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БЕСПЛАТАН ОДЛАЗАК НА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Данас, 07.05.2009; Страна: 4
Београд - Коалиција и Асоцијација избегличких удружења организују бесплатан
одлазак хрватских држављана на локалне изборе у Хрватској 17. маја, саопштио
је Републички комесаријат за избеглице. „Организованим изласком на изборе
помажемо сами себи у остварењу својих бројних нерешених статусних,
имовинских и других питања“, истиче се у саопштењу. За све информације
грађани могу да се обрате општинском поверенику за избеглице или удружењима
Срба из Хрватске.
СРБИН КАНДИДАТ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВУКОВАРА
Политика, 07.05.2009; Страна: А23
Срби би могли да постану начелници у 52 хрватске општине
Вуковар – Први пут након осамостаљивања Хрватске међу кандидатима за
градоначелника Вуковара наћи ће се и један Србин, речено је Тањугу у седишту
Партије подунавских Срба (ППС).
За кандидата за првог човека града на десној обали Дунава именован је Андреј
Лесковац, иначе син председника ППС-а Радета Лесковца, док су заменици
кандидата, односно кандидати за два доградоначелника Вуковара Динко Баждар и
Драгољуб Рајак, такође српске националности. Њихову кандидатуру, која је стигла од
стране ППС-а, потврдило је Градско изборно поверенство града Вуковара са Албином
Росандићем на челу.
Локални избори у Хрватској одржаће се 17. маја, на којима ће Самостална
демократска српска партија (СДСС) учествовати у сарадњи с Хрватском
демократском заједницом (ХДЗ).
Заступник СДСС-а у Сабору Хрватске Ратко Гајица и председник Коалиције
избегличких удружења у Србији Миодраг Линта позвали су Србе из Хрватске с
тренутним боравком у Србији да се и они укључе у изборе, како би што више
сународника доспело у локалне органе власти и тако био олакшан њихов
повратак.
Према процени Линте, Срби би могли да постану начелници у 52 хрватске
општине, односно да у 11 жупанија добију место жупана или његовог заменика.
На већи број биралишта у Хрватској биће организован бесплатан превоз
избеглица из Србије.

КРОЗ СРБИЈУ ПРОШЛО ПОЛА МИЛИОНА ИЗБЕГЛИЦА
Борба, 07.05.2009; Страна: 3
За време рата у Хрватској и Босни и Херцеговини (1991-1995) у Србији је склониш
те нашло између 500.000 и 800.000 прогнаних и расељених лица, док скоро 14
година после потписивања Дејтонског споразума у нашој земљи и даље живи око
100.000 избеглица.
Организација „Жене у црном“ од 1995. до 1998. године отворила је три кампа у којима
су била смештена расељена и прогнана лица, којима су несебично пружали помоћ.
Сташа Зајевић из организације „Жене у црном“ каже да је кроз Србију прошло између
500.000 и 800.000 избеглица. „Радили смо у избегличким камповима, помагали женама
с економским проблемима, како би дошло до економског оснаживања. Расељена и
прогнана лица била су запостављена и од државе и од њихових породица. Имали смо
великих проблема с полицијом, док су многи говорили о некој помоћи само како би
добили политичке поене“, каже Зајевићева. Она додаје да су шест година непрестано
радили и помагали избеглицама, што је била њихова људска и морална обавеза, а не
патриотска манипулација. „Вршена је нелегална мобилизација расељених и прогнаних,
а Буба Морина која је била на челу Комесаријата за избеглице до данас није одговарала
због својих поступака, што је представљало кршење Женевске конвенције.
Тражили су да им се предају спискови са именима избеглица, што је тежак
прекршај и кривично дело. Циљ им је био представљање лажног патриотизма“,
истиче Зајевићева. Комесаријат за избеглице и УНХЦР радили су истраживање о
положају расељених и прогнаних лица. Према том истраживању главни проблеми
с којим се суочавају су стопа незапослености која је знатно виша него у
популацији Србије и нерешено стамбено питање. Синиша Воларевић из
организације „Група 484“ каже да избеглице углавном живе као подстанари или у
колективним центрима. „Према анкети о животном стандарду, 90 одсто грађана
Србије живе у стану који је у њиховом власништву, док 45 одсто избеглица живе
као подстанари“, истиче Воларевић. Он додаје да избеглице живе у веома лошим
условима, испод линије сиромаштва, немају приходе како би задовољили основне
потребе. „Међу избеглицама има много социјалних случајева, с тешким животним
причама“, закључује Воларевић.
КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ СРБИЈЕ ОСУДИО СЛУЧАЈ ПРИМАЊА МИТА
Данас, 07.05.2009; Страна: 25
Службеник Комесаријата за избеглице осумњичен за корупцију
Куршумлија - Републички комесар за избеглице Србије Владан Цуцић најоштрије
је јуче осудио поступак службеника Комесаријата за избеглице М. Н. који је
ухапшен због примања мита. „Случај је остављен судским органима да га
преиспитају и расветле до краја. Иза тог чина који је нарушио углед Комесаријата
за избеглице стоји појединац“, казао је Цуцић.
Он је поводом хапшења М. Н. (50) обишао данас Центар за социјални рад у
Куршумлији и разговарао са секретаром Општинског Црвеног крста Миломиром
Николићем и председником општине Зораном Вучковићем. Окружни суд у Прокупљу
одредио је у понедељак једномесечни притвор службенику Републичког комесаријата
за избеглице М. Н. из Београда (50) због сумње да је узео мито у износу од 2.500 евра.
Осумњичени је ухапшен у ресторану у центру Куршумлије у тренутку када је од једног
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службеника Црвеног крста узимао мито. Полицији у Куршумлији је пријављено да
службеник Републичког комесаријата за избеглице тражи мито да би наводно
„наштимовао“ финансијски извештај о пословању колективног избегличког
центра „Селова“ код Куршумлије, који је у надлежности локалног Црвеног крста.
Припадници куршумлијске полиције су претходно обележили новац који је предат
осумњиченом М. Н.
ДОНАТОРСКИ САСТАНАК О ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ
Данас, 07.05.2009; Страна: 4
Београд - Представници Владе Србије и УНХЦР-а одржали су јуче донаторски
састанак са члановима амбасада у Београду и међународних организација да би
трајно решили проблем избеглих и расељених у Србији. На састанку је оцењено да
је важно наставити с реализацијом пројеката за трајно решавање проблема
избеглица, наводи се у саопштењу Владе Србије. Републички комесар за избеглице
Владимир Цуцић подсетио је да Србија са 300.000 избеглих и расељених заузима
прво место у Европи.
ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ МАЛИШАНИМА
Курир, 07.05.2009; Страна: 15
Удружење грађана за међународну сарадњу и слогу међу народима „Про
конкордатија популорум", у координацији с Министарством за Косово и
Метохију, организовало је хуманитарну акцију намењену за 50 малишана
смештених по избегличким камповима, као и породицама којима је помоћ
најпотребнија.
Помоћ се састоји од одевних предмета, књига, играчака и кондиторских
производа. У донирању и организацији ове хуманитарне акције најзаслужнији су
чланови породице Михајловић-Капларевић из Београда, који су и чланови наведеног
удружења грађана, док је слаткише поклонила фирма „Соко Штарк".
„ГАРДИЈАН“: СВИХ 220.000 СРБА МОРА ДА СЕ ВРАТИ НА КОСОВО
Пресс, 07.05.2009; Страна: 5
ЛОНДОН - Косово ће остати извор нестабилности ако не буду искорењени извори
међуетничких напетости, решена имовинских права и побољшан тежак положај
мањина, оценио је јуче британски „Гардијан“.
- Протести Срба у Брђанима разликују се од досадашњих по мотивацији незадовољству косовских Срба због неуспеха међународне заједнице да осигура
безбедан повратак око 220.000 Срба и других неалбанаца, протераних с Косова. У
последњих 10 година се, према подацима УН, вратило свега 16.500 расељених
лица, а број повратника се сваке године смањује - пише „Гардијан“.

3

ШИПТАРИ ОСТВАРУЈУ ПРЕТЊЕ
Глас Јавности, 07.05.2009; Страна: 2
Влада у ПриШтини тврди да Ће уз помоЋ Еулекса заузети север Космета
Косовска влада и Еулекс увелико раде на успостављању пуне контроле над севером
Косова и тај циљ ће остварити, изјављује Азем Власи. Министарство за Косово и
Метохију сматра да има помака у реализацији плана УН о шест тачака
БЕОГРАД - Бивши саветник Рамуша Харадинаја, приштински адвокат Азем
Власи изјавио је јуче да влада Косова и Еулекс увелико раде на успостављању
пуне контроле над севером Косова и да ће тај циљ несумњиво ускоро остварити.
Он је додао да је интервенција Еулексове полиције у Брђанима „у складу с
прокламованим циљем мисије“и поздравио одлучност да спроведу повратак Албанаца
и Срба.
Шеф Координационог центра и државни секретар министарства за Космет
Звонимир Стевић за Глас каже да у деловању Еулекса не види рад у интересу
повратка Срба на напуштена и разрушена огњишта, већ да се та мисија сврстала
на албанску страну.
- У односу на ово што се дешава око Брђана, мисија ЕУ и међународна заједница имају
много озбиљније послове - повратак полицајаца у КПС службу где је проблем линија
командовања, проблеме у правосуђу, по којим ће се законима судити и проблем јавних
исправа. Еулекс је пре свега задужен за спровођење плана о шест тачака усвојених у
Савету безбедности УН - наводи Стевић.
Према његовим речима, дипломатија, представници Владе Србије и Министарства за
Косово и Метохију преговарају с представницима амбасада, упућују протесте и
захтевају да се крене у реализацију плана о шест тачака.
У том погледу има позитивних помака, јер представници међународне заједнице и УН
обећавају да ће почети спровођење плана - истиче Стевић. С друге стране,
потпредседник Заједнице српских општина и насеља на Космету Марко Јакшић каже да
га не чуде намере Азема Власија и Еулекса, већ власт у Београду.
- Срби већ 15 дана гутају сузавац, а нико из ресорног министарства да дође да охрабри
народ. То само значи да се Београд слаже с политиком коју најављује Власи и мисија
ЕУ - каже Марко Јакшић и додаје да нема потребе да из Министарства за Косово ико
иде по амбасадама, већ да би требало да дођу да буду с народом. Он сматра
поражавајућим то што министар Горан Богдановић тера Србе да се интегришу у
„Косово“ плаћајући му струју.
- Треба прво вратити 6.000 Срба који су протерани са својих радних места у
термоелектранама, па после тога причати да ли плаћамо струју и којим компанијама.
Још је поразније што је црвено дугме за струју у Београду. Али због европске
перспективе нико неће да га притисне - категоричан је Јакшић.
Председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију Љубомир Краговић апелује на
владу да „се уразуми“ и конкретним потезима стави на знање Шиптарима на Космету
да Срби никада неће признати лажну државу.
- Како ствари иду, изгледа да је Власи у праву. И раније смо указивали да ће
Еулекс радити на надгледању плана Ахтисарија. Ипак, морају да рачунају да
српском народу не могу ускратити његова права. Имаће великих проблема, иако
је српски народ препуштен сам себи. Срби су изгубили наду у помоћ државе, јер
она чини све да нам одмогне у одбрани институција. Почев од питања воде и
струје, па до застрашивања у Брђанима. Преосталих 135.000 Срба неће одустати од
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јачања својих институција. Независност могу да остваре само бруталном силом. Ако
издајници у Влади Србије и начине договоре са Албанцима, ми ћемо их одбацити, а
инструменти су нам Скупштина заједница и локалне самоуправе на КиМ - закључује
Краговић.
Антрфиле:
Устав Косова искључује контролу
Председник покрајинског одбора СПО Ранђел Нојкић сматра да тамо где је већинско
српско
становништво
неће
моћи
да
се
успостави
контрола.
- То је немогуће чак и ако се поштује и устав Косова и закони о локалној самоуправи.
Много је важније да Срби искористе овај тренутак, у смислу захтева за свеобухватном
децентрализацијом, чиме би се омогућило да становништво само управља на локалном
нивоу, оним што је најбитније за живот - каже Нојкић.
НАСТАВЉЕН ПРОТЕСТ У БРЂАНИМА
Борба, 07.05.2009; Страна: 13
Еулекс полиција је и јуче у косовскомитрович ком насељу Брђани бацила велику
количину сузавца на групу Срба који протестују због тога што Албанци у том насељу
без њихове сагласности обнављају куће. Припадници Еулекса бацили су према
наводима Бете сузавац на Србе који су покушали да пробију кордон Косовске полиције
и крену ка линији раздвајања која град дели на албански и српски део и иза које је
почела обнова пет албанских кућа порушених 1999. године. Представник насеља
Небојша Минић изјавио је да ће протести у том насељу престати чим се и Србима
дозволи да обнове своје куће. У насељу Брђани живи око 2.000 Срба и 500 деце.
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PRESS CLIPPING
Петак 08.05.2009. год

ПОЗИВ СРБИМА ЗА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Курир, Страна : 2, Датум : 8.5.2009

БЕОГРАД - Министар за дијаспору Срђан Срећковић позвао је расељене Србе из
Хрватске да гласају на локалним изборима у Хрватској 17. маја, оценивши да су
ти избори од изузетне важности за српску заједницу у Хрватској. На овим
изборима српско гласачко тело укупно ће имати 297.000 бирача, од којих готово
100.000 живи у Србији и Републици Српској. Срећковић је додао да је на изборима
2005. у Хрватску отпутовало више од 6.000 гласача, што је омогућило апсолутну власт
у 18 општина и градова и значајно учешће у власти 25 градова и општина.
Срећковић је прецизирао да је „од посебног интереса“ учешће Срба у власти у
Пакрацу, Окучанима, Воћину, Слатини, Петрињи, Глини, Костајници, Двору,
Топуском, Вргинмосту, Војнићу, Крњаку, Лашком, Доњем Лапцу, Плитвичким
језерима, Удбини, Грачацу, Обровцу, Бенковцу и Книну.

СНВ ОСУЂУЈЕ ХАПШЕЊЕ ДВОЈИЦЕ СРБА ПРЕД ИЗБОРЕ
Политика, Страна : А4, Датум : 8.5.2009
Загреб, 7. маја – После јучерашњег хапшења двојице Срба на Банији под сумњом
да су починили ратни злочин тако што су 18. октобра 1991. године као припадници
војске РСК наводно убили цивила Владимира Летића у селу Стубаљ код Хрватске
Костајнице, данас је реаговало Српско народно веће у Загребу. У саопштењу, које
потписује његов председник Милорад Пуповац, позивају се надлежне институције да у
хитном поступку установе „постоје ли у овом случају ваљани докази за одлуку о
задржавању у притвору и за судски процес”. Подсећа се, наиме, да су и до сада државна
тужилаштва покретала сличне поступке, нарочито на подручју Сисачко-мославачке
жупаније, да би се онда накнадно установило да не постоје потребни докази или
веродостојни сведоци за оно за шта се такви појединци терете.
„До сада је таквим поступањима правосудних институција почињена велика штета
појединцима и њиховим породицама, те истовремено међу бројним избеглицама
створен утисак о правној несигурности и немогућности повратка”, указује се у
саопштењу.
СНВ такође указује на „већ више година устаљену праксу да се приликом изрицања
пресуда за ратне злочине припадницима Хрватске војске и полиције активирају и
судски поступци против припадника српске заједнице, независно од тога има ли за њих
оправдања или не”.
„Чињеница да се овај процес покреће непосредно пред локалне изборе отвара
простор за сумњу да се њиме желе додатно обесхрабрити сви они који локалне

изборе виде као прилику за повратак, односно за стварање политичких
претпоставки за повратак и интеграцију”, упозоравају такође из СНВ-а.
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ХРВАТСКОЈ
Политика, Страна : РТ1, Датум : 8.5.2009
ТВ Студио Б, 20.00 – Да ли су локални избори у Хрватској, заказани за седамнаести
мај, велика шанса за избегле Србе да повећају свој утицај? Да ли су избеглице из
Хрватске добро организоване и колико им држава Србија помаже у остваривању
права у земљи из које су избегли?
Колико Хрватска поштује права Срба, шта се променило, а где се уопште није
одмакло у побољшању позиције избеглих и прогнаних али и повратника.
Како искористити најављени улазак Хрватске у ЕУ да српска национална
заједница осим културне аутономије има и реалну политичку моћ у одлучивању.
То су нека од питања на која ће у емисији „У сусрет” одговарати Ратко Гајица,
саборски заступник, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и Милојко Будимир,
председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске.

ИСПЛАТА ДАНАС
Блиц, Страна : 5, Датум : 8.5.2009
РАСЕЉЕНИ
Исплата новчане накнаде расељеним лицима са подручја АП Косово и Метохија
за новембар 2008. године почеће данас, саопштила је Национална служба за
запошљавање. У саопштењу је наведено да ће се исплате вршити на шалтерима
свих пошта.
СВАКЕ ГОДИНЕ ПЕТ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Страна : 11, Датум : 8.5.2009
АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У КУЛИ
КУЛА: Општински Савет за миграције у Кули завршио је и усвојио Локални
акциони план за унапређење положаја избеглих и расељених лица која бораве на
територији кулске општине. По евиденцији са последњег пописа становништва у
општини Кула живи око 950 избеглих и око 250 расељених лица, док је укупан
број избеглица који се настанио у кулској општини око 3.500.
-Документ представља логичан наставак општег, стратешког приступа локалне
самоуправе развоју општине и побољш ању услова за живот грађана. Након усвајања и
успешно започетог процеса примене неколико кључних стратешких докумената
локалне заједнице успешно спровођење Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица, даће допринос и даљој реализацији

2

општих стратешких опредељења наше локалне самоуправе - рекао је председник
општине Кула Светозар Буквић.
Локални акциони план се односи на период 2009. – 2013. година и њиме је
планирана помоћ избеглим и интерно расељеним лицима за решавање стамбеног
питања и подршка програмима за запошљавање. У плану је да се сваке године
обезбеди барем по пет кућа за избегла лица, као и да се помаже онима који сами
започну градњу или адаптацију својих стамбених објеката. Према речима
повереника за избегла и расељена лица у општини Кула Милеве Ковач, општина ће у
оквиру својих могућности у наредном периоду финансијски подржати донаторске
програме намењене овој популацији.
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PRESS CLIPPING
Субота 09.05.2009. год
КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Курир, Страна : 15, Датум : 9.5.2009
КУЛА - У Кулу, општину са шест насеља и 50.000 становника, стално се населило
3.500 избеглица. Локалним планом за избегла и расељена лица, који је Скупштина
општине недавно усвојила, уз учешће Комесаријата за избеглице, предвиђено је да
се до 2013. године за избегличке и расељене породице откупи годишње најмање 25
сеоских кућа.
Планирано је и да се бесплатно обезбеди укупно 15 пакета (годишње по три)
грађевинског материјала избегличким домаћинствима за довршење започетих
грађевинских објеката. Пројекат се финансира из помоћи Европске уније, а
спроводи га међународна организација за миграције (ИОМ).

МИНИСТАРСТВО ПОЗИВА НА ХИТАН ПОВРАТАК РАСЕЉЕНИХ
Данас, Страна : 2, Датум : 9.5.2009
Београд - Министарство за КиМ позвало је, поводом дешавања у насељу Брђани,
на „хитан и истовремени повратак свих расељених лица с Косова“ и истакло да
инсистира на реципрочном, двосмерном повратку. У саопштењу се наводи да
Министарство „осуђује сваку врсту насиља на северу КиМ“ и позива на мир све
становнике Покрајине.
Срби из Брђана, у северној Косовској Митровици, нису се јуче с представником
Еулекса договорили о обнови својих кућа у делу тог насеља. Албанци су почели
обнову пет кућа у Брђанима.

ХРВАТИ СЕ ПЛАШЕ СРПСКИХ ГЛАСОВА
Глас Јавности, Страна : 3, Датум : 9.5.2009
Брутално застраШивање Срба уоЧи локалних избора у Хрватској
Хапшење Љубана Брадарића и Перице Ђермановића из Костајнице покушај је
хрватских власти да спрече тамошње Србе да изађу на изборе у великом броју
БЕОГРАД - Хапшење Љубана Брадарића (68) и Перице Ђермановића (41) из
Костајнице у Хрватској покушај је бруталног застрашивања Срба уочи локалних избора
у тој земљи, заказаних за 17. мај, сматрају политичари. Министар спољних послова

Вук Јеремић истиче да Србија неће имати никакво разумевање или толеранцију
за такву политику Хрватске.
- То не може другачије да се схвати осим као намеран гест усмерен ка томе да се
обесхрабри гласање Срба на локалним изборима у Хрватској. Мислимо да људи
који су ухапшени нису били на јавним оптужницама у које је јавност имала увид и
овим се понавља ситуација из 2005. године, када су у Хрватској агресивним
мерама покушавало исто што и сад - наглашава Јеремић и додаје да је то „базично
кршење људских права, које заслужује најоштрију институционалну, политичку и
сваку другу осуду“.
Министар дијаспоре Срђан Срећковић за Глас истиче да Србија подржава учешће Срба
на локалним изборима у Хрватској.
- Надам се да ово није хрватска акција да се Срби уплаше и да се смањи њихов
одзив јер је сваки глас врло важан, будући да Срби имају већину у 18 општина.
Ако буде великог одзива, тај број би се могао попети и на 25 општина - каже
Срећковић.
Потпредседник Владе Хрватске Слободан Узелац оцењује да би правосудни органи
требало да раде као независни.
- Међутим, све то делује прилично неуверљиво. Бојим се, али не тврдим да је реч о
томе да се утиче на што мањи одзив повратника да гласају на локалним изборима сматра Узелац.
Председник СНВ у Хрватској Милорад Пуповац наглашава да осуђује хапшење двојице
Срба.
- Чињеница да се процес покреће непосредно пред локалне изборе отвара простор за
сумњу да се њиме додатно обесхрабрују сви они који локалне изборе виде као прилику
за повратак, односно за стварање политичких претпоставки за повратак и интеграцију оцењује Пуповац.
Заменик председника СНС Александар Вучић тврди да је реч о општем застрашивању
Срба.
- Тај случај нема само везе с локалним изборима, већ је реч о покушају да Срби никад
не подигну главу и никад ништа не питају. Хрватска показује моћ над Србијом, утерује
страх у кости Србима и наша земља мора да реагује - закључује Вучић.
Потпредседник СРС Наташа Јовановић каже да је хапшење Срба не изненађује.
- Власт у Хрватској оличена је у зликовцима са Стјепаном Месићем и Ивом Санадером
на челу. Ниједан Србин не може да буде сигуран у Хрватској докле год је та власт на
челу Хрватске - истиче Јовановићева.
Драган Јовановић, потпредседник НС, за наглашава да Хрватска није спремна за
повратак Срба.
- Сва њихова реторика о повратку, због условљавања Европе, пада у воду када видимо
бројне примере шиканирања Срба. Овај случај само је кулминација и покушај да се
Срби застраше и да не дођу на изборе. Изгледа да они те оптужнице праве по потреби, а
онај ко се нађе у притвору, више никад не пожели да дође у Хрватску - закључује
Јовановић.
Антрфиле : Већ виђено
Лидер СДСС-а у Хрватској Војислав Станимировић оцењује да су хапшења
Брадарића и Ђермановића тенденциозна.
- Будући да је то учињено непосредно пред локалне изборе, за циљ вероватно има
застрашивање људи који би могли да дођу у Хрватску да гласају. Ово није ништа
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ново, сценарио је већ виђен. Ако мање људи дође, мање ће бити српских гласова, а
тиме се онемогућава улазак Срба у институције система - тврди Станимировић.

КУЋА ЗА ДВАНАЕСТОЧЛАНУ ПОРОДИЦУ ВОШТИЋ
Политика, Страна : А20, Датум : 9.5.2009
Варварин – Дванаесточлана породица Раденка Воштића (48), који је 1999. године
био принуђен да се исели из Јеловца код Клине на Косову, јуче је добила на
поклон комплетно сеоско домаћинство у селу Избеница, на десетак километара од
Варварина, према падинама Јухора.
Дародавац је Српска напредна странка, која је по нижој цени купила кућу
захваљујући разумевању власника манастира Покров Пресвете богородице у
Мрзеници. Раденко каже да је пресрећан што његова породица има на
располагању 12 соба, али и стају са пратећим објектима за пољопривредне
машине.
Воштићи су десет година живели у трошној кући у селу Сталаћ. Раденко није могао у
близини да нађе посао, па је морао у Београд, где се, као грађевинац, запослио у
предузећу „Монтер”. У Београду и сада ради, али би, каже, после добијања куће у
Избеници, пристао и за половину плате да ради било где, само да буде близу породице.
– Прошло је више од десет година, колико је моја породица провела у нехуманим
условима у Сталаћу. Захвалан сам свим добрим људима, који су се потрудили да нам
помогну – рекао је Раденко Воштић, примајући кључеве из руку Томислава Николића,
председника СНС.

НЕЋЕ СРБЕ
Курир, Страна : 3, Датум : 9.5.2009
Брутално застрашивање уочи избора у Хрватској наставило се хапшењем двојице Срба,
Хрвати у страху од њиховог масовног изласка на биралишта
БЕОГРАД - Хапшење Љубана Брадарића (68) и Перице Ђермановића (41) из
Костајнице у Хрватској покушај је бруталног застрашивања Срба уочи локалних избора
у тој земљи заказаних за 17. мај. Министар спољних послова Вук Јеремић истиче да
Србија неће имати било какво разумевање или толеранцију за такву политику
Хрватске.
- То не може другачије да се схвати осим као намеран гест усмерен ка томе да се
обесхрабри гласање нашег народа на локалним изборима у Хрватској. Мислимо да
људи који су ухапшени нису били на јавним оптужницама, у које је јавност имала увид.
Овим се понавља ситуација из 2005, кад су у Хрватској агресивним мерама покушавало
исто што и сад - наглашава Јеремић и додаје да је то "базично кршење људских права,
које заслужује најоштрију институционалну, политичку и сваку другу осуду".
Министар дијаспоре Срђан Срећковић у изјави за Курир каже да држава подржава
учешће Срба на локалним изборима у Хрватској.
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- Надам се да ово није хрватска акција да се Срби уплаше и да се смањи њихов одзив,
јер је сваки глас врло важан, будући да Срби имају већину у 18 општина. Ако буде
великог одзива, тај број би се могао попети и на 25 општина - истиче Срећковић.
Потпредседник Владе Хрватске, Србин Слободан Узелац, оцењује да би правосудни
органи требало да раде као независни.
- Међутим, све то делује прилично неуверљиво. Бојим се, али не тврдим, да је реч о
томе да се утиче на што мањи одзив повратника да гласају на локалним изборима сматра Узелац.
Председник СНВ у Хрватској Милорад Пуповац осуђује хапшење двојице Срба.
- Чињеница да се процес покреће непосредно пред локалне изборе отвара простор за
сумњу да се њиме додатно обесхрабрују сви они који локалне изборе виде као прилику
за повратак, односно за стварање политичких претпоставки за повратак и интеграцију оцењује Пуповац.
Заменик председника СНС Александар Вучић тврди да је реч о општем застрашивању
Срба.
- Тај случај нема везе само с локалним изборима, већ је реч о покушају да Срби никад
не подигну главу и никад ништа не питају. Хрватска показује моћ над Србијом, утерује
страх у кости нашим људима, због чега држава мора да реагује - поручује Вучић.
Потпредседницу СРС Наташу Јовановић хапшење Срба не изненађује.
- Власт у Хрватској оличена је у зликовицима, са Стјепаном Месићем и Ивом
Санадером на челу. Ниједан Србин не може да буде сигуран у Хрватској докле год је та
власт на челу Хрватске - истиче Јовановићева.Драган Јовановић, потпредседник НС,
наглашава да Хрватска није спремна за повратак Срба.
- Сва њихова реторика о повратку, због условљавања Европе, пада у воду кад видимо
бројне примере шиканирања Срба - закључује Јовановић.
Антрфиле : Већ виђено
Лидер СДСС у Хрватској Војислав Станимировић оцењује да су хапшења Брадарића и
Ђермановића тенденциозна.
- Будући да је то учињено непосредно пред локалне изборе, за циљ има застрашивање
људи који би могли да дођу у Хрватску да гласају. Ово није ништа ново, сценарио је
већ виђен. Ако мање људи дође, мање ће бити српских гласова, а тиме се онемогућава
улазак Срба у институције система - објашњава Станимировић.
ИНВАЗИЈА
Курир, Страна : 4, Датум : 9.5.2009
Оливер Ивановић упозорава да Албанци градњом кућа у Брђанима покушавају да
испровоцирају Србе како би дошло до већих сукоба
БЕОГРАД - Изградња и обнова албанских кућа у Брђанима и даље напредовање
Албанаца према северном делу Косовске Митровице, у коме живе Срби,
политички је пројекат који носи опасност од даље инвазије Албанаца ка северу
покрајине, упозорава државни секретар у Министарству за КиМ Оливер
Ивановић. Он је убеђен да иза овог пројекта стоји цела косовска влада и општина у
јужном делу Митровице. Ивановић тврди да прети опасност од радикализације

4

ситуације, односно да се немири може проширити на Бошњачку махалу и насеље Три
солитера.
- Да Срби нису реаговали на насељавање Брђана, могли смо очекивати праву инвазију
косовских Албанаца на север, што је политички пројекат за који Албанци уживају
иподршку неких међународних представника - тврди Ивановић. Небојша Минић,
представник мештана Брђана, каже за Курир да је ситуација у овом насељу веома
напета.
- У праву је Ивановић када упозорава на радикализацију, али би он први требало да
буде међу нама. Ово није сеоски проблем, не плашимо се Албанаца, али смо бесни због
понашања Еулекса и Кфора. Немамо људи за бацање, у интересу нам је да сачувамо
сваког човека - каже Минић, који не искључује да је градња у Брђанима политички
маркетинг и ојачавање локалне власти у јужном делу Митровице. Минић додаје да су у
току договори са Унмиком, како се Срби не би даље доводили у опасност.
- Затражили смо да нам обезбеде изградњу пет српских кућа у том делу и да нам пруже
потребну безбедност, какву су пружили и Албанцима, које је обезбеђивало 200
специјалаца и 1.000 припадника Кфора - истиче Минић.
Радикал Љубомир Краговић из Косовске Митровице каже да је као становник тог града
на Ибру веома забринут, јер ће Албанци на све начине покушавати да изазову проблем
с мештанима Брђана.
- Срби су заплашени, али и чврсто решени да истрају у намери да граде своје куће.
Знају да Албанци који сада обнављају куће раније ту нису живели, већ да су плаћени да
изазову нереде и да представе нас као страну која спречава повратак, иако је супротно.
Јасно је да су Албанци добили задатак од обавештајних служби да пређу „жуту линију“
раздвајања, а Брђани су једно од главних упоришта. Срби су спремни на сваку врсту
провокација, једино не би били у стању да се супротставе физичкој сили - оцењује
Краговић.
Антрфиле : Реџепи: Неће бити провокација
Председник општине у јужном делу града Бајрам Реџепи негира да Албанци граде
без сагласности обе стране.
- Сваки грађанин Косова има право да поврати своје власништво, тако што ће
поново градити разрушене објекте или тако што ће их обнављати. У том делу
раније није било Срба, али су они у међувремену дошли до неких кућа које су
куповали од Албанаца. Проверићемо како су ишле те трансакције, као и да ли су
били укључени косовски или Унмикови судови, а уколико се испостави да имају
валидну документацију, приватно власништво мора да се поштује. Наредићемо
Албанцима да не провоцирају своје комшије - истиче Реџепи.
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ШАНСА ЗА СРБЕ
Дневник, Страна : 5, Датум : 10.5.2009
ЗАСТУПНИК СРБА У ХРВАТСКОМ САБОРУ РАТКО ГАЈИЦА
Локални и избори за жупанијске скупштине у Републици Хрватској заказане су за
17. мај, а тамошњи политич ари из српских странака тврде да су они од велике
важности за српску заједницу. Позив Србима избеглим из Хрватске да гласају већ
је упутио овдаш њи Министар за дијаспору Срђан Срећковић, а у Хрватској је
најгласнија Самостална демократска српска странка (СДСС). Заступник СДСС-а
у хрватском Сабору Ратко Гајица за “Дневник” каже да су ови избори важни за
Србе у Хрватској јер локална самоуправа, према новим законима у Хрватској
општине, градови и жупаније, добијају већа овлашћења.
Непосредан избор начелника, градоначелника и жупана јача њихову функцију. Они ће
имати политички јача овлашћења и моћи ће да доносе врло важне одлуке за своју
средину - каже Гајица. - Срби сада имају прилику, под условом да постигну добар
резултат, да добију више места у општинским и градским већима и више места у
жупанијским скупштинама. Од тога зависи да ли ће у извршној власти имати већи
утицај. Гајица подсећа да је учешће српске заједнице у представничким телима
Хрватске нормирано Законом о правима националних мањина. Ту пише да је држава
обавезна да осигура пропорционалну заступљеност, према броју српских бирача.
Срба с правом гласа у Хрватској има око 290.000 чиме им је гарантован велики
број представника у локалним телима. Са друге стране, Закон каже да тамо где је
учешће српске заједнице више од 15 одсто, Срби имају право на представништво у
градском већу и право на функцију заменика начелника или заменика
градоначелника или жупана.
Жупане вероватно нећемо имати јер је то скоро немогуће, али заменике сигурно.
Сада имамо заменике жупана само у Вукоаварској и Осијечкој жупанији. После
ових избора то би се могло проширити на Шибеник, Задар, Госпић, Карловац,
Сисак, Бјеловар - рекао је Гајица. Према његовим речима Срби имају доста интереса
у Хрватској, пре свега у области пословања и имовинских права. У Хрватској је донет
закон о пољопривредном земљишту који каже да се земља мора обрађивати, али и да се
земља може дати у закуп неком другом. Цела процедура давања земље у закуп
спроводи се на локалном нивоу, у градовима и општинама, и ту лежи један од бројних
разлога зашто је важно да Срби имају више заступника у институцијама. Гајица каже да
ће већина Срба који живе у Хрватској изаћи на изборе јер, како тврди, знају колико су
избори за њих битни. По питању излазности избеглих Срба је, каже, скептичан, јер
њима ситуација у Хрватској изгледа другачије.
Ти љуиди су оптерећени бројним искривљеним предрасудама. Ту има доста
манипулације и бојим се да ће људи у тој ситуацији имати штету коју ће спознати
тек када прође време. Јачањем реалнијих информација, здравије сарадње на
релацији Загреб - Београд, покушавамо да мењамо атмосферу - каже Гајица и
напомиње да је решавање имовинских односа избеглих Срба један од разлога

зашто би они требало да учествују у изборима. Изгубили смо 10 година да бисмо
почели причати о обнови кућа, струји и води, а то су елементарне ствари. О
станараским правима тек сада можемо причати - каже Гајица. - Планирано је да
до краја 2009. године Хрватска Србима који су имали станарско право, изгради
око 2.000 станова. То није довољно, али морамо знати да за то треба пуно новца, па
је и ово што се ради у садашњим околностима добар резултат. С друге стране,
Хрватска сада доноси стратегију регионалног развоја. Она се односи на регионе у
којима су били или јесу Срби. Хрватској је у интересу да тај простор оживи. На тој
тачки се спајају интереси Срба и државе. За то ће бити и обезбеђени новци из буџета
Хрватске, ЕУ, јер је то стратегија њеног развоја и део укупног процеса уласка Хрватске
у ЕУ. То даје шансу нашим људима да учествују, да активирају своју имовину и да се
подузетничким духом окористе тим новцем.
Антрфиле : Бесплатан превоз
Организовани одлазак аутобусима је планиран за петак 15. маја, између 18 и 19
часова, са великог паркинга код београдског "Сава Центра". Повратак је по
завршетку избора у недељу 17. маја, такође између 18 и 19 часова. Превоз се неће
наплаћивати.
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СРЕЋКОВИЋ ПОЗВАО РАСЕЉЕНЕ ДА ГЛАСАЈУ
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 11.5.2009
БЕОГРАД - Министар за дијаспору Србије Срђан Срећковић позвао је расељене
Србе из Хрватске да гласају на локалним изборима у Хрватској 17. маја и
саопштио да је рок за пријављивање продужен до сутра, 12. маја.
Срећковић је оценио да су ти избори од изузетне важности за српску заједницу у
Хрватској, наводи се у саопштењу Министарства за дијаспору Србије.Он је нагласио да
је остало још само седам дана до избора и навео да је због велике заинтересованости
продужен рок за пријављивање до уторка, као и да је због важности избора организован
бесплатан превоз до изборних јединица у Хрватској.
Срећковић је рекао да је Министарство за дијаспору подржало многобројна
избегличка удружења Срба из Хрватске да се уз подршку Комесаријата за
избеглице што боље организују како би у што већем броју гласали на локалним
изборима у Хрватској и тако помогли Србима да остваре што већи утицај у
локалној власти.
Министар је истакао да је од изузетне важности да се повећа број општина са српском
апсолутном влашћу и изабере више Срба начелника у општинама и градовима, као и да
се повећа број одборника у жупанијским скупштинама.

НАСТАВАК ПРОТЕСТА ЗАВИСИ ОД УНМИКА
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 11.5.2009
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Наставак протеста Срба у насељу Брђани, у северном
делу Косовске Митровице, зависиће од исхода данашњих преговора представника Срба
са Унмиком.
Срби из овог насеља, који протестују већ трећу недељу заредом, захтевају да пре
повратка Албанаца у овај део града буде омогућен повратак протераних Срба на
Косово и Метохију, али и да се дозволи обнова порушених кућа чији су власници
Срби у овом месту.
Срби су од Еулекса прошле недеље затражили да се омогући да поред Албанаца који су
започели реконструкцију кућа то исто буде дозвољено и Србима и да наизменично
седам дана на обнови раде Албанци, а наредних седам Срби.
Представници Еулекса огласили су се по овом захтеву ненадлежним, истичући да су
они у насељу Брђани задужени да помогну Косовској полицијској служби да очува мир
и безбедност у овом делу града.Еулекс полиција минулих дана употребљавала је
сузавац против Срба који су протестовали.

Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић изјавио је
Танјугу да представници локалних Срба треба у преговорима с међународном
заједницом на Косову да пронађу решење за овај проблем.
Једнострана одлука да дође до повратка Албанаца у овај део Косовске Митровице
је грешка, а грешку су начинили и представници Кфора и Еулекса који су се
појавили као асистенција некоме који је једнострано одлучио да се врати, рекао је
Ивановић.
„Нико не спори право на власништво, то је имовина која припада Албанцу и која
остаје његова ако је у међувремену не прода, али тренутак повратка и договора
зависи од две етничке заједнице, којих засада нема“, рекао је Ивановић.

ХУМАНЕ ЖЕНЕ „МАЈЧИНОГ КРИЛА”
Дневник, Страна : 10, Датум : 11.5.2009
БАЧКА ПАЛАНКА: Савез жена „Мајчино крило” из Бачке Паланке годинама је
познато по хуманитарним акцијама, а првенствено по помоћи коју шаљу или
лично носе сународницма с Косова. Јованка Ајдер, председник Савеза жена каже да
су заврш или акцију поводом Ускрса, а већ следи нова. Помоћ смо однели избеглима с
Косова и Метохије у Врањској Бањи и Бујановцу, као и војницима и полицајцима који
се налазе на линији раздвајања Србије и Косова, али и у три основне школе у Косовској
Митровици – каже Ајдерка.
– Помоћ је била у храни, школском прибору, средствима за хигијену, постељини,
обући... Паланачке жене посебно истич у велик број донатора, а овог пута било их
20. Поред Скупштине општине, Црвеног крста, Герентолошког центра, помоћ су
обезбедиле и месне заједнице, политичке странке, појединци, јавна предузећа и
установе. Жене истичу да им је у дистрибуцији овога пута на руци био и УНХЦР
који је помоћ однео на одредиште.

ШАНСА ЗА ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦА
Данас, Страна : 9, Датум : 11.5.2009
Министар за дијаспору Срђан Срећковић позвао расељене Србе из Хрватске да гласају
на изборима
Београд - Министар за дијаспору Србије Срђан Срећковић позвао је расељене Србе из
Хрватске да гласају на локалним изборима у Хрватској 17. маја, и саопштио да је рок за
пријављивање продужен до уторка, 12. маја. Срећковић је оценио да су ти избори од
изузетне важности за српску заједницу у Хрватској, наводи се у саопштењу
Министарства за дијаспору Србије. Он је нагласио да је остало још само седам дана до
избора и навео да је због велике заинтересованости продужен рок за пријављивање до
уторка, као и да је због важности избора организован бесплатан превоз до изборних
јединица у Хрватској.
Према његовим речима, на локалним изборима 17. маја српско гласачко тело
укупно ће имати 297.000 бирача, од којих готово 100.000 живи у Србији и
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Републици Српској, наводи се у саопштењу. Срећковић је рекао да је на прошлим
локалним изборима који су одржани 2005. године, захваљујући сличној
организацији у Хрватску отпутовало више од 6.000 гласача, што је омогућило
апсолутну власт у 18 општина и градова, као и значајно учешће у власти у 25
градова и општина. Министар је истакао да је од изузетне важности да се повећа број
општина са српском апсолутном влашћу и изабере више Срба начелника у општинама
и градовима, као и да се повећа број одборника у жупанијским скупштинама. Он је
рекао да је учешће Срба у локалној власти у Хрватској важан фактор за повратак
расељених и за бржу обнову кућа, повећање безбедности и евентуално запошљавање.

„КРУШЕДОЛСКА ЗВОНА” ЗА СЛОГУ И ЉУБАВ
Политика, Страна : А36, Датум : 11.5.2009
Сабору одржаном минулог викенда на Фрушкој гори, присуствовало је неколико
хиљада Крајишника који данас живе широм Србије
Крушедол – Трећем црквено-народном крајишком сабору „Крушедолска звона”,
одржаном минулог викенда крај манастира Крушедол на Фрушкој гори
присуствовало је неколико хиљада Крајишника, који данас живе широм Србије.
Колоне возила почеле су да се сливају ка Крушедолу већ у суботу ујутру, а
фрушкогорском питомином одјекивала је крајишка песма ојкача.
Већ трећу годину заредом, састају се овде другог мајског викенда да евоцирају
успомене на завичај, да заједнички певају и тугују за огњиштима на Банији, Кордуну,
Лици, Подравској Слатини, Западној Славонији, с којих су већина насилно протерани.
Након литургије коју је служио владика Банатски Никанор, одржан је парастос
свим погинулим, несталим и преминулим Србима из Крајине и са Косова и
Метохије. Благосиљајући овогодишњи сабор, владика Никанор, и сам избеглица,
позвао је све Србе на слогу, саборност и љубав, на поштовање свих људи, ма које
вере и нације били.
Бурно поздрављен, окупљенима се обратио и премијер Републике Српске
Милорад Додик, који је нагласио да никад не смемо заборавити оно што се
Србима десило у последњој деценији двадесетог века, да је овај сабор место
сретања и место незаборава, прилика да се Крајишници сете тешких времена, да
негују традиције завичаја из кога су протерани, где су им мржњом и силом
почупани корени.
Позвао их је да у новом завичају, уз сву тугу и носталгију коју су донели са собом,
негују слогу и љубав, да се боре за нови живот достојан човека. На сабору
„Крушедолска звона” наступила су културно-уметничка друштва Крајишника из
Крагујевца, Београда, Кљајићева, Хртковаца и Дрвара, а одржана је и смотра крајишких
књижевникх стваралаца- Крајишника.
Антрфиле : Без представника власти
На нескривено изненађење присутних, осим заменика председника општине Рума
Драгана Кардаша,, сабору крај манастира Крушедол није присуствовао нико од
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званичника Владе Србије, нити је било представника Општине Ириг на чијем се
подручју одржава ова манифестација.

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Глас Јавности, Страна : 6, Датум : 11.5.2009
СТАРА ПАЗОВА - Десет избегличких породица са подручја ове сремске општине
које су започеле изградњу кућа добиле су стамбене кредите у износу од по 3.400
долара, од којих је половина бесповратна, а други део ће враћати током пет
година.
Средства су обезбеђена из међународног пројекта за збрињавање избегличких
породица, у оквиру којег су програмом УН Хабитат у Новим Бановцима
подигнуте две стамбене зграде са по 38 (укупно 76) станова у које су се крајем
2007. године уселиле избегличке породице са подручја старопазовачке општине.

ПОКЛОНИ РАСЕЉЕНИМ ЂАЦИМА
Правда, Страна : 21, Датум : 11.5.2009
КУРШУМЛИЈА - Савез српске омладине из Шведске поклонио је компјутер
ђацима Основне школе „Коста Војиновић", која је пре десет година из Подујева
расељена у Куршумлији. Педесетак ученика који похађају ову школу, приредбом и
скромном свечаношћу приредили су добродошлицу гостима, а била је то прилика и да
се на скроман начин обележи школска слава. Деца су дарове добила и од „Кола
српских сестара", а Градска управа за социјалну и дечију заштиту Новог Сада
угостила их је тродневном екскурзијом у Војводини.
ДОЛАРИ ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Страна : 10, Датум : 11.5.2009
СТАРА ПАЗОВА: Десет избеглич ких породица, које су започ еле изградњу
стамбених објеката, добило је повољне зајмове у износу од 4.700 долара, из
програма СИРП. Од тог износа 1.700 долара је бесповратно, док се остатак враћа у
наредних пет година. Средства су обезбеђена, како је уручујући у Старој Пазови
решења о додели зајма рекао председник општине Стара Пазова Горан Јовић, у
оквиру сарадње општине Стара Пазова са међународним хуманитарним
организацијама. Јовић је нагласио да ће се, и у наредном периоду, залагати за
активно укључење ове општине у програме помоћи и интерграције избеглих лица.
Синиша Девић је један од десет избеглица који је добио зајам за завршетак стмабненог
објекта у Голубинцима, где се населио доласком из Подравске Слатине
1994.године.Очекује да, овим средствима, до зиме, оспособи кући коју гради и да
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његова петочлана породица, која сада живи у две собе, стекне прави кров над главом, а
исте наде деле и остале породице које су примиле решења о кредиту.

СРБИ ИЗ НЕКОЛИКО СЕЛА ПЛАЋАЈУ СТРУЈУ КЕК-У
Политика, Страна : А7, Датум : 11.5.2009
Више хиљада српских домаћинстава још се опире потписивању колективног споразума
Косовска Митровица – После вишегодишњег опирања и свакодневних проблема са
несташицом електричне енергије неколико хиљада Срба из Гораждевца,
Прилужја и још неколико села са Косова и Метохије пристали су да потпишу
колективни споразум са Косовско-електроенергетском корпорацијом (КЕК), која
их обавезује да за март и април уплате паушал од 26 евра. Од маја треба да почну
да плаћају износ који буде очитан на сваком бројилу.
Тако сада струју имају поједина српска села у централном Косову, а после десет година
не морају да стрепе да ће остати без струје ни Срби у повратничким селима у пећкој
регији, као и у једној од већих енклава у Гораждевцу, затим Срби у Осојанској долини,
јер су се споразумом обавезали на плаћање одређеног износа. Али већина српских
породица у Косовском Поморављу, на подручју Штрпца и у другим местима уговоре са
КЕК-ом још није склопила и суочава се са несташицама струје.
У колективним споразумима који су потписани нема ниједног обележја независне
државе Косово, како су раније наводили представници српских средина који су
одбијали да их потпишу. Потписивање колективног уговора, иначе, оверили су
представници локалне канцеларије за заједнице, а један од услова да овај
споразум „заживи” је и тачка у којој се наводи да најмање 70 одсто домаћинстава
мора да буде укључено, односно да мора да измирује дугове КЕК-у.
Како за „Политику” тврди саговорник који је имао увид у овај документ, и био у
прилици да разговара са онима који су потписивали признанице, на њима је руком
исписано име, презиме и износ од 26 евра. За Србе је и даље непознаница да ли ће у
неком року, односно за годину или 36 месеци, како стоји у једној од тачака, морати и да
измире дуг за последњих десет година. Такође, споран је параграф 2. тачка 4.
колективног уговора у којем пише да се КЕК обавезује да неће искључивати потрошаче
због постојећег дуга, али нигде децидирано не пише да ли ће тај дуг бити отписан или
евентуално замрзнут. Судећи по изјави Виктора Буџале, портпарола КЕК-а, српски дуг
„неће бити опроштен, али ће бити замрзнут”. Због тога мештани из појединих српских
средина и не потписују ове колективне уговоре. Хоће ли и Срби из Косовског
Поморавља, Штрпца и северног Косова пристати на потписивање колективног
споразума, показаће се ускоро.
Незванично сазнајемо да су о проблему електричне енергије и потписивању споразума
у неколико наврата разговарали представници министарства и представници америчке
владине организације УСАИД и да су тек након тога Срби „не на своју руку” пристали
на потписивање овог документа. Оливер Ивановић, државни секретар у Министарству
за КиМ, рекао је недавно да проблем са струјом треба да се решава на локалном нивоу,
јер ту не постоје политичке импликације. Додаје да „када се направи споразум на
локалном нивоу, после тога ’Електропривреда Србије’ може да да техничку процену
тог договора и уђе у разговоре како би затражила признавање своје лиценце”.„ЕПС
мора сада да преузме обавезу за одржавање мреже и наплату електричне енергије, а
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тржишна је ствар где ће куповати електричну енергију коју би дистрибуирала српским
срединама на Космету”, објаснио је Ивановић.
Антрфиле : Рок за Грачаницу до 11. маја
Једна од већих српских енклава Прилужје у општини Вучитрн потписала је
колективни споразум, као и село Граце у овој општини. Паушал од 26 евра
плаћају и Срби из општине Обилић, у селима Бабин Мост и Племетина, а више од
12 села пристало је да КЕК-у измирује дугове и у општини Липљан. То су Ливађе,
Доња и Горња Гуштерица, Добротин, Ново насеље, српски део Липљана, Суви До,
Летина, Радево, Старо Грацко, Рабовце. У повратничким селима Пећког округа
више у мраку неће бити житељи Белог Поља, Брестовика и Љевоше, као и житељи
Гораждевца који се из тог села нису исељавали. Одахнуће и Срби из Осојанске
долине, који припадају општини Исток.
Срби из Грачанице мораће до 11. маја да се одлуче хоће ли потписати споразум или ће
бити у мраку, а још је непознаница како ће реаговати житељи Лапљег Села и
Чаглавице.
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PRESS CLIPPING
Уторак 12.05.2009. год
РАЗГОВОР СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ОЕБС
Курир, Страна : 2, Датум : 12.5.2009
Славица Ђукић-Дејановић
БЕОГРАД - Председница Скупштине Славица Ђукић-Дејановић разговарала је
јуче са делегацијом Парламентарне скупштине ОЕБС, коју предводи председник
ПС ОЕБС Жоао Соареш, о даљој сарадњи Скупштине и ОЕБС.У разговору су
доминирале теме везане за сарадњу Скупштине и Парламентарне скупштине
ОЕБС, као и Народне скупштине и Мисије ОЕБС у Србији.
Разговарало се и о важности посматрачких мисија ОЕБС и регионалној сарадњи о
питањима поштовања људских права и решавања питања статуса расељених и
избеглих лица, које треба да има мултилатерални карактер, саопштило је Одељење
Скупштине за односе са јавношћу.

ВЕЛИКЕ ШАНСЕ СРБА НА ИЗБОРИМА
Блиц, Страна : 3, Датум : 12.5.2009
ХРВАТСКА
На локалним изборима у Хрватској који се одржавају у недељу 17. маја Срби
имају могућност да освоје чак 18 места начелника општина или градоначелника
градова, 50 места њихових заменика и десетак заменика жупана уколико се
одазову у великом броју и тако поправе свој положај и права у Хрватској, оценио
је за „Блиц“ Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у
Републици Србији, која организовано из Београда води Србе на изборе.
Аутобуси крећу већ у петак испред Сава центра, а они који се још нису пријавили
могу то да учине на телефоне Коалиције 011 2420730, 2429730 или 3610762.

ПРЕКИНУТ ПРОТЕСТ
Блиц, Страна : 3, Датум : 12.5.2009
БРЂАНИ
Вишенедељни протести и сукоби у Брђанима крај Косовске Митровице разрешени
су јуче договором да и Срби, поред Албанаца, почну обнову кућа у том мешовитом

насељу, саопштили су локални представници Срба. У насељу Брђани у среду ће
почети обнова пет српских кућа, на истом месту где је у току обнова албанских
кућа порушених 1999. године.

ГЛАСАЈТЕ, МАКАР И ПРЕКО ВОЉЕ
Политика, Страна : А4, Датум : 12.5.2009
ИНТЕРВЈУ: РАТКО ГАЈИЦА
Срби из Хрватске ће имати директну корист од тога што ће својим сународницима
помоћи да заузму важне положаје у локалној власти
Између 80.000 и 100.000 Срба, који живе у Србији, има бирачко право у Хрватској
и веома је важно да што више њих отпутује и гласа на локалним изборима да би
што више њихових сународника добило важне функције у извршној власти у
општинама, градовима и жупанијама.
„Важно је да 17. маја гласају сви који су интересно везани за Хрватску, или због
имовине, коју тамо имају, или због неког права, које су тамо остварили или могу
остварити. На локалном нивоу доносиће се у наредном периоду многе важне
одлуке које се тичу директних интереса људи и изузетно је важно да Срби
искористе своју бројност и изборном математиком дођу до тога да могу да утичу
на власт. Зато их позивам да гласају, па макар и преко воље”, каже за „Политику”
Ратко Гајица, посланик Самосталне демократске српске странке у Хрватском
сабору. Гајица додаје да је за заинтересоване организован и бесплатан превоз, јер за
разлику од парламентарних на локалним изборима није могуће гласати у хрватским
представништвима у Србији.
„Срби сада у више од 20 општина имају ’своје начелнике’, а у више од 50
учествују у власти. Очекујемо да ће тај број после ових избора бити знатно већи.
Добра прилика за нас јесте то што, на основу закона о правима националних
мањина, имамо могућност да добијемо заменике жупана у неколико жупанија: у
Шибенику, Задру, Госпићу, Карловцу, Сиску и Бјеловару, што је уз Вуковар,
Винковце и Осијек, где је владином одлуком то раније уведено, велики број
важних функционера у извршној власти”, наводи Гајица.
Какво је интересовање за одлазак на гласање?
Није онолико колико би рационално требало бити, наравно, разумем да су људи давно
отишли, и код њих је још велики степен неповерења да могу да се врате и остваре своја
права.Али је важно да схвате да ће од тога гласања имати непосредну корист. Навешћу
само пример закона о пољопривредном земљишту, који предвиђа и санкције за
власнике који из неоправданих разлога не обрађују земљу, али и то да онај ко не
обрађује земљу из оправданих разлога (рецимо јер не може да се врати тамо) може да
добије новац од закупнине када општина да његову земљу у закуп. Читав тај посао
обавља се у градовима и општинама и врло је важно да можемо да спречимо могуће
пропусте администрације.
Да ли се бојите да ће се, када на изборе изађе више српских странака, гласови расути.
Затим како неког убедити да треба да отпутује у Вуковар и да уместо за кандидата из
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Партије подунавских Срба гласа за кандидата за градоначелника из ХДЗ-а са којим сте
ви тамо у коалицији?
Технички гледано постоји опасност од расипања гласова. Међутим, можда је то
тешко објаснити некоме са стране, али мислим да су Срби у Хрватској у огромној
мери сазрели да схватају ко их је и како организовао, која је технологија
најрационалнија и који се политички и други компромиси морају правити мислећи на
сутра. Мислим да су Срби у огромном броју начисто које „дугме треба да притисну”,
због тога се расипања гласова много не бојим.
Већ неколико година сарађујете у власти са ХДЗ-ом на државном нивоу. Какав
помак је то донело Србима у Хрватској?
Десет година се ништа није дешавало чак ни на обезбеђивању основних животних
услова да људи тамо могу да опстану – да имају струју, воду, нове куће и посао. То је
почело да се ради тек 2003. и до краја ове године ће тај посао бити завршен. Сада су
два нова питања кључна – враћање станова, односно стамбено збрињавање и
регионални развој. Због бројних околности тешко ће бити изводљиво да се свима
врате станови у којима су живели, због чега је понуђена могућност стамбеног
збрињавања. До краја 2009. очекује се око 2.000 таквих усељења, што је
недовољно, али ипак представља помак.
За ову доделу станова, иначе, поднето је по пет хиљада захтева у областима које су
биле ратно подручје и у онима у којима се није ратовало, што је много мање од
половине укупног броја Срба са станарским правом у Хрватској, који се процењује на
неколико десетина хиљада.

У ХРВАТСКОЈ ПРВИ НЕПОСРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКЕ
Политика, Страна : А4, Датум : 12.5.2009

Загреб – Срби, који су и даље најбројнија мањинска национална заједница у
Хрватској, с оптимизмом очекују предстојеће локалне изборе заказане за 17. мај.
Потпредседник најјаче српске странке СДСС-а Милорад Пуповац истиче да би
ови избори требало да омогуће већи број представника Срба у јединицама локалне
самоуправе.
„Посебно тамо где их до сада није било, као што је то случај у делу задарске жупаније,
у Бенковцу и задарском залеђу, у западној Славонији, те у великим градским срединама
као што су Осијек, Ријека, Пула, Карловац, Сисак. А исто вреди и за жупаније,“ каже
он.
На изборним местима у 556 општина и градова пред бирачима биће четири
гласачка листића на којима ће бирати жупана, чланове жупанијске скупштине,
градоначелника или начелника општине и чланове општинског односно градског
већа. На бирачком списку ове године има 4.046.418 грађана с правом гласа, што је
за непуних 30.000 мање него на парламентарним изборима 2007. године. Алио, то
је, како је ових дана упозорила Самостална демократска српска странка – за око
400.000 више него што пунолетних бирача има према попису становништва.
Срби тренутно држе већинску власт у 18 општина, а сада се надају да ће се тај број
повећати. Зато је важно да на изборе дође и што више избеглица који живе у
околним земљама а имају хрватске личне документе (легитимацију која им
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прошле изборе организовано аутобусима из Србије их је дошло око 6.000, а сада је
та организација уз помоћ избегличких организација и државе Србије још
темељније припремљена.
На изборе излазе четири српске странке: највећа и која је убедљиво била најуспешнија
на прошлим изборима Самостална демократска српска странка (председник Војислав
Станимировић) која је присутна практично у целој Хрватској. На вуковарском подручју
за изборе се пријавила и Партија подунавских Срба (председник Раде Лесковац) која је
истакла и свог кандидата за градоначелника Вуковара, као и новооснована Нова српска
странка настала од
СДСС-ових дисидената. Недавно је основана и Демократска партија Срба међу чијим
оснивачима је председник СДФ-а Вељко Џакула. СДСС се узда у своју досадашњу
политику успостављања коалиција, па ће тако и на локалном нивоу бити у коалицији с
ХДЗ-ом у Книну (где подржава досадашњу градоначелницу ХДЗ-а Јосипу Римац с тим
да би добили место заменика градоначелника), те у Вуковару, где им је такође обећано
место заменика градоначелника.

СОАРЕШ: СРБИЈА ОСТВАРИЛА НАПРЕДАК
Политика, Страна : А6, Датум : 12.5.2009
Председник ПС ОЕБС-а подржава што скорију визну либерализацију и улазак Србије у
Унију
„Уочавамо напредак који је Србија остварила од наше последње посете (пре годину
дана) и наставићемо пажљиво да пратимо развој демократских институција”, рекао је
јуче на конференцији за новинаре председник Парламентарне скупштине ОЕБС-а Жоао
Соареш, који је на челу делегације те скупштине допутовао у посету Србији. На питање
да ли подржава визну либерализацију за грађане Србије, он је одговорио да је то
питање за званичнике Европске уније, али да он, као политичар и грађанин ЕУ,
подржава што скорију визну либерализацију и улазак Србије у Унију.
Након састанка са шефом сталне делегације Народне скупштине у ПС ОЕБС-а
Сузаном Грубјешић, Соареш је, како преноси Тањуг, изјавио да је Србија у
последњих годину дана остварила напредак у погледу развоја демократских
институција у земљи.
Соареш се састао са председником Народне скупштине Републике Србије проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, која је истакла значај мисије ОЕБС-а на Косову и
Метохији, наведено је у саопштењу.
Разговарало се и о важности посматрачких мисија ОЕБС-а, о регионалној
сарадњи, о питањима поштовања људских права и решавања питања статуса
расељених и избеглих лица које треба да има мултилатерални карактер,
саопштило је Одељење скупштине за односе са јавношћу.
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ЗЛОЧИН ИЗ ЧИСТА МИРА
Политика, Страна : А19, Датум : 12.5.2009
Данас на годишњицу страдања 1.500 Срба, махом са Кордуна, на спомен-обележју
на глинском гробљу биће одржан парастос невиним жртвама
Глина – Глина је веома уочљиво место на мапи српских страдања у Другом
светском рату. Већ 1941. године овде су се догодила два велика погрома над
српским становништвом. У јавности се више зна за покољ у храму Српске
православне цркве, када је на несхватљив начин ликвидирано око 1.500 Срба,
махом са Кордуна, под изговором да ће бити „само” прекрштени. Међутим, у
сенци овог догађаја остао је мајски погром исте године, када су у овом банијском
градићу побијени сви Срби од 16 до 60 година. Тек педесетак је избегло смрт
пуком случајношћу. Данас, на годишњицу овог страдања, на спомен-обележју на
глинском гробљу биће одржан парастос невиним жртвама.
Уочи Другог светског рата Глина је била седиште и административни центар котара. У
самој варошици нешто више од половине становништва чинили су Хрвати, а остали су
били Срби. У целом котару две трећине житеља чинили су Срби. И док су околна села
била практично етнички чиста, односно или српска или хрватска, Глина није подељена
у националне квартове. Грађани су испреплетени комшијским, брачним, кумовским и
другим везама.
Националне поделе почеле су тридесетих година прошлог века, када је адвокат Мирко
Пук у варошици окупио 20 до 30 „франковаца” и „праваша” и основао
националистичку проусташку групу. Пук је у оснивању НДХ био близак сарадник
Славка Кватерника, усташког идеолога, а постао је и министар правосуђа и писац
закона усташке државе.
Пук се сматра главним иницијатором мајске ликвидације Срба. У књизи Славка
Голдштајна „1941. година која се враћа” аутор наводи да су почетком маја, најпре у
Загребу, а онда у Глини, почели договори око акције. Постоје сведочења да је на
састанку у Усташком стану, команди која је налазила у центру града поред хотела
„Касина” договорено да се попишу сви глински Срби од 16 до 60 година, па су се неки
запитали „чему пописи кад их треба ликвидирати све”. Убрзо су почела хапшења.
Студент Златко Пинотић, Хрват и син директора основне школе, који је иначе први
кроз град пронео заставу НДХ, обавестио је свог пријатеља Србина Бору Меанџију да
се Србима спрема зло, па је овај побегао. Али трговац Марко Вујасиновић није
послушао упозорење, сматрао је да ником ништа није скривио и да се нема због чега
бојати. Одведен је и убијен.
Пекар Илија Летић натеран је да на брзину обуче одело преко пиџаме, када се побунио,
убијени су на лицу места он и син Душан и шегрти Раде и Славко, а све у присуству
пекареве супруге и троје малолетне деце међу којима је био и седмогодишњи Ђорђе.
У усташкој рацији која је трајала ноћу 11. и 12 маја одведено је близу 400 Срба, али и
Хрвата који су се противили хапшењу својих комшија. Хрвати су сутрадан пуштени, а
Срби су стрељани у селу Прекопа, предграђу Глине где су мештани уз обалу истоимене
реке, у тајности, претходних дана ископали раке.
Жртве су стрељане, а „оверавање” оних који су давали знакове живота лично је својим
пиштољем извршио Никица Видаковић, син градоначелника Мате Видаковића.
Глињани су у мају 1941. страдали, како се овде каже, из чиста мира. Пре тога на овом
подручју није било инцидената нити било каквих повода са српске стране. Као и у
већини случајева када су у питању жртве Другог светског рата на Банији, број
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страдалих у мајском погрому у Глини није тачно утврђен, а претпостављена
бројка се креће од 260 до 582. Глина је уочи рата 1941. имала 2.800 становника.
Више од пола су били Хрвати, а у „српском” остатку су пола биле жене. У српској
популацији на коју су усташе циљале страдали су сви мушкарци од 16 до 60 година.
Спасили су се само ретки. Процењује се да је смрт избегло педесетак душа, а сви
остали радно способни Срби у Глини су ликвидирани. Са тим сазнањем дочекана
је 1991. година. У „Олуји” глински Срби су избегли, а до данас се вратила тек
трећина.
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PRESS CLIPPING
Среда 13.05.2009. год
НОВА ПОНИЖЕЊА ЗА ПРОГНАНИКЕ
Правда, Страна : 6, Датум : 13.5.2009
Председник Регионалног одбора за помоћ избеглицама Војводине, Раденко ПопиЋ,
сматра да прогнане Србе не треба посебно позивати на бојкот локалних избора у
Хрватској, о чему сведочи податак о веома малом броју оних који су се до сада
пријавили. Он је критиковао избегличка удружења која пропагирају излазак на
изборе, јер то неће променити положај Срба у Хрватској. На другој страни, Србија
за избеглице издваја свега 0,08 одсто буџета, што износи 28 динара дневно по
особи, истакао је Попић.

ПОЗИВ НА БОЈКОТ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
Данас, Страна : 5, Датум : 13.5.2009
Нови Сад - Три избегличка удружења позвала су јуче Србе прогнане из Хрватске
да не излазе на тамошње локалне изборе, јер хрватске власти још нису решиле
избегличке проблеме.
Председник Центра за комуникацију „Правда“ из Параћина Драган Секуловић на
конференцији за новинаре је оценио да су предстојећи избори у Хрватској „фарса“
и поручио избеглицама да не гласају, пошто ће у супротном дати легитимитет
хрватским властима и да ће изгледати да оне поштују све европске стандарде.
ГЛАС И ЗА ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Страна : 6, Датум : 13.5.2009
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ХРВАТСКОЈ ПРИЛИКА ДА СЕ ПОПРАВИ ПОЛОЖАЈ СРБА
У СУСЕДНОЈ ЗЕМЉИ
Срби ће имати већинску власт у општинама где су живели
СВЕ смо учинили да се Срби у што већем броју организују и одазову на локалне
изборе у Хрватској. Надамо се да ће више хиљада људи отићи да гласа и да ће
гласати за себе и своје интересе - каже за "Новости" Јован Кркобабић,
потпредседник Владе Србије.
Вицепремијер, задужен за питања избеглица и интерно расељених верује да ће избори
дати резултате, ако се Срби масовно одазову:

- Срби ће имати већинску власт у општинама где су вековима били већинско
становништво. Тако ће директно моћи да утичу на побољшање свог положаја,
лакше ће се људи враћати, а биће и безбедније.
У Хрватску се, илуструје Кркобабић, прошле године вратило свега око 200 избеглих
Срба, а из Хрватске је у Србију дошло око 3.000 људи који на свом огњишту и после
наводног повратка нису видели никакву перспективу.
Према подацима Хрватске и УНХЦР, у ту државу се после рата вратило око 100.000
Срба избеглих за време грађанског рата, али Кркобабић каже да та бројка не одговара
реалном стању:
- Наши подаци говоре да се око 53.000 избеглих вратило. Хрватска све грађане
који дођу, изваде путовницу и личну карту региструје као повратнике, без обзира
на то да ли су се ти људи задржали само два до три дана тамо, па се вратили у
Србију.
Потпредседник каже да би се више десетина хиљада избеглих вратило у Хрватску када
би им били обезбеђени елементарни услови за то:
- Питање радног стажа не може да реши више од 15.000 људи. Хрватска није
надокнадила дуг за 45.000 српских пензионера који нису примали пензију од 1991.
до 1997. године...
Антрфиле : ТАЈНЕ ПОТЕРНИЦЕ
ЈЕДАН од већих разлога за спор повратак Срба је и питање њихове безбедности.
- Стално хапсе и приводе Србе у Хрватској због сумње у наводне ратне злочине. Око
1.200 људи је на тајним потерницама и многи не смеју да се врате јер не знају да ли су
на списку и да ли ће да их ухапсе чим пређу државну границу - каже Кркобабић.

ЗАЈМОВИ ЗА ДЕСЕТ ПОРОДИЦА
Данас, Страна : 21, Датум : 13.5.2009
Стара Пазова збрињава своје избеглице
Стара Пазова - Председник општине Стара Пазова Горан Јовић, уручио је ових
дана решења о додели зајмова из програма СИРП у висини од по 240.000 динара
прогнаним и избеглим лицима која живе на подручју старопазовачке општине.
Реч је о десет породица које су већ започеле изградњу стамбених објеката и којима
ће добро доћи средства која су обезбеђена у сарадњи општине и међународне
заједнице.
- Реч је о веома повољним кредитима од 1.700 америчких долара који се добијају
бесповратно, а исто толико се враћа у периоду од пет година са месечном ратом од
31 долара. Очекујем да ће ових десет породица тиме трајно решити своје стамбено
питање - рекао је Јовић.
Породица Синише Девића која живи у Голубинцима од 1994. године, а доселили су се
из Подравске Слатине, једна је међу десет породица које су добиле зајам. Каже, тај
зајам ће му добро доћи да из старе куће у којој има само две просторије а петочлано је
домћинство - двоје деце, супруга и мајка, пређе у нову кућу коју ће сада успети да
заврши.
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НОВИНАР (ПРЕ)ВИДЕО ЗВАНИЧНИКЕ
Политика, Страна : А15, Датум : 13.5.2009
Међу нама
У извештају „Политике” са сабора „Крушедолска звона”, новинар између осталог
преноси „...нескривено изненађење присутних, да сабору крај манастира
Крушедол није присуствовао нико од званичника Владе Србије.” И ми смо
„нескривено изненађени”, осим ако у Крушедолу нису одржана два сабора. Једном
је присуствовао Владимир Цуцић, комесар Комесаријата за избеглице Србије, као
и Раде Дубајић, саветник за избеглице потпредседника Владе Србије Јована
Кркобабића. Судећи по извештају, ту је био и новинар „Политике”.
Не замерамо: много људи, висока температура „неуобичајена за ово доба” и јако
сунце, па ето могућег разлога да новинар „Политике” превиди присуство
„власти”. Није први, а верујемо ни последњи пут.
Кабинет потпредседника Владе Србије Јована Кркобабића
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БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ИЗБОРЕ
Курир, Страна : 3, Датум : 14.5.2009
БЕОГРАД - Аутобусима из Београда биће организован бесплатан превоз на
локалне изборе у Хрватској који се одржавају у недељу, саопштио је јуче
Комесаријат за избеглице Републике Србије.
Сви аутобуси полазе испред Сава центра изузев линије за Обровац која креће
испред хотела Југославија. За подручје Далмације аутобуси полазе у петак, 15.
маја у 18 часова, а повратак је у недељу у вечерњим сатима. Аутобуси за подручје
Лике полазе у петак у 21 час, а повратак је у недељу у вечерњим сатима. Аутобуси
за подручје Баније и Кордуна полазе у петак у 23 часа, а повратак је у недељу
увече. За подручје Западне Славоније аутобуси полазе у суботу у 11 часова, а
повратак је у недељу увече. Аутобуси за Обровац полазе у суботу испред хотела
„Југославија“ у 20 часова и успут сакупљају гласаче у Батајници, Пазови и
Шимановцима, а повратак је у понедељак у 18 часова. Како је саопштено, за све
заинтересоване гласаче изван Београда организован је превоз аутобусима до
Београда.
ИЗБОРИ СУ КОРАК ДО ПОВРАТКА
Курир, Страна : 7, Датум : 14.5.2009
БЕОГРАД - Српски сабор Двери позива све Србе избегле из Хрватске који имају
право гласа у Хрватској да узму учешћа на предстојећим локалним изборима 17.
маја 2009. године.
"Антицивилизацијске скривене оптужнице и тоталитарна пракса хрватске
државе да се Срби застрашују хапшењима само потврђују колико су се уплашили
могућности да наши сународници масовно изађу на локалне изборе и преузму део
власти у Хрватској. Зато је то разлог више да се на изборима изборимо за Србе у
Хрватској. Заједнички апел Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске, као и Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији, и први пут
координисана акција тих удружења с представницима наше државе, говори о томе да је
сада тренутак да се масовним изласком на изборе учини оно што до сада нисмо били у
стању", пише у саопштењу Српског сабора Двери.
Масовним учешћем на овим изборима, сматра ова организација, Срби имају
шансу да освоје неке нивое власти и да тако све оне теме које хрватска држава
гура у страну, као што су повратак избеглица, враћање станарских права,
регулисање пензија за избегле Србе, борба против скривених оптужница којима се
плаше Срби повратници, поново дигну на највиши ниво приоритета у решавању свог
статуса. Све ове теме се онда могу отворити не само преко државних органа Србије и

Међународне заједнице, већ и у систему у Хрватској, и то онда чини додатни притисак
који ће спречити перфидне мере Хрватске против повратка Срба на своју земљу.

ИЗБОРИМО СЕ У ХРВАТСКОЈ!
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 14.5.2009
БЕОГРАД - Српски сабор Двери позива све Србе избегле из Хрватске, а који имају
право гласа у Хрватској да гласају на предстојећим локалним изборима заказаним за 17.
мај. Антицивилизацијске скривене оптужнице и тоталитарна пракса хрватске државе да
се Срби застрашују хапшењима само потврђују колико су се уплашили могућности да
наши сународници масовно изађу на локалне изборе и преузму део власти у Хрватској.
Зато је то разлог више да се изборимо за Србе у Хрватској, наводи се у апелу Српског
сабора Двери.

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Ало!, Страна : 3, Датум : 14.5.2009
Аутобусима из Београда биће организован бесплатан превоз на локалне изборе у
Хрватској, који се одржавају у недељу, саопштио је Комесаријат за избеглице
Републике Србије

ИЗБЕГЛИЧКИ СТАНОВИ
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 14.5.2009
ВРАЊЕ - Локална самоуправа договорила се с представницима УНХЦР и
„Хаузинг центра“ о изградњи 20 станова за избеглице. Станови ће бити изграђени
у оквиру пројекта „Социјално становање у заштићеним условима за
најугроженија расељена лица и локално становништво“. Пројекат ће бити
финансиран средствима из фондова Европске уније, а вредан је 500.000 евра.
Локацију и уређење инфраструктуре обезбедиће Врање.
БЕСПЛАТНО
Вечерње Новости, Страна : 7, Датум : 14.5.2009
Гласачи који желе да учествују у локалним изборима у Хрватској имају организован
бесплатан превоз, а оверену потврду могу добити код општинског повереника за
избеглице. У петак испред Сава центра у 18 часова крећу "Ластини" аутобуси за
Далмацију. Са исте адресе у 21 час полазе аутобуси за Лику, а у 23 часа за Банију и
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Кордун. У суботу у 11 часова крећу аутобуси за Западну Славонију, а за Обровац у 20
часова испред хотела "Југославија".
Очекује се да ће на локалним изборима у Хрватској гласати око 5.000 становника
са тренутним пребивалиштем у Србији.

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
Глас Јавности, Страна : 3, Датум : 14.5.2009
БЕОГРАД - Аутобусима из Београда биће организован бесплатан превоз на локалне
изборе у Хрватској који се одржавају у недељу, саопштио је јуче Комесаријат за
избеглице Републике Србије.
Сви аутобуси полазе испред Сава Центра изузев линије за Обровац која креће
испред хотела Југославија. За подручје Далмације аутобуси полазе у петак, 15. маја у
18 сати. Аутобуси за подручје Лике полазе у петак у 21 час. Аутобуси за подручје
Баније и Кордуна полазе у петак у 23 часа. За подручје западне Славоније аутобуси
полазе у суботу у 11 часова. Аутобуси за Обровац полазе у суботу испред хотела
„Југославија“ у 20 часова и успут сакупљају гласаче у Батајници, Пазови и
Шимановцима. Повратак из свих крајева Хрватске је у недељу увече. Како је
саопштено, за све заинтересоване гласаче изван Београда организован је превоз
аутобусима до Београда.

СДСС ОЧЕКУЈЕ ВИШЕ МАНДАТА
Данас, Страна : 13, Датум : 14.5.2009
Пуповац оптимиста уочи локалних избора у Хрватској
Загреб - Потпредседник Самосталне демократске српске странке (СДСС) и
саборски заступник Милорад Пуповац рекао је ФоНету да је ова странка, „као
водећа у српској заједници, спремна да на предстојећим изборима осигура већи
број мандата за Србе у Хрватској на општинском и жупанијском нивоу“.
Пуповац очекује да ће ова странка, у неким срединама у којима до сада није имала
водећу улогу и места градоначелника и начелника, то овог пута осигурати.
„Спремни смо да осигурамо одређену заступљеност Срба и у градским срединама,
где до сада тога није било. Ради се о Пули, Ријеци, Карловцу, Сиску и Осијеку“,
истакао је Пуповац.
Оно што је посебно важно, додао је Пуповац, на допунским изборима који ће бити
расписани 60 дана након што се одрже редовни избори, СДСС жели да осигура
одређени број заменика жупана. „Требало би да имамо заменике жупана у
Задарској, Шибенској-Книнској, Личкој, Карловачкој, Сисачко-мословачкој и
неколико западнославонских жупанија“, навео је Пуповац. Тиме би се, према
његовим речима, удео Срба у локалној власти веома значајно поправио. „На попису
бирача је сада више Срба него што их је било на попису становништва 2001“, подсетио
је Пуповац.
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САМО ДВОЈЕ ПУТУЈЕ НА ИЗБОРЕ
Политика, Страна : А44, Датум : 14.5.2009
Лесковац – Према подацима Комесаријата за избеглице, у Лесковцу тренутно живи
око 250 избеглих лица, највише са подручја Книнске крајине.
Међутим, као и на претходним изборима у Хрватској, ни за предстојеће, који се
одржавају 17. маја, нема заинтересованих за гласање.
Како сазнајемо од Игора Коцића, повереника Комесаријата за избеглице, пријавиле су
се само две особе које би да остваре своје бирачко право. Комесаријат, иначе,
организује бесплатан превоз до биралишта.
ГЛАСА СВЕГА ТРИ ОДСТО СРБА
Правда, Страна : 6, Датум : 14.5.2009
КАТАСТРОФАЛАН ОДЗИВ СРПСКИХ ИЗБЕГЛИЦА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У
ХРВАТСКОЈ
Од 150.000 Срба из Хрватске који тренутно живе у избеглиштву, само 4.000 њих
учествоваће на локалним изборима који се у Хрватској одржавају у недељу!
Иако се у јавности појавила информација да нека избегличка удружења позивају Србе
на бојкот гласања, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске Милојко Будимир каже да је став 70 избегличких удружења која су окупљена
у овој и у Координацији избегличких удружења да се иде на изборе. Будимир позиве на
бојкот сматра манипулацијом која користи интересима хрватских власти.
- Асоцијација позива Србе на одлазак јер су ови избори врло битни за нас.
Сложили смо се ми из Асоцијације и из Координације избегличких удружења са
којом смо потписали споразум да позовемо избеглице да гласају, али демократско
је право сваког појединца да сам одлучи. Комесаријат за избеглице Србије
координира посао око организације путовања тамо, што значи да је то став и
државе Србије у овој ситуацији - рекао је Будимир.
Будимир каже да није задовољан бројем оних који су се пријавили да путују на локалне
изборе у Хрватску.
- Око 4.000 се пријавило, а требало би да изађе 150.000 јер би се онда битно
изменила ситуација и онда бисмо у општинама Хрватске могли да учинимо нешто
више на повраћају наших права и имовине - каже он.
Позиве на бојкот неких избегличких удружења у Србији Будимир сматра
провокацијом.
- Нека удружења захтевају да нам се најпре врати право конститутивног народа у
Хрватској које смо имали у СФРЈ, па да тек онда прихватимо да гласамо. То није
реално и само нам доноси штету. Не бих искључио ни могућност да су та удружења
изманипулисана од стране некога ко ради у интересу Хрвата - објашњава Будимир.
И Министар за дијаспору у Влади Србије Срђан Срећковић сматра да су локални
избори велика шанса да се повећа број општина у којима Срби имају власт.
- Српска национална заједница у Хрватској и даље има пуно проблема а многа њихова
људска, грађанска, политичка и економска права се не поштују. Посао државе је да
помогне да организује прогнанима да изађу на гласање, јер је важно да Срби у што
већем броју општина учествују у локалној власти. У овом тренутку, српска национална
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заједница има апсолутну власт у 18 општина а, ако довољан број људи буде изашао на
ове изборе, надамо се да ће они имати апсолутну власт у 25 општина.

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц – Србија, Страна : 1, Датум : 14.5.2009
ЛЕСКОВАЦ
Високи комесаријат за избеглице УН и невладина организација „Хаусинг центар”
саградиће наредног лета стамбену зграду са 20 станова за избеглице, расељена
лица са Косова и сиромашне Лесковчане. Градњу ће финансирати ЕУ, а град ће
обезбедити опремљено земљиште.
ПРИШТИНА, ГРАД БЕЗ СРБА
Политика, Страна : РТ1, Датум : 14.5.2009
РТС 2, 20.00 – Срби из Приштине свој град нису видели пуних десет година. За њих
је Приштина забрањени град. Чак и оним Србима који су на ободу града, у селима
Чаглавици, Грачаници, Лапљем селу и другим местима, приступ граду је
онемогућен.
У Приштини је до јуна 1999. живело преко 40.000 Срба. Шта је највећа препрека у
процесу повратка прогнаних Срба и других етничких заједница? Када ће се Срби
из Приштине вратити? Одговоре дају представници УНХЦР-а, УНДП-а, Владе
Косова, Комесаријата за избеглице и други.
У емисији ће се чути и шта о о повратку Срба у Приштину мисле Албанци. Уредник
Светлана Вукмировић, сниматељ Новица Танасијевић.
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ИЗБЕГЛИ СРБИ ПОЗВАНМ НА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Правда, Страна : 7, Датум : 15.5.2009
Излазак на локалне изборне 17. маја у Хрватској једини је начин за решавање проблема
избеглих Срба, поручили су у Београду представници те заједнице.
Председник Заједнице Срба Хрватске и БиХ Бранислав Швоња рекао је да су
предстојећи локални избори у Хрватској веома важни и да су можда од
„историјског значаја" за избегле Србе. Швоња је рекао да се очекује организовани
одлазак око 10.000 људи на изборе у Хрватској који ће, како је оценио, умногоме
променити постизборну слику.

ИМИГРАНТИ КАО КРИМИНАЛЦИ
Политика, Страна : А2, Датум : 15.5.2009
С обзиром на то да илегална имиграција постаје кривични прекршај, поставља се
питање шта ће бити са децом имиграната
Рим, 14. маја – Проблем имиграције који је последњих дана потресао Италију не
завршава се, нажалост, само депортацијом избеглица. Након вишемесечних
најава, италијанска скупштина је дефинитивно изгласала контроверзни Закон о
безбедности. Овим мерама, како коментарише Кристофер Хејн, директор
италијанског савета за избеглице, битно је угрожен статус не само илегалних
имиграната и избеглица већ и оних који легално бораве на италијанској
територији.
Закон одобрава организовање грађана по патролама као начин „одбране” од имиграната
које министар унутрашњих послова Роберто Марони назива „волонтерима за
безбедност”. Нелегална имиграција постаје кривични прекршај којим се рескира казна
од пет до десет хиљада евра, а након суђења и аутоматска депортација.
Предвиђа се и продужење боравка на шест месеци (у односу на претходних 60 дана) у
центрима за идентификацију имиграната, а цена захтева за држављанство и дозволу
боравка знатно је повећана. Казну до три године затвора рескирају и сви они који
изнајмљују станове илегалним имигрантима, док су државни службеници, укључујући
докторе и директоре школа, дужни да пријаве све оне који илегално бораве на
територији Италије.
С обзиром на то да илегална имиграција постаје кривичан прекршај, поставља се
питање шта ће бити са децом ове групе имиграната. Италијански медији говоре о „деци
духовима” коју, у страху од депортације и кривичне казне, родитељи вероватно неће
уписивати у матичну књигу рођених. „На тај начин регистровање у матичну књигу
рођених обавиће бабице и медицинске сестре, што је типично за децу која нису

призната од стране родитеља”, изјавио је директор свештеничког одељења за
имигранте у центрима за идентификацију отац Ђанромано Њезото.
„Мајке без дозволе боравка и пасоша ризикују да им деца буду усвојена од стране
других људи”, мишљење је чланице италијанске демократске партије Донателе
Феранти.
Новим „законом о сигурности”, према мишљењу италијанске опозиције, ризикује се
стварање паралелног друштва „невидљивих” илегалних имиграната, а „ако овако
наставимо ускоро ће и Обами бити забрањено да уђе у Италију”, прокоментарисао је
један од представника опозиције Антонио ди Пјетро.
Италија је последњих дана и озбиљно прекршила један од интернационалних закона:
конвенцију о избеглицама из 1951. године.
У међувремену, борба против илегалних имиграната се наставља: јуче је у
италијанском приморском граду Гаета министар Марони предао три патролна брода
либијским властима како би се учврстила и усавршила сарадња у борби против
илегалне имиграције и изјавио: „Против имиграције борићемо се свим средствима.”У
Италији је последњих година број избеглица ипак вртоглаво порастао: према извору
УНХЦР-а, пре неколико година од 17.093.361 избеглице у свету, у Италији је
боравило 12.440 особа. Сетимо се и да је Италија представљала спас и за многе
избеглице из бивше Југославије. Према речима портпарола УНХЦР-а у Италији
Лауре Болдрини, године 1999. постигнут је рекорд од 33.000 захтева за азил,
углавном од особа које су долазиле са Косова.
Тренутно највећи број избеглица чине Нигеријци (5.333 у 2008.), Сомалци (4.473),
Еритрејци (2.739) и Авганистанци (2.005).
Последњих година Италија све мање представља синоним за „обећану земљу” и у
економском, а Законом о безбедности – и у правном смислу.
Антрфиле : Од почетка године у Средоземљу се удавило 339 имиграната
Рим – Од почетка године, 339 илегалних имиграната изгубило је живот у Средоземном
мору, у покушају да дођу до Италије, саопштила је јуче католичка хуманитарна
организација Сант Еђидио.
Према подацима те невладине групе, број жртава прошле године достигао је 642, док су
од 1990. до 2009. године живот изгубила укупно 4.052 имигранта.

БОРБА ЗА ОТКУП СТАНОВА И ВРАЋАЊЕ ПЕНЗИЈА
Дневник, Страна : 14, Датум : 15.5.2009
ПУПОВАЦ И СТАНИМИРОВИЋ ПОЗИВАЈУ СРБЕ НА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У
ХРВАТСКОЈ
Удео Срба у локалној власти у Хрватској значајно ће се поправити након избора у
недељу, очекује Самостална демократска српска странка (СДСС). Њен потпредседник
и саборски заступник Милорад Пуповац каже да ће ова странка, у неким
срединама у којима досад није имала водећу улогу и места градоначелника и
начелника, то овог пута осигурати.
– Спремни смо да осигурамо заступљеност Срба у Пули, Ријеци, Сиску, Карловцу
и Осијеку, где до сад тога није било – рекао је Пуповац, који очекује да на
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допунским изборима, расписаним 60 дана након редовних, СДСС осигура и
заменике жупана у Задарској, Шибенско-книнској, Личкој, Карловачкој,
Сисачкомословач кој и неколико западнославонских жупанија.
Председник СДСС-а, такође саборски заступник, Војислав Станимировић за
“Дневник” каже да су на предстојећим изборима шансе ове, највеће странке са
српским предзнаком у Хрватској, боље него досад. – Имамо власт у 18 општина у
Хрватској, а у још 13 наша су места доначелника и заменика. Сад смо предали 37
независних листа за општине и градове и очекујемо одличан резултат јер имамо своје
организације и у Истри. Тамо је демократија на високом нивоу кад гледате издалека,
али кад се примакнете, видите да су Срби дискриминисани при запошљавању, у
правосуђу, здравству, просвети, државним службама – каже Станимировић..
Уз позив избеглицама из Србије да дођу на биралишта у Хрватској, Станимировић
истиче да је за све који су из ове земље отишли, али и тамошњу српску заједницу, сад
још важније да њихови представници уђу у изврш ну власт општина, градова и
жупанија, како би заједно с другима могли њима управљати.
– Наш приоритет биће питање откупа станова, и то без дискриминације српског у
односу на већинско становништво, а инсистираћ емо и на враћању пензија
украдених између 1991. и 1997. Сума од око 100 милиона евра је велика и држава
је нема, али има начина да се обештети више од 20.000 оштећених пензионера –
наглашава Станимировић.
Антрфиле : Бесплатно аутобусима
За одлазак на изборе у Хрватској организован је бесплатан превоз аутобусима из
Београда. За подручје Далмације (Бенковац, Книн, Бискупија, Цивљане, Ердевик,
Кистање, Дрниш, Скрадин) полазе испред Центра “Сава” у петак, 15. маја, у 18 часова.
За Лику (Доњи Лапац, Удбина, Плитвичка језера, Грачац, Срб, Врховине, Госпић)
аутобуси полазе с истог места такође у петак, али у 21 час. Аутобуси за Банију и
Кордун (Слуњ, Крењак, Глина, Петриња, Костајница, Двор, Топуско, Вргинмост,
Војнић, Плашко) је испред Центра “Сава” у петак у 23 часа, а повратак у недељу увече.
За западну Славонију (Пакрац, Липик, Окучани, Ђуловац, Воћин, Слатина, Брестовац,
Дарувар, Вировитица, Бјеловар) полазе испред Центра “Сава” у суботу, у 11 часова, а
повратак у недељу увече.
Аутобуси за Обровац полазе у суботу, 16. маја, испред хотела “Југославија” у 20 часова
и успут скупљају гласаче у Батајници, Пазови и Шимановцима, а повратак је у
понедељак, 18. маја, у 18 часова. За све заинтересоване гласаче изван Београда
организован је превоз аутобусима до Београда. Тако где нема организованог аутобуског
превоза, могу се добити оверене потврду код општинског повереника за избеглице. Она
се издаје у три примерка и служи за бесплатан превоз “Ластиним” аутобусима до
Београда. У местима где не саобраћ ају “Ласта”, путницима ће трошкови карте бити
накнадно рефундирани.

3

PRESS CLIPPING
Субота 16.05.2009. год

СТАНОВИ УГРОЖЕНИМА
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 16.5.2009
СМЕДЕРЕВО - Град на Дунаву је од Европске комиисије добио помоћ за изградњу
20 станова. Они ће бити додељени најугроженијим грађанима. Пројекат је вредан
милион евра, а изградња почиње овог лета. Рок за завршетак радова је 20 месеци.
У нове станове уселиће се четири смедеревске и 16 избеглих и расељених
породица.
ИТАЛИЈАНИ ГРАДЕ СТАНОВЕ
Блиц – Србија, Страна : 2, Датум : 16.5.2009
КРАГУЈЕВАЦ - Италијанска влада обезбедила је 3,8 милиона евра за унапређење
услова становања маргиналних група у 11 општина у Србији, међу којима је и
Крагујевац. За донације и повољне кредите УХ Хабитата, кроз СИЛД програм,
конкурисаће Градска стамбена агенција из Крагујевца са дефинисаним
пројектима за стамбено збрињавање Рома из картонског насеља, откуп
напуштених сеоских домаћинстава за трајно збрињавање избеглица и расељених
лица, пружање новчане подршке сиромашним суграђанима за довршетак
започетих објеката за становање, изградњу рампи за хендикепиране особе до
институција у граду које их сада немају и друге потребе те категорије
становништва.

СРБИ У КОАЛИЦИЈАМА СА СДП НА ЛОКАЛУ
Блиц, Страна : 7, Датум : 16.5.2009
Милорад Пуповац за „Блиц”
Милорад Пуповац, лидер Социјалдемократске српске странке, у разговору за
„Блиц” каже да очекује да ће та партија освојити апсолутну власт у најмање 22
општине у Хрватској, а да ће учествовати у власти у још најмање 30 општина и
градова. Занимљиво је да ће највећа српска странка у Хрватској по свој прилици
имати више коалиција са СДП него са ХДЗ који подржава на републичком нивоу.
„СДСС ће остварити знатно бољи резултат него на прошлим изборима. Истакли смо
преко 1.000 кандидата у 74 општине, града и жупаније, и у већини случајева на
изборе излазимо самостално. Верујем да ћемо овога пута увећати број општина у

којима ће СДСС освојити већину - 22 уместо 16, колико смо освојили на прошлим
изборима. Тада смо имали 250 одборника у локалним парламентима широм
Хрватске, а сада рачунам да ћемо имати најмање 300”, каже Пуповац.
- Какве су прогнозе када је реч о већим градовима?
- Очекујем да ћемо добити одређен број мандата у Пули, Ријеци, Карловцу и Осијеку, и
на тај начин ћемо политички објединити српску популацију, што до сада није био
случај.
- Ко су вам партнери на овим изборима?
- Специфичност ових избора је у томе да имамо већи број локалних партнерстава са
СДП и Хрватском народном странком. Са ХДЗ ћемо заједно у Вуковарско-сријемској и
у Карловачкој жупанији, као и у Вуковару и Книну. За разлику од ранијих година, сада
расте број странака са којима сарађујемо и очекујем да ће у две наведене жупаније
мандати СДСС бити пресудни у томе ко ће формирати власт. Треба додати да се ради о
веома важним жупанијама у којима протеклих 18 година неприкосновену власт држи
ХДЗ.
- Како ХДЗ, са којим сте у коалицији на нивоу републике, гледа на вашу све тешњу
сарадњу са опозиционим СДП на локалу?
- Локални избори нису национални и немамо обавезу да партнерство које постоји на
државном нивоу спроведемо и на локалу. Друго, ХДЗ није показао озбиљнији интерес
за оно што смо ми планирали, а треће - постоје тешкоће у функционисању нашег
партнерства још од доношења Закона о пољопривредном земљишту и одлуке да се
смањи буџет за програм повратка прогнаних, избеглих и расељених лица и њихово
стамбено збрињавање.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ШАНСА ЗА СРБЕ
Политика, Страна : А6, Датум : 16.5.2009
Око пет хиљада избеглих Срба гласаће данас на локалним изборима у Хрватској.
На пут из Србије у Хрватску кренуо је само мањи број од 300.000 српских
избеглица, каже Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких
удружења Срба из Хрватске.
„Људи су разочарани и дестимулисани, већина њих интегрисала се у нове средине.
Нажалост, нисмо још у ситуацији да вратимо права која смо имали као
конститутиван народ, али ипак гласањем се праве макар ситни помаци који би
требало да воде ка враћању онога што нам је одузето”, каже Будимир за
„Политику”.
Он се нада да ће захваљујући гласовима избеглих Срба, странке које заступају њихова
права успети да освоје власт у много већем броју општина у којима су некада Срби
били већина него што је то био случај на прошлим локалним изборима 2005. године.
– Прошли пут смо добили власт у 16 општина, а сада бисмо желели да добијемо
дупло више. Имамо шансу да добијемо и заменике градоначелника и жупанија –
објашњава Будимир.
Са сличним аргументима и Самостална демократска српска странка (СДСС) Милорада
Пуповца позивала је протеклих дана Србе да дођу и гласају на локалним изборима.
Како у разговору за „Политику” каже Пуповац, излазак на изборе још једна је прилика
да се оснажи политичка улога Срба у Хрватској.Према његовим речима много тога, од
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развоја локалних средина, решавања питања избеглица, обнове кућа до регулисања
радног стажа и пензија, зависи од резултата избора.
СДСС ће, зависно од жупаније до жупаније, на изборе изаћи у коалицији са
Социјалдемократском партијом, Хрватском демократском заједницом, Хрватском
народном странком, Истарским демократским сабором. Одлуку да, рецимо у
Вуковару, СДСС за градоначелника подржи кандидата ХДЗ-а, наишао је на
критику оних који се противе изласку Срба на изборе. На питање зашто би Срби
гласали за тог кандидата, Пуповац каже да је то реалност и да је за место
потпредседника кандидован њихов члан.
– То је нова политика за Вуковар са двема странкама које до сада у овом граду нису
сарађивале. Сада се отворио простор да сарађују и то је оно што је данас у Вуковару
могуће. Реч је двојици младих људи, а наш циљ је да се у политици ослободимо старих
кадрова . Коме смета што је то ХДЗ и СДСС мора разумети реалност”, истиче Пуповац.
Међу онима који сматрају да Срби не би требало да иду на гласање је и Саво
Штрбац, директор Документационог центра „Веритас”. Он каже да су услови под
којима српске странке излазе на изборе бољи него претходних година, али ипак
сматра да њихово учешће неће допринети промени државне политике Хрватске
која је до сада одбијала да Србима врати она права и имовину коју су имали.
Његово мишљење дели и Раде Чубрило, један од избеглих Срба који тврди да је
Хрватској само важно да изласком Срба на изборе добије легитимитет као правна
држава који ће јој користити за улазак у Европску унију. Чубрило сматра да би се тек
враћањем Србима свих права која су имали као конститутивни народ стекли услови и
за учешће Срба у политичком животу Хрватске.

ВЕЛИКА ШАНСА ЗА СРБЕ
Вечерње Новости, Страна : 4, Датум : 16.5.2009
Милорад Пуповац председник СДСС, о изборима у Хрватској И ИЗГЛЕДИМА
СУНАРОДНИКА
Наши начелници у 20 општина и учешће у власти у многим жупанијама
ПРВИ пут после ратних деведесетих, Срби у Хрватској су у прилици да постану
озбиљнији политички фактор у тој земљи. На локалним изборима, који се
одржавају сутра, биће примењен уставни закон о правима националних мањина
који и Србима гарантује пропорционалну заступљеност у извршним и
представничким телима власти.
- Политичка улога Срба у Хрватској у локалним срединама биће оснажена - каже у
интервјуу "Новостима" Милорад Пуповац, председник Српског народног већа у
Загребу и потпредседник СДСС.
- У колико општина и жупанија Срби, реално, могу да узму власт или да барем
учествују у њеној подели?
- Очекујемо да ћемо у више од 20 општина имати своје начелнике, у више од 30
заменике начелника, а у најмање 10 жупанија имати заменика жупана. Гласови Срба, на
пример у шибенско-книнској и у карловачкој жупанији, биће пресудни за формирање
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већине. У многим општинама и жупанијама логично је очекивати да ћемо бар
учествовати у формирању локалне већине.
- Колико ће веће присуство Срба у власти убрзати процес повратка избеглица у
Хрватску и регулисање њихове имовине?
- Битно ће убрзати те две ствари, јер ће значајније присуство Срба створити у
локалним самоуправама бољу атмосферу, поправити међусобне односе Срба и
Хрвата, а то ће свакако резултирати и још бољим односима Србије и Хрватске.
- На претходним изборима, мали проценат Срба излазио је на биралишта, нарочито у
градским срединама. Мислите ли да је српски корпус у Хрватској свестан своје велике
шансе?
- Да, стиче се утисак да људи схватају значај ових избора. Охрабрује нас и податак да
влада велико интересовање за долазак на биралишта наших сународника, који имају
пребивалиште у Србији.
- Да ли сте задовољни ангажманом власти у Србији да омогући Србима одлазак у
Хрватску, на биралишта?
- Овог пута јесмо. Апел су упутили сви - од председника Бориса Тадића, преко
ресорног потпредседника Владе са сарадницима, до Комесаријата за избеглице. Сви су
урадили велики посао и на томе смо веома захвални нашој матичној држави.
Антрфиле : СДСС ЧЕТВРТИ У САБОРУ
КОЛИКО ови избори могу да појачају утицај СДСС, највеће српске странке у
Хрватској?
- Досад смо имали 250 мандата на локалном нивоу, а сада ћемо значајно повећати
тај број, јер на овим изборима имамо 1.200 кандидата за локалне изборе. После
ових избора, СДСС ће бити четврта или пета странка по снази у Хрватској.

СТАНОВИ ЗА СИРОМАШНЕ
Вечерње Новости, Страна : 19, Датум : 16.5.2009
Насеље Камендин
ГРАДСКИ социјални станови за које је недавно завршен конкурс су саграђени.
Најугроженији суграђани, 63 породице, у њих ће се уселити већ за који месец. Нове
зграде у Камендину у петак су обишли заменик градоначелника Милан Кркобабић и
државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Драги Видојевић.
Шансу да стекну право на живот у градским квадратима на последњем конкурсу је
потражило 739 Београђана. Стамбена комисија идуће недеље започиње контролу
документације.
- Очекујем да ће она за месец дана да заврши рад - рекао је Кркобабић. - Станови су по
структури гарсоњере, једнособни и двособни. Највећи има 48 квадрата. Потпуно су
савремено опремљени - имају грејање, струју, паркет, а имамо четири стана
прилагођена за инвалиде. Овог пута нико неће добити стан а да заиста не испуњава
услове. Рад комисије ће бити потпуно отворен. Радиће и два месеца ако треба. Свака
примедбаће се размотрити, сваки папир. Они који се уселе, то ће бити заиста
најугроженији грађани.
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Заменик градоначелника, међутим, није желео да открива да ли зна за људе који су до
сада усељени у социјалне станове, а нису испунили услове.
- Да ли ви верујете да има оних који су добили а нису имали право - био је одговор
Кркобабића. - Први пут ћете сада у Београду имати јавно додељивање. Свако ће моћи
да види ко је конкурисао, са којим документима.Београђани који прођу на конкурсу
стећи ће право да у градском стану живе пет година. То време ће плаћати 50 одсто
економске цене кирије, али заменик градоначелника није могао да прецизира колико је
то новца.
- Прави се скала и ако имате потпуно угрожене грађане, који немају никаква примања,
од њих не можете да очекујете да плате било шта - одговорио је Кркобабић. - То су све
специфични случајеви. Морамо да будемо флексибилни. Кирија је нека врста
симболике, обавезе. Већ за две недеље Београд ће започети градњу још 80 социјалних
станова у Камендину. Заменик градоначелника је најавио да ће се следеће године
саградити 400 социјалних станова у насељу Др Иван Рибар, а 2011. године још 200.
Цена градње је, рекао је Кркобабић, испод 1.000 евра по квадрату.
Антрфиле : СЛОВЕНАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ
ДРЖАВНИ секретар Драги Видојевић је најавио да би до краја године могао да се реши
проблем наших грађана који су део или целу пензију зарадили у Словенији. Прва рунда
разговора са словеначким колегама је завршена.
- То је последња бивша република са којом Србија нема споразум који регулише
проблем пензионера - рекао је Видојевић. - Започели смо разговоре. Наставиће се
крајем јуна са идејом да до краја године то питање буде уређено. Реч је о око 8.000
пензионера, чија се примања сада исплаћују из нашег фонда.
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PRESS CLIPPING
Недеља 17.05.2009. год
СДСС ОЧЕКУЈЕ ПОБЕДУ
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 17.5.2009
ЗАГРЕБ - Самостална демократска српска странка СДСС, која сад има три
посланика у Сабору, очекује да ће на данашњим локалним изборима у Хрватској
освојити апсолутну власт у најмање 22 општине, а да ће учествовати у власти у
још најмање 30 општина и градова, углавном у повратничким подручјима и у
источној Славонији.
- Имаћемо већи број већника него раније и бити присутни тамо где до сада нисмо били
- каже потпредседник СДСС Милорад Пуповац и истиче да је задњих година
спроведено кадровско јачање и повећања броја одбора странке, међу осталим и у Истри
и западној Славонији, али и у великим градовима као што су Осијек, Ријека, Пула,
Карловац и Сисак.

ГЛАС ЗА ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Страна : 11, Датум : 17.5.2009
У КНИНУ СУ НА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ ДОПУТОВАЛЕ И ИЗБЕГЛИЦЕ КОЈЕ ИМАЈУ
ПРЕБИВАЛИШТЕ У
СРБИЈИ
Дошло 730 Срба да изаберу своје представнике
Биљана Стјеља
МАЈСТОРЕ, има ли места код вас да пошаљем мајку - упита жена возача аутобуса
број 4 који креће за Книн. Испред Сава центра у петак је кренуло око 1.000 људи
за Далмацију како би гласали на локалним изборима у шибенској жупанији. Око
130 аутобуса пошло је пут Хрватске да дају свој глас. Траже представнике у
градском парламенту. Надају се биће и боље, а можда се потом и врате у родно
место.
- А, право да вам кажем, не знам за кога да гласам, упознаћу се доле - говори Милка
Росић, са тренутном адресом у Београду, али са хрватским папирима у џепу. - Ако не
изаберемо већнике у Книну никад нам нема повратка.Милка засада не размишља да се
врати на родну груду. У Книну је 21 годину радила у Железници, а сад је трговац.
Обилази ћерку, зета и унуке у некадашњој Крајини барем три пута годишње, али неће
да се врати и „буде јој на грбачи“. А овај јој је пут добра прилика да сврати међу своје.
Макар на дан.Аутобуси пуни гласача крећу не би ли својим гласом угурали којег
српског већника у кнински парламент. Ово су први избори у Хрватској где се
градоначелник бира директно, а његове ће одлуке убудуће да зависе од подршке

парламентараца. Срби засад имају трећину и надају се да ће је и задржати. И тако
осигурати неки буџет. Ипак, и српска се власт овде поделила. Самостална српска
демократска странка и Демократска партија Србије иступају одвојено. Свађају се
око мандата. Ова нова, оснивана тек пре пар месеци оптужује „пуповце“ да
кокетирају са ХДЗ-ом.
Жељко Џепина, потпредседник ССДС сматра да није време да Книн има Србина
за градоначелника, али заступа став странке да је оптимално да имају заменика и
јаку подршку у „Вијећници“. То је, како каже, већ договорено. Сада их је трећина
и на многе одлуке могу директно да утичу. Њихов је кандидат Драган Јерковић.
- Од када дајемо подршку ХДЗ изградили смо путеве и асфалтирали улице у свим
српским селима - појашњава Џепина. - Многи су се млади вратили у Книн и већ нашли
посао. Углавном у општини.Ипак, многи, макар они у зрелим годинама, не виде
будућност на далматинском кршу.
Илија Котараш из Книна каже да за њега доле „нема леба“:
- Ко ће да ме запосли са 52 године. У Книну ми је остала стара мајка, а ја сам од 1995. у
Батајници. Добио сам државни посао и куд ћу сад, само чекам да се пензионишем. А
после ћу видети шта ћу.
У међувремену путује за Панчево и тамо зарађује плату. Боље икакву, него никакву вели.
А политика у Книну, по речима „већника“ никад боља. Сарађују и Срби и Хрвати.
Немају куд - прича Анте Гутић, начелник суседне општине Цивљане. У његовом
региону Срби су већина. Тачније, сви - сем његове породице. Ипак, конкурише већ за
трећи мандат у овој општини. И то као Хрват, кога из милоште у овом крају и Срби и
Хрвати зову „Србољуб“.
- Од 2001. кад се у Цивљане није могло ни ући, обновили смо 280 српских кућа прича Гутић. - Изградили смо водопумпу, асфалтирали све улице, покренули
каменолом, запослили све младе повратнике, отворили три дућана, обезбедили
превоз... Али стари неће назад. И то могу да разумем. Ко ће да се врати после 15
година. Боје се, снашли су се већ у Србији и тешко им је да крену све из почетка. А
пропаганда је чудо. Сви горе мисле да се овде људи још кољу.Власти у Книну, пак,
понављају да је сасвим друго време и да су се ратне секире давно закопале. У
граду, који у Хрватској пропорционално има највише младог света, тврде да - има
будућности. Сарађују сви на „истој ствари“. Приватизација је у јеку, а „Шваба не
пита за националност већ шта знаш да радиш“ - објашњавају.
Антрфиле : ЖУПАНИ И ВЕЋНИЦИ
У ХРВАТСКОЈ се данас одржавају пети по реду локални избори од проглашења
независности, а први на којима ће се челни људи општина, градова и жупанија бирати
непосредно.
Данас ће, од седам до 19 часова, око 4,08 милиона грађана бирати 866 чланова
жупанијских скупштина и 51 члана загребачке Градске скупштине, као и 2.206
чланова градских и 5.343 општинска већа. За 21 жупанијску скупштину и
загребачку Градску скупштину, као и за 126 градских већа и 427 општинских већа
поднете су укупно 2.982 кандидационе листе на којима је 46.324 кандидата.
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НЕСУЂЕНИ ОЛИМПИЈЦИ ГЛАДУЈУ
Блиц, Страна : 16, Датум : 17.5.2009
Етиопски атлетичари још чекају на српско држављанство
Боравак Тамрата Легесеа (26), Гебрезибера Гебреслусеа (29) и Естефаноса Ешетеа (19)
у Србији постаје неизвестан јер им у августу истиче виза
Тројица атлетичара из Етиопије Тамрат Легесе (26), Гебрезибер Гебреслусе (29) и
Естефанос Ешете (19), како сада ствари стоје, ипак се неће такмичити у српским
дресовима. И сам њихов боравак у Србији постаје неизвестан јер им у августу
истиче виза. Иако су сва тројица имали норму за Олимпијске игре и Светско
првенство у атлетици, нису могли то да докажу, тако да данас на имању код Уба,
где бораве, готово да гладују.
Најмлађи од њих Естефанос био би идеалан кандидат за предстојећу Универзијаду, али
због техничких потешкоћа свој таленат троши на снимање реклама за 20 евра дневно
или на уличне трке по градовима Србије на 3.000 до 5.000 метара.
Један од отежавајућих разлога због којих им МУП Србије није одобрио захтеве за
држављанство можда је и тај што су једном већ бежали из избегличког кампа у
Мађарску. Одатле су их мађарске власти вратиле, што је нашој полицији познато.
Међутим, то је само претпоставка једног од њихових добротвора - Драгана Животића,
директора атлетског клуба „Партизан“.
– Слободно време трошим на тренинге и трчање, а помогнем и око баште и стоке на
имању. Волео бих да се озбиљније бавим атлетиком, али немам могућности – прича
Естефанос на лошем српском. Естефанос је био јуниор до ове године, тврди њихов
тренер Зоран Моловић, а по резултатима је могао да учествује на Универзијади.
Гебреслусе је могао на Светско првенство.
– У међувремену, тренирају, али нећемо још дуго имати средстава да им помажемо.
Добро би нам дошле било какве донације – каже Моловић.Тројица Африканаца су
након доласка у Србију новембра 2007. из административних разлога лежали у затвору
у Падинској скели месец дана, да би након тога били смештени у избегличком логору у
бањи Ковиљачи. Одатле уз помоћ Животића и Моловића прелазе да живе и тренирају у
село Памбуковица код Уба, где Моловић има стару породичну кућу.
– Прихватио сам их из хуманих разлога. Нашао сам им смештај и тренера јер су
желели да буду чланови клуба „Партизан“. То, нажалост, неће моћи јер су им
захтеви за држављанство одбијени. Они сада само својим спортским резултатима
могу да заслуже да остану – прича Животић. Додаје да ће можда ући у нову
процедуру за добијање „папира“, али да о њиховом статусу мишљење морају да
дају Министарство омладине и спорта и МУП и да одлуку мора да донесе и Влада
Србије.
Естефаносов земљак Гебреслусе веома воли Србију и Србе и каже да ће му бити жао
ако буде морао да оде за три месеца одавде. Толико, каже, им још траје боравишна
виза. И мештани Уба, где су атлетичари смештени, заволели су их. А и како и не би, кад
им тамнопути момци често помажу око имања.
Антрфиле : МУП: Захтев за држављанство није поднет
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Министарство унутрашњих послова Србије доставило нам је одговор у коме стоји
да тројица Етиопљана - Легесе, Гебреслусе и Ешете нису ни подносили захтев за
пријем у држављанство закључно са 14. мајем текуће године.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 18.05.2009. год
У ДВАНАЕСТ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Страна : 7, Датум : 18.5.2009
Немачка хуманитарна организација „АСБ" обезбедила је 12 станова за избегле и
расељене са Космета и из Хрватске, који се налазе у колективном центру Селова
код Куршумлије. Станови у новоизграђеној стамбеној зграде у насељу Расадник у
Куршумлији биће подељени трочланим и четворочланим породицама из тог
центра. Планирано је да се породице избеглих и расељених. у станове чију
изградњу финансира немачка хуманитарна организација, уселе до августа следеће
године.

ХРВАТСКОЈ КАМЕНОВАНИ АУТОБУСИ СА СРБИМА
Прес, Страна : 7, Датум : 18.5.2009
БЕОГРАД - У Хрватској су јуче одржани локални избори на којима је учествовало
и око 5.000 избеглих Срба. Избори нису прошли без инцидената.
Непознате особе оштетиле су два паркирана аутобуса српских регистарских таблица у
центру Бенковца. Потпредседник Самосталне српске демократске странке Милорад
Пуповац изјавио је да су избори, ипак, прилика за стварање другачије политичке
културе толеранције и афирмацију српске заједнице у Хрватској.

УСТАШЕ КАМЕНОВАЛЕ СРПСКЕ АУТОБУСЕ
Правда, Страна : 6, Датум : 18.5.2009
ВИШЕ ОД 5.000 СРБА ОТПУТОВАЛО У ХРВАТСКУ ДА ГЛАСА НА ЛОКАЛНИМ
ИЗБОРИМА
Аутобуси са београдским и румским регистарским ознакама, који су превозили бираче
из Србије на локалне изборе у Хрватској, каменовани су у Бенковцу, на паркингу у
Улици краља Дмитра Звонимира.
Задарска полиција саопштила је да је на једном од њих каменом оштећена
каросерија аутобуса, док је на другом разбијено стакло! Материјална штета
процењује се на више од хиљаду евра, а полицијска управа у овом граду поднела
је предлог за покретање кривичног поступка против непознатог починиоца,
пренели су хрватски медији
У Хрватској је јуче ујутро отворено 6.591 бирачко место на којима су гласачи по
први пут непосредно бирали чланове општинских и градских већа, жупанијских

скупштина и Градске скупштине Загреба, јединица локалне и регионалне
самоуправе, као и општинске начелнике, градоначелнике, жупане и
градоначелника Загреба. Ови избори посебни су по томе што се на њима први пут
непосредно бира 429 општинских начелника и 435 њихових заменика. Такође,
бирачи су одлучивали о 126 градоначелника и 194 њихових заменика. На овим
изборима биће изгласан и 21 жупан, односно 42 заменика жупана. Више од 5 000
избеглих Срба гласало је на изборима у Хрватској. Кампању за изборе спроводиле
су две избегличке организације Срба, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
Републике Србије и уз подршку Владе и председника Бориса Тадића.
- Највећи број оних који су се регистровали, дошли су у организованом или сопственом
превозу, у две далматинске жупаније, најпре у задарску и у шибенскокнинску. Посебно
је важан њихов долазак у задарску жупанију - истиче Милорад Пуповац, потпредседник
Самосталне српске демократске странке.
- С обзиром на то да је у задарској жупанији било највише тешкоћа када је у
питању повратак, охрабрујућа је чињеница да су људи одлучили да учествују на
локалним изборима. Значи да нису изгубили веру у повратак у свој завичај и
средине из које су отишли пре 14 година. Циљ ССДС је осигурати што већу
заступљеност Срба у локалним срединама. Ови избори су прилика за стварање
другачије политичке културе толеранције, као и афирмацију српске заједнице у
Хрватској истакао је Милорад Пуповац.

ОШТЕЋЕНА ДВА СРПСКА АУТОБУСА У БЕНКОВЦУ
Ало!, Страна : 2, Датум : 18.5.2009
Непознате особе ош-тетиле су два паркирана аутобуса српских регистарских таблица у
центру Бенковца, саопштила је јуче задарска полиција. На аутобусу марке ДАФ
београдских регистарских ознака у ноћи између суботе и недеље каменом је оштећен
лим, па је на каросерији видљиво удубљење, а на другом аутобусу исте марке и
румских регистарских ознака каменом је разбијено бочно стакло.
Процењено је да је на оба аутобуса нанета штета од око 8.000 куна (око 1.100 евра),
а полиција је против непознатих починилаца поднела предлог за покретање
казненог поступка. Аутобуси су били паркирани у центру Бенковца. На шире подручје
Задра током суботе и недеље стигло је тридесетак аутобуса из Србије, којима су дошли
хрватски грађани српске националности на гласање.

СИРОТИЊСКА ВЛАСТ
Курир, Страна : 2, Датум : 18.5.2009
Срби очекују да на изборима у Хрватској победе у 22 општине, али у њима нема пара за
озбиљнији повратак избеглих
БЕОГРАД - Срби очекују да на локалним изборима у Хрватској који су одржани
јуче освоје власт у барем 22 општине. На тај начин би се, према мишљењу
челника највеће српске странке у Хрватској Самосталне демократске српске

странке (СДСС), лакше спроводила политика повратка наших сународника на
њихова огњишта.
С друге стране, без обзира на то у колико градова освојимо власт, то неће побољшати
положај локалних Срба јер општине немају пара, тврди Саво Штрбац, директор
Информационо-документационог центра „Веритас“.
Милорад Пуповац, председник СНВ у Загребу и потпредседник СДСС, очекује да ће
његова странка након ових избора имати већину у барем 22 општине, док ће у додатних
тридесетак градова имати заменике начелника и градоначелника.
- Очекујемо да ћемо и у 11 жупанија (регија) добити место заменика жупана, али
то ће се коначно знати за 60 дана, кад се буду одржали допунски избори. Преко пет
хиљада гласача стигло је из Србије. Места где ћемо сигурно самостално
формирати власт су Јагодњак, Трпиња, Маркушица и Ердут у Источној
Славонији. У Банији то су Двор на Уни, Вргинмост, Војнић и Крњак, а у Лики
Врховине, Доњи Лапац и Удбина. У Далмацији рачунамо на општине око Книна,
Кистање, Бискупија и Ервеник. Такође, у градском већу Карловца имаћемо своје
заступнике, као и заменика жупана Карловачке жупаније. Слично ће бити у
Сиску, Пакрацу, и Истри, где смо у коалицији са Истарским демократским
сабором. Са ХДЗ смо у коалицији у Книну и Вуковару и у тим градовима нам
припада место заменика градоначелника - објашњава Пуповац и додаје да су
локални избори веома важни за повратничку афирмацију избеглица.
Саво Штрбац, с друге стране, сматра да локални избори у Хрватској неће поправити
положај Срба.
- Хрвати су од 105 општина направили 425, по систему три села једна општина, па и да
освојимо власт у 22 општине, колики је то проценат од укупног броја градова? Према
попису из 2001. године у Хрватској је живело 201.000 Срба и око 76.000
Југословена, а данас их је још мање. Хвале се како је 5.500 Срба отишло на
гласање, а заборављају да избеглица из Хрватске у Србији има преко 300.000. Што
се тиче Книна, сумњам да ће 700 гласача који ће гласати у том граду и околини
ишта променити јер је ту досељен велики број Хрвата из босанских врлети. Без
обзира на то у колико општина створимо већину, ништа нећемо постићи јер општине
немају пара. Новац је у жупанијама и на државном нивоу, а Хрвати су тако скројили
своје жупаније да кад би се сви Срби вратили, не би смо имали већину ни у једној
жупанији - оцењује Штрбац.
Антрфиле : Каменицама на аутобусе
Непознате особе оштетиле су каменицама у ноћи између суботе и недеље два
паркирана аутобуса српских регистарских таблица у центру Бенковца. Штета се
процењује на око 1.100 евра, а полиција је против непознатих починилаца поднела
предлог за покретање казненог поступка.
Левичарска подметачина
Слободан Узелац, члан СДСС и потпредседник хрватске владе, тврди да им највећи
проблем ствара некоректан однос такозваних левих странака СДП, Хрватске народне
странке и Социјалистичка радничка партија покојног Стипа Шувара, за које Срби
традиционално гласају „јер мисле да су оне леве, а у ствари нису“.
- Те странке Србима нису дале ништа у местима где су на власти. Једино су нас
уважавали кад смо на нашим листама добијали више гласова. Поред њих велике
проблеме нам стварају и мале српске странке. То су заправо отпадници од наше странке

који нису били задовољни својим положајем у СДСС. Довољно је да на локалу узму 2050 гласова и да ми изгубимо изборе од ХДЗ или СДП - упозорава Узелац.

ЗНАЧАЈАН КОРАК ЗА ПОВРАТАК СРБА
Глас Јавности, Страна : 3, Датум : 18.5.2009
Јуче одржани локални избори у Хрватској
Политички представници Срба у Хрватској очекују да ће после локалних избора имати
већину у 22 општине и остварити учешће у срединама где до сада нису били
заступљени. У Хрватску допутовало више од 5.000 гласача из Србије
БЕОГРАД - У Хрватској су јуче одржани локални избори на којима су грађани први пут
непосредно гласали за највише функционере општина, градова и жупанија. Својим
учешћем на изборима Срби ће покушати да остваре већи утицај у локалној власти него
до сада, али и да уђу у парламенте општина, градова и жупанија где до сада нису били
заступљени, најављују челници Самосталне демократске српске странке.
Председник СНВ у Загребу и потпредседник СДСС Милорад Пуповац очекује да ће
његова странка после ових избора имати већину у барем 22 општине, док ће у додатних
тридесетак градова имати заменике начелника и градоначелника.
- Очекујемо да ћемо и у 11 жупанија добити место заменика жупана, али то ће се
коначно знати за 60 дана када се буду одржали допунски избори. Више од 5.000 гласача
стигло је из Србије. Места где ћемо сигурно самостално формирати власт су Јагодњак,
Трпиња, Маркушица и Ердут у источној Славонији. У Банији то су Двор на Уни,
Вргинмост, Војнић и Крњак, а у Лики Врховине, Доњи Лапац и Удбина. У Далмацији
рачунамо на општине око Книна, Кистање, Бискупија и Ервеник - објашњава Пуповац
и додаје да су локални избори веома важни за, како је рекао, повратничку афирмацију
избеглица.
Слободан Узелац, члан СДСС и потпредседник хрватске владе, тврди да им највећи
проблем ствара некоректан однос тзв. левих странака СДП, Хрватске народне странке и
Социјалистичке радничке партије покојног Стипа Шувара за које Срби традиционално
гласају.
- Те странке Србима нису дале ништа у местима где су на власти. Једино су нас
уважавали кад смо на нашим листама добијали више гласова. Поред њих велике
проблеме нам стварају и мале српске странке. То су заправо отпадници од наше
странке који нису били задовољни својим положајем у СДСС. Довољно је дана на
локалу узму 20 до 50 гласова и да ми изгубимо изборе од ХДЗ или СДП - упозорава
Узелац.
С друге стране, директор Информационо-документационог центра „Веритас“ Саво
Штрбац сматра да локални избори у Хрватској неће поправити положај Срба.
- Хрвати су од 105 направили 425 општине, по систему три села једна општина, па и да
освојимо власт у 22 општине колики је то проценат од укупног броја градова. Према
попису из 2001. године у Хрватској је живело 201.000 Срба и око 76.000 Југословена, а
данас их је још мање. Хвале се како је 5.500 Срба отишло на гласање, а заборављају да
избеглица из Хрватске у Србији има више од 300.000. Што се тиче Книна сумњам да ће
700 гласача који ће гласати у том граду и околини ишта променити јер је ту досељен
велики број Хрвата из босанских врлети. Без обзира на то у колико год општина

створимо већину, ништа нећемо постићи јер општине немају пара. Новац је у
жупанијама и на државном нивоу, а Хрвати су тако скројили своје жупаније да када би
се сви Срби вратили не бисмо имали већину ни у једној жупанији - оцењује Штрбац.
Антрфиле : Инциденти у Бенковцу
Непознате особе оштетиле су каменицама у ноћи између суботе и недеље два
паркирана аутобуса са српским регистарским таблицама у центру Бенковца. Штета се
процењује на око 1.100 евра, а полиција је против непознатих починилаца поднела
предлог за покретање казненог поступка.

БИРАЛИШТА ПОЛУПРАЗНА
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 18.5.2009
Репортери ”Новости” на биралиштима у Вуковару и ОКОЛИНИ
ОДЗИВ бирача на локалним изборима у Вуковарско-сремској жупанији био је до
16 часова изузетно низак. Од укупно нешто више 181.000 уписаних бирача, од чега
је око 33.000 Срба, до тада је гласало свега 27 одсто. У самом Вуковару је на
биралишта изашло тек 20 одсто уписаних у бирачке спискове. Њих, укупно, има
нешто више од 33.000, од чега око 12.500 Срба.
Захваљујући новом изборном закону о локалним изборима, вуковарским Србима су
загарантована места дожупана ове жупаније и заменика градоначелника. Што се
жупанијског и градског већа тиче, ту и даље важи пропорционални изборни систем.
- Очекујемо да ћемо у Жупанијском већу задржати садашњих шест од укупно 41
заступничког места, као и највећи део од садашњих осам мандата у Градском већу
Вуковара. Један ће нам, највероватније, узети Нова српска странка, а нешто можда и
СДП за који и даље гласа доста Срба - изјавио је за “Новости”, непосредно пошто је
гласао у ОШ “Драгутин Тадијановић” др Војислав Станимировић, председик
Самосталне демократске српске странке (СДСС), убедљиво најјаче српске партије у
Хрватској.
Трећој српској странци која у Вуковару има своју листу, Партији подунавских Срба
коју предводи Раде Лесковац, овде се не дају готово никакви изгледи. На самим
биралиштима, за разлику од претходних година, није било никакве еуфорије, нити
инцидената. И Хрвати и Срби, још више него очигледно удаљени једни од других,
долазили су на њих ћутећи. Међусобне комуникације практично није ни било.
- Немојте да вас то чуди, трагови сукоба су су још дубоки - објашњава Хрватица
Катарина Вангеш. - Време је да се власт у Вуковару промени и да дођу поштенији и
одговорнији људи. Доста ми је ових који су прикачили крстове, католичке или
православне, свеједно, и само мисле о себи.
Мада није превелик оптимиста, какав-такав бољитак од локалних избора очекује и
Србин Саво Грабовац.
- Надам се да ће нова власт убрзати процес међусобног приближавања, али и да ће
најзад покренути привреду, јер сви живимо једнако лоше, рекао бих готово бедно - вели
Грабовац.
Антрфиле : САРАДЊА СА ХДЗ

СДСС је на овим изборима подржао кандидата ХДЗ за жупана Вуковарско-сремске
жупаније Божу Галића и његовог страначког колегу Дамира Барну који ће,
највероватније, бити изабран за новог градоначелника Вуковара.
- Пошто нас Срба нема довољно да бисмо у изборима за те функције могли да рачунамо
на победу, проценили смо да је корисније да подржимо Галића и Барну који ће сигурно
бити изабрани у првом кругу, да бисмо тако убрзали и постављење њихових заменика
који ће бити Срби - објашњава Станимировић.

ВЛАСТ ИЗ ДРУГЕ РУКЕ
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 18.5.2009
”Новости” СА СРБИМА НА ГЛАСАЊУ У ШИБЕНСКО-КНИНСКОЈ ЖУПАНИЈИ
Срби се надају месту заменика градоначелника
ГРАЂАНИ Шибенско-книнске жупаније су током јучерашњег дана бирали своје
представнике који ће их заступати у градској и регионалној власти. У првом кругу
локалних избора директно се гласало за начелнике општина, градоначелнике, жупане...,
а како се могло приметити по редовима испред готово свих биралишта, излазност би
могла да буде рекордна у односу на раније године.
У Книну је око 7.500 пунолетних грађана, од којих је око 2.000 српске
националности, имало прилику да на четири листића заокружи личност и партију
за коју сматрају да би требало да их заступа у наредне четири године. Из ових се
разлога на 15 книнских биралишта запутило и око 730 гласача из Србије, који су
након погрома 1995. године, своје крајишке адресе заменили за српске. Током
викенда су из “дијаспоре” допутовали и прогнаници из околних општина Кистања, Бенковца, Цивљана, Ервеника, Бискупије... У овом су крају Срби до
“Олује” чинили готово апсолутну већину, а данас, са око 30 одсто у укупном
становништву, представљају највећу националну мањину.
Ипак, у овим су изборима наступали разједињени па су српске интересе заступале две
партије - Самостална демократска српска странка и Демократска партија Србије.
Ми смо на овим изборима подржали актуелну градоначелницу Јосипу Римац, која је
кадар Хрватске демократске заједнице - каже Жељко Џепина, потпредседник СДСС и
председник Већа српске националне мањине.
- Њеним би реизбором нашем кандидату Драгану Јерковићу било осигурано место
заменика градоначелника. То сматрамо одличним успехом јер је сасвим нереално
очекивати да Србин ускоро буде на челу Книна. Али са позицијом тик уз
градоначелника можемо да постигнемо веома много. Уколико освојимо и трећину
мандата у градском парламенту, што је сасвим извесно јер нам је то и до сада полазило
за руком, можемо да учинимо пуно тога за Србе у Книну и околиним селима.
А на готово свим бирачким местима у граду јуче је забележена велика излазност.
Редови су се низали већ од раних јутарњих часова. Највеће су гужве забележене до
поднева.
Потпуно је било неочекивано да ће оволико људи доћи да гласа - прича Анита Чавић,
председник изборног штаба на бирачком месту број два у некадашњој Старој
гимназијикоја је данас зграда книнског “Велеучилишта”. - Одзив је већи него што ја

памтим да је икада био. Мислим да нећемо побројати све гласове до 1, 2 сата иза
поноћи.
Српска мањина која се вратила у ове крајеве, али и они који о повратку тек
размишљају, највише се надају јакој опозицији у Градској вијећници. Од 17 одборника
који доносе све важне одлуке у овој општини, очекују макар трећину својих
представника. Тиме би, како кажу, обезбедили и нова радна места, бољу
инфраструктуру до српских заселака, али и утицали на стварање бољих услова за
повратак још макар 1.000 душа.
Антрфиле : БЕЗ СВАЂЕ И ТУЧЕ
НИ на једном бирачком месту није постојало посебно обезбеђење, а није забележен
ниједан инцидент. Мештани кажу да свађа и туча није било “ни у оно време”, а свакако
их не очекују ни данас. Ипак, на једном од 13 аутобуса којим су допутовали гласачи из
Србије, освануо је натпис “Хрватска”. Исписан је аутолаком у предизборној зори.

ЗАОКРУЖИЛИ БРЖИ ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 18.5.2009
ВИШЕ ОД 5.000 СРБА ЈУЧЕ ПОСЕТИЛО СВОЈЕ ДОМОВЕ И ГЛАСАЛО НА
ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА У ХРВАТСКОЈ
Излазност знатно већа него пре четири године, највећа у вараждинској жупанији
На локалним изборима у Хрватској, који су одржани јуче, изабрани су чланови
општинских и градских већа, жупанијских скупштина и Градске скупштине
Загреба. Гласачи су први пут непосредно бирали председнике општина, градова и
жупанија.На изборима је гласало и више од 5.000 Срба који су организовано
дошли аутобусима, уз подршку државних органа Србије.
На 6.591 бирачком месту бирано је укупно 866 чланова жупанијских скупштина и
51 члан загребачке Градске скупштине, као и 2.206 чланова градских и 5.343
општинских већа.
До 16 часова гласало је око 1,1 милион бирача, односно 32,66 одсто, саопштила је
државна изборна комисија.
Највећи одзив забележен у Вараждинској жупанији где је гласало 42,22 одсто
бирача, а најмањи у Вуковарско-сремској жупанији 27,17 одсто. Ове године одзив
на локалним изборима већи је него пре четири године када је до 11 часова гласало
409.000 бирача, односно 11,85 одсто. И тада је највећи одазив био у Вараждинској,
а најмањи у Вуковарско-сремској жупанији. И подаци о послеподневном одзиву
илуструју осетан пораст у односу на локалне изборе из 2005. године. Тада је до 16
часова на бирачка места изашло 28,51 одсто бирача.
На локалним изборима учествовали су и Срби, који ће покушати да се изборе за
учешће у власти у још више општина и градова него до сада, али и да уђу у већа и
Скупштина општина, градова и жупанија где до сада нису били
заступљени.Гласачи су такође бирали и 429 општинских начелника и 435 њихових
заменика, 126 градоначелника и 194 заменика, 21 жупана и 42 њихова заменика,
градоначелника Загреба и његова два заменика.

Забележено је и више случајева кршења изборног ћутања. На неким бирачким местима
догађало се да представници странака или независних листа бирачима објашњавају
како и за кога да гласају или како да воде евиденцију о томе ко је гласао.
Најзанимљивији је инцидент у Великом Пољу у Новом Загребу где су посматрачи
ГОНГ-а тражили да се с бирачког места уклони крст и слика покојног хрватског
председника Фрање Туђмана.
Антрфиле : Оштећена два аутобуса са српским таблицама
НЕПОЗНАТИ починиоци оштетили су два аутобуса регистрована у Србији, апаркирана
у центру Бенковца. Како је саопштила задарска полиција, на аутобусу марке ДАФ
београдских таблица каменом је оштећен лим, па је настало удубљење, док је аутобусу
исте марке, румских регистарских ознака, каменом разбијено бочно стакло.
Процењена материјална штета на оба аутобуса је око 1.080 евра, а надлежни су поднели
предлог за покретање кривичног поступка против непознатог починиоца.
Аутобусима су на гласање на локалним изборима у Хрватској допутовали избегли Срби
који живе у Србији, а полиција је навела да је на шире подручје Задра дошло 30
аутобуса са српским избеглицама.
ГЛАСОВИ СРБА БИ МОГЛИ ДА ПРЕСУДЕ У ВИШЕ ОПШТИНА
Блиц, Страна : 6, Датум : 18.5.2009
Милорад Пуповац, лидер СДСС, о локалним изборима у Хрватској
Српски гласови могли би да буду језичак на ваги у више општина, посебно у другом
кругу, каже за „Блиц” Пуповац. Избегли Срби аутобусима ишли на гласање
На локалним изборима у Хрватској гласови Срба, укључујући и оне избегле, могли би
да буду пресудни за формирање органа власти у низу општина, а свакако ће допринети
већој афирмацији права српске заједнице, оцењује за „Блиц” Милорад Пуповац, лидер
Социјалдемократске српске странке (СДСС). Он истиче да прве процене указују на то
да се на изборе, које хрватски медији оцењују као најважније гласање на локалном
нивоу од деведесетих година, одазвало око 5.000 избеглих Срба, двоструко више него
на претходне.
Т. Трикић
„У општинама где се буде одржавао други круг, гласови српских бирача могли би
да буду језичак на ваги који ће одлучити коме ће припасти власт на локалном
нивоу”, истиче Пуповац. Он наводи да су, према подацима хрватске полиције, из
Србије дошла 103 аутобуса са гласачима. „Знатан број дошао је сопственим
превозом. Највећи постотак њих ишао је у правцу Далмације, у Шибенскокнинску и Задарску жупанију, што је позитивно и пријатно изненађење”, каже
Пуповац и објашњава да је Задарска жупанија важна јер је у њој било потешкоћа са
повратком избеглих.
„Очекујемо да ће они у низу општина ојачати нашу позицију као заједнице, позицију
СДСС као најјаче српске странке у Хрватској, као и да ће се залагати за интензивнији
повратак избеглих”, наводи наш саговорник. „Значајан утицај српски гласови могли би

да имају у Вуковару и Книну, где нам је на прошлим изборима недостајао један мандат
да освојимо већину у градском већу”, додаје он.
СДСС је истакао преко 1.000 делегата у 11 жупанија и 74 општине, а у многима наступа
у коалицији, негде са опозиционом СДП, а негде са ХДЗ, док је у Истри у коалицији са
Истарским демократским сабором. Према речима Пуповца, странка би могла да освоји
власт у 22 општине, а још у најмање 30 да учествује у власти. На прошлим изборима
освојила је већину у 16 општина и имала 250 одборника у локалним парламентима.
Пети по реду локални избори од проглашења независности Хрватске доносе значајну
новост - први пут општински начелници и градоначелници, њихови заменици, жупани
и градоначелник града Загреба бирају се непосредно.Ако ниједан кандидат не добије
већину гласова у првом кругу избора, за две недеље одржава се други круг избора у
који иду два кандидата са највише освојених гласова.
Аналитичари очекују да ће ови избори показати однос политичких снага у земљи у
ситуацији када опада подршка бирача владајућем ХДЗ који има већину у
парламенту.Невладина организација „Грађани организовано надгледају гласање”
(ГОНГ), која са 700 посматрача и 50 мобилних тимова контролише изборни процес,
забележила је бројне случајеве кршења изборног ћутања. У Новом Загребу група
младића напала је посматраче када су тражили да се на изборном месту скине крст и
слика Фрање Туђмана.
Антрфиле : Каменовани аутобуси из Србије
Непознате особе оштетиле су уочи избора два паркирана аутобуса српских
регистарских таблица у центру Бенковца, саопштила је задарска полиција. Према
полицијском извештају, на аутобусу марке ДАФ београдских регистарских ознака, у
ноћи између суботе и недеље каменом је оштећен лим, па је на каросерији видљиво
удубљење, а на другом аутобусу исте марке и румских регистарских ознака каменом је
разбијено бочно стакло. Процењено је да је на оба аутобуса нанета штета од око 8.000
куна (око 1.100 евра). Полицијска управа Задра потврдила је да је на шире подручје
Задра током суботе и недеље стигло тридесетак аутобуса из Србије којима су дошли
хрватски грађани српске националности на гласање.
Хрватске жупаније
1. Загребачка
2. Крапинско-загорска
3. Сисачко-мословачка
4. Карловачка
5. Вараждинска
6. Копривничко-крижевачка
7. Бјеловарско-билогорска
8. Приморско-горанска
9. Личко-сењска
10. Вировитичко-подравска
11. Пожешко-славонска
12. Бродско-посавска
13. Задарска
14. Осјечко-барањска
15. Шибенско-книнска
16. Вуковарско-сријемска

17. Сплитско-далматинска
18. Истарска
19. Дубровачко-неретванска
20. Међумурска
21.Град Загреб

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ШАНСА ЗА ДРУГАЧИЈУ ПОЛИТИКУ
Дневник, Страна : 23, Датум : 18.5.2009
ЗАГРЕБ: На локалним изборима у Хрватској, који су јуче почели у седам часова а
бирачка места су се затварала у 19. часова, четири милиона бирача, гласало је за
чланове општинских и градских већа, жупанијских скупштина и градске скупштине
Загреба. Гласачи први пут су непосредно бираали председнике општина, градова и
жупанија. На изборима је гласало и више од 5.000 избеглих Срба који су организовано
дошли аутобусима, уз подршку државних органа Србије.
Резултати анкета међу бирачима по изласку са биралишта у великим градовима
Хрватске, које су објавиле ТВ станице, показују надмоћ кандидата и листи опозиционе
Социјалдемократске партије над ХДЗ-ом, али у странкама истичу да то ништа не значи
и да треба сачекати прве незванич не резултате. До 16 часова данас гласало је око 1,1
милион бирач а, односно 32,66 одсто бирача, саопштила је државна изборна
комисија.Невладина организација „Грађани организирано надгледају гласање“ (ГОНГ)
која са 700 посматрача и 50 мобилних тимова контролисала изборни процес саопштила
је да су избори протекли у демократској атмосфери, уз појединачне инциденте. У
Вуковару је непозната особа претила посматрачу ГОНГ-а, а у Шибенику је на једном
бирачком месту посматрачима забрањен приступ.Забележено је и више случајева
кршења изборног ћутања. На неким бирачким местима догађало се да су представници
странака или независних листа бирачима објашњавају како и за кога да гласају или
како да воде евиденцију о томе ко је гласао. Најзанимљивији је инцидент у Великом
Пољу у Новом Загребу где су посматрачи ГОНГ-а тражили да се с бирачког места
уклони крст и слика покојног хрватског председника Фрање Туђмана. Бирачки одбор то
је и учинио, али се појавила група мушкараца која је претила посматрач има и тражила
да се крст врати на зид.
У бројне средине, углавном у повратничким подручјима, аутобусима је дошло
преко 5.000 избеглих Срба, што је постигнуто у кампањи коју су спроводиле две
избегличке организације у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, уз подршку
владе и председника Србије Бориса Тадића.

У БЕНКОВЦУ ОШТЕЋЕНА ДВА СРПСКА АУТОБУСА
Дневник, Страна : 23, Датум : 18.5.2009
ЗАГРЕБ: Непознати починиоци препрошле ноћи су оштетили два аутобуса
регистрована у Србији, паркирана у центру Бенковца, у северној Далмацији, којима су
дошли избегли Срби да би гласали на локалним изборима у Хрватској. Како је
саопштила Задарска полицијска управа, на аутобусу марке „ДАФ“ београдских таблица

каменом је оштећен лим, па је настало удубљење, док је аутобусу исте марке румских
регистарских ознака каменом разбијено бочно стакло.
Процењена материјална штета на оба аутобуса је око 8.000 куна (око 1.080 евра), а
надлежни су поднели предлог за покретање кривичног поступка против непознатог
починиоца. Аутобусима су на гласање на локалним изборима у Хрватској допутовали
избегли Срби који живе у Србији, а полиција је навела да је на шире подручје око Задра
дошло 30 аутобуса са српским избеглицама. Аутобуси су размештени у Србу, Грачацу,
Бенковцу и другим насељима у Задарској жупанији.
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СРБИ ОСВОЈИЛИ ВЛАСТ У 20 ОПШТИНА
Глас Јавности, Страна : 2, Датум : 19.5.2009
Српски политиЧари у Хрватској делимиЧно задовољни резултатима гласања
Прелиминарни резултати петих локалних избора у Хрватској показују да су Срби
највећи помак направили у задарској, а добар резултат остварили су и у личкој,
сењској, шибенско-книнској, пожешко-славонској и сисачко-мославачкој
жупанији
БЕОГРАД - Према прелиминарним резултатима са петих локалних избора у Хрватској
Срби су највећи помак направили у задарској жупанији, а добар резултат остварили су
и у личко-сењској, шибенско-книнској, пожешко-славонској и сисачко-мославачкој.
Највећа српска странка у Хрватској СДСС засада је одржала већину у местима у
којима је била или учествовала у власти, али се примећује и пад њене
популарности у односу на претходне локалне изборе. Део гласова досадашњих
бирача СДСС отишао је мањим српским партијама које нису успеле да забележе
конкретан резултат. Међутим, досадашњим број пребројаних гласова које је ова
партија освојила нису једнако задовољни сви њени функционери.
Потпредседник хрватске владе и члан СДСС Слободан Узелац рекао је за Глас да је на
изборима направљен нови помак, нарочито у оним деловима Хрватске у којима је до
сада било отпора повратку и обнови.
- То се посебно односи на подручје околине Задра, града Бенковца и припадајућих
подручја. У подручјима Лике, Кордуна и Баније смо поновили ранији успех.
Нешто слабији резултати него раније су у подручју Обровца, који је такође део
задарског залеђа. Посебно се захваљујем Комесаријату за избеглице који је
помогао долазак избеглих на гласање јер су то људи који су у неколико наврата
јавно изјавили да желе да живе у Хрватској. То нису никакве птице селице које се
селе за време избора, него људи који упорно настоје да се врате својим кућама.
Њихов долазак је имао позитивног ефекта - нагласио је Узелац.
С друге стране, председник СДСС Војислав Станимировић другачије тумачи
прелиминарне изборне резултате.
- Немамо још коначне изборне резултате, али они су лошији него на претходним
локалним изборима за око 20 одсто. Код Срба је дошло до дисперзије гласова с
обзиром на то да се појавило четири-пет малих странака које су се регистровале пред
изборе. Оне су нам узеле гласове а нису прешле изборни праг, што је ишло у корист
великих странака. Такође, један од проблема је мала заинтересованост за изборе, а
велико је незадовољство радом владе. Излазност је око 30 одсто у целој држави објаснио је Станимировић. Уставни закон из 2002. године предвиђа да Срби у
Хрватској имају право на места градоначелника, заменика градоначелника и
заменика начелника у око 70 градова и општина.

Антрфиле : Нови напад на српске гласаче
У банијском месту Петриња око 50 хрватских ветерана пресрело је аутобусе
којима су се избегли Срби враћали с гласања, али су и поред интервенције
полиције, аутобуси морали да иду алтернативним путем.
С ветеранима се посвађао и кандидат Хрватске народне странке за градоначелника тог
места Даринко Думбовић, на чији је ауто из гомиле долетела и стаклена флаша, али се
све завршило без физичког обрачуна.
Кандидат ХДЗ за градоначелника Петриње Жељко Ненадић оптужио је Думбовића да је
„интервенисао како би обезбедио несметан пролаз својих гласача“, али је Думбовић
негирао те тврдње, истичући да српски гласачи нису гласали за њега.
ГЛАСАЧИ ИЗ СРБИЈЕ НАПАДНУТИ У ПЕТРИЊИ
Ало!, Страна : 2, Датум : 19.5.2009
Београдске аутобусе са гласачима из Србије пресрело је и зауставило око
педесетак револтираних грађана у Петрињи, баш у изборној ноћи, па их је
полиција преусмерила алтернативним путем у Србију.
Удружења настала у Домовинском рату у Петрињи зауставили су пут гласачима из
Србије, а после интервенције полиције, подигли су још већу галаму и вређали
полицијске службенике, пренео је хрватски интернет-потрал Индеџ.хр. Полиција је, на
крају, била приморана да аутобусе београдског аутопревозника „Ласте“ преусмери на
алтернативну руту. Са окупљеним грађанима вербално се сукобио и кандидат
коалиције око Социјалдемократске партије за градоначелника Даринко Думбовић, на
чији је аутомобил из гомиле долетела и стаклена боца, али инцидент није прерастао у
отворени физички обрачун. Поред тог напада, забележен је инцидент кад су у центру
Бенковца непозната лица у ноћи са суботе на недељу каменовала два паркирана
аутобуса и направила штету око 1.100 евра.

ХДЗ ИЗГУБИО ВЛАСТ У СВИМ ВЕЋИМ ГРАДОВИМА
Блиц, Страна : 6, Датум : 19.5.2009
Локални избори у Хрватској без изненађења
У 11 градова СДСС добио начелника општине већ у првом кругу. ХДЗ изгубио
веће градове, али води у жупанијама. Санадер прогласио победу
Расплет локалних избора у Хрватској мораће да сачека други круг, где ће владајућа
Хрватска демократска заједница и главна опозициона Социјалдемократска партија
(СДП) наставити битку за непосредно биране жупане у чак 15 од 20 жупанија, као и у
више великих градова, где ниједан кандидат није обезбедио апсолутну већину. Највећа
партија Срба у Хрватској, Социјалдемократска српска странка (СДСС) већ у
првом кругу успела је да обезбеди заступљеност у осам жупанија и у 40 општина и
градова, а у 11 општина победила и добила начелника општине.
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Т. Трикић
Званичници СДСС очекују да ће још 11 до 12 општина добити у другом кругу за
две недеље и истичу да је у односу на претходне изборе остварен напредак, јер су
тада представници Срба били заступљени у шест жупанија и 30 општина.
Милорад Пуповац, потпредседник СДСС, каже за „Блиц” да је странци СДП узео
део гласова у Славонији и Барањи, а у Далмацији новоформирана Демократска
партија Срба.
Али после другог круга Срби у Хрватској ће добити додатну шансу да на
допунским изборима, који се расписују у року од 60 дана, попуне места у
преосталим од укупно 11 жупанија и 71 општине и града, колико је законом
предвиђено за њихове представнике.
СДСС је у многим жупанијама наступао у коалицији, било са ХДЗ, било са
СДП.СДП је однео сигурну победу у Приморско-горанској жупанији, а ХДЗ је
освојио апсолутну већину у Личко-сењској и Задарској. Али владајућа партија ће,
по свој прилици, морати да препусти опозицији неке веће градове, попут Сплита, где
предузетник Жељко Керум, независни кандидат који је добио нешто преко 40 одсто
гласова, има највеће шансе да победи у другом кругу.
У Загребу је актуелни градоначелник Милан Бандић освојио 48,5 одсто гласова бирача,
а независни кандидат Јосип Крегар 23,4 одсто, док је кандидат ХДЗ Јасен Месић,
освојио само 12,9 одсто. За разлику од Бандића, кандидат СДП за градоначелника
Ријеке Војко Оберснел освојио је, према излазним анкетама, више од 50 одсто гласова
већ у првом кругу (57,6 одсто).
У Вуковару је СДП приредио изненађење и уздрмао традиционалну доминацију
ХДЗ. Али ХДЗ би након четири године могао да се врати на власт у Пожешкославонској жупанији, којом је досад управљао СДП.
Иво Санадер, премијер Хрватске и председник ХДЗ, оценио је да је његова странка
победник локалних избора.
Антрфиле : Блокирани српски аутобуси
У банијском месту Петриња око 50 хрватских ветерана пресрело је прексиноћ аутобусе
у којима су се избегли Срби враћали с гласања, а и поред интервенције полиције,
аутобуси су морали да иду алтернативним путем. Припадници градске координације
удружења ратних ветерана препречили су пут гласачима из Србије, а након
интервенције полиције вређали су полицајце, па је против најгрлатијег од њих, који је
шаком лупао по службеном возилу, полиција поднела предлог за оптужницу. Полиција
је аутобусе „Ласте” преусмерила и пратила алтернативном рутом.
„Мени све, вама ништа”
Изненађење на изборима приредио је и релативно непознат кандидат Јошко Краљевић
Риса из села код Имотског, уласком у други круг са кандидатом ХДЗ Матом Ласићем,
којем је за длаку измакла победа. Краљевић је успео да освоји 27,89 одсто гласова
наступајући са слоганом „Мени све, вама ништа”.
Срби у локалној власти
Жупанијске скупштине са српским представницима:
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1. Вуковарско-сријемска
2. Пожешко-славонска
3. Вировитичко-подравска
4. Сисачко-мословачка
5. Карловачка
6. Личко-сењска
7. Шибенско-книнска
8. Истарска
Општине у којима су Срби добили већину и начелнике:
1. Кистање
2. Врховине
3. Борово
4. Јагодњак
5. Бискупија
6. Маркушица
7. Негославци
8. Книн
9. Цивљани
10. Крњак
11. Ервеник
БЛОКИРАНИ АУТОБУСИ
Курир, Страна : 5, Датум : 19.5.2009
ЗАГРЕБ - У банијском месту Петриња око 50 хрватских ветерана пресрело је
прексиноћ аутобусе у којима су се избегли Срби враћали с гласања, а и поред
интервенције полиције, аутобуси су морали да иду алтернативним путем.
Како преносе медији у Хрватској, припадници градске координације удружења
произашлих из рата препречили су пут гласачима из Србије, а након интервенције
полиције вређали су полицајце, па је против најгрлатијег од њих, који је шаком лупао
по службеном возилу, полиција поднела предлог за оптужницу.

ОЧАЈ СТАНУЈЕ КОД ВАЈФЕРТА
Вечерње Новости, Страна : 20, Датум : 19.5.2009
Већ 25 година у бившој управној згради рудника у старом костолцу живи преко 50
ромских породица
Џакови брашна и политичари са обећањима међу Костолачке стижу само пред изборе
КОСТОЛАЦ - Ђорђе Вајферт (1850-1937), један од највећих индустријалаца пре
Другог светског рата и први гувернер Народне банке Србије, тешко да би данас
препознао управне зграде које је подигао у Старом Костолцу, пошто је купио
рудник мрког угља на потезу данашњег Костолца. Некада велелепне спратне грађевине,
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које су редовним одржавањем могле да трају бар два века, данас представљају ругло и
опасност за станаре. Пре 25 година, у ове зграде уселили су се Роми бескућници и
данас у њима живи преко 50 породица. Међу бројним староседеоцима, кров над
главом овде су нашле и ромске породице избегле са Космета после НАТО
бомбардовања 1999. године.
- Срамота је да људи живе у оваквим условима у 21. веку. Зграде су толико дотрајале
да само што се не сруше. У мом стану, у коме живим са супругом и седморо деце, пре
три године срушио се плафон а ја немам паре да га поправим - прича Ибрам Ајети. Ове
зграде имају струју, али не и воду, због чега не постоје ни елементарни услови за
одржавање хигијене, па су болести честа појава. Поред свих мука због беспарице и сталне неизвесности шта ће бити сутра, не можемо
да живимо од пацова и мишева, који гмижу 24 сата свуда унаоколо, по дворишту и
собама. Зато ноћу не смемо да заспимо, у страху да нам не изуједају и заразе децу жали се Ибрамова супруга Нермија Ајети.
Бајрам Диљај, један од првих станара овог насеља, жали се на незапосленост, због које
не могу да нахране своје вишечлане породице.
- Већина од нас ради само повремено и та зарада није довољна да се подмире ни
најосновније потребе. Ми не тражимо милостињу, већ само радна места, како бисмо
решили најважнији животни проблем, а не да нам године пролазе по депонијама, у
скупљању отпада - каже Бајрам. Он и његове комшије тврде да их се сете само
политичари, уочи избора, кад масовно похрле у ово насеље, обећавајући брда и долине.
- Тад обавезно свраћају и доносе нам џакове брашна, само да бисмо гласали за њих.
Чим се домогну власти и фотеља, више их нема на видику, као да у земљу пропадну каже Бајрам.
Антрфиле : БАРЕМ СТРУЈА
- Срећа је да у зградама имамо струју, али је проблем што немамо од чега да платимо
рачуне, па нам је често секу. Било би добро кад би нас надлежни ослободили ове
обавезе, што су нам често обећавали, али никако да остваре. Велики проблем
представља нам и близина пепелишта костолачког угљенокопа, са кога се пепео
развејава и трује нам децу, па су многа од њих од малих ногу астматична - жали се
Ибрам.

СРБИМА ВЛАСТ У ЧАК 20 ОПШТИНА
Курир, Страна : 3, Датум : 19.5.2009
БЕОГРАД - На петим локалним изборима у Хрватској од стицања независности Срби
су највећи помак остварили у задарској жупанији, а добар резултат остварили су и у
личко-сењској, шибенско-книнској, пожешко-славонској и сисачко-мославачкој.
Самостална демократска српска странка (СДСС) освојила је мандате и у карловачкој,
вировитичко-подравској и истарској жупанији. Према речима Милорада Пуповца,
потпредседника СДСС, та странка преузела је власт у 11 општина и градова већ у
првом кругу, а у 11 то може урадити и у другом кругу.
- Наша пројекција да ћемо имати преко 20 општина и градова је реално
остварива. У Вуковару и Белом Манастиру остварили смо слабији резултат, али

5

немамо разлог за незадовољство - оцењује Пуповац и додаје да би резултати СДСС
били бољи да им део гласова нису узеле конкурентске српске странке.
Насупрот њему, председник СДСС Војислав Станимировић не крије незадовољство
резултатима.
- Раније смо у свим жупанијама имали око 250 мандата, а сада очекујемо око 200.
На лош резултат утицала је дисперзија српских гласова на три-четири новоосноване
српске партије, неизвршене обавезе ХДЗ у вези са станарским правима Срба, као и
профитирање СДП на лошим резултатима ХДЗ. Много гласова су нам узеле хрватске
левичарске странке. Срби у урбаним срединама Загребу, Осијеку и Ријеци
традиционално гласају за СДП. Иста је ситуација и у Лики, Банији и Кордуну,
који су познати као партизански крајеви - објашњава Станимировић.
Његов страначки колега Слободан Узелац, члан СДСС и потпредседник хрватске владе,
задовољан је оствареним резултатима.
- У Лики, Банији и Кордуну поновили смо успех с претходних избора. Највећи
напредак остварили смо у задарској жупанији. Освојили смо више него пре четири
године, а мање од планираног - признаје Узелац.

СРБИ ДЕО ВЛАСТИ У 40 ОПШТИНА
Дневник, Страна : 24, Датум : 19.5.2009
РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
ЗАГРЕБ: Хрватски премијер и председник владајуће ХДЗ-а Иво Санадер
прогласио је јуче победу ХДЗ-а и коалиционих партнера одмах пошто је Државна
изборна комисија објавила прве неслужбене резултате с јучерашњих локалних избора.
Иако је ХДЗ изгубио највеће градове у земљи, Загреб, Сплит, Ријеку и Осијек,
уверљиво је победио у 15 од 21 жупаније. Потпредседник Самосталне демократске
српске странке (СДСС) Милорад Пуповац изразио је јуче задовољство резултатима које
је та партија остварила на локалним изборима у Хрватској и наду да ће после другог
круга они бити још бољи. Приметио је да би већ сада били бољи да није било расипања
гласова на мале странке.
“СДСС је остварила врло добар резултат на овим изборима”, оценио је Пуповац у
телефонској изјави Танјугу. Он је подсетио да је заступљеност Срба осигурана у више
од 40 општина и градова и у осам жупанија, од којих је СДСС у четири осигурала
заступљеност самостално, а у четири с коалиционим партнерима. СДСС је, према
његовим речима, у 11 општина и градова већ у првом кругу преузела власт, а у 11 то
може урадити у другом кругу.
“Дакле, наша пројекција да ћемо имати преко 20 општина и градова је реално
остварива”, казао је Пуповац. “Сада остаје други круг и, оно што је важно, остају
допунски избори. ”Допунски избори ће, како је објаснио, бити расписани 60 дана после
другог круга избора за све оне средине у којима Срби нису ушли у представничка тела
или у којима нису изабрани њихови заменици начелника, градоначелника или жупана.
Потпредседник СДСС је, такође, оценио да би резултати били још бољи да није било
расипања гласова на мале странке.
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ЛЕТУЈМО У ХРВАТСКОЈ
Данас, Страна : 9, Датум : 19.5.2009
Прелиминарним резултатима локалних избора у Хрватској готово сви су задовољни, па
чак и Срби, који верују да ће на овим изборима освојити више од 20 мандата, што би
значило да би остварили за минимум четири мандата бољи резултат него пре четири
године.
Иако према незваничним подацима у Србији има око 100.000 избеглих Срба са
правом гласа у Хрватској, на недељне изборе отпутовало је њих око 5.000. Што је
опет дупло више него на претходним. Чак тридесетак аутобуса отишло је пут
Хрватске. Упркос очекивањима да би све могло да прође без инцидента, он се догодио.
У центру Бенковца два аутобуса су оштећена, а хрватска полиција је против непознатих
починилаца поднела кривичну пријаву.
У истом тренутку у ком су Срби још увек на листи непожељних, бар када је њихово
уплитање у политичку сцену Хрватске у питању, угоститељи с Хрватског приморја
први пут отворено крећу у кампању привлачења српских туриста. Београд је препун
билборда у којима се сви позивају да дођу поново и „осете мирис Јадранског мора“.
Хрватско приморје је током прошлог лета угостило више од 110.000 туриста из наших
крајева, а улазак на „велика врата“ обезбедили су београдски и пулски аеродром
отварањем авионске линије, која ће ове сезоне у шпицу добити и појачање.
На Истарску ривијеру је прошле године дневно долазило и до 300 Срба, а домаћини
кажу да инцидената нема, и да их није било ни у она „најгора времена“. Прича је нешто
другачија јужније. Далмација је многима болна тачка, море је тамо можда и
најлепше, али је и пријем Срба много мање топао него у Истри. Мишљења су
подељена, па тако још увек има Срба који упркос свим лепотама једне од
најлепших европских обала још не размишљају да летују тамо, али и оних који су
већ уплатили нимало јефтине аранжмане и једва чекају да крену. Тако је и са Хрватима.
На форумима може да се прочита да је све више оних који немају ништа против да
угосте Србе, што је до пре коју годину било незамисливо. Може да храбри то што на
лествици најмање пожељних туриста Срби после деценијског таворења више нису на
првом месту. Храбри и то што је Јат најавио да ће ускоро осим за Пулу из Београда
полетати и авиони за Дубровник. Што рече један Дубровчанин „А, чујте, фала Богу,
старе ране се цијеле...не?!“

НАПАД НА СРПСКЕ ГЛАСАЧЕ
Данас, Страна : 13, Датум : 19.5.2009
Петриња - Београдске аутобусе са гласачима из Србије пресрело је и зауставило око
педесетак револтираних грађана у Петрињи, баш у изборној ноћи, па их је полиција
преусмерила алтернативим путем за Србију. Чланови удружења насталих током рата у
Петрињи зауставили су пут гласачима из Србије, а после интервенције полиције,
подигли су још већу галаму и вређали полицијске службенике.
Полиција је била приморана да аутобусе београдске „Ласте“ преусмери на
алтернативну руту. Са окупљеним грађанима вербално се сукобио и кандидат
коалиције око Социјадемократске партије за градоначелника Даринко Думбовић, на
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чији је ауто из гомиле долетела и стаклена боца, али инцидент није прерастао у
отворени обрачун.

ПОМОЋ МЛАДИМА
Вечерње Новости, Страна : 6, Датум : 19.5.2009
ВЛАДА ИТАЛИЈЕ ОПРЕМИЛА РАЧУНАРИМА 110 ШКОЛА
Око 200 милиона евра за донације
УЧЕНИЦИ из 110 средњих школа у Србији добили су нову рачунарску опрему
захваљујући Амбасади Италије у Београду, која је издвојила око 715.000 евра за
овај пројекат. Министар просвете Жарко Обрадовић рекао је јуче да је ова помоћ
драгоцена и да ће помоћи да се лакше заврши акција увођења Интернета у све школе у
нашој земљи. - Опремљени су рачунарски кабинети у 110 образовних установа, а
посебно смо задовољни што су обухваћене школе широм Србије - рекао је министар
Обрадовић.
- Влада Италије је у протеклих десет година, преко разних пројеката и донација
Србији издвојила око 200 милиона евра - казао је Алесандро Мерола, амбасадор
Италије у Србији.
- Имали смо пројекте помоћи бескућницима, избеглим и расељеним лицима, а део
програма је био усмерен и ка сектору образовања и здравству, рекао је Мерло, и
додао:
- Имам изузетну сарадњу и са садашњим властима. Када је комуникација добра, све иде
глатко и послови се одвијају одлично.
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СДП - ПРЕМАЛО ЗА УСПЈЕХ
Данас, Страна : 8, Датум : 20.5.2009
Премда у СДП-у тврде да им резултати локалних избора представљају сјајну
стартну позицију за освајање наредних парламентарних избора, у црвеној
средишњици немају много разлога за славље. Баш као и ХДЗ, углавном су успјели
задржати досадашње позиције. Али што је за Санадерову странку успјех, за СДП није.
Зоран Милановић тврди да је странка потврдила снагу и стабилност. То је друго
име за корачање у мјесту, статус кво. Нема искорака. СДП у великим градовима
стоји јако добро па се може хвалити да је опција урбанијег, образованијег и
пропулзивнијег дијела популације. Али тако је било и досад. У мало мањим
градовима, досадашњим ХДЗ-овим утврдама, Дубровнику примјерице, у комбинацији с
ХНС-ом направили су врло добар посао, па ће након другог круга можда славити и
побједу. И то је углавном све.
Круцијалног помака нема. Нема преокрета ни промјене тренда. СДП је, прво,
пропустио шансу да се наметне као прва странка у држави. Није угрозио ХДЗ.
Санадерова је партија обранила своју позицију, што је за владајућу странку у
постојећим увјетима равно подвигу. Све је против ХДЗ-а: економска криза,
безбројне афере, штрајкови, побуне... Таква констелација обично ради за
опозицију. Али ХДЗ је успио сачувати досадашњу количину власти, СДП није
успио искористити прилике које су му ишле на руку. Поновила се ситуација као с
прошлих парламентарних избора, када је странка у финишу изгубила такорећи већ
готову побједу. СДП мора видјети гдје су разлози те његове јаловости и немоћи.
Стратегија чекања да ХДЗ сам себе побиједи не даје резултата.
Друго, локални су избори показали да СДП није успио ријешити свој велики
проблем недостатка коалицијских партнера. Санадер је уз себе везао готово цијелу
страначку сцену па СДП за партнере може имати само регионални ИДС и због вишка
неконтролираних амбиција својих лидера сасвим непоуздани ХНС. Прескромно да би
се на тој осовини пројектирала побједа на идућим парламентарним изборима.
Очекивање да се проблем рјешава сам од себе чим СДП побиједи на изборима, које
рачуна на искуство да је под шатором побједника увијек гужва, може функционирати,
али и не мора. ХДЗ-ови трговачки аргументи успјешно ће ријешити и такве изазове.
Владајућа је странка у своју бирачку резерву претворила не само Хрвате по БиХ,
него и Србе који аутобусима долазе на гласање, с јасном упутом кога ће
заокружити, а СДСС повремено намигивање СДП-у користи само да би Санадеру
послао поруку.
Треће, шеф СДП-а Зоран Милановић сасвим се неочекивано нашао у проблему јер је
као носитељ листе у Загребу далеко испод Бандићевих резултата. Као кандидат за
градоначелника, Милан Бандић освојио је 15-ак посто гласова више од своје странке.
Предизборна су истраживања показивала да ће однос бити обрнут. Непотребном и
неопрезном авантуром уласка у изборну утрку Милановић је сам себе претворио у
великог губитника. Остварени резултати имат ће озбиљне унутарње импликације за

СДП. Да се не мора борити у другом кругу, Бандић би већ славио своју побједу у
перманентном, непроглашеном рату против Милановића. Умјесто да странку припрема
за јуриш у освајање парламентарних избора, шеф СДП-а морат ће се хрвати с
проблемима у властитим редовима, отпором, вјеројатно и унутарстраначким
обрачунима.

НИЈЕ КАСНО ЗА ПОВРАТАК НА БАНИЈУ
Политика, Страна : А21, Датум : 20.5.2009
Кандидат коалиције СДП, ХНС, ХСС и ХСЛ Милан Бакшић је већ у првом кругу
постао нови градоначелник Глине. Том успеху знатно су допринели гласови глинских
Срба
Глина – Протекли локални избори за Глину су историјски. Први пут од оснивања
нове хрватске државе овде није победио кандидат ХДЗ. Марко Сремић, након 18
година, више неће бити градоначелник. Он своје место уступа много умеренијем
Милану Бакшићу коме су, у убедљивој победи, подршку дали и овдашњи Срби.
Они сматрају да ће сада много лакше остваривати своја права и да су бољи услови за
повратак њихових сународника.
Кандидат коалиције Социјалдемократске партије, Хрватске народне странке, Хрватске
сељачке странке и Хрватске социјално либералне странке Милан Бакшић је већ у првом
кругу постао нови градоначелник Глине. Том успеху знатно су допринели гласови
глинских Срба, а Српска демократска самостална странка је уочи избора
потписала коалициони споразум о подршци Милану Бакшићу и заједничком
постизборном наступу у Градском већу. Највише мандата за формирање новог
Градског већа има ХДЗ (седам), поменута коалиција има пет, СДСС два, а
новооснована Демократска партија Срба – ДПС освојила је једно место. Да би
формирао веће у коме би већину имали његови истомишљеници, нови градоначелник
мора да добије сагласност представника ДПС-а, чији ће глас бити тас на ваги нове
политичке сцене у Глини. Како се претпоставља, и ХДЗ ће тражити подршку ДПС-а јер
би му она обезбедила већину у градској власти, а то би омогућило досадашњем
глинском лидеру Марку Сремићу да заузме функцију председника Градског већа и тако
и даље остане у врху глинске политике.
Без обзира на исход, глински Срби имају много разлога за задовољство, посебно
када се има у виду да је на протеклим жупанијским изборима поново убедљиво
победила Марина Ловрић, која се на месту челника Сисачко-мославачке жупаније
налази већ други мандат и то захваљујући банијским Србима чију подршку
ужива. Милан Мркаљ (СДСС), досадашњи члан глинске градске власти, каже да
се на изборима показало да је могућ политички договор свих оних којима је
напредак Глине у срцу.
– Уз све проблеме, мора се истаћи да Срби постепено добијају боље услове за
живот. Обезбеђују се станови за повратнике који су изгубили станарско право,
Срби се запошљавају, али само у приватном сектору. У јавним службама то није
случај мада и Уставни закон Хрватске налаже процентуално запошљавање припадника
националних мањина. За сада број Срба у јавним установама, у полицији и правосуђу је
занемарљив. Од 50 глинских полицајаца само двојица су Срби. У општинском суду
који поред Глине прекрива, Топуско и Гвозд (Вргинмост) не ради ниједан Србин,
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без обзира што овде има неколико Срба судија са свим потребним квалификацијама.
Али све се мења и околности за живот Срба су све повољније.
Поручујем избеглим Србима да за повратак није касно и да још има шанси да овде
обезбеде егзистенцију која би за многе била далеко боља него у избеглиштву –
каже Милан Мркаљ. Он види шансу у развоју привреде и приватизацији. Пословни
људи не гледају на нацију него на способност па се Срби углавном запошљавају у том
сектору, а за јавни сектор националност (српска) још увек је препрека. Он наглашава да
је и прошла ХДЗ-ова власт финансирала опремање просторија за српску заједницу у
центру града, где ће деловати и културно друштво „Просвета” и где се управо
сакупљају књиге за српску библиотеку.
Данас у општини Глина живи око 10.000 становника, а трећина су Срби. Тек негде
око четвртине од ове популације се вратила из избеглиштва. Пре рата у овој
банијској општини укупно је било око 23.000 становника, а Срби су представљали
преко половине становништва.

ПОЗИВ СРБИМА ДА СЕ ВРАТЕ НА КОСМЕТ
Данас, Страна : 4, Датум : 20.5.2009
Приштина - Специјални представник ЕУ на Косову Питер Фејт изјавио је да је
безбедносна ситуација много боља него раније и позвао расељене Србе да се врате.
Он сматра да повратак мора да се оствари ако за то има политичке воље, да су
безбедносни услови побољшани, да је Еулекс оперативан у пуном капацитету и да ће
обезбедити да се осигура владавина закона. „Мислим да је сада, неколико година
после конфликта, ситуација достигла тачку да, ако има политичке воље, повратак
мора да се оствари”, рекао је Фејт током посете селу Свињаре код Косовске
Митровице.

У СОЦИЈАЛНИМ СТАНОВИМА ЗА ПОЛА ТРЖИШНЕ КИРИЈЕ
Политика, Страна : А8, Датум : 20.5.2009
Одбор за смањење сиромаштва Скупштине Србије донео је једногласну одлуку да
се у најскоријем року на дневни ред скупштинског заседања стави Предлог закона
о социјалном становању. Председница Скупштине Србије Славица ЂукићДејановић истакла је да је право на становање једно од основних људских права и
да на плану стамбене политике у нашој земљи постоји парадокс – стамбена изградња
је једна од најпрофитабилнијих привредних грана а велики број особа нема решено
стамбено питање.
Помоћник министра за заштиту животне средине и просторног планирања Небојша
Јањић подсетио је да овај закон предвиђа оснивање агенције за социјално становање и
не предвиђа продају тих станова већ само – њихов закуп, и то по ценама које су дупло
мање од тржишних.
Државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Љиљана Лучић
оценила је да је развој социјалног становања битан елемент социјалне
интеграције маргинализованих група друштва – избеглих и расељених, особа са
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хендикепом, младих људи који излазе из система социјалне и домске
заштите…Она је такође додала да се код стамбеног збрињавања социјално
маргинализованих група, као што су Роми, мора избећи просторна сегрегација, односно
стварање стамбених гета и да се паралелно са решавањем њиховог стамбеног проблема
морају реализовати и пратећи програми интеграције – као што су образовање и
запошљавање.

БЛОКИРАН ПРОЦЕС ПОВРАТКА СРБА
Политика, Страна : А40, Датум : 20.5.2009
Тузла - Удружење за повратак у Тузлански кантон упозорило је да је од 2007.
године повратак Срба у тај кантон потпуно блокиран због опструкција и
дискриминаторског односа бошњачких власти, јавља Танјуг. „Од 100.000 Срба,
колико је пре рата живело на овом подручју, из избеглиштва се вратило 6.950 који
живе у веома тешким условима", рекао је секретар овог удружења Митар
Михајловић.
Он је додао да влада Тузланског кан тона троши средства на повратак Бошњака у
источни део Републике Српске, уместо да Србима повратницима и онима који то желе
обезбеди минималне животне услове. „Свакодневно ме зову Срби повратници и
кажу да због притиска и застрашивања поново напуштају огњишта и селе се, али
овај пут трајно у Републику Српску или Србију", рекао је Михајловић.

ЦАРИНА ЗА СРБЕ
Курир, Страна : 4, Датум : 20.5.2009
Еулекс од данас контролише сва комерцијална возила на прелазима Брњак и Јариње,
Срби најављују протесте због ове одлуке
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Еулекс од данас уводи специфичан начин царињења и
контроле протока роба на административним прелазима с Косовом и Метохијом у
Брњаку и на Јарињу, показује интерни документ у који је Курир имао увид. Еулекс ће
такође почети с фотокопирањем личних карата свих шофера комерцијалних возила која
улазе на Косово, а новина је и да ће узимати копије трговинских исправа које прате
товар. Срби су већ најавили протесте јер сматрају да Еулекс на овај начин у пуном
обиму уводи царину између Србије и њене јужне покрајине. У саопштењу мисије ЕУ
пише да ће, како би се смањио ниво превара и кријумчарења на прелазима, Еулекс
оверавати копије трговинских исправа.
- Подаци и документа које Еулекс буде прикупио биће подељени локалним хомолозима
у царинским службама Косова и Србије. Ове мере значе јачање контроле - тврде у
мисији ЕУ.
Звонимир Стевић, државни секретар Министарства за КиМ, сматра да је ово још једна
велика грешка Еулекса.
- Покушавају да уведу царину усред Србије, на мала врата. Слажем се да треба
контролисати проток робе и спречавати шверц и све криминалне радње, али на
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целој територији Косова. Еулекс ван свог мандата уводи ове мере, а претходно се с
нама ништа нису договорили. Једноставно, траже начин да на сваки начин науде
Србима и помогну Албанцима - уверен је Стевић.
Љубомира Краговића, председника Одбора за КиМ, затекли смо јуче недалеко од
административне линије у Јарињу.
- Организоваћемо протесте. Ово је још један покушај да нам наметну своју верзију
независног Косова. Јасно је да ове мере, као и сви остале послове, могу да ураде у
сарадњи с локалном самоуправом, али очигледно је да Еулекс то не жели.
Демонстрирају силу, на нама је да им се мирно супротставимо - поручује Краговић.
Милутин Николић, председник Уније послодаваца КиМ, тврди да је ово још један удар
на Србе и на стандард грађана на северу.
- Класична политичка подметачина и дискриминација, шта да вам кажем! Никоме од
нас шверц и безакоње нису у интересу, али испада да само Срби кријумчаре. Овако
сигурно неће решити проблем, већ ће само створити нову напетост и нетрпељивост
међу два народа - закључује Николић.
Антрфиле : Угрожен и централни Космет
Ненад Петковић, председник општине Урошевац, за Курир каже да су Срби у
централном Косову најугроженији последњом одлуком Еулекса.
- Тадићу смо на време предали 73.000 потписа да не прихватамо Еулекс. Знали смо
унапред шта ће да нам ураде. Само нам погоршавају и отежавају живот, чине га
неподношљивим. Као да им није доста што живимо у гету, на ивици егзистенције,
већ нас и понижавају на све начине! Одлука Еулекса је директна примена
Ахтисаријевог плана. Поново се прави царина између Срба у Србији. Јариње и Брњак
су административни прелази, не граница. Затварају нам доток хране и лекова. Осећамо
се као 1999, народ је остао без присуства своје државе, заборављен, издан - киван је
Петковић.
АПОТЕКА „БЕОГРАД“ ПОДРЖАВА НАЈБОЉЕ
Преглед, Страна : 13, Датум : 20.5.2009
ПРОИЗВОДЊА ЛЕКОВА
Апотека „Београд“, највећа апотекарска установа у Србији, расписала је Конкурс
за стипендирање десет студената фармације под називом „Подршка најбољима“.
Као друштвено одговорна компанија, лидер у области апотекарства, с квалитетним
људима, искуством, знањем и традицијом, Апотека „Београд“ овим путем жели да
привуче талентоване студенте фармације и омогући им да управо ту стекну практична
знања и усаврше се у области за коју буду заинтересовани.
На Конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове: да су
студенти пете године Фармацеутског факултета у Београду, смер дипломирани
фармацеут, држављани Републике Србије или имају статус избеглице, нису
старији од 24 године, с просечном оценом најмање 8,50 и да нису губили ниједну
годину студија.
Конкурс је отворен од 20. маја до 3. јуна. Детаљније информације и текст
Конкурса заинтересовани кандидати могу видети на интернет сајту Апотеке
„Београд“ – www.apotekabeograd.co.rs као и на сајту Фармацеутског факултета -
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www.pharmacy.bg.ac.rs. Десет најбољих кандидата ће поред стипендије за школску
2009/10. годину, имати прилику да обављају стручну праксу у Апотеци „Београд“ уз
помоћ и подршку својих ментора – стручњака Апотеке.
Овај пројекат стипендирања талентованих студената Фармацеутског факултета у
Београду покреће се у години у којој Апотека „Београд“ обележава 170 година
постојања и рада апотеке „Македонија” која наставља традицију прве београдске
Правителствене државне апотеке. Данас Апотека Београд у свом саставу има 103
апотеке и пет производних јединица, са преко 1.000 запослених.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 21.05.2009. год

НА ДОБРОМ СМО ПУТУ ДА СРУШИМО ШЕНГЕНСКИ ЗИД
Дневник, Страна : 3, Датум : 21.5.2009
ЕКСКЛУЗИВНО: „ДНЕВНИК” ДОБИО НА УВИД ИЗВЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ВИЗНОЈ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈИ СА СРБИЈОМ

ЕВРОПСКЕ

Извештај Европске комисије (ЕК) о испуњавању услова из “мапе пута” за визну
либерализацију је, генерално гледано, врло позитиван, али ће Србија морати да направи
још неколико корака у следећих неколико недеља ако жели да у јулу или септембру ЕК
донесе одлуку да предложи Савету ЕУ да стави нашу земљу на позитивну шенгенску
листу. Као што је „Дневник“ најавио, ЕК у свом извештају није изнела мишљење да ли,
и када, Србија, али и друге земље Западног Балкана, треба да буду стављене на
позитивну шенгенску листу, већ је таксативно набрајала шта је добро урађено и где је
потребно поправити стање. У извештају ЕК, подељеном државама чланицама Уније
у уторак, а у који је „Дневник“ имао ексклузиван увид, стоји да је Србија
испунила већину услова, али не и све. Генерално гледано, за визну либерализацију
смо спремни само у области сигурности докумената, док у преостала три блока –
илегална имиграција и реадмисија, јавни ред и безбедност, те спољни односи и
фундаментална права – Београд мора да учини додатне напоре. Читајући детаљно
извештаје о сваком блоку на више од 150 страна, закључује се да су кључни проблеми
за долазак Србије на позитивну шенгенску листу следећи: издавање пасоша на основу
регистара општина с Косова, који за ЕК нису више веродостојни; мањкавости у
процедури утврђивања идентитета за издавање пасоша; контрола границе с Косовом;
техничка опрема на гранич ним прелазима, као и раширена корупција.
Блок 1 СИГУРНОСТ ДОКУМЕНАТА
У извештају ЕК стоји да је Србија направила врло добар напредак у испуњавању услова
у области сигурности докумената. Каже се да је до 30. априла издато 504.225
биометријских пасоша и 527.362 личне карте. Безбедносне мере у биометријским
документима (слике и отисци прстију) су на линији са стандардима ЕУ. Тренутно
Србија теоретски може да произведе 150 нових пасоша на сат, а по мишљењу експерата
ЕК-а, да би се достигао постављени циљ да сви пасоши буду замењени до краја 2009.
године, потребно је повећати број машина за њихову производњу, као и број лица која
раде издавања нових пасоша. Иначе, Комисија сматра да је израда и дистрибуција
пасоша сигурна и ефикасна. У извештају се поздрављају акције предузете у борби
против корупције у државној управи и увођење дисциплинских санкција за корупцију
везану за фалсификовање пасоша. У 2008. години је, како се наводи, ухапшено 211
службеника, али у ЕК сматрају да то није довољно. Потребно је још веће ангажовање,
посебно у сузбијању корупције међу особљем које је ангажовано на издавању или
производњи нових пасоша. Што се тиче пријаве украдених или несталих пасоша,

српски МУП ради на успостављању система за аутоматско обавештавање Интерпола о
украденим пасошима. У 2008. години српске власти су пријавиле 69.248 несталих или
украдених пасоша. У закључку се каже да је утисак да је Србија, генерално гледајућ и,
испунила услове из области сигурности докумената. Додатне провере неопходне су код
издавања извода из матичне књиге рођених за оне чије је пребивалиште на Косову и
код ваљаности и сигурности процедура од издавања крштенице до добијања
биометријског пасоша.
Блок 2 ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ И РЕАДМИСИЈА
Србија је направила значајан напредак на пољу контроле граница и политике
азила и миграција, и то је најмање добра оцена у извештају за Србију.
Организација граничне полиције, наводи се у извештају, на линији је са
стандардима ЕУ. Ипак, потребно је да се бројно појача састав граничне полиције
и да се он још боље утренира. То је приоритет, подвлачи се у извештају.
Такође је неопходно да се унапреди инфраструктура на 82 гранична прелаза, колико их
Србија има, посебно техничком опремом, која је неизоставна за добру контролу и
надзор границе. То се посебно односи на контролу камиона, која би морала да буде
значајно унапређена. Иако је Закон о заштити државне границе у доброј мери сагласан
европским стандардима, ЕК има примедбе на концепте и дефиниције коришћене у
Закону и Стратегији, који нису у складу с терминологијом ЕУ. Власти у Србији би
требало да дају гаранције да ће бити довољно новца за имплементацију новог закона и
предвиђених мера. Сарадња српских власти с Еулексом/Косовском полицијом на
граничној линији с Косовом требало би да се значајно побољша. Границу с Косовом,
констатује се у извештају, не контролише гранична, већ регуларна полиција, и сарадња
на контроли граничне линије није развијена а контролни пунктови су малобројни,
посебно на северу Косова. У закључку се каже да се чини да је Србија испунила
велику већину услова из блока 2, али да су у вези с имплементацијом Закона о
странцима неопходне додатне провере, а неопходно је да се осигура и ефикасна
сарадња између различитих органа власти на граничној линији с Косовом.
Блок 3 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Србија је направила суштински напредак у испуњавању услова који се односе на јавни
ред и безбедност, оцењује се у извештају ЕК. Законодавна база за борбу против
организованог криминала и корупције је постављена. Кључне стратегије су усвојене у
бројним областима, али недостају акциони планови за борбу против организованог
криминала, прања новца и трговине дрогом. У извештају се запажа да постоје
мањкавости у борби против организованог криминала и препоручује се да се унапреде
капацитети правосудног система и појача законодавна база. Такође је неопходно да се
обједине подаци о организованом криминалу, да би били јасни и корисни за
статистичку обраду и разврставања по криминалним категоријама и докле се стигло у
процесуирању кривичних дела. Што се тиче корупције, очекује се да се настави
коришћење посебне истражне технике. Број разоткривених случајева корупције расте,
али је број изврш них пресуда за корупцију и даље врло мали у поређењу с бројем
покренутих поступака, констатују експерти ЕК. Чини се да је Србија задовољила
већину постављених услова из блока 3 „мапе пута” за визну либерализацију, суд је
експерата ЕК, уз напомену да су додатни напори потребни за имплементацију закона и
стратегија за борбу против организованог криминала, као и за обезбеђивање
одговарајуће финансијске подршке и додатних људских ресурса, без којих нема
успешне имплементације.
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Блок 4 СПОЉНИ ОДНОСИ И ФУНДАМЕНТАЛНА ПРАВА
Као и у претходном блоку, и у овом је Србија направила суштински напредак.
Законодавна база за обезбеђивање слободе кретања и приступа личним документима је
успостављена, усвојене су антидискриминаторне мере и гаранције за заштиту мањина.
Србија је одрадила добар посао на интеграцији избеглица и интерно расељених лица.
Обезбеђене су им личне карте и отворена могућност да остваре право на српско
држављанство. Око 250.000 избеглица је од 1996. године добило српско држављанство,
тако да је број оних које га траже у паду. Србија је до сада издала 7.141 биометријски
пасош лицима која живе на Косову, од којих је 1.520 издато косовским Албанцима.
Србија издаје пасоше грађанима с Косова на основу старих регистара који су пребачени
с Косова на територију Србије. Ти стари регистри нису комплетни, а Србија има
специфичну процедуру за утврђивање држављанства подношењем извода из матичне
књиге рођених или неког сличног документа или његове копије. Веродостојност тих
докумената, као и процедура, на врло су ниском нивоу поверљивости. Како год било,
даљи тог догађаја је тешко предвидети, сматрају експерти ЕК-а.

И КУЋУ ПРОДАО ДА БИ ХРАНИО И ШКОЛОВАО ДЕЦУ
Дневник, Страна : 12, Датум : 21.5.2009
НАКОН ПРОТЕРИВАЊА ИЗ НЕМАЧКЕ, РОМ Д. Ц. УБИО СЕ У ЖАБЉУ
Повратник из Немачке, Ром Д. Ц. (1969) одузео је себи живот прекјуче у Жабљу, а
као мотив се помиње немогућност да плати кирију за стан у којем је живео са
супругом и четворо деце. Председник Ромске партије Срђан Шајн и председник
асоцијације “Ромска мрежа Војводине” Иван Димитров тврде да је Д. Ц. тражио помоћ
од свих доступних институција, али ње није било.
– Д. Ц. је био 15 година у Немачкој, одакле је, због реадмисије, с породицом
протеран у Србију – каже за “Дневник” Димитров. – У Ђурђеву је купио кућу, али
како није могао да нађе посао, морао ју је продати да би издражавао и школовао
децу. Оно мало новаца што им је остало потрошили су на кирију и
храну.Димитров тврди да се Д. Ц. обраћао Центру за социјални рад у Жабљу,
месној Канцеларији за инклузију Рома, као и општинским властима.
– Тражио је да буду смештени у општинску кућу, али су у Центру за социјални рад
тврдили да немају расположиве општинске куће ни за кога – тврди Димитров.
– Предао је и писмену молбу за пријем код председника општине, који га није примио.
Више пута обраћао се директору жабаљске Канцеларије за инклузију Рома Душану
Радуу, али му он није помогао. Димитров тврди да општина Жабаљ има слободних кућа
где је породица Д. Ц. могла бити смештена, али се ради о безобразлуку. У саопштењу,
које је потписао са Шајном, пише да РП и АРМВ захтевају да се до краја испитају све
околности овог случаја, а да одговорни из Канцеларија за инклузију Рома Жабља и
Војводине поднесу оставке. Директор локалне Канцеларије за инклузију Рома Душан
Раду каже да је учинио све што је могао да помогне угроженој породици.
– Покојник ми се обраћао неколико пута и ја сам га упутио у Центар за социјални
рад, где смо успели да му испослујемо социјалну помоћ од 8.900 динара месечно, те
1.700 динара дечјег додатка – каже Раду. – То је све што је било у мојој моћи, а
Жабаљ нема расположивих кућа где бисмо их сместили. Раду напомиње да његова
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канцеларија још није званично установљена, нема буџет, а Скупштина општине тек
треба да га именује за директора.
– И кад проради, Канцеларија Роме може само да упути на адресе где могу остварити
одређена права и неку помоћ, какву је Д. Ц. и добио –каже Раду, и тврди да Димитров и
Шајн воде политичку кампању. Како смо незванично сазнали, председник општине
Жабаљ, као и Центар за социјални рад, обећали су новчану помоћ за сахрану. Димитров
се, пак, пита шта ће бити с породицом Д. Ц.
– Његова жена је у Немачкој преживела саобраћајну несрећу у којој им је погинуло
једно дете, а она остала доживотни инвалид, па сигурно неће моћи да се брине о
четворо деце – упозорио је Димитров.
РАСУЛИ СЕ СРПСКИ ГЛАСОВИ
Политика, Страна : А2, Датум : 21.5.2009
Српске странке у Хрватској нису сарађивале ни у једној изборној јединици, па су
постигле лошије резултате него што су објективно могле
Загреб, 20. маја – Политичке странке са српским предзнаком на протеклим
локалним изборима у Хрватској исказују релативно задовољство постигнутим
резултатима, од оне највеће (СДСС) до тек основаних уочи избора. Српску
националну заједницу на изборима је представљало пет странака (и већи број
независних кандидата): Самостална демократска српска странка (председник
Војислав Станимировић), Српска народна странка (која је после смрти оснивача
Милана Ђукића скоро замрла), Партија подунавских Срба (председник Раде
Лесковац), Нова српска странка (настала од дисидената СДСС-а у Вуковару које
предводи Светислав Лађаревић) и најновија Демократска партија Срба
(председник Митар Којадиновић, а међу оснивачима је Вељко Џакула, који није
био на изборним листама).
У вишестраначју политичке странке могу да сарађују и да се према интересима
удружују, али је та могућност изостала међу српским странкама у Хрватској па су
постигле слабије резултате него што су то објективно могле, чиме је највише закинута
српска национална заједница у Хрватској.
Највидљивији пример је неуспех српских листа у Задарској жупанији, на чијем
подручју се истовремено и најтеже остварује повратак избеглих Срба и њихова
домаћим прописима и међународним правилима гарантована права. Док је ХДЗ у
коалицији с хрватским странкама ХСС, ХСЛС, ХСП и ХСУ у жупанијској скупштини
освојио уверљиву већину, српски бирачи су се „расули” између две националне листе
(и донекле СДП-а), па је листа СДСС-а са Слободаном Узелцем на челу освојила тек
4,12 одсто, а новоосновани ДПС који је предводио Бранислав Швоња 2,91 одсто
гласова и тиме су Срби остали без својих представника у жупанијској скупштини где је
и главна власт за то подручје. На први поглед је видљиво да су заједно могли да пређу
изборни праг од пет одсто.
И у неким мањим срединама, где су хрватске странке ишле заједно и постигле
оптималне резултате, догодило се нешто слично. Највећа „гужва” је била у
Вуковару, где је за Градско веће СДСС забележио слабији резултат него на
прошлим изборима (9,49 одсто, а ХДЗ са својим партнерима 42,77), али су део
бирача без учинка (јер нису прешли изборни праг) одвукли НСС са 4,01 одсто и
ППС са 2,52 одсто. На то је вероватно делимично утицала и одлука вођства СДСС-а да
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подржи кандидата ХДЗ-а за градоначелника уз противуслугу да СДСС добије место
његовог заменика, што већ спада у оно што се назива прагматична политика. На исти
начин СДСС је поступио и у Книну, где је ХДЗ знатно јачи него у Вуковару, док је на
пример у Сисачко-мославачкој жупанији СДСС у коалицији са СДП-ом на свим
изборним нивоима.
Новоосновани ДПС успео је – како нам каже његов председник Митар Којадиновић –
да освоји девет већничких места: три у Обровцу, а по једно у Бенковцу, Книну,
Ервенику, Грачацу, Глини и Војнићу. Највећа српска странка СДСС отприлике је
поновио резултате с прошлих избора: власт је освојио у петнаестак општина, а
има укупно преко 230 већника (број још није коначан због неких приговора с
терена). СНС је најбољи резултат постигао у Плашком, где његов носилац листе
Радмила Медаковић има шансе да освоји функцију начелнице општине.

МИРИС ДУЊА СА БАНИЈЕ
Политика, Страна : А23, Датум : 21.5.2009
Стојићи су своју плантажу у селу Дабрна код Глине подигли без икаквих кредита и
субвенција, а скрећу пажњу да су европске агенције спремне да кроз овакве пројекте
финансирају повратак избеглица
Глина – Млади дуњарник у селу Дабрна код Глине ових мајских дана је у пуном
цвету, а прошле јесени је већ дао завидан род. Њега је уз помоћ браће која живе у
Сиску и Загребу посадио Србин повратник Ђуро Стојић. Наредних година требало
би да му воћњак буде озбиљан извор прихода, а цео посао је добар пример онима
који се враћају из избеглишта на родна огњишта на Банији.
Први резултати говоре да је експеримент с дуњом успео. Посађено је 700 стабала на
површини већој од хектара и она одлично изгледају. То значи да су овдашња клима и
тло погодни за ову воћку, а стручњаци чак тврде да су услови богомдани, значи
одлични. Зашто су Стојићи одабрали баш дуњу? Она се овде традиционално садила, и
то по једно до два стабла за кућне потребе, односно за спремање зимнице, џемова и
сокова.
Великих дуњарника није било, па је плантажа у Дабрни за ово подручје, па и за целу
Хрватску, пионирски подухват. Овдашња земљишта су мало експлоатисана, здрава и
богата храном за биљке. Дуња се прска само једном пре цветања и у воћњаку нема
много посла током године, а даје крупне плодове (тежине и до пола килограма), што
олакшава брање. Сазреле дуње се ређе једу свеже, а због специфичног укуса, имају
широку примену у прехрамбеној индустрији: за производњу чајева, компота, џемова,
пекмеза, сокова. Због тога што, уместо шећера, у великој мери садржи пектине, користе
се као везиво, односно у изради желеа за друге прехрамбене производе. Велика је
предност што одгајивачи могу да искористе и оштећене плодове у печењу ракије.
Дуњевача се већ афирмисала у свету код љубитеља воћних ракија.
Узгој дуње може бити атрактиван баш за повратнике из избеглиштва, пошто се не
траже велика улагања. Стојићи су своју плантажу подигли без икаквих кредита и
субвенција, а скрећу пажњу да су европске агенције спремне да кроз овакве пројекте
финансирају повратак. Дуња има статус еколошког производа и у њеној производњи се
мало користи хемија, па се њен узгој уклапа у савремене токове у стварању здраве
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хране. Ђуро каже да би волео да му се придружи још Банијаца како би имали што веће
количине овог воћа за тржиште и како би се купци пре заинтересовали, а познато је да
је прерађивачкој индустрији потребна већа количина ове сировине.

6

PRESS CLIPPING
Петак 22.05.2009. год

СТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
Прес, Страна : 17, Датум : 22.5.2009
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Градоначелник Сремске Митровице Бранислав
Недимовић потписао је јуче са представницима Међународне организације за
миграције (МОМ) документ о изградњи 40 станова за социјално угрожене, избегле
и расељене особе и локално становништво. Вредност инвестиције је око 530.000
евра и финансира се из претприступних фондова ЕУ преко Делегације ЕК у
Србији.

НЕЗАВИСНОСТ ЈЕ НЕПОВРАТНА
Преглед, Страна : 2, Датум : 22.5.2009
Бајден: Успех независног Косова је приоритет за америчку администрацију
Потпредседник САД Џозеф Бајден рекао је јуче у Приштини да је успех независног
Косова приоритет за америчку администрацију.
Обраћајући се посланицима
Скупштине Косова, Бајден је рекао да су САД опредељене да Косову и земљама
Балкана помогну да се интегришу у Европску унију. Бајден је оценио да је на Косову
постигнут велики напредак.
„Наш циљ је да искажемо опредељење Обама-Бајден администрације за стабилност и
напредак на Балкану и да поново афирмишемо да је политика САД да види Европу која
је у целости слободна и у миру“, поручио је амерички потпредседник. Он је оценио и да
је пут до независности Косова био тежак.
„Ваш пут је прошао кроз бруталну кампању етничког чишћења од стране режима
Милошевића. Била је потребна интервенција НАТО да се то заустави“, рекао је
Бајден. Бајден је рекао да су пред Косовом велики задаци и да је независност
Косова једина опција за стабилност региона.
„Једина опција за стабилност региона, јесте да је ваша независност апсолутно
неповратна“, додао је он. Потпредседник САД је истакао да је његова земља задовољна
што је 60 земаља признало Косово и истакао да они подстичу и друге да то учине.
„Пријем Косова у ММФ је још један доказ да међународна заједница прихвата реалност
независног Косова“, оценио је Бајден. Бајден се заложио за остваривање опредељења из
плана Мартија Ахтисарија, укључујући мере које ће дати општинским и националним
заједницама већи степен контроле. Он је истакао да је од суштинског значаја да „већина
успе да успостави дијалог са српском заједницом на Косову“. „Ви такође треба да
учините напоре да побољшате услове за повратак расељених Срба и припадника
других заједница на своја имања на целом Косову“, рекао је Бајден.

PRESS CLIPPING
Недеља 24.05.2009. год

УКЉУЧИТЕ СЕ
Глас Јавности, Страна : 16, Датум : 24.5.2009
Прошле недеље није било колумне, а васкршњи и првомајски број нису уопште имали
додатак за ловце и риболовце, што је изазвало реакцију читалаца који су мислили да
нас је неко „одозго“ стопирао.
У Куриру и Гласу јавности тако нешто не пролази. Настојање лидера Г17 плус да
уништи ове новине као што уништава много тога у Србији, не успева, па је сасвим
погрешно и помислити да може да се утиче на власника да угаси неке рубрике.
Свесни смо да у овом тренутку само у Гласу јавности ловци могу да сазнају истину о
дешавањима у „свом“ савезу, ипак не можемо стално да будемо фокусирани на ту тему,
а нове траже много рада и истраживања. Доћи до правих података је врло тешко, а на
крају је питање шта ћете ви учинити, пошто прочитате овај текст.
Како год, једно време ћемо провести у истраживању „Србијашума“, још једног
чувара националног богатства. Кренућемо у проверу података о сечи шума, о
развојним путевима ситних лопова до места у министарствима и директорским
кабинетима, о могућем постојању избегличког лобија, о постављењима у
Управном одбору и (не)компетентности.
То је наш план, а ви поштовани ловци можете бити сигурни да смо и даље са вама, али
не очекујте да се само читањем недељног Гласа јавности наставе промене. Укључите се
и припремајте за предстојећу Скупштину ЛСС и могућу обману са променом Статута

КОВАЧЕВИЋУ БРОНЗАНИ ВИТЕЗ
Вечерње Новости, Страна : 20, Датум : 24.5.2009
СЕРИЈА РТС „ГОРКИ ПЛОДОВИ“ НАГРАЂЕНИ НА ФЕСТИВАЛУ У РУСИЈИ
САМО седам дана по завршетку приказивања серије „Горки плодови“ на РТС-у,
драма сценаристе и редитеља Синише Ковачевића добила је у петак награду
„Бронзани витез“ на Међународном филмском фестивалу „Златни витез“ у
руском граду Липецку. У конкуренцији од 24 серије, „Горки плодови“ су се нашли на
трећем месту, иза Пољске и Француске.
- Жири је све серије одгледао раније, а на фестивалу је приказана једна епизода по
нашем избору - објашњава Ковачевић који у Русији остаје до 1. јуна. - Имали смо
одличан пријем код публике, чак је било непријатно слушати све хвалоспеве. Јако сам
задовољан због награде, добили смо потврду да можемо да се хватамо укоштац са
другима.
Ковачевић каже да постоје озбиљне шансе да се серија емитује у Русији, али додаје да
то, ипак, зависи од РТС-а. Причу у којој је спојио криминалце, политичаре,

избеглице, наркодилере, уметнике, професоре и силиконске певачице, Руси су
препознали као своју.
- Најчешћи коментари су били да су „Горки плодови“ потпуно руска серија, а да је
разлика само у језику. У серији у којој сам покушао да дијагностикујем један
историјски и психолошки тренутак у животу моје земље, Руси су видели сличност са
својом домовином, па су коментарисали да је то прича о постјељциновској Русији каже Ковачевић који је пре две године на овом истом фестивалу добио награду „Златни
витез“ за филм „Синовци“.
„Горки плодови“ су у Липецку добили комплименте и за продукцију, што како
примећује сценариста и редитељ, не би требало да чуди, јер је серија снимана по
заборављеном продукционом моделу.
- Нисам морао да смањујем трошкове, шта год ми је требало, имао сам - и бродове, и
авионе, и запаљене аутомобиле, и пуну салу Народног позоришта. И жири и публика су
приметили да серија изгледа раскошно, али нисам хтео да им причам како смо се ми
сналазили да бисмо све то направили.
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СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Политика, Страна : А21, Датум : 25.5.2009
Лесковац – Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација и невладина
организација Хаусинг центар изградиће у Лесковцу зграду за избегла и расељена
лица. До наредног лета средствима Европске уније биће изграђена зграда са
двадесет станова, од којих су четири намењена за социјално угрожене породице из
самог Лесковца, док ће шеснаест станова бити додељено на коришћење социјално
угроженим избеглим и расељеним особама.
Како је за „Политику“ изјавио Игор Коцић, повереник Комесаријата за избеглице у
Лесковцу, корисници станова неће имати право да их откупе. Зграда ће бити у
власништву града, а локална самоуправа ће бесплатно уступити комунално
уређено земљиште, а посебном одлуком ће бити дефинисани услови за коришћење
ових станова. О будућим корисницима одлучиваће комисија формирана у ту сврху.
Изградњом ових станова биће створени услови за затварање последњег колективног
центра у Лесковцу, у мотелу „Атина”.
ЗАБОРАВЉЕНИ ПОВРАТНИЦИ У КЛИНИ
Правда, Страна : 2, Датум : 25.5.2009
Срби повратници у села у општини Клина жале се на тешку економску ситуацију,
али и на провокације и притиске да опет напусте своја села. У општину Клина се
од планираних 314 породица вратило само 160, а повратници су почели да продају
имања и куће.
- Знамо да Влада Србије издваја велика средства да помогне живот Срба на Косову.
Међутим, Срби повратници који стално живе у селима општине Клина скоро да и нису
осетили ту помоћ, јер та средства у малим количинама прелазе реку Ибар - тврди шеф
Канцеларије за заједнице у општини Клина Милорад Шарковић

СЕЛО БЕЗ БИРТИЈЕ
Политика, Страна : А22, Датум : 25.5.2009
У Бабинцу нема ни цркве, ни школе, ни продавнице. Чак ни кафане. Али има свирке и
песме под готово сваким кровом
Костајница – Пре готово два века у Бабинцу, селу пет-шест километара далеко од
Костајнице у Републици Српској, биле су само две колибе. У једној се скрасила
бака Ђуја, а у другој чича Милан Чолић. Није прошло пуно времена, а у Бабинац

долазе његови нови становници, прогнаници са Баније. По тој баба-Ђуји село
Бабинац је и добило име.
И једно од четрдесетак врела питомине поткозарског краја, по тој баки носи име
„Ђујиновац”. А друго врело – „Опанак” добило је име по опанцима, опуташима, које је
бака Ђуја сама правила и обувала их када је ишла на врело по воду.
Данас је у Бабинцу око 150 душа Чолића, Згоњанина, Вујановића, Гачића,
Миљковића, Вукмировића, Кукрика, Станића, Зарића... али и Мухарема. Сви су
православци. Чак и Мухареми који, откако знају за себе, носе српска имена и славе
крсну славу. Читали су они књиге и листали документе, али никада нису сазнали откуд
им презиме Мухарем.
Политичари су током педесетак година прошлог века углавном својатали Бабинац.
Село је два пута припадало данашњој Козарској Дубици, а по једном Новом Граду и
Костајници.
У Бабинцу нема ни цркве, ни школе, ни продавнице. Чак ни сеоске биртије. Али
има свирке и песме под готово сваким кровом. Овде је тамбурица увек враћала
наду у живот. Дизала из мртвих, рекли би сељани. С тамбурицом су се пријатељи и
зоре дочекивали. На арманима, пландиштима, а заправо пољанама расутим по селу,
свирало би се, ашиковало и, уз тамбурицу, волело.
Пре шездесетак година, Борко, Гојко, Симо и Чедо били су чланови првог већег сеоског
тамбурашког оркестра. Данас су у Бабинцу тамбураши окупљени у оркестру
„Воденица”. Све инструменте за тамбурашки квартет израђује сам Јефто који
подједнако добро познаје и разликује „сремски од фаркашког, односно руског штима”.
– Да је бар мало среће, израда жичаних инструмената, за моју породицу могла би да
буде уносан извозни посао од кога би се могло доста добро живети. Интересовање је
велико, посебно у Хрватској у којој се мало ко бави овим послом иако је код њих
тамбурица национални инструмент – прича Јефто Чолић.За само десетак последњих
година у Бабинцу је засађено на стотине дунума воћњака. Питомином се расула стабла
шљиве, крушке, малине, али и три хектара површине на којој, већ другу годину, треба
да роде лешници.
– Жалосно је што многи од нас сарађују само са накупцима. И то у свим пословима.
Ето, ја сам саднице такозване истарске љеске купио од неког накупца из Новог Сада
који је, опет, те саднице набавио од неког свог пословног партнера из Турске.
Замислите, зараду и Истранима и Турцима и Новосађанима морам да донесем и платим
на крају само ја и мени слични – јада се Јефто.Једно стабло крушке већ више од две
стотине година доминира Бабинцем. Веле да су га „неки ратници, поробљивачи,
калемили неком сортом какве није било у Босни”. Кажу да су војске сушиле плод те
крушке и тиме се храниле. Веле да је „само једна половина осушене крушке убране у
Бабинцу, ратнику била довољна за цели један дан”.
Антрфиле : Како је Месић рушио стабла
Причају у Бабинцу како је Стипе Месић седамдесетих година прошлог века, после
одлежане затворске казне, дошао у Слабињу, родно село своје супруге. Недалеко од
села, у шуми Сијенац код Бабинца, рушио је стабла.
– Са секиром и „жагом цугерицом” у шуму је ишао заједно са мојим ујаком, а његовим
пашанцем... Ко је тада могао и поверовати да ће нам, како год је рушио стабла, са
својим политичким истомишљеницима, Месић срушити и бившу земљу – каже Јефто
Чолић.
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ГРАЂАНИ СРБИЈЕ НЕЋЕ РОМЕ ЗА ШЕФОВЕ
Блиц, Страна : 4, Датум : 25.5.2009
Закон против дискриминације мора да заживи
Међу групама са најугроженијим правима у Србији су Роми, инвалиди,
сиромашни, али и ХИВ позитивни, сексуалне мањине и Албанци, показује
истраживање „Стратеџик маркетинга”
Упркос похвалама које су на рачун домаћих власти за Закон против
дискриминације стигле од међународних организација, последње истраживање
агенције „Стратеџик маркетинг” показује да је у Србији још присутан висок степен
неједнакости и предрасуда према различитом.
Законом донетим у марту ове године предвиђене су казне за прекршиоце у висини
од 10.000 до 100.000 динара, али је проблем у томе што грађани још нису довољно
информисани о механизмима којима се могу заштитити од неједнаког третмана.
Надлежни су међутим оптимисти и очекују да ће нова регулатива утицати на већи
степен толеранције у друштву.
Према истраживању које је реализовано у сарадњи с Министарством рада и социјалне
политике и Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), већина грађана Србије не
подржава дискриминацију и неједнакости, али је свесна да су те појаве присутне,
највише због незнања и религиозних уверења. Највећи број грађана (60-63 одсто)
слаже се да су од група дискриминацији највише изложени сиромашни, особе са
менталним и физичким инвалидитетом и Роми, као и да је највише нетолеранције
изражено према ХИВ позитивним особама, сексуалним мањинама и Албанцима.
Истраживање је показало да већина испитаника остаје при ставу да не би волели
да виде Роме као учитеље своје деце или своје шефове. У њиховим оценама, жене
и Срби били би најбољи учитељи, док би Роми, припадници сексуалних мањина и
Албанци најмање успешно радили тај посао.
Грађани имају строже критеријуме када је у питању посао њиховог шефа, него
учитеља, па је тако свега 30 одсто оних који сматрају да би Роми добро обављали тај
посао. Када су у питању припадници сексуалних мањина, свега 26 одсто њих сматра да
би они били добри шефови, док се за Албанце одлучило њих 28 одсто. Готово 79 одсто
испитаних сматра да би Роми најбоље обављали посао радника Градске чистоће.
Светлана Логар из агенције „Стратеџик маркетинг” каже да постоји потенцијал за
стварање антидискриминационе климе код нас, али да у ставовима грађана има доста
декларативног.
- Када су у питању дискриминисане групе, први су им на уму Роми, па затим особе са
инвалидитетом, док су сексуалне мањине за наше грађане и даље потпуни табу - истиче
Логар и додаје да је област у којој грађани Србије препознају висок ниво
дискриминације област запошљавања и напредовања на послу.
Марко Караџић, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права, у
изјави за „Блиц” каже да је ово министарство било свесно какви ће резултати урађеног
истраживања бити.
- Оно чему смо ми дали приоритет јесте едукација и подизање нивоа свести о томе које
су обавезе сваког појединца у друштву. Ово друштво је дуги низ година било затворено
и изоловано, а ми и даље имамо јаке снаге које промовишу ксенофобију и
дискриминацију. Мислим да ми који живимо у овој земљи не можемо да будемо
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изненађени резултатима истраживања - објашњава Караџић.На питање какве су
могућности да се нови закон у таквој ситуацији примени код нас, Караџић одговара:
- Ми сада уз помоћ међународних организација правимо систем којим бисмо пратили
случајеве дискриминације, а планирамо да се у рад укључе и тужилаштво, судство и
невладине организације. Радимо и на припреми едукативних материјала са упутствима
о значају примене овог закона.С друге стране, већина анкетираних (36 одсто) оценила
је да се држава недовољно бави овим проблемом, а нешто више од трећине сматра да
проблем дискриминације држава треба да сврста међу приоритете.
Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада и социјалне политике,каже
да је кључна ствар то што грађани нису упознати са механизмима заштите од
дискриминације.
- Доношење Закона о забрани дискриминације јесте једно од ефикасних средстава да се
ствари промене. Он садржи одредбе о прекршајној одговорности оних који својим
активностима врше дискриминацију. За прекршај је предвиђена казна од 10.000 до
100.000 динара, а предвиђена је и судска заштита. Поступак може покренути лице над
којим се дискриминација врши или, на пример, нека невладине организација објашњава Мартиновић за „Блиц”.Истраживање о дискриминацији биће обављено још
једном ове и једном следеће године.
Антрфиле : Запошљавање особа са инвалидитетом
Скупштина Србије је 13. маја усвојила Закон о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом. Овај закон предвиђа утврђивање статуса и
процену радне способности особа са инвалидитетом, подстицајне мере за послодавце у
случају запошљавања људи који имају инвалидитет, као и мере и активности за
професионалну рехабилитацију.
НЕБРИГА
Курир, Страна : 7, Датум : 25.5.2009
Летњиковац краља Александра у Нересници, из времена када је планирао да започне
експлоатацију злата из Пека, деценијама пропада
КУЧЕВО - У селу Нересница код Кучева већ деценијама пропада летњиковац
краља Александра Првог Карађорђевића, саграђен почетком тридесетих година.
Имање се простире на око два хектара, са вилом у централном делу, коју је краљ
подигао када је постао већински власник акционарског друштва „Нересница Глоговица“.
Пошто је планирао да покрене интензивну експлоатацију злата из реке Пек, због чега је
требало да чешће долази у ове крајеве, краљ је, међу четинарима, липама и
кестеновима, саградио пространу вилу и пријемну и помоћну зграду. Међутим, планове
о вађењу злата и боравку породице Карађорђевић у Нересници прекинуо је атентат
1934. године, три дана пре пуштања у рад гигантског багера. После Другог светског
рата нова власт је конфисковала летњиковац.
- Краљевски комплекс је био празан све до седамдесетих година, када је уступљен
Војсци за спровођење предвојничке обуке. У празним просторијама, без
краљевског намештаја, данас су остали само делови војног инвентара. Неколико
претходних година цео комплекс је служио као избеглички камп. Данас овде живи
само једна сиромашна породица, којој је уступљена пријемна зграда, првобитно
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намењена боравку краљевског особља - прича Славко Јовановић, референт у
Туристичкој организацији Кучево.
Породица Карађорђевић већ годинама није обилазила летњиковац, који би требало да
јој се врати у посед чим се донесе закон о враћању имовине. Принц Александар је
посетио Нересницу пре неколико година, приликом обиласка избеглица, али
нијепоказао веће интересовање за летњиковац своје породице.
Иако нема законских основа да брине о краљевском комплексу, Туристичка
организација је, уз дозволу општине, преузела кошење траве, да зграде не би зарасле у
коров.
- Иако су вила и зграде руинирани, више пута смо водили у обилазак групе туриста, јер
су сами изразили такву жељу. Уколико касније породица Карађорђевић летњиковац
буде уступила општини, моћи ћемо да га уредимо и уврстимо у редовну туристичку
понуду - рекао је Јовановић.
Антрфиле : Краљ као бизнисмен
Осим већинског власништва у АД „Нересница - Глоговица“, на име краља Александра
водили су се и рудник угља Сиколе и фабрика за прераду златне руде у Глоговици, коју
је конфисковао суд у Неготину. Суд у Кучеву одузео је краљу и руднике лигнита
Раденка и Шевица, руднике за вађење златне руде Бродица и Железник, лабораторију
за прераду злата и багер у реци Пек. Наведена имовина била је саставни део рударског
предузећа „Нересница - Глоговица“.
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СПОРАЗУМ ДАЧИЋ - КАРАМАРКО
Преглед, Страна : 3, Датум : 26.5.2009
Министри унутрашњих послова Србије и Хрватске Ивица Дачић и Томислав
Карамарко на јучерашњем потписивању Споразума о полицијској сарадњи две
земље и Уговор о реадмисији, у Ријеци.
Дачић и Карамарко су нагласили да нови споразум сада и званично регулише сарадњу
две земље у размени информација, спречавању организованог криминала и корупције,
заједничкој контроли државне границе и другим подручјима полицијског рада.

СТАНОВИ ЗА СРБЕ ПОВРАТНИКЕ
Политика, Страна : А19, Датум : 26.5.2009
Дрвар – У ужем градском језгру Дрвара у Федерацији БиХ почела је обнова пет
стамбених зграда у којима је 60 станова за Србе повратнике који се налазе у
избеглиштву у Републици Српској и Србији. „Ради се о обнови девастираних
објеката, за шта је Министарство за људска права и избеглице БиХ обезбедило милион
и 240.000 конвертибилних марака”, изјавила је начелница општине Дрвар Анка ПапакДодиг.
На подручју Дрвара на обнову чека још 1.700 стамбених објеката у власништву
Срба, од којих је 460 у ужем градском подручју, које су крајем лета 1995.
порушиле регуларна војска Републике Хрватске и домаће снаге Хрватског већа
одбране.
Око 8.000 Срба повратника у Дрвару живи у веома тешким условима, јер су радно
способни без посла, ученици без права на употребу српског језика и писма
ћирилице у школама, а пензионери без права на пензију коју су зарадили и
примали пре рата на том простору.

ШОПИНГ ИЗ ФОТЕЉЕ, АЛИ ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
Борба, Страна : 6, Датум : 26.5.2009
Посланици су јуче наставили шесту седницу редовног заседања и разматрање „хрпе“
амандмана поднетих на законске предлоге, обзиром да је само на први сет закона о
пољопривреди и руралном развоју поднето око 1300. Током дана је завршен претрес
амандмана на предлоге закона о општој безбедности производа и закона о електронској

трговини, који ће да допринесу већој сигурности производа на тржишту и отварању
нових радних места. Законом о општој безбедности производа требало би да се створи
основ да у Србији за неколико месеци почне примена европског система брзог
обавештавања о безбедности производа „Рапекс“.
Према речима предлагача, овим законом су обухваћене европске директиве о
безбедности производа и испуњени највиши европски стандарди. Циљ му је заштита
здравља, као и спречавање да небезбедни производи из ЕУ дођу на тржиште Србије.
Ступањем на снагу Закона о електронској трговини коначно ће и у Србији, бити
уређена област веома распрострањеног и популарног куповања из фотеље.
Радикали су највише критиковали Предлог закона о безбедности производа и најавили
да га неће подржати. Србија ће имати проблем како да се одбрани од поплаве опасних
производа који ће доћи из ЕУ и поред овог закона, сматрају радикали, а њихов члан
Владан Јеремић подсетио је да је прошле године са европског тржишта повучено преко
1.300 производа. СРС сматра и да је у питању интерес ЕУ да прошири своју
технологију, иако се, како кажу, показало да оно што стиже из Европе није увек здраво.
Шеф посланичке групе СРС Драган Тодоровић је замерио Влади што, како је навео,
није доставила мишљење на поднете амандмане. Председница парламента Славица
Ђукић-Дејановић обавестила је Тодоровића да је Влада доставила мишљење на
амандмане пре седам дана. Затим је Тодорвић констатовао да није први пут да
посланички клуб СРС не добија „одређене папире“. НС је поднела амандмане којима
тражи пооштравање најнижих казни за увознике опасне робе од 500.000 динара и
смањење распона у казнама које се крећу до три милиона. Насупрот њима, СВМ сматра
да ће овај закон допринети спречавању нелојалне конкуренције.
Биће елиминисани произвођачи који су свесно, на уштрб квалитета производа,
смањивали цене и тиме постајали нелојална конкуренција онима који су обезбеђивали
најбољи квалитет, оценила је Елвира Ковач из СВМ. Послеподне је започет и претрес
око 1300 амандмана пристиглих на 15 закона из области пољопривреде и руралног
развоја.
Антрфиле : УНДП брине о избеглим и расељеним лицима
Новоименовани стални координатор Програма за развој УН (УНДП) у Србији
Вилијам Инфанте је у Дому Народне скупштине разговарао са председницом
парламента Славицом Ђукић Дејановић о борби против сиромаштва и
интензивирању регионалне сарадње у решавању проблема избеглих и интерно
расељених лица. Српски паралментарци, како је навео стални координатор
УНДПа, могу да рачунају на помоћ ове специјализоване агенције УН у заштити
људских и дечјих права, јачању надзорне функције у односу на регулаторна тела,
као што су омбудсман и антимонополска комисија, и посебно када је у питању
примена законских прописа.
ВЕХАБИЈЕ И СРБИ ЈЕДНИ ПОРЕД ДРУГИХ
Политика, Страна : А4, Датум : 26.5.2009
Један од терориста напада на САД 11. септембра 2001. године, својевремено боравио у
Бочињи, некад српском селу, код Маглаја
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Маглај – Из Бочиње су већ одавно деложирани муџахедини. У овом српском селу
данас је седам кућа насељених вехабијама, односно бившим муџахединима, и
стотинак домова српских повратника.
Без обзира што „људи са дугим брадама и трофртаљним хлачама“ нема баш тако
пуно, у селима под Озреном још увек се не може стати накрај проблемима са
којима се сусрећу српски повратници. За време наше посете Бочињи, стада чији су
власници вехабије уништила су плантажу са три хиљаде младих садница које је на свом
имању посадио Раде Тешановић... Некако у исто време локалне власти су одбиле захтев
свештеника Далибора Ђекића за увођење заједничког часа веронауке за сву децу
српских повратника у овај део маглајске општине...
Због свега што се дешава, односно због небриге локалне власти за српске повратнике,
не изненађује чињеница да је један Србин недавно продао вехабијама три, додуше,
порушене куће и 86 дунума земље за само двадесет и две хиљаде марака!
За последњих девет година, од када је интензивиран повратак, Срби су у Бочињи
продали седам кућа вехабијама. Једна од њих, преуређена, сада је џамија у коју,
сваког петка, на верски обред долазе аутомобилима углавном из Аустрије.
– Ми овде немамо никаквих проблема са Србима. Они имају своје, а ми своје. Али када
је политика у питању, онда је то друга прича. Ми смо већ заборављени. Сналазимо се
сами и живимо од данас до сутра – јада се за наш лист Ибрахим Делић, вехабија из
Жељезног поља код Зенице, који у Бочињи обавља послове главног имама.
– Било им је добро када су у Бочињу на верске обреде долазиле реке незнаних који су
од власти добијали по десет-двадесет марака за један долазак. Данас немају те
напојнице и зато их је много мање у Бочињи – каже Радослав Јовић.Наставу у основној
школи у Бочињи похађа шеснаест ученика, деце Бошњака, односно бочињских
вехабија, као и двадесет петоро деце српских повратника.У школи се учи по наставном
плану и програму Федерације БиХ. И то на бошњачком језику.
– Када смо их питали зашто се не учи на српском језику кажу како се нико од Срба није
јавио на конкурс – појашњава свештеник Ђекић.Политички аналитичар и први
послератни председник Општинског већа у Маглају Џевад Галијашевић тврди за наш
лист да је „у српском селу Бакотић, током 1999. године, шест месеци боравио Мухамед
Ата, пилот једног од авиона који су, 11. септембра 2001. године, порушили торњеве
Светског трговинског центра у Њујорку“.
Боравка Мухамеда Ате сећају се многи Срби који су крајем деведесет и девете
обилазили куће у Бакотићу, припремајући се за повратак у родни крај до кога је дошло
наредне године.
– Мухамеда Ату, кога сам касније препознао по сликама које су обилазиле свет, видео
сам више пута. Становао је у кући српске породице Ђурковић. По много чему
разликовао се од више стотина муџахедина којих је тих година било у Бакотићу и
Бочињи. Чак је једне прилике притекао у помоћ петочланој породици Србина Радослава
Никића која је у децембру деведесет и девете аутомобилом слетела у хладну реку. Ето
догодило се и то да терориста спасава Србе – прича Стевица Лазић, српски повратник у
Бочињу.Али уз све ове, чак и оне о светски познатим терористима, јесте и прича која
улива бар мало наде у лепше и извесније сутра српских повратника у шест села
предратне месне заједнице Бочиња. Овде се, наиме, сваке године на дан Архангела
Гаврила организује Завичајни сабор „Озрен“. Он би, ове године четврти пут, требало да
у Бочињи окупи више хиљада Срба које је, са дедовине, рат отерао у свет.
Тада ћемо се, а то је жеља свих нас, договорити о подизању бране на речици Бочињи.
Био би то и туристички центар, али и значајан привредни капацитет пошто ћемо водом
из језера, уз остало, и наводњавати наша имања, каже Сретко Ђурковић.
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ВЕРУЈЕМО У СРБИЈУ
Вечерње Новости, Страна : 2, Датум : 26.5.2009
АМБАСАДОР Француске у Београду Жан-Франсоа Терал оценио је, уочи
званичне посете председника Бориса Тадића Паризу, да је Србија у сваком
погледу "кичма региона" и да јој та позиција даје посебну предодређеност да се
интегрише у Европску унију.
- Посета председника Тадића Паризу, 27. и 28. маја, има за циљ да помогне Србији да
напредује, нарочито на путу ка њеној европској будућности - рекао је Терал за Тањуг.
- Будућност Србије је у Европској унији, она нема алтернативу. Србија ту ни по чему
није и не може да буде изузетак. Напротив, Србија јесте и све више ће бити кичма
региона.
- Верујемо у Србију Бориса Тадића - рекао је Терал.
Он је указао да је званични Париз, као и остале чланице ЕУ привржен сарадњи с
Хашким трибуналом.
- Веома смо свесни очекивања које Србија има у вези с укидањем виза и стављања на
белу шенгенску листу. Тај циљ је легитиман и ми га подржавамо - рекао је француски
амбасадор.
Он је, међутим, упозорио да постоје озбиљни ризици везани за питања контроле
илегалног усељавања и за питања безбедности.
- Неопходно је усвојити техничке мере које се односе на издавање виза, контролу
граница, ефикасно функционисање процедуре реадмисије, издавање пасоша,
сарадњу између полиција.
ИЗБЕГЛИМА 15 МОНТАЖНИХ КУЋА
Дневник, Страна : 25 Датум : 26.5.2009
БАР: Представници општине Бар и немачке невладине организације "Хелп"
потписали су јуче споразум о изградњи 15 монтажних кућа за породице избеглих и
расељених, привремено смештених у Бару.
Потписани меморандум предвиђ а да изградња тих кућа буде завршена до марта
наредне године, саопштено је након потписивања меморандума. Изградња монтажних
кућа површине од 35 до 45 квадратних метара, коштаће више од 300.000 евра.
Посебна комисија ће утврдити критеријуме за доделу тих објеката избеглим и
расељенима у Бару, којих је више од 2.000.
Директор Завода за збрињавање избеглица Жељко Шофранац је прецизирао да ће
предност за коришћење монтажних кућа имати најугроженије породице са
највећим бројем чланова.
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ШУМАДИЈИ 22 ПРОЈЕКТА ЈАВНИХ РАДОВА
Преглед, Страна : 12, Датум : 27.5.2009
Директорка крагујевачке Националне службе за запошљавање Љиљана Петровић
уручила је јуче предузећима, установама и организацијама из Шумадије одлуке о
одобреним јавним радовима којима је предвиђено запошљавање 581 особе на
период од три до шест месеци.
Петровићева је рекла да је за средства из Шумадије конкурисало 40 предузећа и
установа, а да је Министарство економије и регионалног развоја одобрило 22
пројекта укупне вредности око 94 милиона динара. „Одобрено је два и по пута више
пројеката него прошле године“, рекла је Петровићева.
Она је навела да је циљ јавних радова помоћ особама са првим и другим степеном
стручне спреме, које најтеже долазе до посла и које су неретко и у тешким
породичним и материјалним ситуацијама, али и особама са инвалидитетом,
избеглим и расељеним лицима. Уручењу одлука о одобреним јавним радовима у
градској управи Крагујевца присуствовао је и заменик градоначелника
Небојша Здравковић, који је истакао да је у условима светске економске кризе, када је
најважније сачувати радно место, значајно када се отварају нова, макар је то и
ангажовање радника у јавним радовима. Крагујевцу је одобрено осам пројеката, Книћу
четири, Баточини три, по два Рачи, Аранђеловцу и Тополи, док је општини Лапово
одобрен један пројекат.
ОДОБРЕНА 22 ПРОЈЕКТА
Данас, Страна : 24, Датум : 27.5.2009
Конкурс за јавне радове у Шумадији и Поморављу
Крагујевац - У Крагујевцу су јуче уручене одлуке о јавним радовима предузећима,
установама, организацијама и удружењима са територије Шумадије и Поморавља. На
овогодишњем конкурсу Министарства економије и регионалног развоја за
финансирање јавних радова шумадијско-поморавска предузећа и установе учествовала
су са 40 пројеката. Одобрена су 22, у укупној вредности од око 94,4 милиона динара,
што је два и по пута више новца од суме којом су јавни радови у Шумадији и
Поморављу финасирани лане.
Директорка крагујевачке филијале Националне службе запошљавања Љиљана
Петровић каже да је међу одобреним јавним радовима највише оних из социјалнохуманитарне делатностиу, затим одржавања животне средине и обнављања
инфраструктуре.
Превасходни циљ јавних радова, према њеним речима, јесте да се помогне онима
који најтеже долазе до посла, односно лицима са првим и другим степеном стручне

спреме који су, неретко, и у незавидном материјалном положају и тешкој
породичној ситуацији, затим особама са инвалидитетом, избеглицама и
расељеним лицима. На јавним радовима у Шумадији и Поморављу ове године биће
ангажовано 580 незапослених и махом материјално угрожених житеља овог дела
Србије.
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НИ ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА У НОВОСАДСКИМ ВРТИЋИМА
Данас, Страна : 19, Датум : 28.5.2009
Иако је било обећања да ће већ од ове године листа чекања у вртићима Радосног
детињства бити ствар прошлости, ни ове године сви малишани неће наћи смештај
у државним вртићима. Списак примљене деце у вртиће те установе на Конкурсу за
2009/2010. годину биће истакнут на вртићима у петак, 29. маја, сазнајемо у тој
установи. Ове године биће примљено више од 3.000, док ће испод црте остати 2.050
малишана. Евентуани број слободних места знаће се почетком септембра уколико неко
од родитеља примљене деце не потврди упис или уколико буде одустајања, а захтеви за
регресирање трошкова моћи ће да се поднесу од 1. августа.
Цена боравка за сада су за јаслени узраст 2.794, а за децу од три до седам година
2.100 динара, док је за децу која остварују право на дечији додатак и породица
расељених и избеглих лица 1.050 динара.

НЕАЛБАНЦИ ЛИСТОМ БЕЖЕ С КОСОВА
Правда, Страна : 10, Датум : 28.5.2009
МЕЂУНАРОДНА ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА МАЊИНА ТВРДИ ДА АЛБАНЦИ
ТЕРОРИШУ СРБЕ
Припадници мањина напуштају Косово јер се тамо суочавају са шиканирањем и
дискриминацијом, упозорава Међународна група за заштиту права мањина.
Проглашење независности Косова створило је у међународној заједници вакуум када је
у питању заштита права мањина, што је погоршало ситуацију у којој су се нашле мале
етничке заједнице и приморало многе њихове припаднике да заувек напусте своје
домове, пише у извештају ове организације из Лондона. У извештају се упозорава да
припадници српске, турске, горанске, ромске, босанске и хрватске мањине почињу да
напуштају Косово, јер се тамо суочавају са различитим видовима дискриминације.
- Припадници малих мањинских група посебно су суочени са ограничавањем
кретања и политичком, социјалном и економском дискриминацијом - рекао је
извршни директор Међународне групе за заштиту права мањина, Марк Латимер.
Према његовим речима, припадници ових мањинских група ускраћени су такође
за неопходне информације или образовање на сопственом језику.
- Све ово, у комбинацији са тешким економским условима, навело је већину
припадника ових група да почну да напуштају Косово - додао је Латимер.

БОГДАНОВИЋУ ЗАБРАЊЕН УЛАЗАК НА КОСОВО
Данас, Страна : 2, Датум : 28.5.2009
Београд - Министру за Косово и Метохију Горану Богдановићу и саветнику за
КиМ председника Републике Млађану Ђорђевићу јуче је забрањен улаз у
Покрајину.
Богдановић је требало да обиђе Ранилуг и села Косовског Поморавља, у којима је
било планирано отварање обданишта, саопштило је то министарство. Саветник
Ђорђевић и представници банке Интеза планирали су да отворе и повратничку
кућу у селу Кормињане. Процедура најаве делегације је поштована, у складу са
договором са УН и ЕУ, али је Министарство од Еулекса добило информацију да
привремене инстутуције на Косову ту посету не одобравају. Министарство овакав потез
оштро осуђује и „сматра га кршењем основих људских права, па то желе што пре да
реше и у том циљу ће се обратити УН и високом представнику ЕУ“.
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СТАНОВИ ЗА УГРОЖЕНЕ
Прес, Страна : 16, Датум : 29.5.2009
СМЕДЕРЕВО - Локална самоуправа и УНХЦР потписали су Меморандум за
изградњу 20 станова. Избегла и расељена лица из избегличког кампа у Радинцу
користиће 16, а преостала четири стана намењена су социјално најугроженијим
смедеревским породицама. Вредност пројекта је милион евра.
Град обезбеђивањем локације и инфраструктуре у насељу Ковачићево покрива 30
одсто, док је преосталих 70 одсто обезбедио УНХЦР. Радови треба да почну за месец
дана, а планирано је да станови буду усељени следеће године.
СДСС ПОЗИВА СРБЕ НА ИЗБОРЕ И ЈЕДИНСТВО
Дневник, Страна : 21, Датум : 29.5.2009
ПРЕД НЕДЕЉНИ, ДРУГИ КРУГ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
Девет хрватских жупанија и осам градова који у првом кругу локалних избора 17.
маја нису изабрали представнике локалних и регионалних власти, то ће учинити у
другом кругу у недељу. Како у многим местима гласови Срба могу бити језичак на
ваги који ће одлучити коме ће припасти власт на локалном нивоу, Самостална
демократска српска странка (СДСС) позива гласаче да на ове изборе изађу у што
већем броју. Од недељног резултата ће, истичу, умногоме зависити и развој
локалних средина, решавање питања избеглица, обнове кућа, неисплаћених
пензија, права на имовину...
– Очекујемо да ћемо после другог круга и допунских избора, који ће се одржати у
наредна два месеца, по броју одборника и општина у којима ћемо управљати бити на
нивоу из 2005. године. Дакле, имаћемо 16 или 17 оптштина с местом начелника и
око 230 одборничких мандата – каже у разговору за "Дневник" председник Извршног
одбора СДСС-а Боро Ркман. Он подсећа на то да на претходним изборима одзив
грађана није био задовољавајући – у просеку у целој држави изашло их је око 35
одсто, а тако је и у срединама у којима је СДСС истицао листе. Нарочито низак
одзив у био је у повратничким срединама јер у њима живи махом старачко
становништво и много је оних који нису способни да сами дођу до бирачких места.
Конце су, како су у СДСС-у и претпостављали, у првом кругу помрсиле мале,
новоосноване странке са српским предзнаком, чији су гласови за српску заједницу
изгубљени.
– Посебан проблем је дисперзија српских гласова. Највећи број тих малих
странака није прошао изборни праг и њихови су се гласови претопили, махом су
отишли ХДЗ-у и СДП-у. Рецимо, у Вуковару је СДП добио 13 мандата, а пре је имао
три. По нашим проценама, у тих 13 мандата је више од 70 одсто српских гласова. У

општини Двор, која је изразитио повратничка, било је десет листа за општинско веће, а
међу њима чак седам српских – наводи Ркман, додајући да у Вуковару, где није
остварен очекиван изборни резултат, његова странка у други круг избора иде у пакету с
ХДЗ-ом и очекује место заменика начелника.
Након другог круга избора за општинске начелнике СДСС верује у победу у
Вргинмосту, Двору, Кистањама, Грачацу, Ердуту, Трпињи... Одборничка места ова
странка имаће у неким општинама у којима до сада није учествовала у власти, попут
Сиска, Дарувара, Дубице...
Иначе, избори за градоначелника у другом кругу одржаће се у Загребу, Великој
Горици, Сиску, Осијеку, Вуковару, Сплиту, Дубровнику и Шибенику. Овогодишњи
локални избори донели су и велику промену, јер су гласачи први пут непосредно
бирали општинске начелнике, градоначелнике, жупане и њихове заменике, за разлику
од досадаш њег система бирања када се гласало искључиво за политичку странку, која
је затим, у складу с изборним резултатима, на поједине функције постављала своје
кандидате.

ЦИЉ ЈЕ УБЕДИТИ СРБЕ ДА САРАЂУЈУ С ЕУЛЕКСОМ
Дневник, Страна : 2, Датум : 29.5.2009
ШТА ЗА ВИЗНУ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈУ
БЕОГРАДА С МИСИЈОМ ЕУ

ЗНАЧИ

ПОБОЉШАЊЕ

САРАДЊЕ

Челници Еулекса врло су задовољни делом извештаја о спремности Србије за
визну либерализацију који говори о потреби побољш ања сарадње с том мисијом,
пренели су „Дневнику“ извори у Савету ЕУ. У мисији ЕУ на Косову, наиме,
сматрају да је то врло јака порука Београду и да је она више политичке а мање
техничке природе. Тачније, Београд би, по њима, пре требало да искористи свој
утицај на косовске Србе, но што се од њега очекује да подигне ниво контроле
граничне линије с Косовом.
– Верујемо да Београд може да убеди Србе на Косову да сарађују са Еулексом и да
престану са организовањем демонстрација. Затим, потребно је побољшати и
учинити ефикаснијим канале информисања између Еулекса и Београда и радити,
заједничким снагама, на спречавању шверца и преливању организованог
криминала с обе стране граничне линије – рекао нам је извор близак Еулексу. У
извештају ЕК о спремности Србије за визну либерализацију помиње се и прављење
нових тзв. ад-хок аранжмана између Србије и Еулекса.
Извор „Дневника” објаш њава да су ти аранжмани попут онога по којем припадници
Еулекса фотокопирају докумената лица која превозе робу између Србије и Косова и
шаље их Београду и Приштини. – Ми бисмо желели да направимо квалитативну
разлику и да институционализујемо те аранжмане, јер верујемо да ни Србији ни Косову
није у интересу да губе паре од ненаплаћених царина, а поготово то није у интересу
општинама са српском већином на северу Косова, које би требале да добијају део тог
новца. Овако, имамо најјефтинији бензин у Европи на северу Косова, а од тога користи
имају само криминалци и шверцери – каже наш саговорник. А следећа ставка, везана за
сарадњу у контроли границе, могла би да буде искоришћена као додатни мотив за
повратак Срба у косовску полицију. – Биће неопходно да се успостави боља сарадња
између српске полиције, Еулекса и КПС-а. У том смислу на граничним прелазима са
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Србијом би могли да буду распоређени косовски Срби повратници у полицију, који би
били нека врста моста за успостављање поверења и боље сарадње у борби против
шверцера и криминалаца – објаснио је извор „Дневника”.

БЛОКИРАН ПОВРАТАК СРБА
Политика, Страна : А48, Датум : 29.5.2009
Гламоч – Начелник општине Гламоч Радован Марковић упозорио је да је
повратак
избеглих Срба у ову општину у Федерацији БиХ блокиран због проблема у обнови
порушених кућа, тешке економске ситуације и немогућности запошљавања, јавља
Тањуг. „Од 1996. године до сада вратило се 4.900 становника Гламоча или 28 посто
популације, према попису 1991. године”, рекао је Марковић, додавши да је од тог
броја 2.000 Срба, 1.500 Бошњака и 1.400 Хрвата, већином расељених из других
подручја БиХ.
Он је упозорио да Срби живе у веома тешким условима, јер у многим насељима
немају ни струје.
ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ
Данас, Страна : 18, Датум : 29.5.2009
Из градске касе биће издвојено више од 110 милиона динара за расељавање
нехигијенских насеља
Градско веће усвојило је јуче Акциони план за расељавање нехигијенских насеља која
се налазе на територији града. Акциони план предвиђа набавку 300 мобилностамбених контејнера и 30 санитарних контејнера, а процењена вредност ове
набавке износи 110 милиона динара. За сваку породицу биће обезбеђен по један
контејнер, а десет породица ће користити један санитарни контејнер.
Град је преузео одговорност за расељавање породица које имају пребивалиште на
територији града, расељене са Косова и Метохије и избеглице из бивших
југословенских република, под условом да не поседују имовину на неком другом
месту. За расељавање породица у стамбене контејнере, Град ће обезбедити превоз, а
припремљен је и посебан социјални програм. Град ће за почетак помоћи свим
особама да добију лична документа, а крајњи циљ је да се обезбеди посао бар
једном члану сваке породице.
Град ће то постићи помоћу три стратегије:
запошљавања у јавном сектору, обезбеђивање директног или индиректног
запошљавања у Градском центру за рециклажу и саветовање или обука за посао и
помоћ при запошљавању посредством Националне службе за запошљавање.
Планирано је да рециклажни центар буде такозвано средње предузеће под управом
Града, који ће обезбедити запошљавање 220 особа и можда још око хиљаду
неформалних радних места у сакупљању отпада. Алтернативна локација за овај центар,
планиране површине од око 4,5 хектара, је на Палилули, а прелиминарно је општина
Звездара најавила могућност за реализацију рециклажног центра и на својој територији.
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Акциони план, предвиђа прецизно мапирање свих нехигијенских насеља, као и
бесправно усељених зграда у граду.
Процењује се да у Београду има око 130 нехигијенских насеља, у којима живи
неколико десетина хиљада становника.
Антрфиле : Република решава проблем 62 породице
Провером у новембру и децембру 2007. године утврђено је да од 175 породица које
живе испод моста Газела њих 114 испуњава услове за градски програм расељавања.
Преостале 62 породице су мигранти или сезонски радници који су у Београд дошли из
разних крајева Србије и градске власти, у складу са законским прописима и
територијалном надлежношћу, нису прихватиле одговорност за њихово расељавање,
већ је одлучено да републички органи преузму одговорност за њихово расељавање,
наводи се на сајту градских власти.

НОВИ СМЕШТАЈ И СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЗА 300 ПОРОДИЦА
Блиц, Страна : 2, Датум : 29.5.2009
Градско веће усвојило Акциони план за расељавање нехигијенских насеља
Према Акционом плану за расељавање нехигјенских насеља на териорији
Београда за 2009. годину, усвојеном јуче на седници Градског већа, нови смештај,
али и социјалну и здравствену заштиту добиће 114 породица испод „Газеле“ и још
186 из других београдских општина.
Београду има око 130 нехигијенских насеља, у којима живи неколико десетина хиљада
становника. Нехигијенска насеља испод моста „Газела” припадају категорији највећих
са пописаних 220 породица, то јест 986 особа. Планирана је набавка 300 мобилностамбених контејнера и 30 санитарних контејнера, а процењена вредност ове набавке
износи 110 милиона динара. За сваку породицу обезбеђен је по један контејнер, а десет
породица ће користити један санитарни контејнер. Град је преузео одговорност за
расељавање породица које имају пребивалиште на територији Београда, оних
расељених са Косова и Метохије и избеглица из бивших југословенских
република, под условом да не поседују имовину на неком другом месту.
Провером у новембру и децембру 2007. године утврђено је да од 175 породица које
живе испод моста њих 114 испуњава услове за градски програм расељавања. Градске
власти нису прихватиле одговорност за расељавање преосталу 61 породицу које не
испуњавају ове услове. Припремљен је и посебан социјални програм који се тиче
образовања и здравствене заштите, а у плану је и изградња рециклажног центра који ће
обезбедити запошљавање 220 особа и можда још око хиљаду неформалних радних
места у сакупљању отпада.
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МЕСНИ ПОКЛОН
Вечерње Новости, Страна : 5, Датум : 30.5.2009
КРАГУЈЕВАЦ - Удружење пољопривредних произвођача „Сељак“ из Цветојевца
укључило се у једну хуманитарну акцију. У сарадњи са Одељењем за
пољопривреду и социјалну политику Скупштине Крагујевца, уручило је 500
килограма свињског меса за потребе кухиње Колективног центра Трмбас. У овом
центру смештено је 185 расељених и избеглих лица.

PRESS CLIPPING
Недеља 31.05.2009. год
ЗА ИЗБЕГЛЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ 36 СТАНОВА
Политика, Страна : А32, Датум : 31.5.2009
Сремска Митровица – У сремскомитровачком насељу „Камењар” биће саграђена
стамбена зграда са 36 станова намењених избеглим и интерно расељеним особама.
Пројект реализују Међународна организација за миграцију, Комесаријат за
избеглице и град Сремска Митровица, а средства од 530.000 евра обезбеђује
Делегација Европске комисије у Србији.
Станови ће бити величине 38 квадрата, зградом ће управљати овдашњи Центар за
социјални рад, а градња би требало да буде завршена у августу наредне године.Ово
је први пут да Сремска Митровица на овај начин решава проблем смештаја
избеглица и прогнаних лица, којих на подручју града има још око 4.500.

НАШАО ГРОБ У СВОМ ДВОРИШТУ
Курир, Страна : 14, Датум : 31.5.2009
РУДИЦЕ - Србин Богдан Дашић по повратку на Космет нашао је гроб у дворишту,
преко пута прага своје разрушене куће у селу Рудице код Клине.Он није једини. И
други повратници тврде да у селу има више места која личе на хумке.
- Нешто налик на гроб први пут сам видео 23. априла 2005, када је нас десетак
посетило село у организацији Данског савета за избеглице. Тада смо овде, преко
пута прага моје разрушене куће, угледали ту хумка - прича Дашић. Исти тај гроб
нашли су Дашић и десеторо повратника и сада, четири године касније, када су се
почетком маја коначно вратили да обнове разрушене Рудице.
- Мој брат од стрица и ја смо по одобрењу међународних стручњака недавно
делимично откопали гроб и нашли остатке људског тела. О томе сам обавестио
чланове међународне форензичке екипе за ексхумације, и они су преузели део нађене
кости и рекли да ће нас обавестити о резултатима ДНК анализе за најмање 45 дана наглашава Дашић.
Он је, каже, још 2005. посумњао да је неко ту покопао посмртне остатке његовог
брата Радосава (1949), за кога сведоци тврде да је убијен после доласка
међународних снага на Косово 1999. У селу је тада остало седам мештана, који се до
данас воде као нестали јер нису нађена њихова тела.И други повратници у Рудице
тврде да у селу има више места која личе на хумке и да ће зато тражити од надлежних
да сва та места истраже.

ИЗБОРИ НА КОСМЕТУ ОПЕТ ДЕЛЕ СРБЕ
Политика, Страна : А1, Датум : 31.5.2009
Уколико не спроведу децентрализацију пре избора, Албанци нису заинтересовани за
мултиетничко Косово, каже Рада Трајковић
Председник Косова Фатмир Сејдиу наставља консултације с представницима
партија о локалним изборима, а до средине недеље ће бити завршене консултације
са представницима свих политичких партија и тада ће Сејдиу изаћи са
конкретним предлогом о датуму одржавања општинских избора, највероватније у
другој половини октобра.
Локални избори које приштинске власти организују самостално, без Унмика, већ су
поделили косовске Србе, јер не постоји јединствен став о томе да ли на њима
треба учествовати. За сада, ни Влада Србије ни Министарство за КиМ немају став
о томе, а док се не изда препорука, односно обавезујуће упутство за косовске Србе,
како је то бивало на свим претходним изборима, косовски Срби ће се
опредељивати према страначкој припадности и ставу њихових „централа”.
Са прве стране – Председник Покрајинског одбора СПО-а Ранђел Нојкић и овога пута
залаже се за излазак на биралишта, али под условом да се истовремено одрже и
парламентарни избори.
„Албанци не могу једнострано примењивати Ахтисаријев план у коме јасно пише
да се након успостављања закона, који су већ донесени у скупштини Косова,
почне са одржавањем и локалних и парламентарних избора”, каже Нојкић за
„Политику”. На питање да ли је то једини услов под којим би Срби требало да изађу и
да ли сматра да би учешћем у скупштини Косова нешто добили с обзиром на то да су
Срби у мањини, Нојкић одговара да „Београд мудром политиком може много да уради
и да натера све Србе да гласају”.
Потпредседник СНВ-а Косова и Метохије Рада Трајковић сматра да на изборе треба
изаћи, али тек пошто се обави децентрализација и Срби добију своје општинске и
територијална целине.
„Уколико не буде децентрализације, то значи и да међународна заједница, али и
Албанци, нису заинтересовани за мултиетничко Косово”, каже Рада Трајковић.
Тачан датум одржавања избора није познат, а поједини албански политички
представници спомињу 25. октобар. Ипак, ни овај датум за „Политику” нико није могао
да потврди у Централној изборној комисији. На консултацијама код косовског
председника већ је био Бојан Стојановић, потпредседник Самосталне либералне
странке, партије која је добила место министра за повратак и заједнице у влади Хашима
Тачија.
Представници Срба са севера Косова оштро се противе изласку на биралишта.
Марко Јакшић каже да тај позив не треба ни коментарисати, јер се „они којима је
стало до КиМ тога дана сигурно неће појавити на биралиштима”. До сада су се на
КиМ у организацији Унмика одржавали локални избори 2000, затим годину касније
када и парламентарни, потом 2004. (такође и парламентарни). Унмик је 2007. године
био само посматрач и и обезбедио је логистичку подршку.
Како за „Политику” каже Богољуб Сталетовић, в. д. главног извршног
службеника Секретаријата ЦИК-а, избори ће се ове године одржати у 38 општина
(с обзиром на то да су Албанци већ спровели децентрализацију у три, а у плану је у
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још пет општина). Према досадашњим информацијама Еулекс неће имати никакву
улогу у организацији осим што ће евентуално учествовати као посматрач, односно биће
у служби безбедносних снага.
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PRESS CLIPPING
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ХРВАТСКОЈ
(пресек штампе од 30.04.2009. до 06.05.2009. године)
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
Сомборске новине, 24.4.2009, Страна : 2
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ И ПРОГНАНИМ ЛИЦИМА ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
Сва избегла и прогнана лица из Републике Хрватске која имају исказницу са
пребивалиштем у Републици Хрватској и хрватски пасош или било коју другу путну
исправу, а заинтересована су да 17. маја гласају на локалним изборима у Хрватској,
треба да се јаве у Комесаријат за избегла и прогнана лица – Повереништво Сомбор ради
евидентирања и организовања бесплатног превоза.
Адреса Повереништва је Трг Светог тројства број 1, а бројеви телефона су 25-839
и 422-764.

ПОЗИВ СРБИМА ДА ГЛАСАЈУ У ХРВАТСКОЈ
Прес, 30.4.2009, Страна : 5
БЕОГРАД - Председник Коалиције избегличких удружења у Србији Миодраг Линта
позвао је јуче све избеглице из Хрватске које живе у Србији да у што већем броју изађу
на предстојеће локалне изборе у Хрватској 17. маја, јер је то једини начин да остваре
своја права у тој земљи. Он је додао да ће Хрватској значајан део овлашћења битл у
рукама начелника, градоначелника и жупана на локалном нивоу. Сви Срби из Хрватске
који имају бирачко право, моћи ће до 8. маја да се пријаве за бесплатан превоз до
бирачких места у просторијама Удружења избеглица у Београду у улици Краљице
Марије 47/2 и Ломиној 4.
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ У ХРВАТСКУ
Курир, 05.05.2009; Страна: 14
Избори
ЗРЕЊАНИН - Повереништво за избеглице града Зрењанина обавестило је држављане
Републике Хрватске који имају бирачко право да ће бити организован бесплатан
аутобуски превоз за одлазак у Хрватску на локалне изборе. Локални избори у Хрватској
заказани су за 17. мај, а бирачки спискови се могу проверити до 8. маја. Повереништво
за избеглице саопштило је да је пријављивање за путовање на изборе сваког радног
дана од осам до 17 сати у згради Градске управе у Зрењанину.

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Пресс, 05.05.2009; Страна: 6
ЗРЕЊАНИН - Повереништво за избеглице града Зрењанина обавестило је држављане
Републике Хрватске који имају бирачко право да ће бити организован бесплатан
аутобуски превоз за одлазак у Хрватску на локалне изборе. Локални избори у Хрватској
заказани су за 17. мај, а бирачки спискови се могу проверити до 8. маја. Повереништво
за избеглице саопштило је да је пријављивање за путовање на изборе сваког радног
дана од 8 до 17 сати у згради градске управе у Зрењанину.
ГЛАС ЗА БОЉИ ЖИВОТ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Политика, 05.05.2009; Страна: А8
Око 270.000 Срба уведено је у бирачки списак за локалне изборе
у овој суседној држави. – Бесплатан превоз на гласање Ако учествујеш у власти можда
можеш да обезбедиш амбуланту или аутобус који ће туда да пролази три, четири пута
дневно... Можеш да обезбедиш низ малих ствари које су животно битне. Уколико
кажеш, ја више не живим ту, и не занима ме шта се тамо дешава, мораш знати да се
неко од твојих сународника ипак определио да тамо настави живот. Помози му, јер те
ништа не кошта. Иди, буди један дан и врати се. Овако објашњава Владимир Цуцић,
комесар за избеглице, објашњава важност предстојећих локалних избора у Хрватској.
Избори, заказани за 17. мај, представљају могућност за отпочињање процеса
остваривања многих права. У Хрватској у овом тренутку живи око 200.000, а 270.000
Срба уведено је у бирачки списак и има сва лична документа потребна за учешће на
изборима.
– То је значајна бројка, пре свега са становишта остваривања будућих права, која би
решила низ отворених питања. Када о томе говорим, онда имам у виду питања која се
тичу повратка станарских права, питање конвалидације радног стажа, али и великог
броја неисплаћених пензија које хрватски пензиони фондови практично не признају,
питање и једног броја несталих, погинулих и киднапованих... Свакако ту је и питање
обнове, јер у неким местима нема ни комуналне инфраструктуре (путева, струје,
воде...), али ни социјалне (домова здравља, школа, вртића...), тако да је највећи део
фертилне популације спречен да се врати – каже Цуцић. Данас је, можда, најповољнија
ситуација, то што се учешће мањинских заједница у власти неће одређивати према
подацима из пописа становништва, већ према подацима из бирачких спискова. То
конкретно значи, према речима нашег саговорника, да ће Срби у свакој средини моћи
да рачунају на неколико процената више учешћа у власти него што је то био случај на
прошлим локалним изборима у Хрватској.
– Рецимо за западну Славонију, за Пакрац, уместо неких седам одсто, учешће Срба у
власти ће износити тридесетак одсто. То значи да по изборним одредбама Хрватске у
срединама где освојимо 15 одсто власти у локалној заједници и више од пет одсто у
жупанијама, можемо рачунати на доградоначелника, доначелника општине или
дожупана. То је велика ствар која ће олакшати и унапредити положај Срба. И то је већ
ситуација када можете да доносите одлуке, али и да без вас не може да се донесе
одлука – истакао је Цуцић.
Комесаријат за избеглице потрудиће се да омогући бесплатан превоз свима који желе
да оду. Зато је потребно да се пријаве до 8. маја својим удружењима, а тамо где
удружења нема, могу се обратити општинским повереницима за избеглице који ће о
томе обавестити удружења.
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– Никаква пријава неће бити могућа после 8. маја. Исто тако нећемо допустити да на
пут крену они који немају бирачко право – изричит је Владимир Цуцић.
Антрфиле:
Значај конзулата у Книну
Конзулат у Книну је врло битан. Са тог подручја можда је највећи део људи који је у
овом тренутку у избеглиштву у Србији. Тај део је сада непокривен и конзулат би био
право место за све врсте решења конзуларних активности и послова које једна држава
може да има. Ми се искрено надамо да ће се то што пре реализовати. Онда ће
комуникација са хрватским властима на терену бити далеко лакша – каже Владимир
Цуцић, комесар за избеглице.
ПОЗИВ ПРОГНАНИМА НА БОЈКОТ ИЗБОРА
Правда, 06.05.2009; Страна: 3
Удружење прогнаника Центар за комуникацију „Правда" из Параћина позвало је сва
избегла и прогнана лице да бојкотују предстојеће локалне изборе у Хрватској. Уместо
да се избеглим и прогнаним Србима из Хрватске након 18 година врате куће, станови и
пословни простори, заостале пензије, радни стаж, да им се врати или надокнади отета
покретна имовина, да се надокнади штета на приватним објектима у зонама ван војног
деловања, опет им се нуди велико и бајковито... ништа - наводи се у саопштењу за
јавност
ГЛАС ЗА СПАС
Курир, 06.05.2009; Страна: 8
Локални избори у Хрватској последња су шанса да Срби поврате своја станарска,
имовинска и сва остала права која су им одузета после рата
БЕОГРАД - Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других
удружења Срба из Хрватске, позвао је своје сународнике да се у што већем броју
одазову гласању на локалним изборима у Хрватској, који се ове године одржавају 17.
маја.
Који је циљ позива ваше асоцијације, али и коалиција избегличких удружења из
Хрватске, да се Срби масовно одазову на ове изборе?
- Ово је последња прилика да Срби узму активно учешће на локалном нивоу у
Хрватској, односно последња шанса да повратимо своја станарска, имовинска и сва
остала права која су нам одузета после рата. Ми смо два пута покушавали да преко
локалних избора у Хрватској поправимо свој положај, али због малог одзива нисмо
могли много тога да променимо.
Међу Србима из Хрватске влада велико интересовање за ове изборе. Како то
објашњавате?
- Пошто очекивану помоћ и разумевање од међународне заједнице нисмо добили, а
Србија мало тога може да учини у земљи чији председник владе Иво Санадер сматра да
су сви проблеми Срба у Хрватској решени, схватили смо да нам преостаје једино да
сами себи покушамо да помогнемо. Излазак на изборе је једина опција за бољи живот.
Захваљујући активном учествовању наше асоцијације на прошлим локалним изборима
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у Хрватској, одржаним 2005. године, Срби су у 16 хрватских општина добили власт.
Људи тамо данас живе много боље него раније.
Који је разлог досадашњег слабог одзива Срба на изборима у Хрватској?
- Расположење људи и политичка ситуација у Хрватској депримира Србе. Па није читав
народ починио злочин да на тај начин буде кажњен! Људи су изгубили веру и наду да
ће бити боље јер и после толико година живе као подстанари, док су им куће запосели
туђинци.
Да ли је због примене уставног закона о правима националних мањина у Хрватској
Србима пружена могућност да значајније учествују и у жупанијској власти?
- Наравно! То је суштина нашег залагања! Чак је и Стјепан Месић 2007. године изразио
жељу да нам помогне и рекао нам да је чињеница да смо ми највећи губитници.
Нажалост, он није имао овлашћења да мимо хрватског сабора донесе било какву
одлуку, а стање је данас можда и горе него раније...
На шта конкретно мислите?
- Захваљујући новом хрватском закону о коришћењу земљишта, велике су шансе да
Срби остану без земље. Наиме, свако ко не обрађује земљу мораће да плати казну у
износу од 1.500 евра, у супротном му се одузима. Српски демократски форум је на овај
закон упутио жалбу и сада нам преостаје да чекамо и видимо шта ће се догодити.
Иако немају организован превоз, због близине, сигурно је да ће и Срби из Славоније и
Барање желети да гласају. Шта им поручујете?
- Пошто живе близу, њима је лакше да се сами организују и дођу. Очекујем да сви Срби
са хрватским пасошима изађу на гласање, јер је то наша обавеза. Пре свега према
људима који тамо годинама живе у јако тешким условима, али и поред тога не
намеравају да напусте земљу где су им корени.
Како данас народ Хрватске гледа на становнике српског порекла?
- Осећа се мржња, мања него раније, али се осећа... Међутим, на политичкој сцени су
приметне неке промене набоље оног тренутка кад је Српска самостална демократска
странка ушла у коалицију са ХДЗ.
Антрфиле:
Хвала министру Јеремићу!
Шта мислите о најављеном отварању конзулата у Книну?
- Желим да се захвалим министру спољних послова Вуку Јеремићу, који је имао
разумевања за овај предлог избегличких удружења у Срба у Хрватској. Министар је
једини који је схватио колики значај ће имати и колико ће овај конзулат олакшати
повратак Срба у Хрватску. Али, потребно је да наша земља и Министарство за
дијаспору формирају посебан сектор који ће се бавити проблемима избеглих Срба.
Поред тога, морамо се залагати за отварање српских фирми и обезбеђивање радних
места, јер џаба све, ако људи неће имати где да раде.
Крајишки сабор уочи одласка
Како ће бити организован бесплатни полазак из Београда на гласање у Хрватску?
- Окупљање је планирано 16. маја у 18 часова, на паркингу испред Сава центра. Пре
самог одласка, тачније 9. маја, код манастира Крушедол организујемо Црквено-народни
крајишки сабор поводом прогона Срба из Западне Славоније. Ту ће, такође, сви који на
то имају право, моћи да се пријаве за бесплатан одлазак на гласање у Хрватску.
Очекујемо да Сабор посети око 10.000 људи и овом приликом позивам све
заинтересоване да нам се придруже и увеличају свечаност.
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ИЗБЕГЛИЧКО УДРУЖЕЊЕ ПОЗИВА НА БОЈКОТ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
Данас, 06.05.2009; Страна: 4
Београд - Удружење прогнаника Центар за комуникацију Правда из Параћина позвало
је јуче сва избегла и прогнана лице да бојкотују предстојеће локалне изборе у Хрватској
због још увек нерешених проблема избеглица и повратника у тој држави. Оцењује се да
је једино решење да се избегличка удружења, Скупштина и Влада Србије обједине око
захтева да Хрватска реши проблеме избеглица и прогнаника и да јој се на тај начин
блокира пут ка ЕУ, док не реши нагомилане проблеме.
ПОСЛЕДЊА ШАНСА ЗА БОЉИ ЖИВОТ СРБА
Глас Јавности, 06.05.2009; Страна: 3
Интервју Милојко Будимир, председник Асоцијације избеглиЧких и других удруЖења
Срба из Хрватске
БЕОГРАД - Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске Милојко Будимир у интервјуу за Глас позива своје сународнике да се у што
већем броју одазову гласању на локалним изборима у Хрватској, заказаним за 17. мај.
- Ово је последња прилика да Срби узму активно учешће на локалном нивоу у
Хрватској, односно последња шанса да повратимо своја станарска, имовинска и сва
остала права која су нам одузета после рата - каже Будимир.
Како објашњавате велико интересовање међу Србима из Хрватске за ове изборе?
- Пошто очекивану помоћ и разумевање од међународне заједнице нисмо добили, а
Србија мало тога може да учини у земљи чији председник владе Иво Санадер сматра да
су сви проблеми Срба у Хрватској решени, схватили смо да нам преостаје једино да
сами себи покушамо да помогнемо. Излазак на изборе је једина опција за бољи живот.
Верујете ли да ће Срби у Хрватској почети озбиљније да решавају конкретне проблеме?
- Пре свега очекујем да се реши питање повратка имовине, али и да се поправи положај
наших људи који тамо живе као подстанари. Поред тога је потребно активно
учествовање наше земље у помагању Србима.
На који начин Србија може да помогне свом народу у Хрватској?
- Потребно је да наша земља и Министарство за дијаспору формирају посебан сектор
који ће се бавити проблемима избеглих Срба. Поред тога, морамо се залагати за
отварање српских фирми и обезбеђивање радних места јер џабе све, ако људи неће
имати где да раде.
Шта поручујете Србима у Славонији и Барањи?
- Пошто живе близу, њима је лакше да се сами организују и дођу. Наравно да очекујем
да сви Срби са хрватским пасошима изађу на гласање јер је то наша патријархална
обавеза.
Организован је бесплатни полазак из Београда. Када је заказано окупљање?
- Окупљање је планирано 16. маја у 18 часова на паркингу испред Центра „Сава“. Пре
самог одласка, тачније 9. маја, код манастира Крушедол организујемо Црквено народни
крајишки сабор поводом прогона Срба из Западне Славоније. Ту ће такође, сви који на
то имају право моћи да се пријаве за бесплатан одлазак на гласање у Хрватску.
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PRESS CLIPPING
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ХРВАТСКОЈ
МИЛОРАД ПУПОВАЦ: ХДЗ СРЕЂУЈЕ ПОПИСЕ БИРАЧА
Данас, 25.04.2009; Страна: 8
Загреб - Самостална демократска српска странка најавила је јуче да ће предложити
оснивање парламентарне комисије која би утврђивала стварно стање бирачких
спискова и евиденције о пребивалишту. Потпредсједник СДСС-а Милорад Пуповац
рекао је да у томе има много незаконитости, зато што право на двојно држављанство за
собом повлачи и двојно пребивалиште, чија је посљедица око 400.000 бирача више него
што их је евидентирано пописом становништва. Пуповац сматра да ХДЗ „сређује“
пописе бирача тако што из пребивалишта незаконито брише избјегле Србе, који су
продали своје куће, станове или изгубили станарско право и на њихове адресе уписује
Хрвате досељене из БиХ.
Он је подсјетио да је из Хрватске прогнано око 150.000 Срба, који нису сами одјавили
своја пребивалишта, већ су то незаконито урадила државна тијела, иако на то немају
законско право. На њихове адресе, рекао је Пуповац, од 2002. до 2007. доселило се
више од 100.000 Хрвата из БиХ.
- Дакле, није тачно да се евиденција о пребивалишту није сређивала, већ супротно, она
се стално сређивала и то на основу јасне филозофије - дописивања и отписивања истакао је Пуповац. Он је напоменуо да је његова странка предлагала ХДЗ-у да се уведе
рок од шест до 12 мјесеци у којем би се морало опредијелити које пребивалиште
означити као примарно, али да то ХДЗ није прихватила.
СДСС ТРАЖИ ИСТРАГУ О БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА
Политика, 25.04.2009; Страна: А17
Број бирача у Хрватској је према попису бирача за око 400.000 већи него према попису
становништва
Загреб – Хрватској предстоје локални избори, па је и тема бирачких спискова актуелна.
Јуче су у Сабору одржали конференцију за новинаре представници Самосталне
демократске српске странке – њен саборски заступник Милорад Пуповац и председник
загребачког Већа српске националне мањине Саша Милошевић. Повод су оптужбе на
рачун те странке из редова владајуће ХДЗ (с којом су у коалицији) како наводно СДСС
спречава сређивање бирачког списка и доношење новог закона о пребивалишту.
Према тврдњи СДСС-а, чињенице су другачије, што су поткрепили службеним
статистичким подацима.
„Према подацима Државног завода за статистику, Државног изборног поверенства,
важећег Закона о пребивалишту и боравишту као и на основу нашег искуства, ствари
заправо стоје другачије”, рекао је Милорад Пуповац и објаснио: „Тачно је да у
Хрватској постоји разлика између броја бирача и броја становника па је за око 400.000
број бирача према попису бирача већи од броја бирача према попису становништва.
Тако је 2003, дакле две године од одржавања пописа становништва разлика била
377.955, а 2007. разлика је повећана на 434.110. Та разлика последица је континуиране

политике досељавања хрватских држављана из суседних земаља, јер се у Хрватску од
1993. до 2007. године доселило – стварно или административно – готово пола милиона
људи.”
Пуповац додаје да се према службеним подацима из Хрватске у том раздобљу одселило
скоро 150.000 хрватских држављана, а већина њих није одјавила своје пребивалиште
већ је то учинило надлежно државно тело, па се „претпоставља да су то или етнички
Срби или припадници других мањинских етничких заједница”.
У СДСС-у зато закључују да „није тачно да се евиденција о пребивалишту није
сређивала. Она се континуирано сређивала и то на основи јасне ’филозофије’ –
дописивања и отписивања”, каже Пуповац и указује да се у Хрватску само у раздобљу
од 2002. до 2007. „доселило” више од 100.000 хрватских држављана, махом Хрвата из
БиХ, а из Хрватске се „одселило” скоро 50.000 хрватских држављана, углавном Срба.
„Дакле, надлежно тело из евиденције о пребивалишту брисало је особе с примарним
(хрватским) пребивалиштем, јер је утврђено да је особа продала кућу или не живи у
стану на којем је имала станарско право, али исто тело није брисало особе са
секундарним (нехрватским) пребивалиштем, које неретко нити имају имовину нити
стан већ само адресу пријаве пребивалишта”, указује Пуповац и подсећа да је такво
„брисање” из пребивалишта незаконито, јер се може спровести само на захтев и уз
сагласност конкретне особе.
СДСС ће зато предложити Сабору оснивање Истражног поверенства са циљем да
испита шта се то дешава са бирачким списком и зашто се неки бришу из пребивалишта
без властите воље, а други дописују иако и не живе у Хрватској.
БЕСПЛАТНО У ХРВАТСКУ
Пресс, 28.04.2009; Страна: 6
БЕОГРАД - Коалиција и Асоцијација избегличких удружења у Србији организује
бесплатан одлазак на гласање на локалним изборима у Хрватску, у циљу партиципације
избеглих Срба у политичком животу те земље, саопштио је јуче Комесаријат за
избеглице. Избори у Хрватској заказани су за 17. мај, подсећа се у саопштењу.
- Ово је прилика да што масовнијим изласком на биралишта у недељу, 17. маја,
захвалимо и нашим рођацима, пријатељима, комшијама за сву помоћ коју нам пружају
из завичаја, иако и сами живе у тешким условима - додаје се у саопштењу.

БЕСПЛАТНО НА ГЛАСАЊЕ
Дневник, 29.04.2009; Страна: 8
Локални избори у Хрватској одржаће се у недељу 17. маја. Право гласа имају
пунолетни држављани Републике Хрватске, као и избегли Срби који живе у Новом
Саду а имају пребивалиште у Хрватској. Повереник за избеглице позива све
заинтересоване из града да приступе евидентирању које ће се обавити у одсеку за
избегла и прогнана лица у улици Краља Александра 14 и то 28. 29. и 30. априла и 4. 5.
6. и 7. маја од 7.30 до 15.30 часова. Превоз до биралишта је обезбсђен, а време поласка
биће саопштено благовремено. На овим изборима бирају се општински начелници,
градоначелници, жупани и њихови заменици, те већници у општинско градско веће и
жупанијску скупштину.
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ГАЈИЦА: ГЛАСАЈТЕ, МАКАР И ПРЕКО ВОЉЕ
Правда, 30.04.2009; Страна: 2
Заступник Самосталне демократске српске странке у Сабору Хрватске Ратко Гајица
позвао је све избегле Србе да гласају на локалним изборима у Хрватској 17. маја макар
им, како је рекао, „то било и преко воље".
- Срби у Хрватској су концентрисани у неколико средина које нису довољно развијене.
Да би се такво стање про, менило, мора се утицати на власт, поготову на локалну власт,
и зато је битно наше учешће на изборима - поручио је Гајица.

ГЛАС ЗА СРПСКУ БУДУЋНОСТ
Глас Јавности, 30.04.2009; Страна: 2
Коалиција Удружења избеглица из Хрватске апелују на сународнике
Предстојећи локални избори у Хрватској, заказани за 17. мај, представљају велику
шансу за повећање политичког утицаја српске националне заједнице у тој земљи
БЕОГРАД - Предстојећи локални избори у Хрватској, заказани за 17. мај, велика су
шанса за српску заједницу да повећа свој политички утицај у општинским и
жупанијским управама, поручили су представници 47 избегличких удружења. Према
речима Миодрага Линта, председника Коалиције удружења избеглица из Хрватске,
нарочито је важно да Срби из Хрватске изађу локалне изборе јер ће њихов глас у
многоме помоћи да њихови рођаци, пријатељи и комшије у Хрватској имају своје
представнике у локалној самоуправи.
- Чињеница је да се Хрватска налази пред уласком у ЕУ, а то је управо шанса за српску
националну заједницу да, осим културне аутономије, има и праву политичку моћ у
одлучивању. У Хрватској, према последњем попису, има 250.000 Срба и 40.000 оних
који су уписани у бирачки списак, а живе у Србији. Једна смо од најбројнијих
националних мањина у Европи. Позивамо нашу сабраћу и сународнике да, иако им је
тешко, на изборе изађу из позитивног ината јер је то пут ка разрешењу свих недаћа и
мука с којим се Срби из Хрватске сусрећу у последњих двадесетак година - објашњава
Линта.
Председник заједнице Удружења избеглица Раде Матијаш сматра да Срби морају бити
јединствени и наћи времена да изађу на изборе јер је то дужност и обавеза за будуће
генерације.
- Оловка и гласачки листић су наше оружје. Ситуација је таква да сада у Книну има
осам већника и да без Срба не може функционисати општинска власт. Тако је и у
Братунцу, Грачацу, Бенковцу, а надамо се да ће после избора утицати на власт у
Шибенику, Осијеку и Вуковару. Довољан број места у локалној самоуправи обезбедио
би и увођење ћирилице, па би тако на саобраћајним таблама имена градова била
исписана и на ћирилици, а то је велики помак - уверава Матијаш. Ратко Гајица,
посланик СДС-а у хрватском Сабору, истиче да је положај Срба у Хрватској далеко од
доброг, али да је учињен напредак.
- Морамо анимирати младе на повратак јер је чињеница да је међу повратницима
огроман проценат старијег становништва. Како бисмо опстали, неопходан је млади
кадар, али морају да се створе услови - запослење. Европска инвестициона банка
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заинтересована је да улаже у сектор пољопривреде и занатство и тако упосли на
десетине хиљаде наших млађих сународника - закључује Гајица.
Антрфиле:
Повратак српске тробојке у Книн
Представници избегличких удружења поздравили су потез министра спољних послова
Вука Јеремића за отварање конзулата Србије у Книну.
- Осим техничких послова које ће обављати ово конзуларно представништво, за нас ће
имати симболичан карактер јер ће се по први пут после „Олује“ опет вијорити српска
тробојка у Книну. Народу који тамо живи вратиће се вера да њена матица брине за
њихове потребе и интересе - наглашавају чланови Удружења.
Бесплатно на гласање
Избеглицама из Хрватске које живе на територији Србије, а желе да остваре бирачко
право биће обезбеђен бесплатан превоз до бирачких места у Книну, Бенковцу,
Обровцу, Грачацу, Кореници, Топуском, Дворима, Слуњу, Војнићу, Пакрацу, Глини,
Окучанима, Плашкима, Плитвичким језерима, Ервенику и Дрнишу. За све додатне
информације заинтересовани могу позвати на телефоне Удружења избеглица 011/2429-730, 011/24-20-790.
ИДЕМО ДА ПОБЕДИМО
Курир, 30.04.2009; Страна: 15
Локални избори у Хрватској, заказани за 17. мај, велика шанса за избегле Србе да
повећају свој утицај у местима у којима су у већини
БЕОГРАД - Предстојећи локални избори у Хрватској, заказани за 17. мај, велика су
шанса за избегле Србе да повећају свој политички утицај у општинским и жупанијским
управама у којима су у већини, поручили су представници 47 избегличких удружења са
ових простора. Према речима Миодрага Линта, председника Коалиције удружења
избеглица из Хрватске, нарочито је важно да Срби изађу на изборе, јер ће њихов глас
помоћи да њихови рођаци, пријатељи, комшије у Хрватској имају своје представнике у
локалној самоуправи.
- Хрватска се налази пред уласком у ЕУ, а то је управо шанса за српску националну
заједницу да, осим културне аутономије, има и праву политичку моћ у одлучивању. У
Хрватској, према последњем попису, има 250.000 Срба и 40.000 оних који су уписани у
бирачки списак, а живе у Србији. Једна смо од најбројнијих националних мањина у
Европи. Позивамо нашу сабраћу и сународнике да, иако им је тешко, на изборе изађу из
позитивног ината јер је то пут ка разрешењу свих недаћа и мука са којима се Срби из
Хрватске сусрећу у последњих двадесетак година - истиче Линт, напомињући да Срби,
уколико их изађе у довољном броју, имају реалне могућности да имају своје
председнике општина, начелнике, али и градоначелнике.
Раде Матијаш, председник заједнице удружења избеглица који живе у Србији, сматра
да Срби морају бити јединствени и наћи времена да изађу на изборе, јер их на то
обавезују будуће генерације.
- Оловка и гласачки листић су наше оружје. Ситуација је таква да сада у Книну има
осам одборника Срба и да без њих не може функционисати општинска власт. Тако је и
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у Братунцу, Грачацу, Бенковцу, а надамо се да ћемо после избора утицати на власт у
Шибенику, Осијеку, Вуковару... Довољан број Срба у локалној самоуправи успео би да
уведе ћирилицу, па би тако на саобраћајним таблама имена градова била исписана и на
нашем писму, а то је велики помак - уверава Матијаш. Ратко Гајица, посланик у СДС у
хрватском Сабору, истиче да је положај Срба у Хрватској далеко од доброг, али да је
учињен напредак јер више не постоји бојазан да ће вас хапсити, пребијати на улици и
малтретирати.
Антрфиле:
Одлична идеја конзулат у Книну
Представник избегличких удружења поздравили су намеру Вука Јеремића, министра
спољних послова, да се у Книну отвори конзулат Србије.
- Осим техничких послова које ће обављати ово конзуларно представништво, за нас ће
имати симболичан карактер, јер ће се први пут после "Олује" опет вијорити српска
тробојка. Народу који тамо живи вратиће се вера да матица брине за њихове потребе и
интересе - наглашавају представници свих удружења.
Бесплатно на гласање
Избеглицама из Хрватске који живе на територији Србије, а желе да остваре своје
бирачко право биће обезбеђен бесплатан превоз до бирачких места у Книну, Бенковцу,
Обровцу, Грачацу, Кореници, Топуском, Дворима, Слуњу, Војнићу, Пакрацу, Глини,
Окучанима, Плашкима, Плитвичким језерима, Ервенику, Дрнишу. За све додатне
информације заинтересовани могу позвати телефоне Удружења избеглица 011/24-29730, 011/24-20-790.
ИЗАЂИТЕ НА ИЗБОРЕ
Вечерње Новости, 30.04.2009; Страна: 4
ПОРУКА СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
Председник Коалиције избегличких удружења у Србији Миодраг Линта позвао је све
избеглице из Хрватске које живе у Србији да у што већем броју изађу на предстојеће
локалне изборе у Хрватској 17. маја јер је то једини начин да остваре своја права у тој
земљи.
УЧЕШЋЕМ У ВЛАСТИ ДО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Данас, 30.04.2009; Страна: 13
Позив

Србима

избеглим

из

Хрватске

да

изађу

на

локалне

изборе

Београд - Председник Коалиције избегличких удружења у Србији Миодраг Линта
позвао је јуче све избеглице из Хрватске које живе у Србији да у што већем броју изађу
на предстојеће локалне изборе у Хрватској 17. маја јер је то једини начин да остваре
своја права у тој земљи.
- У наредних неколико година се отвара могућност да наши земљаци крену у процес
решавања својих имовинских, статусних, стечених и других права. Да бисмо та права
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могли остварити, треба да снажно партиципирамо у властима на локалном нивоу у
Хрватској - рекао је Линта на конференцији за новинаре у Београду. Он је додао да ће
Хрватска, „која се ближи уласку у ЕУ“, у складу са европским стандардима ићи ка
децентрализацији, па ће тако значајан део овлашћења бити у рукама начелника,
градоначелника и жупана на локалном нивоу.
Линта је истакао да ће тако избегли хрватски Срби, поред тога што ће моћи да се боре
за своја права преко својих изабраних представника на локалном нивоу, „пружити пуну
подршку Србима који су остали у Хрватској“, јер је „наш циљ успостављање снажне
везе између два дела истог народа“.
С тим се сложио посланик СДСС-а у хрватском Сабору Ратко Гајица који је истакао да
је потребно развити програм регионалног развоја да би простори на којима живе Срби
били погодни за нормалан живот. Додао је да је то могуће само ако Срби буду имали
утицај на власт, што се остварује учешћем на изборима и ако се у Хрватску врате млади
људи.
Гајица је рекао да је хрватско министарство регионалног развоја доделило од укупно
12,5 милиона куна, чак осам милиона Србима за пројекте регионалног развоја. Он је,
такође, изјавио да је превазиђен проблем око бирачких спискова са хрватским
властима, које су донеле одлуку да ти спискови у свим локалним срединама буду
кориговани у односу на број Срба у попису становништва, јер у попису бирача има 7080.000 Срба више.
Антрфиле:
Бесплатан превоз на гласање
Локални избори у Хрватској биће одржани 17. маја, а сви Срби из Хрватске који имају
бирачко право моћи ће до 8. маја да се пријаве за бесплатан превоз до бирачких места
на подручјима северне Далмације, Лике, Кордуна, Баније и западне Славоније у
просторијама Удружења избеглица у Београду, у Улици краљице Марије 47/2 и
Ломиној 4.

ПОЗИВ НА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Правда, 28.04.2009; Страна: 6
Асоцијација избегличких удружења, уз подршку Комесаријата за избеглице Србије,
организоваће бесплатан одлазак хрватских држављана који живе у Србији на локалне
изборе у Хрватској 17. маја 2009. године.
- Организованим изласком на изборе, осим што помажемо својим најближим рођацима,
помажемо и сами себи у остварењу својих многобројних нерешених питања. Изласком
на биралишта остварујемо и једно од основних права да бирамо и будемо бирани у
местима широм нашег завичаја - наводи се у поруци.

ПРИЈАВА БИРАЧА ЗА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Данас, 28.04.2009; Страна: 18
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Градски повереник за избеглице Слободан Вукашевић позвао је избеглице из Хрватске
да се евидентирају за предстојеће локалне изборе у суседној држави који ће се одражти
17. маја.
Право гласа имају сви пунолетни држављани Републике Хрватске, како избегли Срби
тако и други хрватски држављани који живе у Новом Саду, а имају пребивалиште у
Хрватској.
Евидентирање бирача обавиће се у просторијама Одсека за избегла и прогнана лица у
Краља Александра 14, и то данас, 29. и 30. априла, као и 4, 5, 6. и 7. маја у радно време
Градске управе - од 7.30 до 15.30 часова. Они који желе да се пријаве за локалне изборе
у Хрватској треба да понесу особну исказницу или путовницу. У Одсеку за избегла и
прогнана лица истичу да ће бити обезбеђен превоз до бирачких места, а време поласка
аутобуса биће благовремено саопштено.
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PRESS CLIPPING
-СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЧКE ПОРОДИЦE НА УБУ-

СТАНОВИ ЗА 18 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА НА УБУ
Политика, 25.04.2009; Страна: А9
Уб – Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић уручио је јуче на Убу кључеве 18
станова избегличким породицама из Хрватске и Босне и Херцеговине са
пребивалиштем на територији Србије. Избеглички станови на Убу налазе се у
такозваној Тодоровићевој згради подигнутој у центру вароши на месту где се раније
годинама налазило старо Среско начелство, а потом интернат Учитељске школе.
Изградња те зграде трајала је више од десет година, а била је спорна због
нерашчишћених имовинско-правних односа пекара Михаила Тодоровића, општине Уб
и Комесаријата за избеглице Србије, па је на крају постигнут договор да Тодоровић
добије шест, а Комесаријат за избеглице 36 станова, док су локали у приземљу раније
продати као пословни простор. Станови су избеглицама били подељени још 2000.
године, али до сада није било могуће уручити кључеве њиховим станарима.
РАСЕЉЕНИМА 1.000 СТАНОВА
Вечерње Новости, 25.04.2009; Страна: 6
Јован КркобабиЋ уруЧио избеглицама ДРАГОЦЕНЕ КЉУЧЕВЕ
На Убу до краја године још 18 породица под кровом
УБ - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић уручио је јуче кључеве 18 станова
намењених избегличким породицама у Убу. Уручујући, симболично, уз кључеве и
црвену јабуку, Кркобабић је најавио да ће у наредних месец дана и преосталих 18
станова у згради у центру Уба бити додељено на коришћење избеглицама и социјално
угроженим породицама.
У санацију постојеће зграде некадашњег старог интерната, Комесаријат за избеглице
уложио је 10 милиона динара. Општини Уб, која је у реновирање зграде уложила два
милиона динара, за уступљено градско грађевинско земљиште припада шест станова.
- Ове године, избеглицама ће бити додељено око 1.000 станова у градовима и
општинама широм Србије, како би што пре изашли из колективног смештаја - рекао је
Кркобабић. - Доделом станова, свакако, не решавају се њихови проблеми, али се ипак
доприноси да муке које су их снашле буду бар мање.
АПЛАУЗ
Ало!, 25.04.2009; Страна: 7
Потпредседник Владе Јован Кркобабић уручио је у Убу кључеве 18 станова за
избегличке породице из Хрватске и БиХ

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц - Србија, 27.04.2009; Страна: 1
УБ
Првих 18 избегличких породица из Хрватске и БиХ са пребивалиштем на територији
Србије добили су кључеве од станова у такозваној Тодоровићевој згради у центру Уба.
Изградња те зграде трајала је више од десет година, а била је спорна због
нерашчишћених имовинско-правних односа између њеног инвеститора Михаила
Тодоровића, општине Уб и Комесаријата за избеглице Србије. Преосталих 18
избегличких станова биће подељено у року од два месеца.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц - Србија, 27.04.2009; Страна: 1
УБ
Првих 18 избегличких породица из Хрватске и БиХ са пребивалиштем на територији
Србије добили су кључеве од станова у такозваној Тодоровићевој згради у центру Уба.
Изградња те зграде трајала је више од десет година, а била је спорна због
нерашчишћених имовинско-правних односа између њеног инвеститора Михаила
Тодоровића, општине Уб и Комесаријата за избеглице Србије. Преосталих 18
избегличких станова биће подељено у року од два месеца.

