну 6. посветили међународном Дану
избјеглица и разговарали са избјеглим и расељеним лицима, али од нас мало зависи, све
је још увијек у рукама бахатих и неодговорних политичара. Добра је, рецимо, тема за
ваше новинаре, а веома незгодна за чланове наше владе или министре, па и самог
предсједника државе, како то мисле помоћи избјеглицама у овој години када су на
97.000 избјеглица издвојили из државног буџета свега милијарду динара што
износи 28 динара дневно по избјеглом лицу, и зашто је, рецимо, Министарство
вјера добило преко 850 милиона динара када тамо нема бескућника ни жртава
рата.
Читамо Данас годинама и сваки дан, а раније смо читали Нашу Борбу. Учините више за
нас јер је још увијек овдје више корумпираних и националистичких новина и новинара
који су увелико кумовали избјегличкој несрећи на простору бивше СФРЈ, а и данас
више подржаваје џелате него жртве. Е, ви не дајте да се то зло понавља. Раденко
Попић, предсједник Регионалног одбора за помоћ избјеглицама Војводине Нови
Сад
КОРАК БЛИЖЕ ХРВАТСКОЈ, КОРАК ДАЉЕ ОД БИХ
Дневник, Датум : 23.6.2009, Страна : 2
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА РЕГИОНАЛИЗАМ АЛЕКСАНДАР ПОПОВ СУМИРАО
РЕЗУЛТАТЕ НОВОСАДСКОГ САМИТА
Протест Полиција Косова раздвојила је јуче Србе и Албанце у насељу Брђани, у
северној Косовској Митровици, након што су Срби протестовали због изградње пута у
том насељу. Срби из Брђани најавили су, међутим, да ће и данас наставити протесте,
захтевајући да се пре повратка Албанаца омогући повратак Срба на Косово.
Они такође траже поштовање договора с представницима Унмика, по којем Срби
и Албанци могу обнављати своје куће у овом насељу у односу пет према пет.
Избори Одлука косовског председника Фатмира Сејдијуа да локални избори на Косову
буду одржани 15. новембра у косовским опозиционим партијама је окарактерисана као
“лоша”. Министар за КиМ Горан Богдановић рекао је, пак, да у Влади Србије још
није било разговора о томе да ли би Срби требало да учествују на локалним
изборима. Но, Самостална либерална странка, која окупља Србе на Косову,
намерава да учествује на изборима. Бојан Станојевић, шеф посланичке групе ЛС у
Скупштини Косова, каже да ће они изаћи на изборе без обзира на став власти у
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Београду. “Надам се да ће српски народ направити консензус и схватити да морамо да
одлучујемо сами о себи”, рекао је Станојевић. Директор Центра за регионализам
Александар Попов оценио је да би се ефекти нетом одржаног Самита државника
земаља централне Европе могли одразити на напредак у суседским односима на
Западном Балкану. У изјави за “Дневник” он је оценио да је у том погледу
најзначајнији билатерлани сусрет Самита онај између председника Србије и Хрватске,
Бориса Тадића и Стјепана Месића, пошто “осовина Београд–Загреб чини окосницу
односа у региону”.
– Важно је да се након лошег тренда, који је постојао у односима двеју земаља у
претходном периоду, а после одлуке Хрватске да призна независност Косова, крене
путем обнове међусобних односа. Јер, то доприноси релаксирању односа у целом
региону – сматра Попов. Он напомиње да је у том контексту нарочито позитивна најава
хрватског председника о решавању питања тајних оптужница за злочине почињене
током рата у Хрватској, али и да она представља признање да такви спискови постоје.
Наиме, подсетио је на то да су хрватске власти претходно негирале постојање тајних
оптужница, али су се ипак дешавала повремена хапшења одређеног броја повратника у
Хрватску, који су касније ослобађани.
– То је стварало страх код других који су размишљали о повратку. И зато је ова
Месићева најава веома значајна у контексту олакшања повратка избеглих који су
тренутно настањени у Србији, а желе да се врате у Хрватску – указао је наш
саговорник. По његовим речима, корак даље у нормализацији односа двеју земаља
може се очекивати и од најављене посете председника Србије Бориса Тадића
Хрватској, која би требало да се реализује у септембру. Попов, међутим, указује и на то
да је на Самиту пропуштена прилика да се слична порука емитује и кад је реч о
односима с Босном и Херцеговином, који су се, како је навео, последњих година свели
углавном на односе на релацији Београд–Бањалука. Он је, наиме, напоменуо да је та
прилика пропуштена пошто на Самиту нису била и преостала двојица чланова
Председништва БиХ, Жељко Комшић и Харис Силајџић, већ само председавајућ и
Небојша Радмановић.
– Да су представници сва три ентитета, односно сва три члана Председништав БиХ,
били на Самиту у Новом Саду, то би била најбоља порука да идемо у правцу пуне
нормализације односа. Међутим, индикативно је да Силајџић и Комшић нису дошли,
посебно након Комшићевог захтева да се подигне оптужница против Добрице Ћосића и
Зорана Лилића. Дакле, то показује да на релацији Београд –Сарајево имамо сталне
односе вруће–хладно, чему доприносе и неки тонови из Београда, као што је недавни
став министра Вука Јермића којим је оспорио право БиХ да буде у Савету безбедности
зато што, како је оценио, није права држава него протекторат. Све су то тонови који
кваре односе – указао је Попов.
Антрфиле : Специјални односи
Саговорник „Дневника”, иначе, подржава то што Србија инсистира на примени
Дејтонског споразума као његов гарант, али сматра да Београд мора отићи и корак
даљеод најава да специјалне односе, какве има с Републиком Српском, жели да
успостави и с Федерацијом. Јер се ни ту, како је приметио, не види целина БиХ. „Права
порука из Београда била би да желимо да успоставимо специјалне односе с Босном и
Херцеговином као целином”, поручио је Попов.

3

СТИГАО И ПРВИ МИЛИОН ИЗ АМЕРИКЕ
Дневник, Датум : 23.6.2009, Страна : 14
УНХЦР КУПУЈЕ 25 ПАОРСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
У Војводини ће 25 избегличких породица добити свој дом, саопштила је јуче
покрајинска влада након што је, у оквиру обележавања Светског дана избеглица,
потписан уговор који ће омогућити да се из фондова ЕУ обезбеди 200.000 евра за
куповину сеоских кућа за избеглице.
Уговор о сарадњи Војводине и Високог комесаријата УН за избеглице потписали су
директор Покрајинског фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима Дејан Павловић и шеф УНХЦРа у Србији Ленарт Коцалајнен. Ово је први пут
да УНХЦР у директној сарадњи с неком покрајинском институцијом реализује овакав
пројекат, који омогућава да из фондова ЕУ буде обезбеђен новац, овог пута 200.000
евра, којим ће бити стамбено збрињаване избеглице. Покрајински фонд ће од ових пара
купити сеоске куће за 25 породица. Премијер Бојан Пајтић, који је присуствовао
потписивању уговора, каже да су избегла лица међу социјално најугроженијима у
земљи, а преко програма подршке досад је окућено око 600 породица, за шта је
утрошено око 200 милиона динара.
– У нашој покрајини неколико хиљада људи избеглих из Хрватске, БиХ и с Косова
добило је прилику да живи достојанствено и своју децу подиже у нормалним
условима, примереним 21. веку. Новац предвиђен уговором додатно снажи
настојања да наредних година буду решени проблеми ове изразито угрожене
популације и да људима који су решили да овде остану буде пружена таква
прилика, а онима који желе да се врате, за то такођ е обезбеде добри услови –
закључио је др Пајтић.
Коцалајнен уговор види и као „покушај да се испуне ранија обећања о већој
подршци интеграцији избеглица“, најављујућ и да је у плану потписивање
уговора с Комесаријатом за избеглице, вредног 700.000 долара, за подршку
општинским акционим плановима. Истакавши да је ЕУ један од највећи донатора
избеглица у Србији, Коцалајнен је захвалио Влади САД, која је свој први
допринос од милион долара упутила пре недељу дана.

ОПОРАВАК У БОГОВАЂИ
Блиц, Датум : 23.6.2009, Страна : 11
ДЕЦА
Више од 70 дечака и девојчица из социјално најугроженијих породица с подручја
главног града отпутовало је јуче на седмодневни опоравак у Боговађу.То су деца
без родитеља, са хроничним оболењима, из нехигијенских насеља, као и деца
сиромашних породица прогнаних и расељених.
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ИЗБЕГЛИЧКО ПИТАЊЕ НИЈЕ РЕШЕНО
Грађански лист, Датум : 20.6.2009, Страна : 4
БЕОГРАД – Светски дан избеглица, 20. јун – прилика је да подсетимо међународну
заједницу и наше комшије на то да проблеми српских прогнаника и интерно
расељених у Србији "ни издалека нису решени", изјавио је данас потпредседник
владе Јован Кркобабић. Он је истакао да Србија има пуну моралну и политичку
обавезу да се обрати свету поводом Међународног дана избеглица јер је једина
европска земља у којој је проглашена дуготрајна избегличка криза, која траје
скоро две деценије.
– За Србију овај дан није апстрактни дан сећања, будући да се још бори с
егзистенцијалним проблемима 300.000 особа у статусу прогнаних и расељених, а ту је и
више од 200.000 оних који су узели њено држављанство, а од којих већина нема кров
над главом нити стално запослење – навео је потпредседник владе у интервјуу Тањугу.
Он је указао на то да постоји огромна разлика између избеглих и протераних – јер
"протерани су људи, жене и деца који су бежали спасавајући голи живот, под
кишом куршума, граната и авионских бомби".
– Хрватски званичници за све прогнане употребљавају еуфемизам, па говоре 'они који
су отишли, напустили Хрватску', као да је реч о људима који су отишли својом вољом,
на летовање или неки излет – рекао је он.
Кркобабић је поновио да процес повратка Срба у Хрватску тече сувише споро и да
власти у Загребу, упркос свим апелима, нису показале довољно политичке воље да
створе услове за нов суживот.
На питање како се у Србији гледа на изјаве хрватских званичника да је избегличко
питање завршено – потпредседник владе био је категоричан: "Избегличко питање неће
бити завршено све док постоји иједан протерани грађанин, све док се не врате сва
лична и имовинска права, док има отворених спискова за хапшење повратника".
ПОВРАТАК БЕЗ СТРАХА ОД ТАЈНИХ ОПТУЖНИЦА
Грађански лист, Датум : 19.6.2009, Страна : 4
ПРЕДСЕДНИЦИ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ БОРИС ТАДИЋ И СТЈЕПАН МЕСИЋ О
СУДБИНИ ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Хрватска жели да се питање повратка избеглица које су још у Србији што пре реши и
да се оне што пре врате у Хрватску, поручио Месић
НОВИ САД - Председници Србије и Хрватске Борис Тадић и Стјепан Месић
сложили су се синоћ у Новом Саду да би требало што пре покренути процес
укидања тајних оптужница против грађана Србије које постоје у Хрватској. После
сусрета су Месић и Тадић изјавили новинарима како би решавање тог питања
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омогућило повратак многим грађанима који страхују од тајних оптужница и тајних
спискова.
- Реч је о држављанима Хрватске који су настањени у Србији и којима тајни попис
смета да се што пре врате у домовину. Ми ћемо то питање покренути на свим нивоима
јер ће то омогућити повратак не само појединцима него и читавим породицама - рекао
је Месић. - Хрватска жели да се питање повратка избеглица које су још у Србији што
пре реши и да се оне што пре врате у Хрватску јер су њени грађани. Хрватска може
бити представљена у свету као зрела демократија само ако њени грађани са сигурношћу
долазе у домовину, регулишу свој статус и враћају се у своје домове.
Да би се све то остварило, наставио је Месић, грађани морају бити сигурни да им се не
може ништа лоше догодити приликом повратка, попут питања тајних оптужница или
пописа осумњичених за нека казнена дела учињена за време рата.
- Ако људи не знају ко је на попису, онда сви осећају нелагодност и онда нема
повратка. Ми нешто морамо учинити, а већ смо с надлежним органима у Србији и
Црној Гори направили споразум да се досијеи држављана Србије и Црне Горе што се
гоне по службеној дужности, а не могу бити изручени Хрватској - предају правосудним
органима како би се наставио поступак у Србији и Црној Гори - истакао је Стјепан
Месић.
Тадић је новинарима рекао да је у разговору с Месићем било речи и о европским
интеграцијама двеју земаља, продубљивању билатералних односа и економске сарадње
те питању спорне границе на Дунаву.
- Све земље које су настале на простору бивше Југославије - убрзано иду према
чланству у ЕУ и то је наш заједнички циљ. Једни друге подржавамо у остварењу
чланства с пуном снагом и искреношћу, и ко год уђе пре у ЕУ - убрзано ће повући и
друге земље западног Балкана у процес интеграција - подвукао је Тадић.
- Постоји и питање дефиниције граница. Сагласили смо се да ово решење, које има
привремени карактер, треба да остане и надаље и да идемо у правцу решавања тог
питања у духу добросуседства и сарадње како не бисмо једни друге блокирали на путу
европских интеграција - истакао је Тадић и додао да ће се одазвати на Месићев позив и
у септембру посетити Загреб ради наставка започетих разговора, који су на узлазној
линији.
После Месића, Тадић се синоћ састао и с председником Италије Ђорђом Наполитаном,
али након тог сусрета није било изјава за медије.
ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Грађански лист, Датум : 19.6.2009, Страна : 10
Сремска Митровица је један од 29 градова у Србији којима је Влада Србије
одобрила милион и по динара за решавање социјалних проблема избеглих и
интерно расељених лица. Овим средствима ће се једном броју породица решити
стамбено питање и побољшати услови живота.
По речима заменика градоначелника Сремске Митровице, овај град је израдио и
усвојио стратешка акциона документа, формирао Савет за миграције и добио
наменска средства, тако да ће се најугроженијим породицама и појединцима
ускоро институционално обезбедити трајно решење стамбеног проблема.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНЕ
Прес, Датум : 24.6.2009, Страна : 18
СУРДУЛИЦА - Немачка невладина организација „Арбајтер-Самаритер-Бунд“,
заједно с Комесаријатом за избеглице Србије, потписала је јуче Меморандум о
разумевању са општинама Гаџин Хан, Сурдулица, Медвеђа, Куршумлија и Блаце
и центрима за социјални рад. У ових пет општина градиће се станови за
избеглице, расељене и социјално угрожено локално становништво. У Куршумлији
и Блацу изградиће се стамбене јединице са по 12 станова, у Сурдулици и Медвеђи
осам станова, а у Гаџином Хану четири стана. Укупна вредност пројекта је
1.760.000 евра.
АМЕРИКА ПОМАЖЕ СРБИМА
Дневник, Датум : 24.6.2009, Страна : 2
Представници власти Косова и Америчке агенције за међународни развој потписали су
јуче меморандум разумевања, којим је Влада САД дала једнократну помоћ за
побољшање услова живота косовских Срба у износу од 250.000 евра. Амбасадорка
САД на Косову Тина Кајданоу је навела да је њена влада до сада инвестирало 19
милиона долара у програме за побољш ање услова живота и повратак припадника
заједница на Косову, посебно српске, те да ће САД у будућности за ту намену
инвестирати још 15 милиона долара.
ХРВАТИ У БИХ ЖЕЛЕ НЕЗАВИСНУ ДРЖАВУ
Политика, Датум : 24.6.2009, Страна : А19
Мостар – Више од 95 одсто Хрвата у БиХ жели независност, односно што скорије
отцепљење од „тамице народа”, како називају и доживљавају Федерацију БиХ,
показала је анкета коју је у протеклих месец дана спровела невладина
организација Кроација либертас из западног Мостара.
Анкета је показала и да више од 70 одсто грађана БиХ свих националности жели да се
на референдуму изјасни о новом уређењу БиХ да би се решило једно од суштинских
питања, саопштила је та организација.
На референдуму би се грађани изјаснили да ли желе троентитетско уређење БиХ,
или независност Хрватске Републике Херцег Босне, Републике Српске и
Бошњачке уније, како би се звала будућа бошњачка држава. Потпуно је јасно да је
БиХ протекторат међународне заједнице и држава која је од самог почетка имала

„фабричку грешку” и да већина њених грађана тешко остварује основна људска права,
наведено је у саопштењу, пренели су медији.
Над небошњачким становништвом систематски се проводи разрађен план
етноцида, културоцида и етничког чишћења, а посебно је систематична кампања
медија из Сарајева који агресивно желе да асимилирају остала два конститутивна
народа у мегаломанском покушају стварања такозване босанске нације, истакла
је Кроација либертас.
Представници те организације сматрају да је посебан проблем данашње БиХ
систематска исламизација друштва, целих градова и региона, након чега се
небошњачко становништво исељава у друга, како се каже, слободна подручја.

ШАМАР
Курир, Датум : 24.6.2009, Страна : 4
БЕОГРАД - Француски председник Никола Саркози поручио је председнику
Косова Фатмиру Сејдијуу да високо цени достигнућа Косова у последњих годину и
по дана од проглашења независности. Покушавајући да охрабри нова признања
Косова у јужној српској покрајини, Саркози је занемарио више од 250
међунационалних инцидената, у којима су жртве били искључиво Срби и
неалбанци.
„За годину и по од проглашења независности ваша је држава знала да се афирмише на
међународној сцени. Последња признања Косова и улазак у међународне финансијске
институције доказују динамику процеса у коме је Косово ангажовано. Ви сте на себе
преузели да руководите дехкатним реформама потребним да би се консолидовала
демократија и правна држава на Косову, уз пуно поштовање европских вредности. Ви
сте дали лични допринос напорима који лмају за циљ да дају заслужено место
газличитим заједницама које чине Косово и на тај начин доприносите регионалној
стабилности", каже се у Саркозијевом писму.
Државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић био је крајње суздржан у
оцени Саркозијевог писма.
- Било је очекивано да Француска овако реагује, али морамо да мислимо на други
аспект наше сарадње, на евроинтеграције. Француска нам доста помаже, али заувек ће
остати мрља на нашем односу због њиновог признања независности - истиче Ивановић.
Атиалитичар Душан Јањић сматра да Саркози себе мора да опере пред
комплетном светском јавношћу, као и да покаже да није подржао погрешан
пројекат.
- Запад неће да призна ни пораз ни очигледну грешку. Неће одустати док им се не
понуди нешто јаче да би подржали Србију. Србија треба да помогне Француској да
полако почне да мења политику према Косову. Није њихова политика око Косова
тако једноставна. Они активно покушавају да измене стратегију, да приђу Србији.
Зато и није добро да еуфорично реагујемо на сваку Саркозијеву изјаву - сматра
Јањић.
Сличан став има и Бранко Бранковић, бивши амбасадор уУН.
- Нема разлога да се коментарише став држава које су признале независност. Без
обзира на све напоре и притиске, ствар са признањем независности није мрднула у
последњих годину и по дана. Афричке, блискоисточне и азијске земље које су на
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удару имају својих проблема и не обазим се превише на Саркозија - закључује
Бранковић.
Антрфиле : УН демантује Саркозија
Списак међуфиационафних инцидената на периоду од 17. фебруара када је проглашена
такозвана независност до данас, и те како демантује председника Француске, Демантује
га и посиедњи извешиеј шефа Унмика Ламберта Занијера Савету безбедности УН.
- Општа безбедносна ситуаци|а на КиМ је крхка, а ситуација са бројем повратника
разочаравајућа. Највише инцидената биио је у северном делу Косова, у Брђанима
и Сувом Долу, као у Косовском Поморављу, поводом искључења струје. Од
Јануара до априла на Косово се добровоијно вратило свега 137 прогнаних, међу
којима 24 Албанца, 30 Срба и 54 Рома, Ашкалија и Египћана, што је
разочаравајуће мало - кажу у УН.
ВЛАДА САД ДАЛА ЈЕ ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
Прес, Датум : 24.6.2009, Страна : 16
Влада САД дала је једнократну помоћ од 250.000 евра за побољшање услова
живота косовских Срба. Америчка влада је до сада инвестирала 19 милиона
долара у програме за побољшање услова живота и повратак припадника
различитих заједница на Косово.

ПОМОЋ ЗА ТЕСЛИНЕ СТУДИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 24.6.2009, Страна : 15
Потомак славног научника осамнаестогодишња Данијела Тесла, у избеглиштву,
као подстанар, припрема се за упис на факултет
ПОТОМАК славног научника из Смиљана, Данијела Тесла, која као избеглица са
мајком живи у Смедереву, о којој су „Новости“ писале, марљиво се ових дана
припрема за упис на факултет.
Животна прича једног од најмлађих потомака највећег генија изазвала је бројне
коментаре наших читалаца на сајту „Новости“.
Добри људи који су у нашем листу прочитали како живи један од потомака
најславнијег Србина спремни су да помогну, да узврате његовом потомку бар делић
онога што је он подарио Србији.
До сада, било је обећања, али помоћи није. Једино је Електропривреда
помогла.Осим што јој је дала славно презиме, судбина није другим наградила
Данијелу. Рат, избеглиштво, подстанарски живот и битка за егзистенцију пратиле
су је од детињства.
Није имала ни пуних пет година када је ратна „Олуја“ отерала из родног Радуча у
Хрватској. Породична кућа срушена је и спаљена, а Данијела је са мајком пребегла у
Србију. Отац Дане Тесла преминуо је две године пре „Олује“.Данијелин отац Дане је
Николин чукунунук, тачније Николин брат од стрица је чукундеда Данета
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Тесле.Данијела је на завршној години Економско-трговинске школе и планира да
упише Економски факултет.
- Имам талента за цртање, али живот ми је показао да се од заљубљености у дар не
може живети - каже Тесла. - Највећа жеља ми је да завршим економију.Данијелина
мајка Милка од тешког печалбарства у Италији издржава себе и Данијелу. Ради на
грађевини мушке послове - кречи, поставља плочице, паркет, малтерише. Припрема
новац за Данијелино студирање.
Антрфиле : ЖИРО-РАЧУН
СВИ који желе да помогну Данијели Тесли да настави школовање могу то учинити
прилогом на њен жиро-рачун код Рајфајзен банке:
број девизног рачуна: 3526505 00000 14914070
број динарског рачуна: 265-0000000686597-11
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ДЕВЕТ МИЛИОНА ЕВРА ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Борба, Датум : 25.6.2009, Страна : 6
Програм „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“ први је те
врсте који се финансира из фондова ЕУ за претприступну помоћ (ИПА) у износу
од девет милиона евра и за циљ има пружање подршке избеглицама у
остваривању трајних решења и побољшање услова живота интерно расељених
лица.
Шеф делегације Европске комисије у Србији Жозеп Љоверас рекао је јуче, на
конференцији за новинаре, да ће ЕУ до 2010. уложити још 26 милиона евра за даљу
помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у Србији. ЕУ је у оквиру „Кардс“
програма у последњих пет година издвојила 26,5 милиона евра за развој одрживих
решења проблема избегличке и расељенич ке популације у Србији, а са ових
последњих девет милиона евра, то износи укупно 35,5 милиона евра за помоћ тој
популацији, прецизирао је Љоверас.
Представник УНХЦР у Србији Ленарт Коцалајнен објаснио је да ће у оквиру тог
програма бити додељено 370 пакета грађевинског материјала, испоручене и
склопљене 74 монтажне куће, а биће изграђено додељено и 256 стамбених јединица
у заштићеним условима.
Програм предвиђа и доходовне активности намењене избеглим и интерно
расељеним лицима и одређеном броју социјално најугроженијих породица за
унапређење животних услова кроз испоруку 473 пакета за покретање или
проширивање пословних и пољопривредних активности, додао је Коцалајнен. Он је
истакао да ће на тај начин укупно око 1.000 породица добити могућност да живе
независно, не само добијањем „крова над главом“, већ и остваривањем економске
одрживости.

ВЕЋИНА РОМА СМАТРА ДА НЕМА НИКАКВЕ КОРИСТИ ОД ДЕКАДЕ РОМА
Борба, Датум : 25.6.2009, Страна : 5
Велика већина Рома у Србији, њих 80 одсто, сматра да није било никакве користи
од Декаде инклузије Рома, резултат је истраживања Ромског центра за демократију и
агенције Аргумент. Роми, према том истраживању, очекују да до краја декаде, 2015.
године, буду решени проблеми њиховог запошљавања и становања и да им деца заврше
школу, док здравље није њихов приоритет, пошто је питање лечења и здравствене
заштите навело 4,7 одсто испитаника.
Истраживање је спроведено од августа до октобра 2008. године на узорку од 1.500
испитаника у 30 општина Београда, Војводине и централне Србије, чиме је обухваћено
5.800 чланова домаћинстава. Тања Димитријевић из Ромског центра за демократију

рекла је да су ромске заједнице затворене и да 54,3 одсто Рома живи у насељима у
којима је и рођено. Навела је да је 71,5 одсто Рома рођено у Србији, док је њих 12,5
одсто расељено са Косова, а 0,8 одсто су избеглице из бивших југословенских
република. Од укупног броја испитаника, њих 40 одсто има завршену основну
школу, 28 одсто је без заврш ене основне школе, 12,5 одсто нема никакву школу, а
87 одсто Ромкиња нема завршену основну школу или уопште није похађало
школу.
Трећина Рома у Србији живи у условима недостојним човека, показало је
истраживање. У Београду 73 одсто Рома живи у нехигијенским насељима, док је у
Крагујевцу тај проценат 13,6, а у Нишу 10,4. Две трећине Рома је незапослено, а они
који раде највише су ангажовани на сезонским пословима, прикупљању секундарних
сировина и продаји половне робе, уз месечне приходе између 3.700 динара и 12.000
динара, што је готово три пута мање од просечне зараде у Србији. Готово 97 одсто
Рома има извод из матичне књиге рођених, а радну књижицу њих 81,5 одсто, док
пасош поседује нешто мање од половине Рома, 47,7 одсто. Роми у Србији најмање
поверења имају у приватне фирме, синдикате, ромске и остале политичке странке, а
највеће поверење код Рома уживају црква, војска и председник Србије Борис Тадић.
Шеф Секретаријата за ромску националну стратегију у Министарству за људска и
мањинска права Љуан Кока рекао је да је у протеклој години у којој је Србија
председавала Декадом Рома учињено доста и да је „подигнута свест“ грађана о
проблемима Рома, а да су државни функционери „урадили највише што су могли“.
„За четири године од почетка декаде успели смо да се ромска деца уписују средње
школе, а имамо и 420 Рома студената. Буџет нам је преполовљен јер смо од
планираних 1,1 милијарди динара добили 542 милиона, али, са друге стране,
ромске организације подносе нестручне пројекте од којих је половина везана за
прикупљање базе података“, рекао је Кока.
Осман Балић из невладине организације Лига за Декаду рекао је да у Србији нема
инклузије, него патернализма државе и истакао да су од 28.000 службеника у
државној управи само двоје Роми, којих у Србији живи око 400.000. „Не треба
народ да љуби руку дародавцу и да политичари милују децу у изборној кампањи.
Министарства су старомодна и политичка воља је на нивоу маркетинга и сопствене
промоције, а од 100 Рома само један доживи 60 година живота“, рекао је Балић. Декада
инклузије Рома је покренута 2005. године са циљем да се побољша положај Рома у
земљама централне и југоисточне Европе и да се смање велике разлике између Рома и
већинског становништва.Србија је прошле године председавала декадом, а
председништво ће сутра преузети Словачка.

ДЕЦА УГЛАВНОМ НЕ ЗНАЈУ СРПСКИ ЈЕЗИК
Данас, Датум : 25.6.2009, Страна : 18
Зрењанински Центар за реинтеграцију повратника из ЕУ
Зрењанин - Највећи проблем повратничке деце је непознавање српског језика, због
чега не могу да се споразумеју са околином и наставе школовање, кажу у
зрењанинском Центру за реинтеграцију повратника из ЕУ. Према њиховим
подацима, у средњобанатском региону 99,2 одсто повратника из Европе у процесу
реадмисије ромске су националности. Већина депортованих породица је из
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Немачке, мањи део из Аустрије, Швајцарске и скандинавских земаља. Школовање
њихове деце је немогуће јер не знају језик.
- Проблем ових људи је у томе што нису дошли у Србију својом вољом, већ
принудно. Овде живе у горим условима него у развијеним земљама, а њихова деца
су била интегрисана у попуно другачије услове, не знају језик и тешко се уклапају.
То се посебно односи на повратничку децу која нису обухваћена редовним основним
школовањем, која не познају довољно српски језик или је њихово школовање
прекинуто из другог разлога - објашњава Огњен Михић, координатор Центру за
реинтеграцију повратника.
Према његовим речима, 84 повратничке ромске породице живи у Зрењанину док је
велика већина у селима и за те људе је тешко организовати било какву едукацију.
Активности овог Центра усмерене су на решавање основних проблема повратника израду личних докумената, нострификацију диплома, остваривања права на социјалну
и здравствену заштиту, образовање и запошљавање, организацију едукативних и
психосоцијалних радионица са повратничком децом, женама и породицама.

ИЗБЕГЛИЦА 23.000, А РАСЕЉЕНИХ ПЕТ ХИЉАДА
Данас, Датум : 25.6.2009, Страна : 19
Савет за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица,
основан као радно тело Градског већа града Новог Сада, на првој седници усвојио
је Пословник о раду којим се уређује рад Савета, а у циљу што бољег сагледавања
и праћења стања и проблема избеглих, прогнаних и расељених лица. На седници
је формирана и радна група за израду локалног акционог плана (ЛАП) за
унапређење положаја избеглих и расељених лица у граду Новом Саду за период
2009-2013. године.
На седници Савета је констатовано да се на простору града Новог Сада у статусу
избеглиштва још увек налази преко 23.000 избеглица и преко 5.000 расељених
лица, те је оцењено да је неопходно предузети мере да се незавидан положај дела
избеглица и расељених лица у планираном периоду побољша.
Члановима Савета је представљена и радна верзија ЛАП-а, која подразумева
податке о избеглим и интерно расељеним лицима у граду Новом Саду,
проблемима са којима се срећу, циљеве, задатке и активности у решавању
спорних питања, као и праћење и оцену успешности локалног акционог плана.
Радна верзија ЛАП - а представља полазиште за израду коначне верзије овог
документа, који ће у каснијој фази бити предмет расправе и одлучивања Градског већа
града Новог Сада.

ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ У ВОЈВОДИНИ 305 МИЛИОНА ДИНАРА
Прес, Датум : 25.6.2009, Страна : 17
НОВИ САД - Извршно веће Војводине је на јучерашњој седници донело одлуку о
финансирању близу 200 пројеката пристиглих на конкурс за јавне радове на
територији покрајине, у укупној вредности од нешто више од 300 милиона динара.
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На конкурс, затворен 1. јуна, стигло је 575 пројеката, а одлучено је да се финансира 199
понуда, вредних 304,7 милиона динара. Предност су добили програми везани за
неговање старих и немоћних лица, као и они где је привремени посао понуђен
маргинализованим друштвеним групама, као што су Роми, избегле и расељене
особе и жене са села.
МАМАЦ
Курир, Датум : 25.6.2009, Страна : 4
Американци и Албанци донирају пола милиона евра за косовске Србе, који
сматрају да је у питању пропаганда уочи новембарских избора
БЕОГРАД - Влада САД дала је једнократну помоћ од 250.000 евра за побољшање
услова живота косовских Срба, а споразум о донацији потписали су 23. јуна
представници Канцеларије за питања заједница у такозваној влади Косова и
УСАИД. Меморандумом је предвиђено да обе стране донирају по 250.000 евра за
пројекте који су везани за развој заједница, што подразумева економску одрживост,
бољи квалитет живота и слободу кретања.
- Пројекат помоћи посебно се односи на српску заједницу, у циљу побољшања
њиховог живота. Жеља нам је да мањинске заједнице доживљавају Косово као
своју земљу и место заједничког живота. Сви ови пројекти који су везани за
економску сигурност и социјални статус поправиће њихов живот и њихову
интеграцију - изјавио је овом приликом косовски премијер Хашим Тачи.
Један од потписника споразума Срђан Сентић, шеф Канцеларије за питања заједница,
каже да су они, имајући у виду тежак положај свих заједница на Косову, одлучили да
преко УСАИД програма за развој заједница прошире мрежу ангажованости.
- У области заштите права заједница императив је да Влада Косова у потпуности
разуме да је проблем појединих невећинских заједница јединствен и да га таквим
приступом морамо решавати. Само бољи живот грађана Косова омогућава трајну
стабилност, коју сви ми желимо - рекао је Сентић у Приштини.
Ипак, српски министар за КиМ Горан Богдановић оцењује овакав поступак САД
и косовске владе као притисак на Србе на КиМ.
- Уосталом, шта може да се уради са 250.000 евра? Шта може да се побољша,
колико тога може да се изгради? То мора да се ради на другачији начин. Много је те
међународне помоћи слато, па Срби са Косова ништа од тога нису ни видели ни
осетили - каже Богдановић.
Милан Ивановић, председник СНВ северног Косова, наглашава да Албанци не желе да
Србима буде боље, што показују сталним искључивањем струје и стварањем немогућих
услова за живот, као и ограничавањем слободе кретања.
- То је пропагандни потез, посебно због предстојеће предизборне кампање. Срби не
треба од албанских квазиинституција да примају било какав новац. У питању је
покушај да се уношењем пара један део Срба приволи да изађе на изборе, па да се
они прикажу као мултиетничка држава. Хашим Тачи ће уложити 10 милиона евра
да би привукао Србе на изборе, нашли су један број оних који су у стању да за
новац све ураде, тако да је и ово део тог пакета - закључује Ивановић.
Антрфиле : Новац невладином сектору
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Висар Река, саветник у косовском Министарству за заједнице и повратак, каже да је
новац дат Канцеларији за питање заједница у Влади Косова, те да ће тим средствима
заправо располагати невладине организације, и то углавном српске.
- Те организације ће у срединама где живе Срби планирати и спровести пројекте који ће
ојачати српску заједницу. На Косову опште стање није најбоље и ово није
најатрактивније место за живот, а овим пројектом то ћемо поправити. Створићемо боље
економске услове за живот, направити школе, побољшати запошљавање и слично, пре
свега да би развијенија заједница била магнет за повратак људи - објашњава Река.
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ПОСАО ЗА 60 ЉУДИ
Блиц, Датум : 26.6.2009, Страна : 12
Градско веће одлучило је јуче да издвоји из буџета 2.305.000 динара за
рашчишћавање спомен парка „Бубањ“ где ће се запослити 60 особа. Половина
запослених биће нискоквалификовани радници, Роми, избегле и расељене особе
које немају запослење. На простору Бубња после рашчишћавања биће
направљена трим и бициклистичка стаза за шта је задужена општина Палилула.

СРЕБРЕНИЦУ НАПУСТИЛО 10.000 СРБА
Дневник, Датум : 26.6.2009, Страна : 23
СРЕБРЕНИЦА: Председник Скупштине општине Сребренице Радомир Павловић
упозорио је да су Срби у тој општини у Републици Српској, иако су већински
народ, доведени у тежак и неравноправан положај. Он је рекао да су Срби у такав
положај доведени због агресивне политике Бошњака који, захваљујући посебном
изборном закону, имају већину одборника у општинској скупштини.
“Свакодневне претње, притисци, уцене и застрашивања разбијају уверење у
опстанак српског народа у Сребреници”, навео је Павловић у отвореном писму
медијима. Он је изнео податак да је због неиздрживог притиска и потпуног
занемаривања решавања стамбених проблема Срба, ову општину, од 2000. године,
откад су Бошњаци преузели локалну власт, напустило 10.000 Срба који су били
избегли из Федерације БиХ. “Поред тога, 5.000 домицилних Срба које су
муслимани протерали из Сребренице током ратних 1992. и 1993. године, који се
сада налазе у Србији, не могу да се врате јер ни домаће ни међународне
организације не показују интерес за обнову њихових кућа”, навео је Павловић.
Он је указао и на велику дискриминацију у расподели донаторских средстава јер
је до сада обновљено само 600 српских, а 2.500 бошњачких кућа од којих је већина
празна, јер се власници не враћају. Он сматра да Срби нису равноправни ни у
запошљавању у сребренич ким предузећима која су отворена уз помоћ
донаторских средстава, а радна места су заузели Бошњаци. Павловић је поново
упозорио да Бошњаци нису одустали од идеје и захтева од пре две године да
Сребреницу територијално и дминистративно истргну из уставно-правног система
Републике Српске.

ВУЈАНОВИЋ: ПРИШТИНА ДА ВРАТИ 16.000 ЦРНОГОРАЦА
Прес, Датум : 26.6.2009, Страна : 5
ПОДГОРИЦА - Председник Црне Горе Филип Вујановић оценио је да Црна Гора
има добру комуникацију с Косовом и да црногорска влада „стрпљиво и
промишљено“ одређује када ће успоставити дипломатске односе с Приштином.
- Приштина мора на јасан и одређен начин да саопшти да постоји расположење за
трајан и одржив повратак расељених из Црне Горе на Косово, којих је 16.000, и да
омогући заступљеност Црногораца у Скупштини. За мене је то отворено питање и
мислим да га не треба стављати под тепих, већ јасно саопштити наш државни однос додао је Вујановић.
Подгорица - Црногорски предсједник Филип Вујановић затражио је јуче од
косовских институција даразмотре питање повратка расељених, као и питањуе
статуса црногорске заједнице на Косову.
Вујановић се том изјавом издвојио од колега из Македоније, Косова и Албаније који
нијесу истакли ниједну препреку за сарадњу са сусједима. Вујановић је казао да је од
предсједника Косова Фатмира Сејдуа тражио да Црногорци што прије добију
статус мањинске заједнице која обезбјеђује аутентично представљање у
парламенту. Друго очекивање Црне Горе је да се на јасан и прецизан начин саопшти
расељеним са Косова у Црној Гори да ће им бити обезбијеђен трајан и одржив повратак
на Косово. Вујановић је рекао да више од пет година има стални контакт са
расељеним који су у више наврата исказали јасну намјеру да се врате на Косово.
Он је, као позитиван примјер, навео напоре црногорске Владе да поврати расељене са
подручја Буковица.
Косовски предсједник није директно одговорио да питање да ли ће црногорска
заједница убрзо добити статус мањинске. Он је казао да је за тренутни третман
црногорске заједнице, на неки начин, крива српска национална заједница која је
злоупотребљавала црногорски народ.
Када је ријеч о повратку расељених, Сејдиу је казао да косовске власти желе да се ти
људи врате својим домовима. Новинаре је занимало када ће Црна Гора и Македонија
успоставити дипломатске односе са Косовом. Сејдиу је рекао оставио Црној Гори да
одлучи када је најбољи моменат, истичући да са косовске стране постоји спремност за
то. „Уважавам разумијевање првог човјека Косова, да је успостављање дипломатских
односа између двије земље веома осјетљиво питање и да Црној Гори треба оставити да
на квалитетан начин оцијени када ће то урадити“, рекао је Вујановић.
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СТАНОВИ ЗА ПРОГНАНЕ
Вечерње Новости, Датум : 27.6.2009, Страна : 5
Свилајнац - На периферији овог града завршена је изградња 14 станова за
прогнане и избегле породице са Косова и из Крајине.
Изградњу објеката финансирали су Европска агенција за реконструкцију и развој
и грчка невладина организација "Европске перспективе", који су уложили
230.000 евра. Општина Свилајнац обезбедила је локацију и комплетну
инфраструктуру.

ПУНА ЧАША, А ЏЕПОВИ ПРАЗНИ
Политика, Датум : 27.6.2009, Страна : А20
Повећање цена разних услуга градских јавних предузећа у Краљеву изазвало је
прилично негодовање грађана, поготово зато што је одлука о поскупљењу воде
уследила на захтев иностраног партнера
Краљево – Градска скупштина Краљева, на заседању одржаном 20. јуна, донела је
одлуку да кубик воде за домаћинства са 17,56 поскупи на 32,12 динара по квадратном
метру стамбеног простора, да се пречишћавање и одвођење отпадних вода убудуће,
уместо осам динара по квадрату, плаћа 14,60 динара. Такође, поскупело је и грејање за
пословни и стамбени простор па ће, рецимо, грађани убудуће по квадрату стана свих 12
месеци плаћати 27 одсто више, односно 52 уместо 44,80 динара. Повећање цена својих
услуга затражила је и „Чистоћа“ и, такође према одлуци градске скупштине, грађани ће
услугу изношења смећа плаћати шест одсто више, што је 2,23 уместо 2,10 динара по
квадрату стана.
Родитељи ће за боравак свог првог детета у вртићу плаћати 3.080 уместо досадашњих
2.376 динара. Повећане су и цене разних погребних услуга тако да ће се сахрана
убудуће плаћати 4.113 уместо 3.880 динара.
Сва ова поскупљења некако би код грађана и „прошла“ да није повећања цене воде, и
то за око 80 одсто. Да све буде још „болније“, како се на краљевачким улицама може
чути, „то поскупљење је уследило по ’диктату’ Немаца, а локални политичари су га ’у
име и за рачун грађана’ олако прихватили“. О чему је, уистину, реч?
Цена воде за грађане повећана је толико јер одавно већ онемоћала краљевачка
привреда, која је до сада плаћала воду три пута скупље него домаћинства, то више не
може да подноси. Како у „Водоводу“ дознајемо, фирме дугују 90 одсто
вишемилионског дуга овом јавном предузећу, примера ради, дуговање за потрошену
воду само Фабрике вагона и „Магнохрома“ износи 216 милиона динара и ко зна како и
када ће бити наплаћено. Зато је, ваљда, цена воде за предузећа остала иста, 59 динара
по кубику, а сав нови намет пребачен на кућне буџете.

Додуше, донекле је тачно да је то тражио и инострани партнер, јер Краљево је један од
осам градова у којима се примењује споразум о инвестирању и развоју ове
инфраструктуре, потписан између Владе Србије, односно Министарства за НИП и
владе Немачке, а који финансијски подржава немачка банка КФВ. На услове тог
споразума пристала је и локална самоуправа у Краљеву и овде је, за реконструкцију
водоводне мреже, већ потрошена донација од 800.000 евра. Но, услов за добијање
нових пара у износу од пет милиона евра за нова технолошка унапређења у
краљевачком водосистему јесте постизање економске цене воде до 2013. године,
изједначавање цена за сваког потрошача, наплата сваком потрошачу, па ће чак и
на јавним чесмама попијену воду плаћати градска управа, а неће бити бесплатне
воде ни за социјалне случајеве, избеглице..., односно евентуалне повластице за њих
ићи ће на рачун локалне самоуправе.
Без сумње, представници поменуте банке хоће чисту рачуницу и сигурност повратка
свог новца и, само у случају да се за то створе предуслови, Краљеву нуде два милиона
евра као донацију и три милиона као кредит, по каматној стопи од један одсто –
месечно!
– Упркос таквој камати, кад се све сабере – каже за „Политику“ Марко Ромчевић,
директор краљевачког предузећа „Водовод“ – ипак је овако добијен новац јефтин, а то
што се тражи постизање економске цене је на прилично здравим основама. Наиме, нема
логике да привреда плаћа вишу цену воде од грађана, а да грађани пију воду по цени
нижој од производне која је сада 39 динара по кубику. Улагање у водосистем и
постизање ’праве’ и јединствене цене до 2013. године значи да ћемо имати довољно
квалитетне воде и у сушном периоду. Због цене мораћемо да је штедљиво трошимо, а
не троструко више од становника Европе, који воду плаћају око пет евра по кубику.
Ромчевић не скрива да ће, док се не достигне та економска цена, вода поскупљивати
сваке године. То је, дакле, дугорочни план за увек пуну чашу здраве пијаће воде, али су
на другом тасу многи пресахли извори прихода у Краљеву. Јер, после приватизације,
готово да не ради „Магнохром“, Фабрика вагона, „Јасен“, „Гибњара“, „Кисикана“...
Нема више „Папирпомета“, „Пољопромета“, „Гвожђара“... Незапосленост у овом граду
је око 25 одсто, односно посао тражи 15.002 становника, а они „срећници“ који имају
радна места зарађују просечно 28.823 динара, што је за пет хиљада мање од просека у
Србији.
СРБИ ТРЕБА ДА ИЗАЂУ НА ИЗБОРЕ АКО ЖЕЛЕ
ЛЕГИТИМИТЕТ ЗА НОВЕ ОПШТИНЕ
Данас, Датум : 27.6.2009, Страна : 2
Садри Ферати, министар администрације локалне самоуправе у Влади Косова
Централна изборна комисија ускоро ће објавити упутство како ће Срби расељени с
Косова моћи да гласају на локалним изборима 15. новембра
РАЗГОВОР
- Предстојећи локални избори на Косову представљају реализацију Ахтисаријевог
плана, а излазак Срба на гласање једини је начин да нове општине у којима они
живе добију легитимитет, истиче у разговору за Данас косовски министар
администрације локалне самоуправе Садри Ферати.
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- Према законима Републике Косово и Плану деловања за децентрализацију, нове
општине које Влада Косова планира да формира легитимисаће се одржавањем
локалних избора, које је председник Фатмир Сејдиу расписао за 15. новембар.
Министарство администрације локалне самоуправе, у сарадњи с Међународном
цивилном канцеларијом, донело је одлуку о именовању припремних екипа за општину
Клокот. Ти тимови имају обавезу да припреме локалне изборе тамо где се планира
формирање нових општина - каже Садри Ферати, одговарајући на питање да ли ће
децентрализација бити у потпуности спроведена пре предстојећих избора.
- Косово сада има 30 општина и три „пилот“ општинске јединице. Каква ће слика бити
после локалних избора?
- Радимо на томе да после избора на Косову буде 38 општина с пуним
надлежностима. Три „пилот“ јединице - Ђенерал Јанковић, Јуник и Мамуша су
одлуком Скупштина Косова 2008. добиле легитиман статус општина и
представљају добар модел за процес децентрализације, како у погледу услуга
грађанима, тако и за општинску независност и ефикасан рад локалних
самоуправа. Каква ће тачно бити слика после локалних избора одредиће учешће
грађана на њима, посебно тамо где су нове општине планиране. Њих ће
легитимисати само излазак Срба на локалне изборе. Косово је одлучно да
интегрише све заједнице. Верујемо да српска заједница неће пропустити ову
прилику.
- Ко све, према косовском Закону о држављанству, има право гласа и на који начин ће
евентуално моћи да гласају прогнани Срби?
- Закон о локалним изборима даје право гласа и расељеним грађанима с Косова, у овом
случају Србима који желе да учествују на изборима. Организација изборног процеса и
гласање су у надлежности Централне изборне комисије која ће, верујем, ускоро изаћи
са упутством како ће гласати грађани који се тренутно не налазе на Косову. Косовске
институције стално апелују на српске грађане да буду део институција, јер Косово нуди
једнака права за све оне који желе овде да живе.
- Да ли сте контактирали званичнике у Београду како би се решило питање гласања
расељених лица?
- С Београдом нисмо имали непосредне контакте, али као министар имам честе
контакте са представницима Срба с Косова и многи од њих су изразили спремност да
сарађују с нама.
- Да ли су законском одредбом да кандидати за градоначелнике могу бити само лица
која последње три године живе у појединим градовима елиминисани Срби који су из
готово свих градова на КиМ протерани 1999?
- То је дефинисано Законом о локалним изборима, који не представља препреку за
грађане који моментално не живе на Косову. За кандидате за градоначелнике довољно
је да су регистровани у тој општини и да је сачувана њихова евиденција као становника
те општине. Сви они који желе да живе на Косово добро су дошли и равноправни су са
осталим грађанима.
- Шта је сврха предстојећих локалних избора, с обзиром на то да су претходни одржани
пре две године?
- Реализација плана Мартија Ахтисарија, која је добила сагласност институција Косова.
Тај план ће се спровести до краја. Ахтисаријевим планом је и предвиђено одржавање
локалних избора после две године, док су за изборе за Скупштину Косова предвиђене
четири године.
Како оцењујете тврдње да овим изборима Приштина жели да поништи резултате
локалних избора које је маја 2008. на КиМ организовао Београд?
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- Ми никада нисмо признали те изборе. Уверени смо да је то била импровизација која
не служи интересима грађана Косова. Учешћем Срба на косовским изборима основаће
се општине са легитимитетом и пуном легалношћу на основу демократских начела.
- Косовске власти и међународна заједница већ десет година се не обазиру на кршење
права Срба на рад, готово сви су протерани с посла. Сада им нуде запослење у
припремним тимовима за децентрализацију. Да ли је то неки вид политичке
манипулације?
- За недовољно квалитетан живот Срба на Косову крив је утицај који је на њих вршио
службени Београд. Институције Косова стално су апеловале да се Срби укључују у
институције, у овом случају да се запошљавају у њима.
Објављивање конкурса за општинске припремне екипе, њихове плате и процедура нису
политичка манипулација, него јасан показатељ да Косово нуди једнака права за све који
желе да живе овде.
Антрфиле : Попис у марту 2011.
Према Фератијевим речима, попис становништва на Косову почеће у марту 2011
године. „Влада је пре два дана, у четвртак 25. јуна, донела ову одлуку. Република
Косово се обавезала да испуни у потпуности Ахтисаријев план који предвиђа и
попис становништва“.
Позиви на бојкот
Делегати Скупштине заједнице општина Косова и Метохије усвојили су у
Грачаници Видовданску повељу којом позивају Србе на бојкот локалних избора.
Делегати су затражили да се „све српске институције“, као и председник и
премијер Борис Тадић и Мирко Цветковић, обрате Србима на Косову и позову их
на бојкот. Повељом се тражи и да се све политичке партије изјасне поводом
расписаних „албанских избора“ и да позову грађане на бојкот. Исти позив упућен
је и Српској православној цркви.
СИРОТИЊО, И БОГУ СИ ТЕШКА
Правда, Датум : 27.6.2009, Страна : 8
ТУЖНА ПРИЧА ЗОРАНА ПОЖАРА, СТАНОВНИКА ИЗБЕГЛИЧКОГ КАМПА У
КРЊАЧИ.
Судбина избеглих Срба, и после више од једне деценије, остаје неизвесна.
Привремени смештај по избегличким камповима постао је трајно решење, а, у
недостатку бољег, захвални су и на томе.
Не мрзим Хрвате, могао бих тамо да живим, али има претњи. Један ми је поручио:
„Поштедео сам те у рату, али сада нећу"
Састанемо се, повремено плачемо за родном грудом, а сутра ко куда Глоса: Тражио сам
обнову поступка, али они траже да се лично појавим тамо. Слушам Месићеве изјаве да
ће укинути оптужнице, а зна се шта су изјаве политичара
Зоран Пожар (36), некада становник села Слинац код Петриње, а данас
избегличког кампа у Крњачи крај Београда, осуђен је у одсуству на шест година
због оружане побуне против хрватске државе. Посредством Српског демократског
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форума изјаснио се за повратак у завичај, али више није наиван. Сачекаће боља
времена.
- По члану 236 члан терете ме за тежи облик оружане побуне. Као војник ЈНА, био
сам заробљен на самом почетку рата, а никакав злочин нисам починио. Постоји
закон о амнестији, али се примењује селективно. Тражио сам обнову поступка,
навео ову адресу, али они траже да се лично појавим тамо. Слушам Месићеве изјаве да
ће укинути оптужнице, а зна се шта су најаве политичара - каже Зоран.
О каквој је игри Хрвата реч, говори и то да је његов отац у општинском суду у
Петрињи добио документ да Зоран није осуђиван, док је у жупанијском суду на снази
пресуда од шест година затвора.
Заробљеништво је оставило последице: оболео је од рака лимфних жлезда, остао
без косе, занемоћао. Хемотерапија му је помогла, сада је релативно добро, али
мајка није могла да гледа сина на носилима. Умрла је само месец након што се
Зоран разболео, у својој 45. години. Отац се вратио у село, кућа је срушена, али је
добио мали монтажни објекат. Иако већ у дубокој старости, бави се обрађивањем
имања, воћњака, производи ракију. Зими је са сином, снајом Мирјаном Грујић (34) и
унуком Зораном (6) у Крњачи, а на пролеће поново „иде у партизане". Мучи га, како
каже, неизвесна будућност.
- Данас имам психичких проблема, осећам се као пацов. Не мрзим Хрвате, могао бих
тамо да живим, али, има претњи. Један ми је поручио: „Поштедео сам те у рату, али
сада нећу" - напомиње Пожар. Трећина младих из села, а било их је доста приближно
његових година, сада су у иностранству. Од 22 повратника, колико је било прошле
године, остало је 12. Помрли су. Питамо, има ли шансе за колективни повратак.
- Не знам у чему је ту проблем, нешто недостаје у организацији. Састанемо се
повремено, плачемо за родном грудом, а сутра ко куда. А наше (српске) партије, како
која. Многи нису тражили помоћ за обнову, мислећи да ће бити још прилике, па им је
та шанса пропала - каже он.Собичак у бараци, пренатрпан, „као у купеу воза". Напољу
се мали унук Зоран игра са тек прогледалим мачићима. Још није за школу, воде га у
дечји вртић.
- У немогућности бољег, захвалан сам и на овоме. У општини Палилула сам тражио да
ми помогну да решим питање стана, рекли су ми да нема средстава. Знам да су многи
добили, али ја нисам члан ниједне странке, нисам активан у политици - каже. Његова
породица живи од примања на која има право као војни инвалид, а супруга му је пре
девет година остала без руке, и сада не ради. У иностранству немају никога.
Антрфиле : „Навлакуша"
Супруга Мирјана каже да не смеју дозволити могућност да њен муж падне у руке
Хрватима. Навлаче га да им дође. У удружењу логораша су нас упозорили да Зоран ни
у Босну не би требало да путује. Његов круг је Београд, најбоље је да мирује овде. Али,
избеглички кампови се распуштају, не знамо куда ћемо ако тако буде и овде. Чували
бисмо неку стару особу, ако се укаже прилика - прича Мирјана.
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ВИДОВДАН НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Глас Јавности, Датум : 28.6.2009, Страна : 2
Србија данас обележава 620 година од Косовског боја
БЕОГРАД - Српска православна црква и српски народ обележавају данас
Видовдан, верски и национални празник и 620. годишњицу сећања на страдање
српске војске која је 1389. на Косову и Метохији бранила своје земље и
хришћанство од моћне Отоманске империје.
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије, заменик патријарха СПЦ Павла,
прославиће Видовдан са верницима на Космету, а архијерејску литургију служиће у
цркви манастира Грачаница.
Министри за Косово и Метохију и културу Горан Богдановић и Небојша Брадић од јуче
бораве на Космету, где су у Лепосавићу отворити изложбу „Културна баштина“ из
фундуса Музеја из Приштине. Колона возила у којима су били министри Богдановић и
Брадић и саветник председника Србије Млађан Ђорђевић гађана је каменицама код
Лепосавића.
Командир Полицијске станице у Лепосавићу Драган Стефановић потврдио је да се
инцидент догодио око 12,30 и да у њему није било повређених, али су два возила мање
оштећена.
Колона возила је, после краћег заустављања због овог инцидента, наставила пут ка
Косовској Митровици где су присуствовали свечаној седници Универзитета у
Митровици. Богдановић ће данас присуствовати Видовданској литургији у манастиру
Грачаница, а затим ћ заједно са Брадићем обићи Газиместан и Пећку патријаршију.
Антрфиле : Инцидент без значаја
Министар за КиМ Горан Богдановић изјавио је да инциденту код Лепосавића не треба
придавати значај.
- То су људи који су дошли, нажалост, из Београда, то је неки покрет који по мени
уопште није битан. Ја увек стојим иза својих изјава и данас стојим иза изјава које сам
давао пре два дана - рекао је Богдановић, који је изјавио да су барикаде на северу
Космета „обичне провокације“.Протести због увођења царинских контрола на
административним прелазима Јариње и Брњак трају већ недељу дана.
Концерт на Врачару
Атанасије хвостански, викарни епископа патријарха Павла служиће на Видовдан
архијерејску литургију у цркви Светог кнеза Лазара на Звездари.Парастос за све
пострадале на Космету, од Косовског боја до данас биће служен и у београдској цркви
Светог Марка. Вечерњи концерт духовне музике биће одржан први пут у крипти

Спомен-храма Светог Саве у Београду на месту будуће цркве Светог великомученика
Лазара.
УНХЦР на тесту
Министар за КиМ Горан Богдановић изјавио је да је више од 600 расељених српских
породица спремно да се врати у Покрајину, у оквиру акције која се спроводи са
УНХЦР, те да ће реализација то пројекта бити први тест искрености за међународну
заједницу.
- То је први тест за међународну заједницу и привремене институције Косова да ли
истински желе да се Срби врате или се само вербално залажу за то. Током акције која
траје до краја месеца обићи ћемо све колективне центре и видети колико је људи
спремно за повратак, а за сада је више од 600 породица изразило ту жељу - рекао је
Богдановић.
ОКО 600 ПОРОДИЦА СПРЕМНО ЗА ПОВРАТАК
Прес, Датум : 28.6.2009, Страна : 6
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић
изјавио је јуче да је око 600 расељених српских породица спремно да се врати у
покрајину, у оквиру акције која се спроводи са УНХЦР-ом, те да ће реализација
њиховог повратка бити први тест искрености за међународну заједницу.
- Током акције која траје до краја месеца обићи ћемо све колективне центре и видети
колико је људи спремно за повратак, а за сада је више од 600 породица изразило ту
жељу - рекао је Богдановић.

СТАНОВИ ЗА 14 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Прес, Датум : 28.6.2009, Страна : 10
СВИЛАЈНАЦ - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић уручиће у
понедељак у Свилајнцу решења о додели станова за 14 вишечланих породица
избеглих из Хрватске и БиХ и интерно расељених са Косова и Метохије, који су
уточиште нашли у овој општини, најавило је ресорно министарство. Реч је о
становима из програма трајне интеграције избеглица, кога спороводи грчка
невладина хуманитарна организација „Европска перспектива“.
ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Датум : 28.6.2009, Страна : 8
МИНИСТАР за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је јуче да је око 600
расељених српских породица спремно да се врати у Покрајину, у оквиру акције која се
спроводи са УНХЦР-ом, а да ће реализација њиховог повратка бити први тест
искрености за међународну заједницу. Према његовим речима, обавеза државе је да у
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сарадњи са међународном заједницом покуша да те људе врати на њихова вековна
огњишта, поготово што се у последњих десет година на Косово и Метохију вратило
мање од 3.0000 људи, док је тренд одласка много већи.
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НОВАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Дневник, Датум : 29.6.2009, Страна : 10
БАЧКА ПАЛАНКА: Одлуком Комесаријата за избеглице Републике Србије,
орасподели средстава намењених за подршку интеграције избеглица и
побољшању услова живота интерно расељених, Бачкопаланачка општина добила
је 1.875.000 динара.
Захваљујући овим средствима набавиће се грађевински материјал као помоћ за
завршетак започетог или адаптацију неадекватног стамбеног простора. Овај износ
је скроман, али ће Општински акциони план омогућити да се учествује и на нареним
конкурсима - каже председник Општине Бачка Паланка Коста Стакић. На територији
бачкопаланачке општине има неколико стотина избеглица, а да би се за њихово
збрињавање могло конкурисати за средства мађународне заједнице, морају се сачинити
пројекти. Они морају бити у складу са Националном стратегијом за решавање проблема
интерно расељених лица и избеглица и Стратегијом за борбу против сиромаштва.
ЦРНА ГОРА РЕШАВА СТАТУС РАСЕЉЕНИХ
Правда, Датум : 29.6.2009, Страна : 7
Црна Гора ће до почетка 2010. године решити статус расељених особа из Хрватске
и Босне и Херцеговине, најављено је из Министарства унутрашњих послова.
До тада би требало да буду донесена решења да ли се прихвата захтев за
црногорским држављанством тих расељених лица, да ли Ћв бити „преведени" у
статус избеглица или ће добити статус странаца, После тог рока, према најавама.
не могу више имати садашњи статус расељеника. Расељеници захтеве за могу
подносити до 31. јула.

ДОК ЈЕ СРБА БИЋЕ ВИДОВДАНА
Вечерње Новости, Датум : 29.6.2009, Страна : 4
Низом манифестација претходних дана на Космету обележено 620 година од
Косовске битке. Битка започета 1389. још није завршена
После 620 година од чувене Косовске битке, сабрали смо се овде да се сетимо
наших славних предака који су своје животе положили да бисмо ми данас на КиМ
живели. Они су знали зашто се десио бој на Косову, шта бране и од кога бране. И
ми данас знамо ради чега смо се овде сабрали, да се помолимо Богу, али и да

кажемо да је Косово света српска земља натопљена крвљу, сузама и знојем наших
предака. Косово је било, јесте и биће срце Србије као што је то било и пре 620
година."
Овим речима, владика рашко-призренски Артемије обратио се приликом служења
парастоса косовским јунацима настрадалим у боју на Косову. Уз саслужење
митрополота црногорско-приморског Амфилохија и викарног епископа липљанског
Теодосија, са свештенством Рашко-призренске епархије, пред више хиљада окупљених
верника и Срба из свих крајева Космета, али и осталих делова Србије, владика
Артемије је подсетио на значај овог празника за целокупни српски живаљ.
- Битка која је започела 1389. године још није завршена. Управо у наше време
распламсава се и њен крај се још не назире. Ово је уједно и десети Видовдан који
дочекујемо у изузетно тешким условима, издвојени и удаљени од мајке Србије.
Наш народ је свикао на муку, па и ово данашње страдање подноси херојски,
храбро, са надом у Бога и васкрсење нашег рода и државе на овим просторима. Јер
док је нас на Косову и Метохији, Косово ће бити и остати српско.
Горан Богдановић, министар за КиМ, који је у пратњи Млађана Ђорђевића, саветника
председника Србије за Космет, министра културе Небојше Брадића и Оливера
Ивановића, државног секретара у Министарству за КиМ, присуствовао парастосу на
Газиместану, истакао је како је мир неопходан свим грађанима на
Косову и Метохији, јер "дошли смо у ситуацију да овде једна етничка заједница није
пожељна, а друга заједница ради неке ствари које су против интереса других народа
који живе на овим просторима".
- Ово је доказ да расељени Срби желе да се врате на КиМ, али и порука свима да
Срби не желе да се одрекну ових простора и да желе да живе на Косову - рекао је
министар Богдановић. по речима Часлава Бојовића, председника Удружења
"Видовдан" са Космета, Србима могу одузети имања, куће, станове и убити их, али оно
што је свето никада не могу отети једном народу.
- Охрабрује нас присуство великог броја младих људи који су дошли на овај празник рекао је Бојовић.
Обележавање парастоса косовским јунацима на Газиместану пратиле су јаке снаге
Кфора и Еулекса, али и Косовске полицијске службе. До Споменика косовским
јунацима на Газиместану верници и посетиоци пристизали су у великим колонама, са
аутомобилима и аутобусима регистарских ознака из свих крајева земље, али и из
окружења... Уочи парастоса, у манастиру Грачаница одржана је литургија коју је
служио владика Артемије са митрополитима Амфилохијем и милешевским Филаретом
и свештенством.
Антрфиле : Песничко причешће
Као и ранијих година током видовданских празника, у Грачаници је одржано
традиционално видовданско причешће. Традиционални "Златни крст кнеза Лазара"
додељен је аустријском песнику Петеру Хандкеу, "Грачаничка повеља" припала је
песнику с Космета Моши Одаловићу, док је кондир "Косовке девојке" припао Милици
Лилић-Јефимијевић, из Приштине.
ОДЛИКОВАЊА
ВЛАДИКА Артемије одликовао је, орденом "Мајка девет Југовића" 75 жена из целе
епархије рашко-пизренске, које су родиле више од троје деце.
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ТЕШКО ДО ПОСЛА ПОСЛЕ ЧЕТРДЕСЕТЕ
Политика, Датум : 29.6.2009, Страна : А1
Тражим посао месецима, али проблем настаје када наведем године старости, каже
четрдесетчетворогодишња Зорица Николић
Београђанка Зорица Николић (44), по струци правни техничар, већ осам месеци
безуспешно тражи посао. Има одрасле синове и потпуно је спремна да се, како тврди,
посвети послу, али иако је прошла неколико програма усавршавања преко Националне
службе за запошљавање, послодавци немају слуха за њен захтев.
– Године су највећи проблем. Већина послодаваца тражи кандидате до 35 година
старости. Активно тражим посао и преко интернета, редовно шаљем своју биографију
уз помоћ корисничког сервиса НСЗ, али проблем настаје оног момента када наведем
године старости – каже Николићева за „Политику”.
После 19 година радног стажа стеченог у неколико фирми, и вишемесечне потраге за
послом још није изгубила наду да ће се ипак изборити за радно место, а како каже,
пристала би и на запослење са нижом стручном спремом.
– Чак и у продавницама траже касирке које имају 20-35 година. Размишљала сам и о
преквалификацији, или да се запослим на пијаци, али су плате заиста мизерне. Иначе,
говорим енглески и руски језик, поседујем дактилографски сертификат прве А класе,
познајем рад на рачунару и администрацију и имам искуства у том послу – прича
Зорица, иначе разведена мајка два сина од којих један студира у иностранству где ради
и сам се издржава.
Наша саговорница истиче да је веома задовољна сарадњом са својим саветником за
запошљавање, Марином Костић која нам је потврдила да су послодавци првенствено
заинтересовани за запошљавање млађих људи.
– Међутим, има и оних који не желе да обављају едукацију, па запошљавају управо
категорију средовечних грађана – објашњава Костићева. Зорица Николић не одустаје од
тражења посла, прима надокнаду од Завода за запошљавање, а нада се да ће јој, ако се
не запосли, пре тога, бити лакше да до радног места дође када напуни 45 година.
Наиме, НСЗ пружа могућност једнократне субвенције од 80.000 до 160.000 динара
фирмама које запосле особе старије од 45 година као и олакшице послодавцима према
Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање. Приоритет за добијање посла
имају лица која имају мање шанси да се запосле без финансијске подршке државе
укључујући и лица старија од 45 година. Такође послодавци који запосле старије од 45
година могу да остваре право на олакшице при плаћању доприноса за обавезно
социјално осигурање.
– На евиденцији се тренутно налази 280.488 особа старијих од 45 година, што је
36,5 одсто од укупног броја незапослених. Од тог броја, 120.000, односно 42 одсто
њих је без стручне квалификације што је отежавајућа околност приликом
налажења посла – каже за „Политику” Драган Ђукић, директор сектора за
посредовање у запошљавању у НСЗ.
Осим субвенција и олакшица при плаћању доприноса за послодавце, у мере
финансијске подршке спадају и програми јавних радова, субвенција за покретање
сопственог бизниса у висини од 130.000 динара као и програми обука и
преквалификације. За ту сврху ове године је намењено 3,5 милијарди динара. Око
16.000 грађана старијих од 45 година требало би до краја ове године да добије посао
захваљујући мерама подршке Националне службе за запошљавање.
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Послодавци су, како каже Ђукић, највише заинтересовани за отварање нових радних
места уз субвенције или запошљавање уз олакшице при плаћању доприноса, а до 30
одсто укупног броја запослених путем ових програма су старији од 45 година. Он
истиче и да програм јавних радова даје добре резултате када је у питању привремено
запошљавање ове категорије незапослених, а нарочито лица са нижим нивоом
образовања.
Особе старије од 45 година имаће предност приликом запошљавања у оквиру 396
одобрених пројеката јавних радова на којима ће се ангажовати тешко упошљиве
категорије становништва, као што су инвалиди, Роми и расељене особе. Од
септембра ће, како каже наш саговорник, почети нови циклус курсева за стицање
додатних знања и вештина или промену занимања.

БРАНЧИЛОВО СЕЛО У СРЦУ ГРМЕЧЛИЈА
Политика, Датум : 29.6.2009, Страна : А22
Враћа се живот у Хашане: пре девет година у сеоској школи која носи име Бранка
Ћопића била су само четири ученика, 2009. наставу је похађало седамнаесторо, а на
јесен ће их бити још троје
Хашани – Учитељици Душанки Дакић син и снаха подарили су унучицу Анђелу... Мала
Николина Давидовић петицом је завршила два разреда у једној школској години... На
јесен ће у школске клупе сести три првачића. То су деца српских повратника на
дедовину подно Грмеча... Десетак километара до јуче каљавог сокака који, од центра
општине Крупа на Уни, води до Хашана, асфалтирало је републичко министарство
просвете и културе...
И тротоар кроз центар села је завршен баш као и пут који води родној кући великог
српског књижевника Бранка Ћопића...
Прича Брацо Ољача, председник Савета месне заједнице Хашана, још и о новим
стадима подгрмечких фармера Ђурђа Ћука и Слободана Рајлића и о неколико стотина
хектара више заораних површина него лањског пролећа и о обновљеној цркви Јована
Крститеља у којој је крштен Бранчило и о новим повратничким породицама...
– Када је, пре девет година, школа која носи име нашег Бранка Ћопића почела са радом,
у њој су била само четири ученика. Ове године наставу је похађало њих седамнаест. На
јесен ће их, ако бог да, бити још троје. Не може се тиме поносити ниједна школа у
подгрмечком крају – каже учитељица Душанка.
После вишегодишњег избеглиштва, у Хашане се вратила Десанка Ћопић. Супруг јој
Милан, брат по стрицу Бранка Ћопића, умро недавно, а Десанку на родно огњиште
вратио син Слободан.
– Прво сам поставила на зид Бранков текст: „Кренух свијетом у даљи незнане и
понесох у срцу Хашане”. Да село нисам носила у срцу не би ме можда толико ни вукло
мојим Хашанима – прича Десанка којој су деца обновила и лепо уредила порушену
кућу. Недалеко је и кућа коју је обновио Здравко Ћопић, одавно настањен у Бачкој
Паланци. А тај Здравко нашао је на сеоском игралишту Бранкову бисту коју су, на свој
начин „обрадили” припадници муслиманског Петог корпуса. Здравко је бисту однео са
собом да би је поново вратио пред сеоску школу у Хашанима у којој је његов рођак,
књижевник, срицао прва слова.
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– Мало их је који знају да је Бранко 1939. добио књижевну награду Краљевске
академије наука и да је од тог новца купио књиге и у својој викендици, а заправо кући у
којој се родио, отворио библиотеку. Прву у Босанској Крајини. Ту у трошној кући,
окружен књигама, писао је своја дела све до одласка на одслужење војног рока у
Марибор – прича Милан Дакић.
У Хашанима се још прича о данима које је Бранчило проводио у Хашанима. Кад год би
дошао „одметнуо” би се у задругу и ту, са сељанима, испијао брљу. И увек шеретски
убадао. Сељани нису могли веровати да „тако велик човек прича свашта”. Посебно оно
у вези са женскима. Стрина Даница била је његов најомиљенији лик.
– Када дође у задругу, спуштао се на наш ниво и постајао део наше свакодневице. То
смо посебно ценили код њега... Трагао је и за давно заборављеним речима. Сећам се да
се никако нисмо могли сетити како се зову оне гране које „притишћу” пласт сена да га
ветар не однесе. Бранчило се сетио да је то, народски речено, прљ. И у књигама је ту
реч касније користио – присећа се Милан Дакић.
Начелник општине Крупа на Уни Младен Котур, задовољан што се „неко сетио Хашана
и асфалтирао пут до села”, обећава да ће се ове године обновити Ћопићева родна кућа
како би село за коју годину постало место књижевне манифестације.Данас је у
Хашанима стотинак повратничких домова. А само пре годину дана било их је
тридесетак мање... Лане су без струје била три заселка, а данас ниједан. У свима сијају
сијалице... Прошле године у Хашанима тек стотинак крава, неколико стотина оваца и
око петсто хектара ораничних површина. Данас је све то утростручено...
Све је то, уз приче о деци српских повратника, потврда да ће живота под Грмечом, у
Бранчиловим Хашанима, ипак бити. А и не било га зна ли се колико сељани воле
Хашане, своје и Бранка Ћопића.
КУЋА НАСРЕД КОЛОВОЗА
Политика, Датум : 29.6.2009, Страна : А24
Стамбена зграда у Улици Ивана Цанкара 20 у Земуну, стара готово цео век, власништво
Републике Србије
У делу Улице прве пруге у земунском насељу Ретензија на средини коловоза
налази се двоспратна кућа око које, веровали или не, аутомобили морају да
обилазе да би наставили даље кретање низ улицу. Овај трошни стамбени објекат
који се званично налази на адреси Ивана Цанкара 20 тренутно је дом за неколико
избеглих домаћинстава, а зграда се, према наводима из општине Земун, на том
месту налази готово цео век. Некада је овим делом Земуна пролазила железничка
пруга, која је у међувремену затрпана, а поред ње се и тада налазила та
двоспратница, данас власништво Републике Србије.
Део Прве пруге из правца Улице Џона Кенедија је годинама асфалтиран до броја седам
одакле почиње макадамски пут. Возачи даље немају куда. Принуђени су да скрену
лево, преко широког тротоара чији је један део, очито принудно, остао без могућности
за паркирање возила. После тих проблематичних десетак метара коловоз се даље
наставља на остатак ове земунске улице. Саобраћај у том делу је знатно успорен, а
поједини суграђани су, кажу, покушавали да организују и асфалтирање овог дела
коловоза. Екипе „Београд пута” су обећале да ће овај посао обавити још минулог
месеца, иако по том питању досад ништа није урађено.
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Станарка суседне зграде, Вера Рељић, из Улице Ивана Цанкара, која се у овај крај
доселила још 1971. године, каже да су бивши станари спорне зграде расељени јер је
објекат био у плану за рушење.
– Зашто та идеја није спроведена у дело, заиста не знам. Постоји прича да су надлежни
из општине Земун доделили избеглицама ове станове на коришћење – присећа се
станарка.
У општини Земун одбацују ове наводе, истичући да су 1974. године општинске власти
донеле закључак којим се ова парцела даје на коришћење градској Дирекцији за
изградњу и реконструкцију, а корисник је град Београд.
По урбанистичко-техничким условима из 1969. године на овој парцели требало је да
никне стамбени објекат до 11 спратова са приземљем.
– Дирекција за изградњу и обнову је тада покренула процес расељавања носиоца
станарских права и зграда је испражњена – пише у званичном саопштењу општине.
Зашто објекат у Ивана Цанкара 20 још није порушен, у општини Земун кажу да им није
познато, као и да су се у њу бесправно уселили грађани са нерешеним стамбеним
питањем и делом они са избегличким статусом.
– Ниједно од бесправно усељених лица на тој адреси нема сагласност општине и у
станове су ушли самоиницијативно. Није поднет ни захтев за легализацију.
Будући да је још 1973. године град постао корисник ове непокретности, искључиву
сагласност да грађани остану у становима у Ивана Цанкара 20 може дати само
корисник непокретности, то јест град – закључују у општини.
Овај крај Земуна је, иначе, познат по стамбеним објектима и пословним локалима који
су деведесетих година прошлог века бесправно никли на бројним јавним, зеленим и
површинама за паркирање возила, тако да случај зграде насред коловоза није усамљен,
иако је јединствен.
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ИЗБЕГЛИЦАМА 14 СТАНОВА
Блиц, Датум : 30.6.2009, Страна : 5
СВИЛАЈНАЦ - У оквиру пројекта који је реализовала грчка невладина
организација „Европска перспектива“ у Свилајнцу је додељено 14 станова
породицама избеглих и расељених са територије ове општине. Вредност ове
инвестиције је око 230.000 евра, а кључеве је уручио министар рада и социјалне
политике Расим Љајић.
- Сарадња на оваквим пројектима најбоље је решење за проблем интерно
расељених лица. Од 2003. до данас смо завршили 430 оваквих стамбених јединица.
Настојаћемо да свима који остају у Србији обезбедимо кров над главом, али ће се Влада
Србије трудити да обезбеди повратак онима који желе да се врате у Хрватску и БиХ. У
Србији је данас 97.000 расељених са простора бивше Југославије - рекао је Расим
Љајић.
Станови су површине 30-50 квадрата, а један стан додељен је социјално угроженој
породици из Свилајнца.
- Грчка има довољно средстава да помогне у реализацији оваквих пројеката и
помогне у обезбеђивању станова онима који су најугроженији. Ово је једна од
седам зграда које смо у Србији помогли - рекао је амбасадор Грчке у Србији
Димостенис Стоидис.
НИЗ СПОРАЗУМА С ШВАЈЦАРСКОМ
Преглед, Датум : 30.6.2009, Страна : 2
Србија и Швајцарска данас ће у Београду потписати низ споразума о сарадњи у
области полиције, визних олакшица, реадмисије и миграције. Министар полиције
Ивица Дачић и његова швајцарска колегиница, Евелин Видмер Шлумш,
потписаће "Споразум о полицијској сарадњи, Споразум и протокол о реадмисији,
Споразум о олакшаној процедури за издавање виза и Меморандум о разумевању о
партнерству у области миграција".

БРОЈ ГОВОРИ
Грађански лист, Датум : 27.6.2009, Страна : 3
155 девојчица и дечака из социјално најугроженијих породица, укључујући и
избеглице и расељене, као и децу без родитеља боравиће на одмору у Грчкој у
организацији Црвеног крста Србије и Грчке.

ИВАНОВИЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СЗО
Правда, Датум : 30.6.2009, Страна : 5
Државни секретар Министарства за Косово и Метохију Оливер Ивановић
упозорио је представнике Светске здравствене организаццје на велике
здравствене потребе интерно расељених лица и повратника.
Како се наводи у саопштењу, Ивановић је у разговору са заменицом директора
регионалног бироа СЗО Натом Менабде затражио да ова организација посвети више
пажње потребама тих категорија становништва, као и да ојача своју улогу на терену
како у техничком, тако и у надзорном смислу.

ВАНДАЛИЗАМ
Курир, Датум : 30.6.2009, Страна : 5
На Видовдан Шиптари из Гњилана срушили спомен-чесму витезовима кнеза Лазара,
Срби овај чин виде као поруку да нису добродошли на Космету
Ово је била најмасовнија прослава Видовдана на територији Косова у последњих десет
година и зато су Шиптари морали да реагују, кажу наши саговорници
БЕОГРАД - Рушење спомен-чесме витезовима кнеза Лазара у центру Гњилана на
Видовдан Срби с Косова и Метохије оцењују као провокацију са циљем да се и оно
мало преосталих неалбанаца протера са вековних огњишта! Овај вандалистички
чин отворена је порука Србима повратницима да нису добродошли, а онима који још
нису кренули пут Србије да следе пример оних који су напустили Космет.Лидер СНВ
централног Косова Ранђел Нојкић рушење спомен-чесме сматра отвореном
провокацијом.
- Изабрали су баш Видовдан, који је за нас врло важан празник. То је одговор Србима
на став да је Косово саставни део Србије. То је такође сигнал Србима да нису
добродошли - истиче Нојкић.
Звонимир Стевић, државни секретар Министарства за КиМ, тврди за Курир да се
рушење спомен-чесме у центру Гњилана може именовати свакако, осим као
цивилизацијски чин.
- Ово недело, почињено на велики празник свих Срба, има за циљ нешто што је
апсолутно немогуће, а то је затирање свега што указује на наше вековно
присуство на простору Косова и Метохије. У Гњилану је, одмах по доласку Кфора,
срушена и биста кнеза Лазара, али то није спречило Србе да свих ових година, на
Видовдан, у све већем броју и у целој Србији, достојно одају пошту светом кнезу и
његовим витезовима - наглашава Стевић.
Стојанка Петковић, посланик Г17 плус из Звечана, сматра да је скандал који се десио на
Видовдан у Гњилану сигнал преосталим Србима да нису пожељни.
- На Газиместану, где је било много Срба, не само са Косова већ и из централне Србије
и иностранства, није било инцидената, док су нам у Гњилану порушили споменик.
Тамо где се снима и где ће слика о том догађају отићи у свет не провоцирају и не праве
нове нереде - указује Петковићева.
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Ненад Петковић (СРС), председник општине Урошевац, каже да Албанци нису
случајно одабрали Видовдан за рушење српских споменика.
- Ово је била најмасовнија прослава Видовдана на територији Косова у последњих
десет година. Шиптари стално причају о некаквом повратку Срба, али од тога нема
ништа. Из Косовског Поморавља више је Срба отишло него што се вратило. Пре
петнаестак дана у српским селима Бављак и Српски Бабуш са неколико кућа су скинути
прозори и врата и однет је намештај. Представници међународне заједнице и КПС су
нам рекли да су то куће у којима више не станују Срби. Па, и у Енглеској има кућа у
којима нико не живи па то не значи да треба да буду опљачкане - истиче Петковић.
Спомен-чесма, која је заједно са спомеником кнезу Лазару подигнута у центру Гњилана
поводом прославе 600-годишњице Косовске битке, срушена је у недељу на Видовдан
багером. На власти у Гњилану је Демократски савез Косова (ЛДК) покојног Ибрахима
Косова.
Антрфиле : И мртви им сметају
Од уласка трупа НАТО 1999. на Косово спаљено је, порушено, оскрнављено и
демолирано 148 цркава и манастира и готово 400 српских гробаља. Само у два
дана 17. и 18. марта 2004. уништено је 36 православних светиња. Спаљена
јеширом света позната Богородица Љевишка, манастири Зочиште, Девич и многе
друге цркве. Према подацима Рашко-призренске епархије, од доласка
међународне мисије на Косово до данас Албанци су уништили и поломили више
од 6.750 споменика на око 250 српских гробаља, која су у потпуности или већим
делом сравњена са земљом.
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