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КЉУЧЕВЕ СТАНОВА ДОБИЛО 47 ПОРОДИЦА
ИЗБЕГЛИХ И РАТНИХ ИНВАЛИДА
Пресс, Датум : 10.10.2009, Страна : 15
ВАЉЕВО - У зграду за социјално становање у ваљевском насељу Пети пук јуче је
усељена 41 породица. Станови су намењени избегличким и социјално угроженим
породицама, које ће плаћати месечну кирију од 1,2 евра по квадрату стамбеног
простора. Италијанска влада је у пројекат социјалног становања у Ваљеву до сада
уложила 627.000 долара, а после усељења у зграду, у градску касу биће уплаћено
преосталих 75.000 долара.
Поред избегличких и сиромашних породица, разлога за радост јуче је имало и шест
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, којима су уручени кључеви
станова у згради социјалног становања на Тргу владике Николаја у Новом насељу.
ШЕСТ СТАНОВА ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ
Глас Јавности, Датум : 10.10.2009, Страна : 15
ВАЉЕВО - У Ваљеву је јуче додељено шест станова из средстава Националног
инвестиционог плана (НИП) ратним војним инвалидима и породицама палих
бораца, као и кључеви од 42 стана избеглим и социјално угроженим лицима.
Станови су изграђени у згради за социјално становање, на Тргу владике Николаја у
Ваљеву. За изградњу тих станова утрошено је 30 милиона динара.
Иначе, у ову зграду, површине 800 квадратних метара, током прошле године
уселило се већ десетак породица. Кључеви од 42 стана, изграђених у насељу Пети
пук, уручени су јуче избеглим и социјално угроженим лицима. Ова зграда изграђена је
захваљујући помоћи Владе Италије, кроз програм који у Србији спроводи организација
Хабитат.
СТАМБЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 10.10.2009, Страна : 7
Повереништво Републичког комесаријата за избеглице у Крушевцу спроводи
конкурс кроз који би избегли из Хрватске и Босне и Херцеговине могли да добију
средства за куповину домаћинстава са окућницом у околини Крушевца.
Избегла лица за откуп домаћинстава могу да се пријаве до 2. новембра. Право на
то имају сви који су закључно са 2. октобром имали статус избеглица и они који су
некада имали тај статус, а у међувремену су постали држављани Србије.

С УГОВОРОМ ПО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Дневник, Датум : 10.10.2009, Страна : 9
Од данас на Грађари “Драгојловић” у Сремским Карловцима избеглице и интерно
расељени с Косова и Метохије, који су се настанили у овом месту, могу да преузму
грађевински матријал који су добили од Комесаријата за избеглице за завршетак
или адаптацију кућа. Добитници овог вида помоћ и, њих 12, с уговорима које су
прексиноћ потписали у карловачкој општини, треба да оду код власника
стоваришта и договоре се о испоруци материјала за који су раније доставили
спецификацију. Од тренутка договора, добављач је дужан да у року од два дана набави
матријал, а избеглице да га за четири месеца уграде.
Комесаријат за избеглице доделио је карловачкој општини у августу као једној од
локалних самоуправа које су започеле израду локалног акционог плана 1,5
милиона .
Према одлуци дародавца, општина је расписала конкурс на који се пријавило 35
кандидата. Изабрано је 12, од којих је пола добило паре за адаптацију, а пола за
завршетак кућа у распону од 70.000 до 250.000 динара.
ЧИСТЕ ТУЗЛУ ОД СРБА
Ало!, Датум : 10.10.2009, Страна : 3
ТУЗЛА - Бошњачке власти не само да опструишу повратак избеглих Срба у Тузлу
већ настављају присилно исељавање и оних 8.000 који су се вратили у предратна
места живљења. „Малобројни Срби који су се вратили на подручје Тузле, Челића,
Калесије и Растошнице најавили су поновно исељавање, овај пут трајно, јер не
могу да опстану“, рекао је председник Савеза удружења избеглих и расељених РС
Вељко Стевановић.

РЕЗУЛТАТ ПОВРАТКА НА КОСМЕТ ПОРАЖАВАЈУЋИ
Политика, Датум : 10.10.2009, Страна : А6
Резултати повратка расељених су поражавајући, што потврђује податак да се на
Косово и Метохију ове године вратила само 61 особа од неколико хиљада оних
који су на попису изразили спремност да се врате, упозорили су јуче учесници скупа
о расељенима, преноси агенција Бета.
На округлом столу „Шта након регистрације интерно расељених за повратак”,
представник УНХЦР-а Давор Рако подсетио је да се на недавном попису, који је
углавном обухватио расељене из колективних центара, за повратак на Космет под
постојећим условима изјаснило 1.212 породица са 4.706 чланова од којих је пола
одустало у последњем моменту.
„Ове године смо били неуспешни и тој чињеници морамо погледати у очи. До сада
је враћена 61 особа и колико год да их вратимо до краја године биће мало. Чак и да
половина од пријављених не жели да се врати имамо неколико хиљада који хоће. Ако
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тако погледамо, морамо признати да нисмо успели”, казао је Бојан Анђелковић,
помоћник министра за КиМ.
ЧАК И КОНОБАРИ У ИЛЕГАЛИ
Вечерње Новости, Датум : 10.10.2009, Страна : 7
ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ИНСПЕКТОРИ РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
ОТКРИЛИ 3.582 РАДНИКА НА ЦРНО
Највише прекршаја у угоститељству. Годишњи губитак око четири милијарде динара
ПОСЛОДАВЦИ у време кризе све више ангажују раднике "на црно", а плату у
коверти најчешће примају трговци, конобари, грађевинци и текстилни радници.
Републичка инспекција рада од нове године до данас обавила је скоро 26.000 надзора.
Инспектори су проверили 222.801 радника, а њих 3.582 затекли су на илегалном раду.
У Републичком инспекторату за рад напомињу да су процене о раду "на црно"
веома различите и да се крећу од 300.000 до чак 600.000 радника. У илегални рад,
осим класичног запошљавања без уговора, инспектори убрајају и неуплаћивање
доприноса, исплату зараде испод утврђеног минимума, давање плате "на руке",
неуплаћивање прековременог рада...
- После наших контрола, власници предузећа су добили налог да те раднике упосле у
складу са законом. Тако је чак 2.607 засновало радни однос, што је више од две трећине
затечених у раду "на црно" - кажу у Иинспекторату.
У Министарству рада и социјалне политике додају да су инспектори од јануара до краја
септембра ове године исписали скоро 4.000 решења у којим траже отклањање
неправилности, као и да су потписали скоро 2.000 захтева за покретање прекршајног
поступка и поднели 11 кривичних пријава.
Радом "на црно" највише су угрожени млади, неквалификовани радници,
избегли, расељени... Као главне разлоге због којих се овако послује, илегални радници,
као и њихове газде, наводили су страх од недостатка посла, високе порезе и доприносе,
мале зараде из редовног радног односа...
У Унији послодаваца Србије истичу да сива економија тренутно захвата 33,9 бруто
националног дохотка.
- Буџет Србије је годишње у губитку између 3,5 и 4,2 милијарде евра, које се кроз
ПДВ и порезе на зараде и остале таксе не сливају у буџет - закључује Драгољуб
Рајић из УПС.
Антрфиле : МАЛЕ КАЗНЕ
СЛУЖБЕ које се баве надзором у области радних односа наводе и да је сива економија
у узлету и због тога што су мере за њено сузбијање недовољно ефикасне. Казне које се
досуђују су често симболичне. На пример, уколико је предвиђена санкција до милион
динара одређују се износи од 10.000 динара.
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ЏАКУЛА КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Правда, Датум : 10.10.2009, Страна : 2
Вељко Џакула, председник Српског демократског форума, најавио је у Загребу да
ће се кандидовати за председника Хрватске. Као разлог за кандидатуру, Џакула
наводи жељу да у средиште пажње јавности до веће делове Хрватске од посебне
државне бриге, који и после десет година остављају слику пусте земље, док је
повратак Срба још увек симболичан, јер су се углавном вратили старији људи
који нису радно активни. Кандидатуру Вељка Џакуле подржале су Демократска
партија Срба, Српска народна странка и Нова српска странка.
АКЦИЈА - РУЧАЈ И ПЛАТИ ПО ЖЕЉИ
Политика, Датум : 10.10.2009, Страна : А22
За породицу с Косова сакупљено 100.000 динара у ресторану „Литл беј"
Ресторан „Литл беј" у Доситејевој улици и добротворни фонд „Ана и Владе
Дивац" (ХОД) објавили су пре десет дана заједничку хуманитарну акцију коју ће
спроводити у оквиру кампање „Можеш и ти", а према речима Дејана
Богдановића, директора ресторана, за смештај седмочлане породице избегле са
Косова до сада је скупљено више од 100.000 динара. Средства за куповину куће
породици Воштић која десет година живи у колективном центру, ресторан „Литл
беј" сакупља понедељком, из добровољних прилога које муштерије остављају
уместо цене оброка.
Одзив гостију минулог понедељка био је нешто већи него док смо тог дана пословали
уобичајено, а упечатљиво је изненађење гостију када сазнају да свој ручак или вечеру
не морају да плате већ им је остављено да произвољно донирају онолико колико желе
за породицу Воштић. Неки су били заиста запањени кад смо им објаснили циљ наше
акције па су оставили готово пет пута више новца него што би иначе платили за вечеру.
Када смо сличну акцију својевремено покренули у нашем ресторану у Лондону,
затицали смо редове људи који понедељком стоје испред улаза и чекају на ред за сто
објаснио је Богдановић најављујући и предстојећег понедељка плаћање ручка по жељи
гостију.
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ПОНОВО СЕ КУЋЕ СРБИ У РУДНИЦАМА
Политика, Датум : 11.10.2009, Страна : А1
До школе 20 километара, код лекара у Осојане, а по намирнице у Косовску Митровицу
Косовска Митровица – Богдан Дашић (45) први је Србин који се у мају ове године
вратио у село Руднице надомак Клине. Месец дана касније стигли су његова супруга
Снежана и деца Срђан (13), Цвета (11) и Маја (10). „Нисам могла да препознам
двориште, њиве, плакала сам заједно са децом. Али све је лакше и подноси се када
знаш да ћеш заноћити у својој кући. Тешко нам је, јер од оно мало пара колико
примамо, то Богдан да за лекове. Иде на контролу у Београд, јер му је уграђен
пејсмејкер”, прича Снежана док се крај ње мота њихово троје деце.
Дашићи су једна од четири породице која се у Руднице вратила после равно 10
година проведених у избеглиштву. Поред њих, у куће саграђене донацијом владе
Велике Британије, стигле су и породице Шиљковић, Вулић и Божић, укупно 20
људи. Некада је ту живело 120 Срба. Комшије су им Албанци, Ашкалије, Египћани,
који су ту живели и раније. Куће које су Србима саграђене много су мање него што су
некада биле њихове. Још су неомалтерисане, а опремљене су најнужнијим намештајем
– креветом, шпоретом, фрижидером, понека кућа има телевизор.
Дашићи су били у Крушевцу, а чезнули су за даном када ће се вратити на своје. „Пре
десетак година, 17. јуна, наврат-нанос изашли смо из села. Тешко се живи у изгнанству.
Једва смо састављали крај с крајем, а требало је и кирију да плаћамо”, каже Богдан док
гледа рушевине двоспратне куће у којој је до избијања сукоба живео с женом, децом,
мајком и браћом. Мајка му је, каже, од туге умрла, а брат му је, претпоставља,
киднапован.
„Први пут сам после ’99. у село крочио 2005. године, у пратњи Кфора. Ту надомак ове,
сада порушене куће, угледао сам хумку. Посумњао сам да можда није мој брат
сахрањен. Покушавао сам у неколико наврата да разговарам са странцима како бисмо
гроб откопали. Једном су то и покушали, али рекли су да ту ништа нема. Сам сам то
учинио и наишао на кости. Чекам резултате ДНК. Нећу да верујем да ми је брат нестао,
али ако јесте биће ми лакше да ми кажу да је и кости оставио на својој земљи”, додаје
Богдан.
Он је некада радио као возач у предузећу „Мируша” у Клини, а сада цела
породица живи од 8.000 динара социјалне помоћи коју добијају из Србије. Поред
троје деце породице Дашић у селу је још само једно дете. Ученици су седмог, петог и
четвртог разреда, а иду у школу у село Бича, удаљено 20 километара. Тамо и назад
сваки дан их вози наставник из те школе. Кажу да воле да иду у школу.
Тамо се друже, има више деце. Недостају им свеске, а волели би да добију компјутер.
„Када је лепо играмо лопте, а с првим мраком пошто напишемо задатке, гледамо
телевизију. Рано легнемо”, прича црнооки Срђан, ученик седмог разреда. Из овог села
код лекара се иде у Осојане, а по брашно, со и хлеб у Косовску Митровицу. Причају да

су им најближи Срби монахиње из манастира Будисавци, који се налази на око 2,5
километра од села.
Тек насутим путем пролазимо кроз село, и са леве и са десне стране могу се видети
порушене српске куће. Срби који су се вратили кажу да за сада немају проблема с
комшијама. Чак су долазили и на кафу. На излазу из села, у осами је
новосаграђена кућа Благоја Шиљковића. Живи сам. Болестан је, а десет година је
провео „тамо у Винчи, код Београда”.
„Види, дете, шта сам дочекао. Некада сам био други газда у целој општини Клина. Овде
у овој порушеној кући, која је имала 140 квадрата, живело је нас двадесет петоро. Нас
пуно, али глас се није чуо. И тако све до рата. Имао сам тридесет два грла говеда, шест
свиња, више од тридесет кошница са пчелама, а да не причам да су ми амбари били
пуни, летину смо једва скупљали. Сви су овде били вредни и радни. Али покоси нас
овај проклети рат”, прича Благоје, којем је 79. година.
Срби кажу да су уплашени гласинама да ће Београд да укине социјалну помоћ од
које живе. Уздају се у Расима Љајића, министра за социјална питања, да ће им
помоћи. Повратнике у Рудницама су до сада посетили само Албанци, српски
представници који партиципирају у косовским властима и припадници Кфора и
полиције. Излазимо из села док за нама тандрчу коњске запреге, а за њима трче весела
албанска деца.

ОД НУЛЕ ДО „МАРИНЕ-ДРИНЕ"
Политика, Датум : 11.10.2009, Страна : А32
Иво Корче из Горажда, током рата препливао до Новог Горажда и уз два кредита
успео да створи солидан породични посао.
Ново Горажде - Предузимљиви и сналажљиви Иво Корче, један од
малобројнихпредратних Словенаца у Горажду а данас становник Новог Горажда,
кренуо је од нуле и успео да створи примеран породични бизнис. Уз два кредита од
35.000 марака, Ивек, како га сви зову, успео је да на, до пре пет година, запуштеној
бали Дрине да изгради кућу, а затим и угоститељски објекат „Марина-Дрина".
- Из Горажда сам ратне 1994. године, допливао реком Дрином у своју марину, овде у
Ново Горажде, где сам из почетка почео да се кућим са мајком Олгом и оцем Јанезом,
прича Корче. Каже, тешко му је кад се сети ратних времена у Горажду и чињенице да је
и он са бројним Србима који су остали у том граду, морао да бежи.
- Са једном колегиницом у лето 1994, као што је то претходно урадила група Срба,
мојих познаника из Горажда, одлучио сам да пливајући Дрином неких четири
километра пребегаем на територију коју су контролисали гораждански Срби, прича
Корче. Каже да је, за разлику од многих који су подизали знатно веће кредите и
трошили их чак и на коцку, а које им данас враћају жиранти, сваку марку узидао у
„Марину Дрину".
- Планирам да урадим мању марину са везовима за десетак чамаца, јер је овде
Дрина још од 1989. претворена у језеро Хидроелектране „Вишеград", а затим да
уредим и мању рибарску стазу. Иначе, у парку уз обалу већ сам поставио столове и
отворени роштиљ, које дајем на услугу посетиоцима, казује Корче. Мајка Олга и отац
Јанез су му, каже, десна рука и помажу у свим пословима. Пре рата Иво Корче је у
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Горажду неко време радио у грађевинском предузећу, Дрина", вде су и његови
родитељи стекли пензију, а затим је био цвећар.
- Након последњег рата у Новом Горажду ваљало је нешто радити од чега би се живело.
Тако сам створио мању фарму кока носиља. Овде сам основао сам „Марину.Дрину".
Било је тешко, али захваљујући раду и помоћи пријатеља, урадио сам доста и остварио
младалачки сан, закључује Иво Корче.
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PRESS CLIPPING
Понедењак 12.10.2009. год.

НЕЗВАНИЧНЕ ПРОГНОЗЕ - 16:15 ЗА КОСОВО
Данас, Датум : 12.10.2009, Страна : 2
Пред Међународним судом правде 1. децембра почиње расправа о косовској
независности
Београд - Јавна расправа о легалности једнострано проглашене независности
Косова пред Међународним судом правде биће одржана 1. децембра и очекује се да
ће трајати десетак дана.
Представницима Београда и Приштине, како је најављено, биће дато по три сата да
изложе своје аргументе, док ће осталих 29 држава које су се пријавиле за учешће у
расправи имати по 45 минута. На саслушању пред МСП, први пут би требало да говоре
свих пет сталних чланица Савета безбедности. Очекује се да ће САД, Велика
Британија и Француска подржати независност Косова, а да ће се томе
супротставити Кина и Русија.
У првој фази процеса, писане изјаве доставило је 36 држава - Чешка Република,
Француска, Кипар, Кина, Швајцарска, Румунија, Албанија, Аустрија, Египат,
Немачка, Словачка, Русија, Финска, Пољска, Луксембург, Либија, Велика
Британија, САД, Србија, Шпанија, Иран, Естонија, Норвешка, Словенија,
Литванија, Јапан, Бразил, Ирска, Данска, Аргентина, Азербејџан, Малдиви,
Сијера Леоне, Боливија и Венецуела.
Косовски Албанци су своју изјаву доставили као посебна категорија, будући да Косово
није чланица Уједињених нација.
У другој фази 14 држава доставило је коментаре на писане изјаве других држава,
укључујући Француску, Норвешку, Кипар, Србију, Аргентину, Немачку,
Холандију, Албанију, Словенију, Швајцарску, Боливију, Велику Британију, САД
и Шпанију.
У незваничном пребројавању, које су претходних седмица помињали западни
дипломати, наводи се да ће независност Косова подржати представници 16
држава, док ће став Београда да је једнострано проглашење независности Косова
противно међународном праву подржати 15 држава.
Министар спољних послова Србије Вук Јеремић уверен је да ће Међународни суд
правде у Хагу донети одлуку да је Косово нелегално прогласило независност и да ће,
иако мишљење Суда није обавезујуће, саветодавно мишљење онемогућити даље
признавање независности Косова. Он је изјавио медијима да после одлуке у корист
Србије Косово неће моћи да буде члан ниједне међународне институције, а Београд ће
добити шансу да опет седне за преговарачки сто са властима из Приштине.
- Косово и они који подржавају независност Косова биће у ситуацији да имају трајно
полудефинисано или недефинисано статусно стање, које ће са одлуком Међународног
суда правде трајати у недоглед. Са друге стране, Србија ће бити спремна да у сваком
тренутку без предуслова седне за сто и да разговара о постизању решења које ће бити

прихватљиво за Београд и за Приштину, самим тим и за Савет безбедности - рекао је
Јеремић.
Како је најављено у Приштини, највише привремене институције Косова ускоро ће
формирати тим стручњака за одбрану интереса Косова пред МСП, а уколико затреба
ангажоваће и стране експерте.
- Мишљење МСП биће правног карактера који има политички утицај. Одлука суда неће
бити категорички утврђена у једном правцу. Суд ће извесно изнети став да је
једнострано проглашена независности против међународног права, али ће исто тако
узети у обзир да је Србија на делу своје територије који жели да се отцепи применила
силу. Тиме се неусклађеност једнострано проглашене независности релативизује - каже
за Данас Радослав Стојановић, стручњак за међународно право.
Он истиче да је циљ МСП да реши један међународни спор односно да обезбеди
решење.
- Очекујем зато да ће суд усмерити обе стране на преговоре о питањима спора. То
не морају да буду преговори о статусу него о низу других техничких питања, као
што је рецимо шта учинити са 200.000 Срба који су напустили Косово под
претњама, односно на силу - оцењује Стојановић.
Шкељзен Малићи, политички аналитичар из Приштине, сматра да ће МСП, пре свега,
формирати свој став о независности Косова на основу аргумената, а не под политичким
притисцима.
- Претпостављам да ће суд размотрити аргументе земаља које су се пријавиле за
учествовање у јавној расправи и на основу њих формирати свој став. То што се на
страни Србије налази 16, а на косовској 15 земаља, не говори ништа о крајњем
исходу, јер није реч о спортској утакмици - каже Маљићи за Данас. Уколико МСП
буде донео одлуку под политичким притисцима, онда је позитиван исход на страни
Косова, јер, како оцењује наш саговорник, међу земљама које подржавају независност и
које су у прилог том ставу приложиле суду аргументе, налазе се најутицајније и најјаче
светске силе. То, међутим, каже Маљићи, није случај са Србијом, која има подршку
мање развијених земаља.
- Преговори су за косовске званичнике окончани. Београд би желео њихово обнављање.
Будући да су светске силе стале иза независности, није реално очекивати да ће оне
гурнути Косово у нове преговоре о статусу - закључује Маљићи.
За доношење саветодавног мишљења Међународног суда правде не постоје рокови, а у
пракси одлучивање судија траје месецима. Мишљење Међународног суда правде у
Хагу најраније ће се чути за шест месеци, мада процес у суду може да потраје и две
године.
Антрфиле : Тим Џуда: И шта онда?
„МСП је ипак само саветодавно тело. Верујем да ће дати неко мишљење које неће бити
баш најјасније, односно да ће истаћи да је Косово, иако није било република, ипак
имало одређене федералне надлежности. Такође, мислим да ће истаћи чињеницу да су
1999. Албанци морали да беже с територије Косова. Можда ће судије бити подељене. У
сваком случају, на крају, верујем да ће ствари бити нешто повољније за Србију, али не
у потпуности. И шта онда? Ништа. На пример, МСП је дао саветодавно мишљење да је
израелска безбедносна баријера илегална, и шта је тада било? Ништа. Мислим да је,
што се тиче Србије, циљ да одлука МСП послужи да припреми тло за размену
територије с Косовом.
Међутим, због последица које би то могло да има за Босну и Македонију не
верујем да је, у ближој будућности, тај сценарио могућ. Ипак, на дуже стазе, све је
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могуће. Не верујем да ће, уколико одлука МСП буде повољнија за Србију него за
Косово, 62 земље повући своје признање независности, а 1,8 милиона косовских
Албанаца бити лепо примљени назад у „отаџбину“ и замољени да изаберу своје
представнике у парламент у Београду. Мислим да би требало да МСП и стваран
свет, ипак, посматрамо као две одвојене ствари“, казао је у недавном интервјуу за
Данас Тим Џуда, амерички специјалиста за Балкан.
БРИГА О ИЗБЕГЛИЦАМА СПАЛА НА ВОЛОНТЕРЕ
Данас, Датум : 12.10.2009, Страна : 6
Проф. др Милорад Муратовић
Лићни став
Званичне институције система и не покушавају да успоставе ред, утврде акционе
приоритете и јавно подрже легитимне носиоце колективне избјегличке воље и
интереса. Истина, донесене су бројне стратегије, декларације, споразуми и
резолуције о рјешавању „одрживе“ избјегличке перспективе, али увијек без
легитимних представника избјеглица, одговарајућих акционих програма и
номиниране одговорности. Резултат је да сва ова писмена постају „мртво слово на
папиру“.
Рјешавање избјегличког питања и у Србији, као и у другим земљама, мора да се темељи
на масовном волонтерском раду, активно подржаном од институција система. Србија је
сасвим сигурно европски и свјетски шампион по масовности волонтерског ангажовања
активиста међу избјеглицама, али и на самом крају љествице по односу и бризи
званичних институција према томе раду. Заправо, волонтерски рад нема одговарајуће
утичнице у институционалној сфери и званичној политици земље. Зато је Србија са
својим главним градом једини друштвени ентитет на свијету гдје активисти који се
баве волонтерским радом у покретању проблема избеглиштва морају лично да сносе
све трошкове таквог начина ангажовања.
Као илустрацију штетних друштвених посљедица, неноминираног и
институционалног непроходног волонтерског рада, наводим типичне примјере.
У организацији Коалиције избјегличких удружења одржан је средином септембра
дијалог са 16 избјегличких активиста-волонтера града Београда са дугогодишњим
стажом бављења проблемима избјеглиштва, без било какве подршке и
разумијевања. Основни закључак овог састанка је да се настави волонтерски рад
у још масовнијим облицима, али и да се тражи подршка од градске и државне
власти да обезбеде неопходна средства за простор, техничке услове и фиксне
издатке. Сутрадан је у сали београдске општине Стари град одржана Скупштина
Удружења Срба из БиХ, чији је основни садржај рада током посљедње двије деценије
била управо проблематика избјеглиштва, посебно збрињавања и школовања дјеце. И
ова волонтерска организација је дошла у ситуацију да не може даље да дјелује, јер нико
неће да сноси трошкове одржавања просторије.
Оба ова састанка волонтера трајала су дуже него што износи просјечно дневно плаћено
радно вријеме у институцијама власти Србије и града Београда. Неће бити сувишан још
један примјер. Удружење избјеглица и прогнаних у Србији је у периоду од 1. до 22.
септембра пружило бар један вид помоћи за 342 угрожена појединца уз утрошак 224
сата волонтерског рада. Ово удружење располаже свеобухватним подацима

3

ангажовања сваког дана, мјесеца и године, током минулих 18 година, тј. од како
постоји као први облик масовног вол. организовања избјеглица на Балкану.
У августу ове године високи комесар УН за избјеглице Антонио Гутереш
приликом посјете региону са најтежим бременом избјегличких проблема у Европи
(Хрватска, Србија и БиХ) посебно је потенцирао суштинско питање - да ли је
избјеглиштво примарно људско па тек онда свако друго питање (правно,
политичко, етничко итд.). Овај водећи хуманитарни свјетски званичник, између
осталог, покренуо је иницијативу да се оснује заједнички регионални фонд ове три
државе, за ургентно рјешавање перспективе избјелиштва по мјери људских
хуманитарних стандарда, те да се одржи регионална конференција о
избјеглиштву. Ове иницијативе високог међународног званичника за сада су без
институционалне и медијске подршке, бар што се јавности и нас избјеглица тиче.
Сигурно је да се и овдје у Србији проблем избјеглица не може рјешавати без
волонтерског агнажовања легитимних представника избјеглица, али и њихове
међусобне координације на локалном, регионалном и међудржавном нивоу са
подлогом у одговарајућим законским номинацијама и подршком водећих државних
институција. Једино тако је могућ креативан и продуктиван заокрет ка повратку
отуђених и узурпираних материјалних вриједности и стечених права у завичају као и
промоција радних, моралних и духовних вриједности сваког појединца.Аутор је
председник Удружења избјеглица и прогнаника и потпредседник Коалиције
избјегличких удружења у Србији
ОД СРБИЈЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ ПОМОЋ ОКО БОСНЕ И КОСОВА
Дневник, Датум : 12.10.2009, Страна : 2
КАКО ЈЕ СТЕЈТ ДИПАРТМЕНТ ПРЕДСТАВИО АМЕРИЧКОМ КОНГРЕСУ
ЦИЉЕВЕ ПОЛИТИКЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
– Сједињене Државе очекују од Србије да утиче на српске лидере у Републици
Српској да прихвате пакет уставних реформи у БиХ и да испуни обећање да ће
сарађивати с међународним институцијама на Косову и с Еулексом у циљу
побољшања услова за живот грађана Косова, пре свега косовских Срба, без
обавезе признавања независности Косова – рекао је заменик помоћника државног
секретара за Европу Стјуарт Џонс, представљајући посланицима Одбора америчког
Конгреса за безбедност и сарадњу с Европом ситуацију на Западном Балкану.
Највећи део излагања амерички дипломата је посветио БиХ, Косову и Србији,
истакавши да се српски народ на последња три изборна изјашњавања определио за
демократско-реформске снаге, оријентисане ка европским интеграцијама.
– Вашингтон жели да јача односе са Србијом и очекује да се Београд држи датих
обећања да ће сарађивати с институцијама међународне заједнице на Косову и у
БиХ и да ће доприносити стабилности у региону. Као што је рекао потпредседник
Џозеф Бајден, можемо да се не слажемо око статуса Косова, али Србија мора да
сарађује с међународном заједницом и Еулексом код практичних питања која
поспеш ују живот грађана Косова, посебно косовских Срба. Одбијање Србије да се
понаша у том духу као и подршка паралелним структурама на Косову, само ће
послужити за изолацију косовских Срба и подриће напоре да се решавају њихови
свакодневни проблеми. Верујемо да српски лидери и народ могу да гледају даље од
питања косовске независности и да се усредсреде на њихову будућност а то је
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демократска Србија с тржишном економијом, конструктивно укључена са својим
комшијама ка остварењу заједнич ког циља: пуне интеграције у евроатлантску
заједницу – прецизирао је Џонс.
Најзанимљивији, и политички најтежи, део Џонсовог излагања био је везан за БиХ. Он
је, с једне стране, најавио оштрији наступ Вашингтона и Брисела у вези с уставним
реформама, али је, с друге, признао да је немогуће успоставити било какво друго
уређење у БиХ осим двоентитетског. Констатујући да су напори за помирење између
три етничке заједнице дали врло мало резултата, упркос великом напретку у повратку
избеглица, Џонс је рекао да су три народа још више раздвојена и с много мање
контаката него што је то било пре рата.
– Ми смо фокусирани на две области: реализација пакета „пет циљева плус два услова“
за гашење Канцеларије високог представника (ОХР) и отварање дискусије о уставним
реформама. По првом питању став Вашингтона је јасан: ОХР остаје отворен све док
тражени критеријуми не буду испуњени. Уставне реформе нису део пакета „пет плус
два“, али је неопходно видети напредак у уставним реформама пре но што се ОХР
затвори. Имајући у виду велики разлике у мишљењу између етничких група о томе
како Босном треба управљати, базични елементи из дејтонског устава, попут
двоентитетске структуре БиХ, треба да остану у догледној будућности – поручио је
Џонс. Он је ипак оценио и да је потребно да Дејтон буде модернизован да би БиХ била
у стању да испуни услове на путу за чланство у Европској унији и НАТОу.
– Верујемо да процес реформи треба да почне одмах, с циљем да се направи одређени
пакет реформи пре избора у октобру 2010. године. Тај пакет не треба да реши сва
спорна питања у БиХ, али би требало да буде довољан да обезбеди функционалност
БиХ која је неопходна за добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ. Сједињене
Државе виде Хрватску и Србију као врло утицајне комшије, које могу помоћи нама и
ЕУ да промовиш емо стабилност Босне, зато очекујемо да и Загреб и Београд изврше
свој утицај и играју конструктивну улогу у подршци уставним реформама – закључио
је Џонс.
Антрфиле : Тома европејац
Интересантно је да је амерички дипломата Стјуарт Џонс у свом излагању сврстао СНС
Томе Николића у блок проевропских снага, истакавши да у Србији постоји веома висок
консензус политичких партија о европским интеграцијама Србије.
„Српска радикална странка, која још увек размишља као у време Милошевића,
изгубила је своју снагу и чланство пошто је проевропски СНП, који је настао расцепом
СРС-а, кренуо прагматичним путем и заузео позицију странке европског десног центра
и сада је главна опозиција владајућој коалицији”, констатовао је Џонс.
ЗА СРБЕ У БУГОЈНУ НЕМА МЕСТА
Политика, Датум : 12.10.2009, Страна : А22
Бугојно – Смиља и Недељко Милутиновић, који су завичај напустили прве ратне
године, међу првима су се вратили у родни Чипуљић. Били су претходница за
више од хиљаду Срба који су се, до 2005. године, обрели у родном крају. Данас их
је тек нешто више од сто деведесет, углавном несрећника који у Бугојну живе од
данас до сутра.
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За протеклих девет година Смиља и Недељко радили су све и свашта. Чували стада,
заоравали земљу... Он, предратни газда и угледан човек данас је, каже, „нико и ништа”.
А она није ни слутила шта би је могло снаћи у родном крају. Болесна, са два тумора, за
лекаре је била тежак случај. Али не и за медицинарку у бугојанском Дому здравља.
– Код докторке тог дана нисам могла да уђем јер ме нико није позивао. Пред крај
радног времена смогла сам снаге и закуцала на врата. Кад сам ушла, молила сам да ме
прегледају. Међутим, медицинска сестра која је стајала поред докторке, разјарена као
да је пред њом највећи непријатељ, почела је да виче на мене: „Иди у своју Републику
Српску. Овде ти нема места. За ово смо се ми борили”, плаче несрећна Смиља.
Недељко, који је седео у ходнику, скочио је у одбрану супруге. Али ни он није помогао.
Смиља је морала кући, а сутрадан је потражила помоћ лекара у Травнику. Ово је само
једна од тужних прича о свакодневици Срба из приградског насеља Чипуљић у којем,
заправо, станују сви српски повратници пошто других насеобина у којима су живели
само Срби данас у бугојанској општини више нема.
– Два пута сам се из избеглиштва враћао у родни крај. У мој Чипуљић. Први пут после
оног рата када смо са песмом дизали порушено Бугојно, а други пут пре девет година.
Срби су после оног рата дали највећи допринос стасању Бугојна, града у коме за нас
нема места. Сваки дан гледам капију фабрике „Славко Родић” којој сам, са комшијама,
ударао темеље. У кругу некадашњег гиганта, у који је сваког дана улазило десетак
хиљада радника, влада аветињски мир. Све урушено, покрадено и зарасло у коров. Како
да те срце не боли, пита Петар Бујак, истичући да „нема дана да неко од домаћих,
углавном Бошњака, не пита да купи кућу или имање нас Срба.
– Све то иде у бесцење. Они против који смо ратовали купују све. Ама баш све. Само да
нас отерају. Само да у Бугојну више не буде катастарске честице која је припадала
Србима. То им је циљ. И у томе, на нашу несрећу, и успевају. Своје нећу продати.
Остаћу ту док се не преселим на онај свет – одлучан је Недељко Милутиновић.
Драгутин Дујић, научни радник којем сузе навру када наврати у родни крај и види шта
се све дешава у његовом Чипуљићу, прича о трагедији која је, прве ратне године,
избегнута само срећном околношћу.
– У пролеће деведесет и друге, мислили смо да останемо у Бугојну и бранимо се докле
год би се то могло. Међутим, када смо заробили једног од високих официра Хрватског
вијећа одбране, у његовој торбици смо пронашли наредбу по којој су црнокошуљаши
из Дувна добили задатак да „у Чипуљићу побију све што хода. Ни мачка у кући не сме
остати, а камоли српска глава”. Видели смо да нам се спрема погром какав су Срби од
Павелићевих усташа доживели током Другог светског рата. Окупили смо се и одлучили
на бег. Спасили смо главу – прича Дујић. Јесте да је у Чипуљићу обновљен
православни храм који су два пута у последњих двадесет година рушиле комшије. Јесте
да су у Чипуљићу обновљене многе куће за српске повратнике. Јесте да напада на
српске повратнике нема. Али истинита је и прича с почетка овог текста, о несрећној
Смиљи Милутиновић и оној медицинарки из бугојанског Дома здравља.
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PRESS CLIPPING
Уторак 13.10.2009. год.

СТАНОВИ
Вечерње Новости, Датум : 13.10.2009, Страна : 30
ВРАЊЕ - У Врању ће ускоро почети изградња 20 станова за избегле, односно, 16
станова добиће људи са Косова, а четири стана социјално угрожени из Врања.
Пројекат је потврђен и потписивањем уговора између Ивана Гергинова,
помоћника комесара за избеглице, Ангелите Цецере, представнице УНХЦР за
Србију, Мирољуба Стојчића, градоначелника Врања и Верице Михајловић Николић, директорке врањског Центра за социјални рад.
Изградњу финансира ЕУ преко делегације Европске комисије, а вредност радова
је 380.000 евра. Врање ће обезбедити комплетну инфраструктуру.
НЕМА ПАРА ЗА СРПСКЕ КУЋЕ!
Курир, Датум : 13.10.2009, Страна : 5
БЕОГРАД - Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Звонимир
Стевић каже да је главни разлог због којег су обустављени радови на изградњи
кућа и станова за интерно расељена лица у насељима Нови Бадовац и Падалиште
код Грачанице недостатак новца. Стевић се, међутим, и поред тога нада да ће
посао бити завршен до краја ове године, те да ће двадесетак породица које живе у
контејнерима бити усељено у нове домове.
- Економска криза је учинила своје. Гради се 75 кућа у насељу Нови Бадовац и 20
станова у насељу Падалиште. Ми у Министарству за КиМ чинимо све како бисмо те
објекте завршили до краја године. Чак сам и ја лично разговарао о томе са министром
за инфраструктуру Милутином Мркоњићем. Проблем је настао због неиспуњених
обавеза за већ уговорене радове. Наиме, извођачу радова, фирми „Динамит трејд“ из
Косовске Митровице, дугујемо више од 40 милиона динара.
Поред тога, проблем су и пројекти за инфраструктуру, водовод, канализацију и пут који
нису уговорени. За те пројекте треба да издвојимо додатних 80 милиона динара.
Надамо се да ће се око 20 породица које већ седам-осам година живе у контејнерима
уселити у нове домове - оптимистичан је Стевић.
Са друге стране, Ранђел Нојкић, председник покрајинског одбора СПО, тврди да би ти
станови били одавно завршени да је било мало више памети и мудрости.
- Проблем је у томе што су се приликом изградње тих станова и кућа преплитале
надлежности привремених институција и институција Владе Србије. У свему томе
доста пара је отишло и ко зна где су сад ти новци. Главни извођач радова је наша
фирма, док су Албанци подизвођачи, али они не саботирају посао. Пола Грачанице они
граде и много су бржи и ажурнији од наших. Станови које Албанци граде у завршној су
фази - открива Нојкић.

ТАЧИ ЗАДОВОЉАН, ЕК НИЈЕ
Дневник, Датум : 13.10.2009, Страна : 2
Косовски премијер Хашим Тачи изјавио је да је задовољан оценама изнетим у
годишњем извештају Европске комисије. „Први пут се подржава јасна европска
перспектива Републике Косова“, додао је Тачи, уз напомену да је то „постигнуто као
резултат доброг владања Владе Косова и ефикасног спровођења закона и
бескомпромисне борбе против корупције и организованог криминала“. Косовски
премијер је, наравно, избегао да призна како је у том истом извештају ЕК практично
упоредио његову владавину с оном Слободана Милошевића.
Наиме, ЕК је као веома забрињавајуће оценила мешање владе у именовања на високе
функције које нису у њеној надлежности, што се посебно односи на област правосуђа и
именовања судија и тужилаца. А нарочито оштро Комисија је критиковала изостанак
помака у истрагама за кривична дела почињена у марту 2004. године. У извештају се
такође констатује и да се претходну годину само 850 особа вратило на Косово, уз
напомену да је око 200.000 људи с Косова у Србији, док их је 16.000 у Црној Гори.
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PRESS CLIPPING
Среда 14.10.2009. год.

ЕКСПЕРТИ ЗА ВИЗЕ „НА ТЕРЕНУ”
Политика, Датум : 14.10.2009, Страна : А1
„Очекујемо да ће експерти који се сада налазе у Београду доставити Европској
комисији позитиван налаз о испуњености преосталих услова за визну
либерализацију и да ће, на основу тога, бити настављена процедура усвајања
одлуке о стављању Србије на ’белу шенген листу’”, каже Дражен Маравић, шеф
Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције МУП-а Србије и шеф владине
радне групе за преговоре о безвизном режиму са Европском унијом.
Маравић за „Политику” истиче и да се, после овог последњег експертског извештаја,
очекује позитивно мишљење Европског парламента како би до 1. децембра Савет
министара ЕУ усвојио одлуку на основу које ће Србија бити стављена на позитивну
шенгенску листу.
Шесточлана техничка мисија из земаља чланица ЕУ, која проверава све оно што
је Србија од пролетос урадила на испуњавању преосталих услова за безвизни
режим, јуче је, како сазнајемо од нашег саговорника, започела конкретан посао
„на терену”. До 16. октобра, експерти ће обићи МУП, Министарство правде,
Комесаријат за избеглице и друге овдашње институције и у непосредном дијалогу
са српским службеницима настојати да остваре што бољи увид у то како се
примењују усвојена акта, стратегије и планови (за опремање одређених служби и
обуку кадрова).
Крајем септембра Влада Србије послала је у Брисел извештај о томе шта је све урадила
на испуњавању критеријума за укидање виза. У владином извештају о напретку, речено
је, између осталог, да је усвојена Национална стратегија за управљање миграцијама, да
су донети подзаконски акти за спровођење Закона о странцима, да је ступила на снагу
Уредба о поступку утврђивања испуњености услова за издавање пасоша држављанима
Србије који имају пребивалиште на Косову и Метохији и да је потписан протокол о
полицијској сарадњи МУП-а са Еулексом.
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Дневник, Датум : 14.10.2009, Страна : 10
КУЛА: Комесаријат за избеглице, кулска општина и УНХЦР расписали су
конкурсе за избор корисника за доделу помоћи који се састоји у откупу кућа са
окућницом, као и у помоћи у грађевинском материјалу за завршетак започете
градње или адаптацију и побољшање услова живота у објектима који су у
власништву избеглих лица.
На конкурсу Комесаријата за избеглице и УНХЦР-а „Подршка локалним акционим
плановима”, кулској општини су одобрена средства за пројекат „Помоћ у решавању
стамбених проблема избегличких породица у општини Кула”.

Пројектом је предвиђена помоћ у откупу кућа са окућницом и у грађевинском
материјалу за завршетак започете градње, или адаптацију и побољшање услова живота
у објектима који су у власнишнтву избеглих лица. Укупна вредност средстава је
5.375.000.00 динара, од чега је 4.875.000 динара донација УНХЦРа, док јер кулска
општина учествовала са 500 хиљада динара. Пријаве за помоћ у грађевинском
материјалу се могу подносити до 13 октобра, а за откуп кућа рок је до 29. октобра.
Пријаве се подносе код општинског повереника за избегла лица.
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Блиц, Датум : 14.10.2009, Страна : 1
Избегла и расељена лица са подручја Ужица и Чајетине у наредних девет месеци
могу рачунати на бесплатну правну помоћ јер је почела са радом канцеларија која
ће се бавити проблемима обнове ратом порушених кућа, пензија, девизне штедње,
станарским правима.
Канцеларија у Ужицу радиће четвртком од 10 до 14 сати на адреси Војводе
Маслаћа 28, а у Чајетини, у згради општине, уторком у истом периоду.
ЗА ТРИ ГОДИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ ВИШЕ ЗА ПЕТИНУ
Дневник, Датум : 14.10.2009, Страна : 3
У 30 ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ПЛАТУ ПРИМА 1.208 РАДНИКА
У покрајинској управи има 1.208 радника, што је у односу на стање из 2006. године
повећање од 224 запослена, подаци су Покрајинског секретаријата за прописе, управу
и националне мањине, који су објављени на њиховој Интернет-презентацији почетком
октобра.
Информација о броју и структури људских ресурса у покрајинским органима
управе, организацијама, службама и дирекцији сагледала је 30 покрајинских
органа, у којима је, иначе, систематизовано укупно 1.446 радних места. На том
списку је 17 ресорних секретаријата, пет фондова, три службе, Секретаријат
Извршног
већа,
Дирекција
за
робне
резерве,
Покрајинско
јавно
правобранилаштво, Покрајински омбудсман и Канцеларија за европске послове.
Из наведеног списка се, међутим, види да њиме нису обухваћени сви покрајински
органи управе. Такође, нису третирана ни три јавна предузећа чији је оснивач
Скупштина Војводине (2.245), као ни број запослених при самом војвођанском
парламенту (око 120). Међу фондовима су, наиме, наведени Фонд за капитална
улагања, Фонд за развој, Гаранцијски фонд, Покрајински фонд за развој пољопривреде,
Фонд за развој непрофитног сектора.
Али у списак нису увршћени Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима, као ни Фонд за подршку инвестиција у Војводини – ВИП фонд.
Међу службама су побројане Служба за опште и заједничке послове покрајинских
органа и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ и Служба за
управљање људским ресурсима. Наведена је Канцеларија за европске послове, али је
изостала Канцеларија за инклузију Рома, коју је такође основало Извршно веће. Према
Информацији, број запослених растао је од 2006. године, када је донета Стратегија
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реформе покрајинске управе, с тадаш ња 984 запослена, на 1.180 у 2008. години, да би
их у априлу 2009. било 1.208. Објашњење за то повећање Покрајински секретаријат за
управу види у повећању броја новоформираних фондова, као и већем броју третираних
органа који су постојали али раније нису били обухваћени подацима (омубдсман и
Јавно правобранилаш тво).
По начину на коју су запослени, 82 одсто (986) је у радном односу на неодређено време.
Преосталих 18 одсто (222) ради на одређено. Од тог броја, 105 су постављени
функционери. Када је реч о националној структури запослених, она још увек не
одговара етничкој структури становништва; такођ е, и даље је више жена (60 одсто), а
мали је помак (три посто) забележен у структури оних с високим образовањем.
Антрфиле : У јавним предузећима 2.245 радника
Процена је да у три покрајинска јавна предузећа у Војводини има 2.245 радних места,
показује збирни податак на основу њихових појединачних приказа на Интернетстранама. Највише је радних места у ЈП “Војводинашуме” – 1.755, у дирекцијама и
шумским управама у неколико градова. У ЈВП “Воде Војводине” ради 433 људи на
неодређено и још десет на одређено. У ЈП “Завод за урбанизам Војводине” је 47
запослених.
НЕДОВОЉНО НАРОДНИХ КУХИЊА
Правда, Датум : 14.10.2009, Страна : 21
Број корисника бесплатних оброка у београдским народним кухињама расте и до краја
године ће премашити седам хиљада, изјавио је градски секретар за социјалну заштиту
Владан Ђукић.
Подаци показују да су међу 5.500 тренутних корисника најугроженија деца до 14
година, старији од 65 година, незапослени, избеглице и интерно расељена лица. У
Београду тренутно има 30 пунктова народних кухиња, а у припреми је и отварање
још једног пункта. Како наводи градски секретар за социјалну заштиту циљ је да се
корисницима народних кухиња омогући лакши приступ и избегну ситуације у којима
да би дошли по оброк морају да мењају два превоза.
ПРИШТИНА МОРА БИТИ ФЛЕКСИБИЛНИЈА
Данас, Датум : 14.10.2009, Страна : 2
Савет безбедности УН сутра о Косову
Београд је показао интерес за прагматична решења, али косовске власти
наступају с предусловима, каже Бан Ки Мун
Њујорк - У седишту Уједињених нација у Њујорку сутра ће бити одржана седница
Савета безбедности о Косову и Метохији на којој ће бити представљен нови извештај
генералног секретара УН Бан Ки Муна о раду Унмика.
У извештају генералног секретара УН, објављеном пре две недеље, Бан је позвао
све стране на Косову да покажу уздржаност и да конструктивно решавају
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осетљиве међуетничке проблеме. Он је похвалио напоре Унмика у стварању
услова за дијалог и сарадњу међу заједницама на Косову, као и између Приштине
и Београда.
Напори специјалног изасланика генералног секретара УН Ламберта Занијера да
покрене практичну сарадњу Београда и Приштине произвели су само делимичне
резултате, наводи се у извештају који се односи на период од 1. јуна до 15. септембра
ове године. „Иако су власти у Београду показале интерес за изналажење прагматичног
приступа у решавању појединих проблема, Приштина излази с предусловима. Да би се
постигао конкретан напредак и ефикасна примена било којег практичног аранжмана,
неопходна је већа флексибилност и прагматизам“, указао је Бан.
Генерални секретар УН је оценио да је безбедносна ситуација на северу Косова и
даље напета и позвао све стране „на уздржаност и присвајање конструктивне
политике у решавању осетљивих међуетничких питања“. Бан је апеловао на све
политичке странке, које ће учествовати на општинским изборима 15. новембра, да
избегавају „реторику хушкања“ која би могла да повећа могућност насиља, посебно у
северном делу покрајине.
У извештају се истиче да је број повратника мали и да се у јуну и јулу ове године
добровољно вратило 236 особа, међу којима седам Албанаца, 31 Србин и 177 Рома,
Ашкалија и Египћана.
Бан Ки Мун је изразио задовољство што је сарадња Унмика и Еулекса све јача и
истакао да „УН подржавају јачање улоге ЕУ на Косову и поздрављају све напоре
усмерене ка јачању наше стратешке и политичке координације на свим нивоима“.
СТАНОВИ ЈОШ ДАЛЕКО
Вечерње Новости, Датум : 14.10.2009, Страна : 6
РАСЕЉЕНИ ЧЕКАЈУ завршетак објеката у Грачаници и Бадовцу
МАЛА је вероватноћа да ће интерно расељени, који се налазе у контејнерима у
Угљару и Грачаници, али и другим колективним центрима на Космету,
предстојећу зиму дочекати у новим објектима јер радови на стамбеној згради са 20
станова у насељу Падалиште и 70 кућа у насељу Бадовац код Грачанице, још нису
настављени. Према речима Горана Арсића, начелника Косовског округа, радови су
обустављени пре више месеци, а неизвесно је када ће објекти бити завршени.
- Изградња стамбене зграде и кућа у Бадовцу започета је 17. фебруара прошле године, а
планирано је да се заврше пре зиме - каже Арсић. - Међутим, због кризе радови су
обустављени, а сви који су смештени у контејнерима, али и фискултурним салама по
школама и другим центрима, без наде су да ће ову зиму дочекати у становима који су
им намењени.
Арсић подсећа да је извођач радова Министарство инфраструктуре, али је Скупштина
града Приштине, на чијем се подручју граде објекти, средства захтевала и од НИП.
Зграда у насељу Падалиште и куће у Бадовцу су сада покривене, измалтерисане,
постављена је столарија, прикључци за струју и воду.
Антрфиле : ПОТРЕБНИ МИЛИОНИ
ЗА завршетак радова на објектима, према речима Арсића, потребно је 65 милиона
динара - 45 за седамдесет кућа и 20 милиона за зграду. Незванично, радове кочи и
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недостатак комуналних прикључака, јер објекти нису добили грађевинску дозволу
власти у Приштини.
ПОЧЕЛА ЕКСХУМАЦИЈА НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У ДВОРУ
Политика, Датум : 14.10.2009, Страна : А19
Загреб – У Двору је почела ексхумација лешева сахрањених на месном
православном гробљу, рекао је јуче Тањугу начелник тог пограничног места
према БиХ Никола Арбутина.
Он је додао да ексхумацији присуствују представници комисија за нестале Србије,
Хрватске и БиХ и хрватске полиције. На гробљу је око 60 дрвених крстова с ознакама
Н. Н. а о погинулима се зна само да су убијени током операције „Олуја” на подручју
општине Двор, казао је Арбутина и додао да се „највероватније ради о погинулима у
појединачним инцидентима”.
До сада је из сваког гробног места ископан по један леш, рекао је Арбутина и додао да
након ексхумације, која је предвиђена до краја седмице, тек треба установити јесу ли
тамо сахрањени цивили или војници.
Гробље у Двору (раније Двор на Уни) друга је локација на Банији где се врши
ексхумација српских жртава из „Олује” и оних по завршетку те операције. Пре
тога извршена је ексхумација на православном гробљу у Петрињи где је био
велики број лешева.
Ексхумацију српских жртава на подручју Баније и Кордуна, некадашњег УН сектора
Север, пуковник Иван Грујић, председник хрватске комисије за нестале који
присуствује ексхумацији, најавио је још 2007. године приликом сусрета с колегама из
Србије. Ексхумација у Двору најављена је током овогодишњих разговора две комисије
у Загребу. Та ексхумација умногоме је резултат и упорности општинских власти те
претежно српске општине, али и Српског народног већа као највишег органа српске
мањинске самоуправе да се што пре почне с истраживањем судбине српских жртава.
На Банији осим на гробљима у Петрињи и Двору има више локација на којима је
сахрањен велики број жртава „Олује”.
Тако је на гробљу у Горњем Селишту између Глине и Двора сахрањено најмање
неколико десетина српских цивила с Кордуна који су страдали кад су хрватске
трупе и јединице Атифа Дудаковића из БиХ пресекле избегличку колону на путу
према Двору.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 15.10.2009. год.

НЕМАЧКА ВРАЋА 10.000 РОМА НА КОСМЕТ
Политика, Датум : 15.10.2009, Страна : А2
Више од десет хиљада избеглица биће, судећи по извештајима медија, протерано
из Немачке и враћено на Косово и Метохију. Највећи део ове избегличке „армије“
чиниће Роми.
Минхенски дневник „Зидојче цајтунг“, извештавајући о предстојећем протеривању
великог броја избеглица с Косова и Метохије, позива се на званичан папир
немачког министарства унутрашњих послова који је заправо одговор на
посланичко питање Уле Липке, чланице посланичког клуба Левице у Бундестагу.
У поменутом одговору наводи се да су званични Берлин и власти у Приштини
постигли договор о враћању избеглица на Космет и да ће споразум бити потписан
ове јесени.
Према званичним подацима, тренутно у Немачкој живи око 14.000 избеглих с
Косова и Метохије који имају обавезу да се врате у јужну српску покрајину. Од
овог броја готово десет хиљада су Роми.
Договор предвиђа да се на Космет враћа годишње највише по две и по хиљаде
избеглица. Поређења ради, прошле године евидентирано је 900 повратника на
Косово.
Савезна немачка влада и покрајине већ годинама покушавају да реше овај избеглички
проблем. Тако су, између осталог, немачке власти плаћале свакој одраслој особи из
избегличке популације до 750 евра уколико се добровољно одлучи на повратак. Таквом
повратнику Немачка је плаћала и карту за путовање.
Левичарка Ула Липке која је „провалила“ причу о предстојећем протеривању избеглица
из Немачке на Космет критиковала је план оцењујући да је реч „о монструозном
пројекту“. „Управо Роме на Косову очекује пакао и свакодневна борба да се
преживи“, изјавила је „Зидојче цајтунгу“ Ула Липке.
У најновијем извештају Комесаријата УН за избеглице такође се говори о лошој
ситуацији на Косову и Метохији због чега се апелује на владе да не протерују
избеглице већ да раде на њиховом добровољном повратку. Немачка влада, међутим,
тврди да је „етнички мотивисано насиље на Косову драстично опало“ и да таква
ситуација отвара простор за масовнији повратак избеглица.
ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Блиц, Датум : 15.10.2009, Страна : 8
Нишлије ће уз септембарски рачун обједињене наплате моћи да дају прилог за
расељена лица у оквиру акције „Можеш и ти“, на посебној уплатници Фонда „Ана
и Влада Дивац“, која ће стићи уз рачун.

Овај фонд прикупља средства намењена трајном решавању стамбеног питања
избеглих и интерно расељених лица, која годинама живе у колективним
центрима. До сада је прикупљено 4,5 милиона динара, што је решило стамбено
питање за пет породица.

СРБЕ САД ПЛАШЕ ИСТРАГЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.10.2009, Страна : 6
НАДЛЕЖНИ У ХРВАТСКОЈ ПОРУЧУЈУ
ОПТУЖНИЦЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
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Наше тужилаштво има имена 500 оптужених, али не и оних који се "држе на оку"
СКОРО 15 година после завршетка рата у Хрватској, Србе који желе да се врате
својим кућама мучи иста неизвесност - да ли ће их са друге стране границе
сачекати полиција и оптужнице или ће безбедно стићи до својих домова. Из
Хрватске поручују да су све оптужнице јавне и да нема разлога за бригу. Међутим,
за повратнике је проблем што не постоји прилика да се провери ко је под
истрагом.
- Хрватско државно тужилаштво има још око 500 оптужница против Срба за ратне
злочине - каже за "Новости" Иван Звонимир Чичак, председник Хрватског хелсиншког
одбора за људска права. - Нема ниједне тајне оптужнице. Наш државни тужилац је
српском тужиоцу за ратне злочине предао списак особа које је оптужио, и за која
кривична дела. Али, Србија нама није предала ништа.
И у хрватском тужилаштву, тамо где су се писале оптужнице, нема конкретних
података. Портпарол тужилаштва Мартина Михордин каже нам да "попис није тајан",
али да није ни доступан широј јавности.
- Само заинтересоване особе могу да провере да ли су на списку. Новинарима, међутим,
он није доступан. Не објављујемо ни имена особа које су под истрагом, а често
наводимо само иницијале оних који су оптужени.
Портпарол српског тужилаштва за ратне злочине Бруно Векарић потврдио је да је
из Хрватске стигло 500 оптужница, али наглашава да је Тужилаштво из
Устаничке улице тражило и списак покренутих истрага.
- Оптужнице су јавне и свако може да провери да ли је оптужен или не, али су истраге
тајне по закону - објашњава Векарић. - Неке су већ покренуте, али има и оних које се
још отварају. У тој фази поступка не можемо да говоримо о именима, али, пошто добро
сарађујемо са Хрватском, гледамо да те предмете добијемо разменом.
Један од првих спискова оптужених Срба направио је и Саво Штрбац, директор
Документационо-информационог центра "Веритас". Од 2004. године, када је уписао
првог процесуираног, до данас, мењало се, каже Штрбац, само то што су они под
истрагом прелазили "на оптужницу".
Антрфиле : ПОТЕРА ИНТЕРПОЛА
ИНТЕРПОЛ је на захтев Хрватске расписао око 30 потерница за особама које се
терете за најтеже злочине. Међу првима на списку су Вељко Кадијевић, Драган
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Васиљковић, Горан Хаџић, "вуковарска тројка" - Мирослав Радић, Миле Мркшић и
Веселин Шљиванчанин, али и друга, мање позната имена.
СУД НЕЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА ТУЖБЕ ИЗБЕГЛИХ СРБА
Политика, Датум : 15.10.2009, Страна : А19
Гламоч – Начелник општине Гламоч Радован Марковић упозорио је да власти
Ливанског кантона опструишу решавање тужби које је 187 избеглих Срба поднело
за надокнаду уништене имовине, јавља Тањуг.
„Ради се о тужбама којима се тражи одштета од 500 милиона конвертибилних
марака за узурпирану и уништену српску имовину и земљиште од стране
Федерације БиХ у Гламочком пољу на коме је 1996. формиран војни полигон за
обуку војника НАТО-а у бојевом гађању”, рекао је Марковић медијима РС.
Он је додао да суд у Ливну није ништа урадио по овим тужбама које су поднете 2006.
године, иако је Дом за људска права БиХ донео коначну и обавезујућу одлуку према
којој се власницима уништене земље мора исплатити надокнада. Марковић је навео да
су избегли Срби власници те уништене имовине сада у веома тешком положају јер им
није исплаћена одштета да би живот наставили у Републици Српској или Србији, нити
се могу вратити јер им куће нису обновљене. Он је навео да 2.000 Срба који су се
вратили из избеглиштва у Гламоч живе у веома тешким условима због, како је рекао,
дискриминаторског односа кантоналне владе из Ливна.
И СОЦИЈАЛА ДОБИЛА СВОЈЕ АДВОКАТЕ
Дневник, Датум : 15.10.2009, Страна : 14
СВЕ ВИШЕ СИРОМАШНИХ БАНАЋАНА ТРАЖИ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ
Број особа слабијег имовног стања, заинтересованих за бесплатну правну помоћ,
расте из године у годину, а дежурни адвокат дневно прими и по пет-шест
странака. Званични подаци казују да је 2007, кад је основана ова канцеларија, било 474
обраћања за савете и 13 предмета у којима је било заступања пред судом. Лане је дато
чак 826 правних савета а 42 странке су имале бесплатног адвоката.
Подаци за текућу „сезону“ још нису систематизовани, али је извесно да је
интересовање странака још веће. Координатор службе у Зрењанину адвокат Слободан
Станков примећује да је Канцеларија за бесплатну правну помоћ све посећенија.
Отворена је за странке сваког радног дана од 9 до 13 часова, а у њу залазе углавном они
са социјалном картом.
– Тај социјални моменат битан је код испуњавања услова за бесплатно заступање пред
судом, док код давања савета колеге готово сваком излазе у сусрет – објашњава
Станков, и напомиње да један од битних услова које странке морају да испуњавају јесте
пребивалиш те на територији Војводине, али и то да у судском предмету немају већ
ангажованог адвоката.
Одскоро су се појавиле и новине, пре свега у приступу заинтересованих странака
услугама бесплатног правног заступања. Убудуће, онај ко се обрати дежурним
адвокатима у канцеларији у Пупиновој 14, мораће да попуни типски формулар, у
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којем мора бити наведен број предмета, лични подаци подносиоца захтева и
кратак опис правног проблема.
У обрасцу је садржано и све што странка треба додатно да приложи: фотокопија
личне карте, пасоша или избегличке легитимације, доказ о висини примања и
броју чланова у домаћинству, уверење Пореске управе о задужењу.
– Ова процедура је сада стандардна, а након што се то одради, следи и решавање сваког
појединач ног захтева пред Комисијом за бесплатно правно заступање, коју чини један
представник из градске управе и два адвоката из зрењанинског огранка Адвокатске
коморе Војводине – напомиње Станков. Бесплатна правна помоћ заживела је
захваљујући иницијативи омбудсмана Каталоније, покрајинске владе, Адвокатске
коморе Војводине и локалне самоуправе у Зрењанину. До сада је у раду канцеларије
учествовало 28 зрењанинских адвоката, а сада их има петнаестак редовних.
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НЕМЦИ ВРАЋАЈУ 14.000 РОМА НА КОСОВО!
Ало!, Датум : 16.10.2009, Страна : 4
Четрнаест хиљада избеглица с Косова, од којих две трећине чине Роми, биће
враћено из Немачке на Косово. Владе немачких покрајина већ годинама
покушавају да избеглице с Косова анимирају за повратак у своју домовину.
Добровољцима исплаћују 750 евра и сносе њихове путне трошкове.
У протеклој години се на Косово добровољно вратило 900 избеглица, пренео је
Радио „Дојче веле“. Од јесени, међутим, на снагу ступа споразум којим ће
избеглице с Косова бити приморане на повратак у своју земљу. Портпарол савезног
министарства унутрашњих послова Штефан Париз је објаснио да ће бити враћене само
оне особе које нису стекле право на стални боравак у Немачкој.
У Друштву за угрожене народе сматрају да је такав потез немачке владе потпуно
неодговоран. Председавајући Друштва Тилман Зилх коментарише да је око 85
одсто Рома с Косова морало да напусти земљу. „Били су прогоњени, убијани, људи
су нестајали, жене су силоване. Таква ситуација се до данас није много променила.
Роми нису добродошли на Косово“, рекао је Зилх.
ХРВАТИ НЕ ВОЛЕ СРПСКЕ ПАРЕ
Преглед, Датум : 16.10.2009, Страна : 2
ЕК у годишњем извештају критиковала однос Хрватске према Србији и Србима
У односима Хрватске и Србије дошло је до напретка, посебно после посета на
највишем нивоу између две земље које и даље имају режим без виза, али није било
помака ка споразуму о питању граница. То се наводи у исцрпном годишњем
извештају Европске комисије о реформама које Хрватска спроводи на путу у Европску
унију. Наводећи да је било „извесног напретка у сарадњи око две хиљаде случајева
лица несталих у рату“, Европска комисија указује на то да су „остала отворена
питања везана за имовину, посебно за надокнаду за станарска и власничка права,
повратак избеглица, као и поступак за геноцид пред Међународним судом
правде“.
У овој исцрпној анализи се наглашава да је „економска сарадња у успону, мада је
обим српских улагања у Хрватску ограничен у односу на ниво хрватских улагања
у Србију, могуће и због оклевања Хрватске да прихвати српске инвестиције“. Такође се
упозорава да је у Хрватској „и даље проблем некажњавање починиоца ратних злочина,
посебно кад су жртве Срби или ако су виновници чланови хрватских оружаних снага“.
Делимично је поправљена заштита мањинских и културних права и мањина, додаје се у
документу, „али је било неких извештаја о нападима из етничких побуда, кад је реч о
припадницима српске мањине“. „Полицијска истрага је поспешена, мада мало случајева

заврши пред судом. О многим таквим случајевима нема извештаја због неповерења у
власти и нетрпељивости према Србима у широј јавности“, пише даље.
„Чланови српске заједнице, укључујући оне који су остали у Хрватској током
рата, суочавају се с тешкоћама кад је реч о добијању посла, посебно у ратом
погођеним подручјима“, указује се и додаје да се „дискриминација наставља,
посебно у јавном сектору на локалној равни“. „Нужно је да Хрватска подстакне дух
трпељивости према српској заједници и предузме ваљане мере да се заштите они који
суи даље на удару претњи или дискриминације, непријатељских поступака или
насиља“, закључује се у годишњем документу Европске комисије.
НЕМА ХЛЕБА ЗА 30.000 ГЛАДНИХ
Глас Јавности, Датум : 16.10.2009, Страна : 5
НАРОДНИМ КУХИЊАМА НЕДОСТАЈЕ ХРАНА, УПОЗОРИО ЦРВЕНИ КРСТ
СРБИЈЕ
БЕОГРАД - Црвени крст Србије упозорио је јуче у Београду да у народним
кухињама у Републици нема довољно хране за 30.700 економски најугроженијих
грађана.
У саопштењу, поводом Међународног дана борбе против глади 17. октобра, та
организација је навела да је број куваних оброка у 55 народних кухиња од почетка
године повећан за 3.500, али да, према анкети ЦКС, постоји и потреба за додатних
56.850 „ланч пакета“ за материјално угрожене грађане који живе у удаљеним сеоским
домаћинствима и немају могућности да дођу до народних кухиња.
У саопштењу су и подаци Републичког завода за статистику за првих шест месеци
ове године, који показују да 700.000 грађана живи испод границе сиромаштва,
међу њима је 150.000 деце школског узраста, а 750.000 грађана је незапослено.У
Србији, како је наведено, још увек борави 90.000 регистрованих избеглица из
Хрватске и Босне и Херцеговине, 200.000 избеглица са држављанством Србије и
209.700 интерно расељених лица са Косова и Метохије.
ЦКС ће Међународни дан борбе против глади обележити низом акција, којима ће
анимирати потенцијалне донаторе, фирме и појединци, како би у Србији био ублажен
проблем сиромаштва и смањио број гладних. Организације ЦКС ће тог дана спровести
неколико акције прикупљања хране како би био појачао оброк у народним кухињама,
организовати сусрете потенцијалних донатора и јавних личности са корисницима
помоћи у програму народних кухиња и организовати предавања о здравој исхрани и
борби против глади.
СРБИЈА УЈЕДИЊЕНА ОКО КОСОВА
Преглед, Датум : 16.10.2009, Страна : 2
Никад нећемо признати независност КиМ, поручио Јеремић у седишту УН
Министар спољних послова Србије Вук Јеремић поручио је синоћ у седишту
Уједињених нација, да Србија никада неће признати једнострано проглашену
независност Косова и да је око тог кључног питања уједињена цела нација.
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Јеремић је, у говору пред Саветом безбедности УН, изјавио да су животни услови
на КиМ за српско становништво и даље тешки, уз веома мали број повратника, и
позвао светску организацију да спречи уништавање српског културног наслеђа у
покрајини. „Наш принципијелни став о будућем статусу наше покрајине остаје исти.
Србија никада неће признати једнострано проглашену независност Косова. То остаје
наша политичка, морална и правна обавеза. То је и демократска дужност, пошто је
наша нација уједињена око тог фундаменталног питања“, рекао је Јеремић. Он је,
обраћајући се чланицама Савета безбедности УН, истакао да је косовски случај
значајан тест за светску заједницу, јер се ту, како је рекао, прави избор између
унилатеризма и консензуса. „Једнострано проглашена независност представља изазов
који морамо заједно настојати да превазиђемо, зарад мира и стабилности, и у име
међународног права“, истакао је Јеремић. Он је изразио захвалност великој већини
чланица УН, које поштују територијални интегритет и суверенитет Србије и нису
признале независност Косова.
Говорећи о раду Међународног суда правде, пред којим у децембру почиње расправа о
легалности проглашења независности Косова, Јеремић је оценио да тај суд треба да
ради без политичких притисака, који се огледају кроз нова признања независности те
покрајине. Јеремић је оценио да УН, са својом цивилном мисијом, остају незаобилазан
чинилац на Косову. „Веома је важно да Савет безбедности УН настави да подржава
присуство УНМИК-а као значајног стуба мира и стабилности“, навео је шеф српске
дипломатије. Централни стратешки приоритет Србије је чланство у ЕУ, а Београд је
спреман да решава све проблем за преговарачким столом, а не на бојном пољу“,
закључио је министар спољних послова Србије.
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ИЗ НЕМАЧКЕ
Данас, Датум : 16.10.2009, Страна : 8
Црвеном крсту Голубац помажу наши људи који раде у иностранству
Голубац - Чланови хуманитарне организације за више солидарности и
пријатељства међу народима из немачког града Минхена, на челу са Стојаном
Шенком из Барича код Голупца који живи и ради у Немачкој, допремили су
хуманитарну помоћ у вредности од шест хиљада евра. Ова помоћ садржи
санитарни и други инвентар,одећу за децу и одрасле,намештај и другу робу, а
уручена је Црвеном крсту Голубац.
- Наша организација која броји 180 чланова помаже народу Европе. Носталгија за
својим крајем ево крунисана је поново новом пошиљком која надам се неће бити
последња, напоменуо је Стојан Шенк и додао да је до сада у последњих осам година
Црвеном крсту, месним заједницама и организацијама као и грађанима општине
Голубац допремио 25 шлепера са преко 200 тона разне хуманитарне помоћи. Немачки
грађани су веома солидарни, али оправдано желе да знају да ли њихова помоћ стиже на
праве адресе. До сада је увек, све што је тражио добијао на реч, и никад није окаљао
образ.
- Ова помоћ нам је драгоцена и добро је дошла. Ценимо залагање и племенито срце
нашег земљака Стојана Шенка и његових пријатеља из организације и пуно се
захваљујемо за све што чине да нашим људима којима је потребна помоћ помогну,
истакла је Дина Чучковић, секретар општинског Црвеног крста Голубац приликом
пријема хуманитарне помоћи.
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Хуманитарна помоћ до сада је стизала до Дома здравља у Голупцу, манастира
Туман, основних школа у Браничеву и Баричу, хотела ,,Голубачки град’’,
православне цркве у Баричу, све до дечје установе Ласта, Организације
пензионера, Јавног комуналног предузећа ‘’Голубац’’ и расељених и избеглих
лица која бораве у овој подунавској општини. За све што је урадио за житеље
голубачког краја, Стојан Шенк је пре шест године постао и добитник Плакете-највишег
општинског признања.
ТУГА
Курир, Датум : 16.10.2009, Страна : 8
Милијана Радојчић, мајка три ћерке, штрајкује са колегама из бивших предузећа на
КиМ
КУРШУМЛИЈА - На јучерашњих минус три степена Милијана Радојичић (37) из
Куршумлије седи одсутно на пољском кревету покривеним старим ћебадима испред
зграде Комуналног предузећа. На њеном лицу туга и бол, не види људе који пролазе и
можда накратко баце поглед ка њој и њеним колегама, који већ 21. дан штрајкују,
тражећи само да буду исти са другима.
Милијана их не види јер су њене мисли усмерене ка ћеркама, које заједно са њом
преживљавају тешке тренутке не схватајући зашто мајка није са њима. Кристина (15),
Маја (11) и Ана (8) ипак подржавају мајку јер им је објаснила да су неки људи њој и
њеним колегама учинили неправду и да она на овај начин мора да се бори да се то
исправи.
- Од када сам овде, муж Горан је нашој деци и отац и мајка. Ја знам да је са њима све у
реду, али ипак... - изусти Милијана и заплака. Ипак, после неколико тренутака поносно
подиже главу и рече:
- Морам да истрајем због своје деце. Сваког јутра најмлађа Ана ме зове телефоном и
каже ми како се спремила за школу, и још ме посаветује да не бринем, да је она већ
велика. Јутрос ме је питала да ли ми је хладно, јер је чула на телевизији да је
температура испод нуле - каже Милијана.
Прошла ноћ била је најтежа за штрајкаче. Ветар је, кажу, пробијао до костију, а са
улица су побегли чак и пси луталице. Промрзла Милијана покушавала је да се угреје
огрнута ћебетом, али њене колеге истичу да је неколико пута у бунилу дозивала своју
децу.
Милијана је јуче са колегама испратила делегацију радника, која по трећи пут у задњих
петнаест дана одлази на разговоре у Министарство за КиМ и Министарство за
социјалну политику.
- Трећа срећа - каже Милијана више за себе, а онда исприча заједничку причу, због чега
њих тридесетак дане и ноћи проводи на улици.
- До рата на Косову, пуних седам година, радила сам у Комуналном предузећу у
Подујеву. Сваког дана полазила сам од куће у пет ујутро аутобусом до Подујева, а кући
се враћала у пет по подне. Било је тешко, али имала сам посао и плату. После рата
некаква радна група Владе Србије одлучила је да косовски радници којима је лична
карта издата ван Косова губе сва права из радног односа, иако им је држава дала
избегличке легитимације. Сада нема ни посао ни плату...
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ПОМОЋ СРБИМА НА КОСМЕТУ
Преглед, Датум : 16.10.2009, Страна : 5
Акција прикупљања хуманитарне помоћи за угрожену браћу на Косову и
Метохији, коју проводе Савез жена „Мајчино крило“, Црвени крст и Центар за
социјални рад у Бачкој Паланци, већ се приводи крају, изјавио је Драган Прелевић,
председник Савеза избегличких удружења са Косова и Метохије у Војводини.
Прелевић је нагласио да се помоћ састоји од одеће, обуће, средстава за хигијену,
хране, школског прибора, играчака, слаткиша и других потребштина. Помоћ ће
бити превезена возилима УНХЦР-а у најугроженије српске енклаве и подељена
онима којима је најпотребнија. Ово је дванаеста хуманитарна помоћ Бачке Паланке
нашој јужној покрајини, рекла је председница Савеза жена „Мајчино крило“ Јованка
Ајдер.
ДОБРОТИН ДОБИО ВОДУ
Блиц, Датум : 16.10.2009, Страна : 2
ЛИПЉАН - Око 450 домаћинстава са око 1.200 становника, углавном Срба, добило
је јуче воду. Радови на изградњи водовода трајали су нешто више од 45 дана.
Средства од 193.000 евра обезбедила је америчка амбасада.
Положено је 7.500 метара водоводних цеви, а за данас је најављен почетак радова на
изградњи канализационе мреже, а вредност радова које је такође обезбедила америчка
амбасада из Приштине је 200.000 евра. Ово је део инвестиционих улагања у развој
српских средина и стварање услова за одржив опстанак и повратак - каже
Саша Рашић, министар за повратак и заједнице у Влади Косова. Истовремено, у
Лапљем Селу у току су завршни радови на стамбеним објектима у којима ће се у
наредних десетак дана уселити 60 српских повратничких породица. На истој
локацији започели су радови на изградњи још 40 станова, а до средине наредне
године кључеве станова ће добити још 140 српских породица.
БОШЊАЦИ ПРОТИВ СЛОБОДЕ ИЗЈАШЊАВАЊА
Политика, Датум : 16.10.2009, Страна : А21
Настојање да се попис становништва у БиХ одржи без националне одреднице је
прикривање етничког чишћења, јер би попис морао да одговори где су Срби из
Сарајева, Мостара, Зенице, Травника и других градова, каже Никола Шпирић
Сарајево – Нацрт закона о попису становништва у БиХ, који је у августу ове
године усвојио Савет министара БиХ и по којем би, према захтевима међународне
заједнице, попис требало да буде обављен 2011. године, није по вољи Бошњака.
Они траже да се попис одгоди. Оно што им највише смета у понуђеном законском
пројекту је одредба која омогућава грађанима да могу да се изјасне и о
националној припадности, вероисповести и матерњем језику. Наиме, лидери
водећих бошњачких странака тврде да би, на овакав начин обављен попис,
„верификовао етничко чишћење” и „зауставио процес повратка избеглих и
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расељених” што, према мишљењу представника из Републике Српске, напросто,
није тачно. Они сматрају да „Бошњаци беже од пописа зато што се плаше да ће
изгубити превласт и позиције које су стекли по националном кључу и попису из
1991. године”.
Дакле, према мишљењу већине политичара у РС, неуралгична тачка приче о попису
становништва је, заправо, „наставак ратних игара”, чиме се, како оцењује посланик у
парламенту БиХ Мирко Околић, жели „спречити исправљање демографске неправде у
овој земљи и „ задржати лажна слика да су само Бошњаци жртве протеклих ратних
збивања”. Председавајући Савета министара БиХ Никола Шпирић сматра да је циљ
настојања да попис становништва у БиХ буде одржан без националне одреднице
прикривање етничког чишћења у Федерацији БиХ, јер попис би, упозорава он, морао да
одговори на питање где су Срби из Сарајева, Мостара, Зенице, Травника, Бугојна, Јајца,
Бихаћа и свих других градова.
„Бошњачка политичка елита зна да би пописом становништва према стандардима
Еуростата и уз националне и језичке одреднице, на којима се инсистира, биле
разобличене многе домаће и међународне лажи које су служиле, а и данас служе за
сатанизацију српског народа. Разлог због којег се Бошњаци залажу да се учешће у
власти базира на попису из 1991. године јесте тај што је Република Српска
мултиетнична и тај принцип може бити задовољен, док у ФБиХ он ништа не значи, јер
тамо Срба, практично, нема”, каже он и упозорава да је „БиХ без пописа становништва
неуправљива земља, без садржаја и фикција”.
Понашање бошњачких политичара, дириговано, углавном, из централа СДА и Странке
за БиХ, за функционера ХДЗ-а БиХ Иву Миру Јовића је, заправо, производ жеље да се у
земљи створи „безлична маса” којом би БиХ изгубила мултиетнички карактер, односно
„намере да се направи грађанска држава у којој би Бошњаци били доминантан народ”.
Директор Истраживачко-документационог центра у Сарајеву Мирсад Токача каже да су
неутемељене тврдње да ће попис потврдити етничко чишћење и зауставити повратак.
„Што се етничког чишћења тиче, попис га не може потврдити, али га може објаснити.
Теза да ће попис зауставити повратак је, такође, бесмислена, јер какве везе има попис
са повратком, пописују се ваљда они који су у земљи, а не они који су отишли”,
оцењује Токача и наглашава да је слобода изјашњавања неприкосновена и да је нико не
може наметати, а још мање угрожавати.
„Попис етничког, верског и језичког идентитета је слобода сваког појединца, а како ће
се он изјаснити, то ће он одлучити. Међутим, проблем је то што прича која се упорно
пласира није прича о попису који је неопходан за даљи европски пут БиХ, јер ЕУ неће
примити ниједну државу у своје чланство а да не зна колико она има становника, то је
прича о позицијама, битка за проценте, с обзиром на чињеницу да попис треба да
генерира власт”, изричит је он.
Први покушај изјашњавања о предложеном Нацрту закона о попису становништва у
Представничком дому парламента БиХ пропао је половином прошлог месеца, управо
због различитог мишљења о његовом садржају враћен је Комисији за економске
реформе и развој уз захтев да га доради. Када ће се поново наћи пред парламентарцима
и која му је крајња судбина то је незахвално прогнозирати. Аналитичари упозоравају
да, према садашњим подацима, од 223 земље у свету само Сомалија и Либан неће
вршити попис становништва и да „не би било добро да им се придружи и БиХ”.
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ЗАЈЕДНО У ОБНОВУ БУКОВИЦЕ
Данас, Датум : 16.10.2009, Страна : 4
До краја године Влада Црне Горе уложиће милион евра за реализацију пројекта
повратка Буковичана, расељених током рата у БиХ
Пљевља - Прије неколико дана пљеваљску област Буковица посјетили су:
министар рада и социјалног старања Владе Црне Горе др. Суад Нумановић,
директор Дирекције за јавне радове Жарко Живковић, члан Владине комисије за
обнову Буковице Асим Телаћевић, предсједник Општине Пљевља др. Филип
Вуковић и потпредсједник Авдо Ајановић, као и представник Удружења грађана
Буковице. Они су заједно са извођачем радова на терену обишли локације на
којима се обнављају куће, граде нови и поправљају стари сеоски путеви.
Министар Нумановић је рекао да је почела реализација пројекта обнове
индивидуалних и помоћних објеката у Буковици. „Ово је заједнички пројекат свих нас,
Владе, локалне управе и Буковичана. На овај начин створићемо услове да се сви
грађани Буковице врате у своје куће и настојимо да створимо услове за развој
пољопривреде“, изјавио је Нумановић. Он је рекао да ће до краја године Влада
утрошити планираних милион евра у реализацију пројекта повратка расељених, а
да ће исто толико новца бити утрошено и наредне године.
Директор Дирекције јавних радова Жарко Живковић је казао да је до сада урађено
четири километра асфалтног пута од села Лугови до центра МЗ Ковачевићи, а да се
насипа 25 километара локалних путева. „Радимо алтернативни пут који би заобишао
клизиште на садашњој траси и мислим да ће бити завршен за тридесетак дана.
Почели смо градњу 12 монтажних кућа, а санирали смо и нисконапонску електромрежу. Урадићемо главне путне правце до појединих група села, а радићемо све док
нас зима не отјера из овог краја. У прошлој години смо уложили у санацију пута од
Пољане до Ковачевића 450.000 евра“, рекао је Живковић.
Извођач радова на изради путева „Занатство“ Пљевља, саопштио је да је до сада
пробијено 12,5 километра новог сеоског пута, завршено и уваљано осам километара,
поправљен пут у дужини од 12 км Ковачевићи - Дебело брдо, а поправка пута у дужини
од 4,5 км на правцу Ковачевићи - Сречање биће завршена до краја године. У повратку
се завршавају пропусти за воду и радови се одвијају планираном динамиком.
Предсједник Општине Пљевља Филип Вуковић је рекао да се радови одвијају најбоље
што је могуће. „Општина Пљевља ће у свом капиталном буџету планирати средства за
обнову овог простора, јер Пљевља имају богате природне ресурсе и учинићемо све да
овај пројекат успјешно окончамо. Интерес нам је да вратимо своје грађане и да дамо
шансу свима који желе да се врате у Пљевља, јер је наша Општина врло слабо
насељена, свега 26 становника по квадратном километру, а у Црној Гори је насељеност
52 становника по квадрату“, навео је Вуковић.
Директор ОШ „Братство-Јединство, Богдан Дубљевић је поздравио напоре које Влада
са ресорним министарствима чини на обнови живота у Буковици и истиче да „некада
доћи у Буковицу био је подвиг, а тек како је живјети у њој“. На терену Буковице било је
пет подручних одјељења четвороразредних школа које су у врло лошем стању, а неке
су потпуно пропале и то у селима: Плањско, Сречање, Крћевине, Брда и Сирчићи и
предлаже да се упоредо са обновом кућа изврши и обнова тих школа. Предсједник
Удружења Буковичана из Сарајева, Шемсо Бавчић је рекао да је задовољан оним што је
Влада Црне Горе до сада урадила и изразио очекивање да ће се након завршетка ових
12 кућа већ почетком наредне године први Буковичани почети да враћају у свој завичај.
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Буковица је планинско подручје које се налази на сјеверу Црне Горе у општини
Пљевља, уз границу са Босном и Херцеговином и обухвата 37 села, која су до 1993.
године била насељена претежно бошњачким становништвом. За вријеме рата у Босни и
Херцеговини, на територији Буковице је боравио велики број резервиста ВЈ и полиције
Црне Горе. Уз изговор да траже нелегално оружје, они су вршили тортуру, претресе,
пљачке, малтретирали и злостављали буковичке Бошњаке.
Према подацима Фонда за хуманитарно право, седам цивила је убијено из ватреног
оружја или је подлегло ранама након бруталног премлаћивања. То су: Шаћир Рамовић,
Омер Дурак, Хајро Муслић, Ејуб Муслић, Џафер Ђого, Латиф Бангур (убијени
ватреним оружјем) и Хилмо Дркенда (подлегао од посљедица бруталног
премлаћивања). Због страха за своје животе, до краја 1992. године, већина становника
Буковице је напустила своје домове. Након одласка, њихова имовина је опљачкана и
уништена.
МОЖЕ ЛИ ЖИВОТ ИЗ ПОЧЕТКА
Вечерње Новости, Датум : 16.10.2009, Страна : 16
ЈОВАН БАСАРА, ДЕТЕ ХЕРОЈ ИЗ „ОЛУЈЕ“, ДОМАЦ И ОСУЂЕНИК, НА СЛОБОДИ
САЊА ДА СВЕ ЗАБОРАВИ
Све ове године велика и тешка школа за мене. Никад више онај Јовица. Мој сан посао и
породица
Чуле су се само две речи: „Сине мој“. Марија Басара је после готово три године,
други пут загрлила свог Јована. У Апатин, где им је избеглички дом, у
подстанарској собици где за Јована више нема места, „јер је обрукао породицу“,
вратио се у слободу из Казнено-поправног завода „Сремска Митровица“, на један
дан. Да види мајку. После ће трбухом за крухом. Без игде ичега. Читава имовина
су му само тренерка и патике у којима је изашао из затвора.
- Мајко, остарила си ми - казао је после дугог загрљаја.
- Душа ми остарила од чекања, чедо моје - одговорила је Марија.
Испрекидане речи, па загрљаји. Толико тога би једно другом да испричају. Све, од
„Олује“, до данас. Тако снажно навиру успомене. Јован се распитује о сестрићима
Славку и Стефану. После и о девојкама из комшилука. Вршњацима. Ко се оженио, ко
удао. Ко је принову добио, а ко отишао „преко“, да се скући.
- Може ли, мајко, да почне живот из почетка? Да добијем посао, да се оженим, скућим?
- пита Јован, себе, мајку, Апатин, Нови Сад, Србију...Јован Басара, дете херој из
„Олује“ („Е, ко се тога још сећа, осим мене“). Имао је дванаест година када је из
ратног вихора возећи трактор тринаест дана и тринаест ноћи, до Србије спасао
седамнаесторо стараца. Сви су га тада славили и хвалили. Али, не дуго. Остављен
је на цедилу. Дечак који је тако снажно држао трактор пун људи у својим рукама,
није имао снаге за нови подвиг. Време и живот с којима се сударао од хероја су
направили преступника.
Прогон
- Зло време - каже Јован.
гурнути да потоне.

- Повукли ме лоши људи. А, није тешко избегличко дете
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Као рану носи у себи тај 4. август 1995. године, када су из Днопоља код Лапца кренули
у збег. Киша је непрестано лила.
- Био сам мокар, уморан и гладан - каже, као за себе. Сећа се сваке слике, сваког детаља
из несрећних колона. А ону, кад је несрећни преварени човек из очаја подигао руку на
жену, двоје деце и себе, носиће док живи. Па, када су мучени људи обманути да ће их
скућити у Краљеву. А стрпали их у воз и правац
- Косово. Тамо би се и Басаре зауставиле да воз без возног реда случајно није стао у
Рашки. Народ се побунио: „Нећемо из једног јада у гори“. Тако се Јован са болесном
мајком и братом, инвалидом, домогао Апатина. Више није ишао у школу. Никога није
ни позивао. Почео је да надничи. Сваког дана са грађевине на грађевину. Газде, или
плате или не плате, а избегличка станарина мора да се плати.
Ожиљци
- Задиркују ме вршњаци: „И ти си, као, неки јунак, рмбаш за цркавицу“ - остало је
урезано у дечаково памћење. - Они вуку неку робу. Продају, препродају. Велим: То
могу и ја. А роба крадена. Онда је дошла полиција кући. Једном, двапут. Моја Марија је
плакала, а мене су, после, одвели у Центар за социјални рад. Па у дом у Крушевац. Ту
сам сазнао да је умрла моја сестра Душанка. Наша узданица и стуб. Још чувам једну
њену кошуљу, што ми је купила.Када се, после три године, вратио из Дома, донео је
свежањ диплома: завршио фризерски и занат за ливца. Обучио се и за машинбравара.
Али, Јован Басара био је обележен. Нико домца није желео да прими на посао.
Апатинци пуни новца од приватизације „Пиваре“. Увелико се гради на све стране, али
сада долазе велике фирме и доводе своје раднике. Ни на грађевину нико неће Јована.
Нико се више није сећао оног дечака, хероја из колоне. Сетили су га се само кад би
нешто скривио. Калемио се преступ, на преступ...
И онда, две године и једанаест месеци затвора.
Нада
- Да сам имао било какав посао, да ми је неко пружио руку... Ма, зашто уопште
спомињем. Прошло. Све је то велика школа. Претешка. Не бих је поновио - говори свој
монолог Јован Басара.
- Е, сине, сине - чује се, повремено, Маријин глас. Она нема одговор ни на једно
питање. Она има само наду. Јовица је подгрејава. Храбри и себе и њу:
- Прво посао, па даље. Добро сам овладао занатом и у затворском фризерају.
Имали су тамо разумевања за мене.
Са Јованом Басаром напуштамо Апатин. Он ће у Нови Сад. Код комшије из Лике.
Мајка му отишла у Лапац да види може ли се тамо шта продати, па за њега има места
док се не врати. Одатле ће да тражи посао.На излазу према Новом Саду Јован се још
једном осврће на град. Успомене препуне ожиљака. Не жели он овде да се врати.
- Е, види, види, како се овај Апатин изградио. Овде где је била цвећара, гледај, сада
билијар. Пивара се проширила, нема улице. Свуда се гради... Ко овде да види човека
коме се душа урушава.
Враћајући поглед на пут, Јован као да стреса са себе бреме затворских дана.
- Само да се малчице навикнем на слободу, да широм отворим очи - говори. - Заборавио
сам да ходам. Аутомобил нисам видео три године. Штреца ме сваки звук.
Антрфиле : РУКА ПОДРШКЕ
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После првих репортажа о дечаку из „Олује“ и његовој потресној судбини, наши
читаоци су одговорили многобројним реаговањима. Њихова јединствена порука била је
да Јовану, после одслужене казне, свакако треба помоћи да се врати на прави пут. Да
му се обезбеде посао и дом, како би почео нови живот. Ето, Јован Басара је казну
одслужио. Сада му је, више него икада потребна пружена рука.
ДЕЖУРНИ КРИВАЦ
И кад није био крив, упирали су прстом у њега. Знало се, тада, само за „избеглицу из
дома“. Комшије су нам, у једној прилици, када смо док је Јован још био у затвору
посетили његову мајку, о њему овако говориле: „Постао је дежурни кривац. На њега се
све сваљивало“.
У МИНИСТАРСТВИМА 16.000 СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИХ
Блиц, Датум : 16.10.2009, Страна : 5
Званични подаци Владе о броју чиновника
У републичкој јавној администрацији на неодређено време запослено је чак 29.698
чиновника.
Званични подаци о стално запосленим чиновницима коначно су јуче објављени на сајту
Владе Србије и судећи по њима највише је запослених у самим министарствима и
њиховим управама, чак 16.101, не рачунајући министре и државне секретаре. Преглед
запослених не обухвата ни хонорарце ангажоване на уговор о делу или на одређено
време, чији број у појединим министарствима премашује број стално запослених.
У табели која приказује број запослених у републичкој јавној управи закључно са 29.
септембром ове године, први пут је објављен и тачан број стално запослених у јавним
агенцијама. Укупно их је 1.032, највише је запослених у Агенцији за приватизацију 390. У фондовима за пензијско и здравствено осигурање ради укупно 6.091 чиновник.
Од министарстава најбројније је Министарство спољних послова са 1.110 запослених.
Подаци не обухватају министарства одбране и полиције, као ни војне и полицијске
службе безбедности.
Антрфиле : БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
МИНИСТАРСТВА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 1.110
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 224
Управа царина 2.509
Пореска управа 6.347
Управа за игре на срећу 24
Управа за трезор 1.138
Управа за дуван 25
Управа за спречавање прања новца 26
Девизни инспекторат 80
Управа за слободне зоне 3
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Управа за јавни дуг 1
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 99
Дирекција за управљање одузетом имовином 2
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 67
Генерални инспекторат пољопривреде 310
Управа за ветерину 383
Управа за заштиту биља 37
Републичка дирекција за воде 26
Управа за шуме 18
Управа за аграрна плаћања 20
Управа за пољопривредно земљиште 10
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ 325
Дирекција за мере и драгоцене метале 134
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ 73
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 168
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ 76
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 638
Републичка дирекција за робне резерве 111
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ 53
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 380
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 51
МИНИСТАРСТВО РАДА 187
Управа за родну равноправност 7
Инспекторат за рад 324
Управа за безбедност и здравље на раду 10
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 381
Агенција за заштиту животне средине 29
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 64
МИНИСТАРСТВО ЗА НИП 29
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСМЕТ 103
МИНИСТАРСТВО ВЕРА 15
МИНИСТАРСТВО ДИЈАСПОРЕ 32
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА 43
укупно: 16.101
ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Републички секретаријат за законодавство 27
Републички завод за развој 33
Републички завод за статистику 533
Републички хидрометеоролошки завод 617
Републички геодетски завод 2.390
Републичка дирекција за имовину 77
Републички завод за информатику 11
Центар за разминирање 8
Завод за интелектуалну својину 115
Дирекција „Пловпут” 130
Геомагнетски завод 41
Завод за социјално осигурање 12
Управа за јавне набавке 29
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Републички сеизмолошки завод 16
Комесаријат за избеглице 39
Агенција за енергетску ефикасност 10
Агенција за радне спорове 7
Дирекција за железнице 49
Национална служба за запошљавање 1.938
Агенција за рударство
Дирекција за реституцију 18
укупно: 6.100
ПОСЕБНЕ СЛУЖБЕ
Генерални секретаријат Владе 85
Канцеларија за сарадњу с медијима 28
Канцеларија за европске интеграције 32
Канцеларије за економски развој
(Бор, Крагујевац) 3
Служба координационог тела за југ Србије 7
Служба за управљање кадровима 39
Авио-служба Владе 19
Канцеларија за одрживи развој 5
Канцеларија Савета за сарадњу са Трибуналом 10
Управа за заједничке послове 849
укупно:
1.077
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УПРАВНИХ ОРГАНА

329

ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ
Агенција за приватизацију 390
Агенција за стечајне управнике 32
Агенција за регионални развој 35
Агенција за лекове и медицинска средства 194
Агенција за привредне регистре 291
Агенција за хемикалије
Агенција за акредитацију здравствених установа 9
Агенција за осигурање депозита 28
Агенција за просторно планирање 28
Агенција за страна улагања 25
укупно: 1.032
ФОНДОВИ
Фонд ПИО 3.574
РЗЗО 2,517
укупно: 6.091
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КЉУЧЕВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Глас Јавности, Датум : 17.10.2009, Страна : 15
У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 23. ОКТОБРА БИЋЕ УСЕЉЕНО 20 НОВИХ СТАНОВА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - У Петровцу на Млави 23. октобра биће усељено 20 нових
станова, у стамбеној згради подигнутој за избеглице и социјално угрожено
локално становништво. Након усељења у нову стамбену зграду, биће затворен
последњи избеглички камп у Браничевском округу.
Кључеве стана добиће 16 избегличких и четири социјално угрожене породице. Ове
породице добијају кров над главом захваљујући донацији 700.000 долара америчке
хуманитарне организације „Хаусинг центар“. Десет станова су од 22 до 25
квадрата, осам од 30 квадрата, а два стана од 40 квадрата. Сем финансирања
градње, амерички донатор дали су средства за опремање станова неопходним
намештајем и покућством за 20 породица.
За ову стамбену зграду, која је подигнута у оквиру пројекта „Социјално становање у
заштићеним условима“, локална самоуправа обезбедила је земљиште и комуналну
инфраструктуру. Усељењем у нову зграду, колективни избеглички центар „Касарна“ у
Петровцу на Млави дефинитивно ће остати без станара.
Тиме ће, после 15 година, бити затворен последњи избеглички центар на територији
осам општина Браничевског округа. За време ратова који су претходили распаду СФРЈ
у петровачку општину стигло је око 1.200 избеглица, највише из Хрватске после акције
„Олуја“. Неки од њих су се сами снашли, тако што су пронашли запослење и приватни
смештај, док је већина усељена у објекте старе касарне. Њима је стамбено питање
решено градњом две стамбене зграде и пружањем помоћи при самосталној изградњи
стамбених објеката, доделом плацева по повољној цени и испоруком грађевинског
материјала.
Антрфиле : Две зграде
Прва стамбена зграда са 44 стана за смештај избеглица, у коју је уложено 630.000
евра, усељена је у јулу 2007. године. За доделу 20 станова у другој згради, која ће
бити усељена 23. октобра, конкурисале су 32 породице, од којих 22 бораве у
колективном кампу, 12 у приватном смештају, док 20 припада социјално
угроженом локалном становништву.

СТАНОВЕ ГРАДИ УНХЦР
Курир, Датум : 17.10.2009, Страна : 15

ВРАЊЕ - Градоначелник Врања Мирољуб Стојчић изјавио је да је потписан
уговор између УНХЦР и тог града за изградњу 20 станова за избегла и расељена
лица.
- Повод за овај уговор јесте чињеница да у Врању још постоје колективни центри
у којима се налази 206 особа. Радови ће почети у току овог месеца - најавио је
Стојчић. Он је објаснио да ће четири стана бити подељена грађанима Врања који
спадају у категорију социјално угрожених лица.
- Вредност ове инвестиције је око 380.000 евра, колико ће финансирати УНХЦР.
Град ће обезбедити локацију и потребну инфраструктуру, па је процена да ће
укупна инвестиција вредети око пола милиона евра - објаснио је Сточић. У тих
двадесет станова требало би да се усели стотинак особа из колективних центара.
УСКОРО У КУЋЕ
Вечерње Новости, Датум : 17.10.2009, Страна : 6
Обећан брз завршетак објеката у Грачаници
ПРОЈЕКТИ изградње 90 стамбених јединица за интерно расељена лица у
Грачаници нису извођени преко нашег министарства. Да јесу, сигуран сам да би већ
били завршени - каже за "Новости" Горан Богдановић, министар за Косово и Метохију.
Богдановић најављује да ће око наставка радова на стамбеној згради са 20 станова
у насељу Падалишту и 70 кућа у Бадовцу код Грачанице разговарати са
Милутином Мркоњићем, министром за инфраструктуру:
- Видећу које су могућности да се радови наставе или да се тражи други извор
средстава. Министар Мркоњић каже за "Новости" да је уверен да ће посао бити
завршен до краја године.
- Влада ће ускоро одобрити додатних 80 милиона динара да би куће и станови у
Грачаници били завршене. Поручујем грађанима који дуго чекају на свој кров над
главом да ће обећање бити испуњено. Почели смо изградњу путем програма из НИП и
лично ћу извршити притисак да се од овогодишњег државног буџета уложи потребан
новац и за ту намену.
Антрфиле : ЗАВРШЕНО 70 ОДСТО
МИНИСТАР Богдановић напомиње да су радови на овим објектима завршени око 70
одсто и да би у њих што пре требало да се уселе интерно расељене и социјално
угрожене особе које сада живе у контејнерским насељима у Грачаници и колективним
центрима.

2

СТИГЛЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА
Данас, Датум : 17.10.2009, Страна : 13
Сремскомитровачки Завод за јавно здравље
Сремска Митровица - Дистрибуција 9.090 доза вакцине против сезонског грипа,
намењене категоријама становништва с највећим ризиком од инфекције, почела
је у сремскомитровачком Заводу за јавно здравље.
Начелница Центра за контролу и превенцију болести др Снежане Медић каже да ће
организована вакцинација становништва преко домова здравља почети у понедељак,
19. октобра.
Лекари препоручују да се вакцинишу сва лица са хроничним обољењима плућа,
срца и бубрега, дијабетичари, а вакцинисање се посебно препоручује
здравственим радницима, лицима старијим од 65 година, особама које живе у
старачким домовима, избегличким центрима и слично.
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ПОТПИСИ ЗА СМЕНУ МАРТОНА
Курир, Датум : 18.10.2009, Страна : 6
ЗРЕЊАНИН - Штрајкачки одбор Удружења ратних војних инвалида (РВИ) Србије
у Зрењанину наставио је јуче раније започет протест против постављања споменобележја заробљеницима ЈНА из Хрватске који су били смештени на
пољопривредном имању код Стајићева, где је почело и прикупљање потписа за
смену председника Скупштине града Зрењанин Александра Мартона, због његове
подршке Удружењу правника „Вуковар 1991“.
- После отказивања доласка незваних гостију из Хрватске, који су намеравали да
поставе спомен-плочу код Стајићева, штрајкачки одбор је данас ипак изашао на
пољопривредно имање код тог села, где су 1991. били смештени заробљеници из
Хрватске, јер желимо још једном да поручимо Удружењу правника „Вуковар 1991“ да
ћемо спречити постављање спомен-обележја на месту на којем није било ратних
злочина ни жртава - изјавила је јуче председник Удружења РВИ у Зрењанину Јованка
Павловић.
Подршку штрајкачком одбору РВИ изразио је јуче и председник Коалиције
удружења избеглица у Србији Миодраг Линта рекавши да подизање споменобележја у Стајићеву и Бегејцима, као и на простору бивше Југославије, треба
решити договором представника држава, а не вољом појединих представника
локалне власти и удружења.
- Према нашим сазнањима, у Хрватској је било 220 ратних логора за Србе и зато се
залажемо за утврђивање пуне истине и обележавања свих места страдања истакао је Линта.
Антрфиле : Хрвати не одустају
Представници два удружења хрватских ветерана рата јуче су из Загреба најавили
наставак покушаја да у Стајићеву поставе спомен-обележја.Челници Удружења
бранилаца и логораша Домовинског рата и Удружења правника „Вуковар 1991“ на прес
конференцији су саопштили да су, пошто су у петак обавештени да је њихова посета
отказана, њихова жеља и мотив да плоча у Стајићеву буде постављена још већи.

PRESS CLIPPING
Понедељак 19.10.2009. год.

ТЕШКО ЋЕ АЗИЛАНТИ ПОХРЛИТИ У СРБИЈУ
Дневник, Датум : 19.10.2009, Страна : 13
Улазак Србије на белу шенген листу крајем ове и почетком наредне године за собом,
поред очигледних благодети, повлачи и велику одговорност наше државе која ће, пре
свега, морати да се брине о својим грађанима, али и странцима који овде затраже азил.
Систем азила, правна област коју Србија никада до сада није имала уређену, био
је један од кључних ствари која се морала уредити уколико желимо безвизни
режим. Он је, прошле године и заокружен отварањем Центра за азиланте у Бањи
Ковиљач и, а координатор пројекта “Групе 484” Владимир Петронијевић каже да
ступање Србије на белу шенген листу неће довести до пораста броја странаца који
овде траже азил и заштиту својих права. Њих, каже он, никако не треба бркати са
илегалним имигрантима којима је циљ нека трећа, богатија, држава.
- Систем азила је, пре свега, један од најхуманијих система. Он значи пружити
одговарајућу подршку лицима која траже заштиту и не би га требало посматрати
као инструмент којим би, после уласка Србије на белу шенген листу, наша држава
била преплављена тражиоцима азила – тврди Петронијевић - Не може свако бити
избеглица. Мора прво да испуни одређене критеријуме које постављају међународни
документи. Петронијевић каже да је тачно да постоји велики број лажних азиланата.
Реч је, каже он, о људима који у ЕУ и другим развијеним земљама траже бољи живот, а
не правну заштиту у земљама попут Србије.
- Са економским развојем Србије може се очекивати да ће број тих лица бити већи. Али
никако се не сме изгубити из вида да систем азила првенствено штити оне којима су
угрожена људска права. Може се очекивати да тај број буде већи, али не верујем да ће
то бити у неко догледно време. На другој страни, Србија може постати пожељна
илегалним имигрантима, којима ће Европа бити за корак ближа укидањем
безвизног режима за наше грађане. Према речима нашег саговорника, таква лица
одговарају другом систему. За њих је предвиђен или кривични закон или су начинили
прекршај, па их се Закон о азилу не дотиче. На другој страни, лица која траже азил
не могу бити ни кривично ни прекршајно гоњена. Зато, објашњава, и постоји
процедура у којом се истражује њихов положај.
- У нашем Азилантском центру у Бањи Ковиљачи нема илегалних имиграната,
већ само тражилаца азила – каже. - Важно је знати да прави азиланти не бирају где ће
доћи. Они само желе да заштите своја основна људска права. А, за разлику од њих,
лажни желе да злоупотребе систем азила, не би ли се докопали неке богатије земље па
зато циљају много богатије земље него што је наша. Координатор пројекта “Групе 484”
каже да је Закон о азилу, који је донесен код нас, одличан. Поштује, тврди он, све
протоколе, стандарде заштите и прати евроспке стандарде у овој области. Он омогућава
да се води двоструки административни поступак: пред Министарством унутрашњих
послова и пред Канцеларијом за азил, а потом је формирана и другостепена Владина
комисија која одлучује о захтевима. Против другостепених репшења може се водити и
спор пред

Врховним судом Србије. - Постоји успостављена процедура, отворен је и Центар за
азиланте у Бањи Ковиљачи и можемо рећи да у овим почетним фазама успостављања
политике азила имамо и позитивне резултате – истакао је Петронијевић.
- У наредном периоду биће изазов интеграција лица којима је признат статус избеглице
у нашој држави. Србија има велико искуство у прихвату и помоћи избеглицама, али
оним који су дошли из република бивше Југославије.
Временом ће се појављивати све више људи који нису из бивше Југославије, а
који желе заштиту својих основних људских права у Србији и њима је потребно
обезбедити да се интегришу, ако им је статус азиланта потврђен.
По речима нашег саговорника, постоји неколико начина за окончање избегличког
статуса. Он се окончава или враћањем особе у државу из које је дошла или
његовом интеграцијом у земљи у којој је тражила азил. Постоји још један
УНХЦР-ов стандард, а то је пресељење у трећу земљу. Систем је за сада здрав, али
Петронијевић напомиње да се на њему и даље мора радити. Центар за азиланте
отворили су, прошле године, потпредседници Владе Ивица Дачић и Јован Кркобабић,
чиме је држава и званично преузела вођење Центра од Високог комесаријата УНХЦР-а.
У њему се обезбеђују смештај и основни животни услови за особе које траже азил у
нашој или одлазак у „треће земље“, све до доношења конач не одлуке српских
државних органа. Капацитет Центра је 88 особа, а у њему је обично боравило 30-50
људи. ЕУ је од 2006. до 2008. уложила 650.000 евра за потребе азиланата у Србији,
као и за обуку и припрему различ итих државних служби за преузимање
надлежности у овој области од међународних организација.
Само у реновирање и опремање Центра у Бањи Ковиљач и уложено је 225.000
евра. Преузимањем Центра за азиланте од УНХЦР-а, Влада Србије испунила је веома
важну обавезу на путу ка белој шенген листи и ка ЕУ. Закон о азилу на снагу је ступио
1. априла 2008. године, а њиме се Србија обавезала да ће преузети бригу о будућим
азилантима.
ИЗБОРНИ ПРОФИТЕРИ
Курир, Датум : 19.10.2009, Страна : 4
Податак да је од 74 пријављене листе чак 21 српска није изненађење јер је за Србе
који учествују на изборима издвојено осам милиона евра
БЕОГРАД - Упркос томе што су Влада Србије и Свети архијерејски синод СПЦ
позвали косовске Србе да бојкотују локалне изборе, заказане за 15. новембар, од
пријављене 74 изборне листе чак 21 је српска! Према мишљењу неких политичара,
толики одзив српских странака резултат је огромних пара које су се слиле у
њихове касе!
Посланик СПС с Косова и Метохије Дејан Раденковић сматра да Срби имају право да
сами одлучују о својој судбини, али да морају бити свесни одговорности која иде уз ту
одлуку.
- Можда они верују да су у праву, али мислим да је мотив већине, а реч је о министранкама, само новац. То не може допринети учвршћивању српске заједнице.
Ако је већ неколико година Србин на челу косовског Министарства за повратак, а
повратка нема, онда је то учешће у власти добро само за њега, а српска заједница
има мало користи од тога - убеђен је Раденковић.
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Он истиче да је препорука Београда јасна, а "да Срби на Космету треба да одлуче ко ће
их и где представљати".
- Ако погледамо ко је све био на функцијама у привременој власти покрајине за
протеклих десет година и ако упоредимо учинке тих људи, видећемо да је то било само
замајавање, односно помоћ Албанцима да симулирају мултиетничку власт. У
међувремену, ниједан кључни проблем није решен - није дошло до повратка
расељених, нису обезбеђени мир ни права за српско становништво, док су Срби из
централног Косова и даље у својеврсној изолацији - истиче Раденковић, оцењујући да
су "представници Срба у привременим покрајинским властима учинили мало да то
промене".
Функционер ДСС Марко Јакшић каже да за учешће на изборима нема оправдања,
јер би то значило признавање независности Космета.
- Веома ме радује то што се Синод огласио и позвао Србе да бојкотују изборе.
Уколико се на изборе изађе, то значи да се признаје албанска држава, и то зарад неких
ситних привилегија, а на то нико нема право. Свима бих поручио да следе пут и позив
Цркве и државе - каже Јакшић.
Податак да је од 74 пријављене листе чак 21 српска, Јакшића не изненађује, јер је за
Србе који учествују на изборима издвојено осам милиона евра.
- То је пре два месеца рекао цивилни представник на Космету Питер Фејт, а такође су
се Влада Косова и Еулекс веома потрудили да великим сумама "убеде" поједине Србе
да изађу на изборе - каже Јакшић.
С друге стране, Слободан Петровић, лидер Самосталне либералне странке, која је
одавно најавила учешће на изборима 15. новембра, тврди да никакав новац нису
добили.
- Већина српских странака, па и СЛС, чак је морала да плати 300 евра казне због
неких неизмирених лањских обавеза, а камоли да добије паре! Изјава руководства
Србије и Синода свакако ће утицати на проценат излазности српске заједнице. У
сваком случају, лакше је критиковати и не радити ништа него се борити за интересе
Срба. СЛС је годину и по дана у власти и показао је да ради часно и поштено - истиче
Петровић.
Антрфиле : Ферати: Срби ће добити јаке општине
Садри Ферати, министар локалне самоуправе у тзв. косовској влади, каже да је у
интересу Срба који живе на Косову да изађу на новембарске изборе и гласају за своје
представнике.
- Ако изађу и гласају, могли би да добију велике и јаке општине и да раде на
запошљавању, економији, просвети - наводи Ферати. На опаску да ће, уколико
изађу на изборе, Срби признати независност Косова, Ферати каже да он те две
ствари не би повезивао.
- Процес независности се не може зауставити, јер Косово неће да се врати под окриље
Београда. Битно је да је Косово држава свих грађана и ми морамо свима обезбедити
иста права - сматра Ферати.
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ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ
Глориа, Датум : 20.10.2009, Страна : 26
Било да су у Београду или у далеком Лос Анђелесу, затрпани обавезама или на одмору
у неком егзотичном месту, Снежана (42) и Владе Дивац (41) труде се да њихов рад има
смисла. У оквиру своје акције "Можеш и ти" покушаће да до нове године збрину
још неколико избегличких породица. Током скоро две деценије хуманитарног рада
схватили су да се све може изгубити за трен, па се зато труде да, кроз ситне животне
лекције, своје синове Луку (18) и Матију (15) и кћерку Петру (11) науче правим
вредностима. Упркос густом распореду, сваког дана успевају да сакупе свој весели
петочлани тим на вечери, а једва чекају зимски распуст када ће у пуном саставу
уживати у својој викендици у Парк Ситију, у америчкој држави Јути.
Како сте одлучили да оснујете хуманитарни фонд "Ана и Владе Дивац", шта вас је
мотивисало?
- Идеја о Фондацији се појавила када је Владе правио опроштај од активног играња
кошарке каже Снежана. - То је био својеврсни спектакл који је кренуо од отварања
музеја у Пријепољу, где су присуствовали наши бројни пријатељи, славни играчи, као и
државни врх Србије, а захвалност и подршку упутиле су му и холивудске звезде. Тада
смо схватили да би долазак таквих људи, и пажњу коју су они привукли, могли да
искористимо и за опште добро, и решили да започнемо причу са фондацијом која би
помогла расељеним лицима и избеглицама.
С обзиром на то да је много оних којима је потребан кров над главом. како
одлучујете којој ћете породици помоћи?
- Пројекат "Можеш и ти" реализујемо у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и
УНХЦР-ом, и он подразумева обезбеђивање трајног смештаја избеглим и
расељеним лицима која тренутно живе у колективним центрима широм Србије.
Строго се придржавамо правила и проверених процедура које прописују ове две
организације.
Дуго сте живели у Америци. Колико су наши људи тамо свесни тешке ситуације
расељених лица у Србији?
- Углавном нису довољно упознати са ситуацијом овде, али када им испричамо у којим
условима живе избеглице и расељена лица, увек су вољни да помогну. Пре неколико
месеци само на једној добротворној вечери у Чикагу прикупили смо сто хиљада долара.
Желим да нагласим да је у Америци велика криза, и да су ови људи одвојили све што су
могли како би помогли Србима у матици, и ми смо им неизмерно захвални на томе.
Нашој акцији су се одазвале и две цркве, а надам се да ће нам се и друге придружити.
Једном сте у Сакраменту направили сјајну акцију у вашем тадашњем ресторану "Тунел
21"?
- Правили смо многе акције, а мени је најдража прича када ме је Бен Харпер, познати
гитариста, питао да ли бих имала нешто против да у "Тунелу" направи свирку за
одабране госте, као протест против рата у Ираку. Рекла сам му да је нашао право место,
и да сам ја "борац" са искуством. Свирка се завршила након три сата, али нажалост,
ситуација у Ираку још увек се није смирила.
Као мајку троје деце сигурно вас посебно погоди кад видите младе без елементарних
услова за живот. Пратите ли како тече живот тих Ијуди након помоћи која им је
пружена?
- Мене погађа судбина свих који су били принуђени да напусте своје домове. Сви су
тиме погођени, и деца и њихови родитељи, комплетне породице. Старији људи су
изгубили све што су генерацијама стварали, и њихов живот се претвара у успомене.
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Они живе у прошлости и присећају се времена када су својој деци могли да приуште
све о чему сада само сањају. Ми покушавамо да родитељима вратимо веру у будућност,
а њиховој деци наду у бољи живот. Наравно, пратимо како су се снашли и након што
уђу у нове домове. Наша мисија не престаје само налажењем кућа за ове породице, ми
водимо рачуна и о њиховој каснијој социјализацији. У контакту смо, већина породица
има број мог телефона, али морам да нагласим да су ме до сада звали само да питају за
здравље моје деце и да ми честитају нову годину. Никада да траже помоћ, јер су то све
скромни и достојанствени људи.
Најављена је сарадња Фондације и на међународном нивоу, помиње се
Португалија?
- Антонио Гутереш, бивши премијер Португала, и високи комесар Уједињених
Нација за избеглице, недавно је био у посети Београду и председнику Тадићу. Том
приликом изразио је жељу да се састане са мном и Владом, како би се боље
упознао са | проблемом избеглица у Србији. За нас је то веома и важан моменат,
јер је господин Гутереш један од најважнијих људи у међународним
институцијама за решавање проблема избеглица. Драго нам је када неко види да
Владе и ја великом борбом покушавамо да подигнемо ниво свести код људи кад је
реч о овом проблему. Најављена међународна сарадња је права ствар за нашу
фондацију, која постоји свега две године, и радујемо се што смо себи овим задали нови
циљ.
Своју децу учили сте да им хуманост буде навика. Познато је да су и они помагали
гладнима у Африци?
- Хуманост није навика, већ присуство људскости у нама самима. Нико од нас не може
да живи сам и само за себе, свима нам је бар једном у животу била потребна помоћ.
Некада је добијемо чудним каналима и од људи од којих смо се најмање надали, али су
то тренуци када увек помислим како сам срећна што такви људи постоје. Тачно је да су
Лука, Матиа и Петра својевремено продавали ванилице у парку у Лос Анђелесу, а
прикупљен новац приложили за помоћ гладнима у Африци. Сада су порасли, и ми од
њих очекујемо да помажу у складу са својом величином. Мислим на величину
људскости, и до сада нас нису изневерили.
Посетили сте Дом за незбринуту децу у Звечанској улици у Београду. Какви су вам
утисци?
- У првом моменту утисак је био болан, а онда сам осетила дивљење према људима који
раде тамо, где једна медицинска сестра брине о седам бе И ба. Толико брачних парова
постоји који би усвојили децу, али процедуре нашег законодавства су много
компликоване, и врло је тешко усвојити дете. Нема разлога да дете расте без
родитељске љубави, када постоје многи који би дали све на овом свету да могу некоме
да пруже своју љубав. Сигурна сам да ништа није тешко да се учини ако постоји воља,
али, нажалост, број усвојене деце код нас је врло мали у односу на друге земље. Надам
се да ће се и то с временом променити.
После скоро две деценије бављења хуманитарним радом какви су вам генерални
утисци?
- Схватила сам да никоме ништа није загарантовано. И да је све оно материјално лако
изгубити, да су највеће вредности у нама самима. Схватила сам да смо сви исти, део
заједнице која зна да може све само ако своју моћ и вредност искористи да би другом
људском бићу било боље. Зато се наша акција и зове "Можеш и ти".
Да ли су и Матиа, Лука и Петра укљућени у акцију "Можеш и ти"?
- Јесу. Прошле године су заједно са својом школом учествовали у продавању
новогодишњих честитки. Упућени су у све наше активности, али је њихов главни
допринос да заврше све своје обавезе и да се не свађају када Владе и ја нисмо код куће.
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Мислим да овај последњи "задатак" још нису успели да испуне потпуно. Владе ми
саветује да спустим критеријуме па ћемо сви коначно бити срећни.
Ваш син Лука је склон уметности. али Матију више занима спорт. Хоће ли можда
кренути татиним стопама? Да ли бисте волели да и он буде кошаркаш?
- Лука још тражи себе, али има уметничке склоности. Воли и екстремне спортове.
Прошле зиме је освојио треће место у Србији у две дисциплине у сноубордингу. Матиа
је кошаркаш Партизана и најодговорнији члан наше породице. Он се буди у шест
ујутру да би ишао на тренинг пре школе. Наша кћерка Петра тренира одбојку, и још
увек воли да се игра.
Чини се да свуда стижете. и да је ваша енергија непресушна. Колико често је породица
Дивац на окупу, ручате ли заједно?
Када смо сви у Београду, онда ако не стигнемо да се окупимо за ручак, сигурно смо
заједно после Матијиног вечерњег тренинга.
Ви сте дипломирали глуму на Факултету драмских уметности. Да ли сте икада у
животу глумом некоме помогли?
- Да, имала сам срећу да ми је пружена прилика да искомбинујем своје две велике
љубави: глуму и хуманитарни рад. Глумила сам у Сакраменту у представи која је била
намењена ширењу свести о раку дојке, а при том цела глумачка постава се још додатно
одрекла хонорара и новац донирала за реконструкцију дојки жртвама ове страшне
болести.
Вупи Голдберг вам је једном рекла да жена може све. Али не у исто време. Шта то у
животу још нисте стигли да урадите, а жарко желите?
- Желим да сваког дана осетим лакоћу постојања. Желим да сваком човеку пружим
шансу, односно омогућим да његов допринос направи разлику у нечијем животу. Зато
је наша идеја да сваког понедељка у београдском ресторану "Литтле Баy" гости оброк
плате онолико колико желе да донирају нашој фондацији, а ми ћемо сав тако
прикупљен новац искористити за удомљавање расељених лица.
Да ли ћете и ове године ићи на зимовање заједно са децом?
- Имамо кућу у Парк Ситију, у америчкој држави Јути, па обично тамо идемо за време
зимских празника. Матиа и Лука воле да скијају, мада им је последњих година много
занимљивији сноубординг. Мој супруг је тек пре две године први пут стао на скије, и за
кратко време све нас прешишао. Невероватно је са каквом се лакоћом креће на стази.
Ваљда је то последица тренирања или спортског талента, не знам ни сама. Ми волимо
да проводимо зиму заједно. Лети идемо на Карибе, тада је тамо вансезонски период.
Иако су већ тинејџери, деци прија мања гужва и воле да уживају с нама на бајковитим
плажама. А што се мене и Владе тиче, ми имамо свог фаворита. То је Шангај, који нас
је потпуно оставио без речи. Најневероватнији је град у ком смо били.
Стижете ли, поред бројних активности, да се бавите кућним пословима? Помаже ли вам
Владе?
- Упркос свему што радим, пре свега сам мајка и жена. Кад стигнем, перем судове,
склањам брдо одеће коју деца остављају за собом, перем веш. Владе не ради кућне
послове, јер имамо договор да он у породици преузме улогу возача. Клинце развози у
школу и на тренинге. За то време се ја бавим кућом. Мада, морам признати, кад
подвикнем, деси се да он, као и деца, брзински покупе ствари побацане по поду и
фотељама, од чега просто лудим. Ипак, добри су они. Не могу да се пожалим.
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УГАЉ ЗА 108 РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Преглед, Датум : 21.10.2009, Страна : 4
Представници општине Савски венац, заједно с министром за рад и социјалну
политику Расимом Љајићем и помоћником комесара у Комесаријату за избеглице
Иваном Гергиновим, уручиће сутра, 30 тона угља за грејање импровизованог
колективног центра у Рашкој улици бб у близини ВМА. У баракама овог центра
од 1999. године живи 27 породица расељених лица с Косова и једна избегличка
породица из Босне и Херцеговине, са укупно 108 чланова.
Угаљ који ће им бити уручен добили су као неопходну помоћ за наступајућу зиму од
општине Савски венац, у оквиру трајне подршке локалне самоуправе угроженим
друштвеним групама. Поред угља, овом приликом становницима центра као нужна
помоћ биће уручено и 108 пакета хране, а како у овом насељу живи и двадесет осморо
деце, међу којима и шест ђака првака, њима ће бити уручене и ђачке торбе са школским
прибором.
КАЗАН ПЛИТАК, А ГЛАД СВЕ ВЕЋА
Данас, Датум : 21.10.2009, Страна : 20
Расте број корисника народних кухиња
Број корисника бесплатних оброка у београдским народним кухињама расте и до краја
године ће премашити седам хиљада, изјавио је градски секретар за социјалну заштиту
Владан Ђукић.
- Према подацима Секретаријата за социјалну заштиту, прошле године било је
5.500 корисника бесплатних оброка у народним кухињама. Тај број је у септембру
ове године досегао 5.723 корисника. Подаци показују да це до краја ове године тај
број премашити седам хиљада - казао је Ђукић. Подаци показују да су
најугроженија деца до 14 година, старији од 65 година, незапослени, избеглице и
интерно расељена лица. У Београду тренутно има 30 пунктова народних кухиња, а у
припреми је и отварање још једног пункта. Како наводи градски секретар за социјалну
заштиту, циљ је да се корисницима народних кухиња омогући лакши приступ и избегну
ситуације у којима да би дошли по оброк морају да мењају два превоза.
Банка хране једна је од организација која помаже рад народних кухиња. Представница
те невладине организације Мирослава Анђелић навела је да према њиховим подацима
60 одсто корисника прима социјалну помоћ државе. Анђелићева је за рекла да треба
искористити све залихе хране, а не бацати их, па ће због тога та организација ускоро у
договору са Унијом пекара најугроженијим грађанима почети да дистрибуира пекарске
производе који су употребљиви, али би ипак били повучени из продаје.

ДОНАЦИЈА ИЗ ЧЕШКЕ
Блиц, Датум : 21.10.2009, Страна : 1
КРАГУЈЕВАЦ
Уређење парка у Тополи, градњу станова за избеглице и расељена лица у
Аранђеловцу и опремање вртића играчкама за децу са посебним потребама у
Предшколској установи „Нада Наумовић“ у Крагујевцу донираће Јужноморавски
регион Републике Чешке. У протеклих шест година Чешка је уложила 1,9
милиона евра за реализацију 45 од 65 пројеката, укупне вредности око три
милиона евра.
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ШВЕДСКА ПОДРШКА И ПОМОЋ СРБИЈИ
Дневник, Датум : 22.10.2009, Страна : 23
ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ БОЖИДАР ЂЕЛИЋ У СТОКХОЛМУ
СТОКХОЛМ: Шведска подржава европске интеграције Србије и наставиће да помаже
њен економски и демократски развој, изјавили су јуче ФоНету у Стокхолму
потпредседник Владе Србије задужен за европске интеграције Божидар Ђелић и
шведска министарка за међународну развојну сарадњу Гунила Карлсон. Посећајући да
Шведска председава Европском унијом (ЕУ) до краја године, Ђелић је рекао да је са
Карлсон разговарао о могућ ности да ступање на снагу Прелазног трговинског
споразума буде на дневном реду једног од наредних Самита ЕУ. Ђелић је истакао да
је Шведска међу највећим донаторима Србије и да, преко своје развојне агенције,
сваке године издваја 10 милиона евра бесповратне помоћи за развој локалне
инфраструктуре, помоћ избеглицама и бројне социјалне програме.
Упркос светској економској кризи и чињеници да је прошле године за готово две
трећине смањила број земаља које помаже, Шведска је одлучила да настави да помаже
Србију, изјавио је Ђелић. Он је рекао да је договорено да Србија до 9. децембра, када ће
бити одржан самит ЕУ - Западни Балкан, припреми документ са иницијативама које би
ЕУ подржала, посебно у домену финансирања инфраструктуре и економије знања и
иновација. Карлсон је оценила да је сарадња Србије и Шведске у многим аспектима
изврсна, јер две земље имају дугорочну сарадњу и много Срба живи у Шведској.
Карлсон је истакла да је са Ђелићем разговарала о економском опоравку и начинима
како да Шведска, као и Србија, превазиђу кризу, помогну људима који немају посао и
који губе наду .“Постоји много области у којима сарадња може бити унапређена, али
постоји одлично међусобно разумевање“, нагласила је Карлсон. Ђелић је у Стокхолму
разговарао и са државним секретаром шведског министарства спољних послова
Френком Белфрогеом. Божидар Ђелић полож ио је јуче у име Владе Србије и српског
народа, венац на гроб шведског премијера Улофа Палмеа, убијеног 1986. године. Ђелић
је нагласио да је Палме био велика личност и пријатељ Србије.
БЕСПЛАТАН УПИС У МАТИЧНЕ КЊИГЕ ЗА РОМЕ
Данас, Датум : 22.10.2009, Страна : 16
У великој сали општине Младеновац данас у 11 сати представници УНХЦР-а и
организација Праџис одржаће трибину о бесплатном упису у матичне књиге рођених за
Роме.
Циљ трибине је да се Роми упознају са важности поседовања докумената. Ромски
асистенти УНХЦР-а обићи ће и ромска насеља у младеновачкој општини и узети
личне податке од оних који још увек немају документа или нису уписани у

матичне књиге рођених. Акција уписа у матичне књиге рођених за Роме је у
оквиру регионалног пројекта „Социјално укључивање и приступ правима Рома,
Ашкалија и Египћана на западном Балкану“. У првој фази мобилни тимови Праџиса
обишли су 76 ромских насеља у Србији, после чега је поднето више од 2.500 захтева за
издавање личних докумената матичним канцеларијама. Друга фаза започеће у
Младеновцу, а предвиђено је да се у наредних 18 месеци обиђе још девет општина у
Србији.
Према проценама Министарства за рад и социјална питања, у Србији живи до
500.000 Рома, од којих 23.000 регистрованих интерно расељених лица са Косова.
Велики број ових лица није у могућности да оствари основна права на здравствену
заштиту, школовање и рад услед недостатка личних докумената - извода из матичних
књига рођених и личних карата.
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СРБИ ПРВИ У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА
Преглед, Датум : 23.10.2009, Страна : 5
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је јуче да је Србија
прва у Европи по броју избеглица и да, због тога, држава мора активније да се
бави решавањем њихових проблема.
Љајић је, приликом уручивања помоћи избеглим и интерно расељеним
смештеним у кампу у Рашкој улици у Београду, казао да у Србији још увек живи
98.000 избеглица и 209.000 интерно расељених са Косова и Метохије.
Он је навео да је Србија у једном тренутку имала више од 600.000 избеглица, и истакао
да то што је формално њихов број смањен не значи да су они који се тако више не воде,
решили материјално-социјални статус.
„Они су решили један део проблема тиме што су добили наше држављанство, али
њихов положај је још увек јако тежак“, казао је Љајић.
Он је оценио да је у најтежем положају 4.500 избеглица и интерно расељених
смештених у 60 колективних центара у централној Србији и на Косову и
Метохији.
Министар је навео да ће проблем избеглица и интерно расељених бити трајно решен
тек када се сви колективни центри затворе. Љајић је казао да је „министарство
аплицирало код Европске комисије за добијање девет милиона евра бесповратне
помоћи“ за трајно решење проблема избеглица и интерно расељених.
Према речима министра, средства ће бити утрошена на изградњу стамбених јединица у
17 градова за смештај, пре свега, оних који се сада налазе у колективним центрима.
Помоћ избеглицама - огрев, прехрамбене пакете и школски прибор, поред министра
Љајића, уручио је и председник београдске општине Савски венац Томислав Ђорђевић.
СТАНОВИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Преглед, Датум : 23.10.2009, Страна : 5
Шеснаест избеглих и четири социјално угрожене породице у Петровцу добиће
сутра кључеве станова у новоизграђеној згради, чију је изградњу финансирала
Влада САД са око 400.000 евра, саопштено је из амбасаде САД у Београду.
САД су финансирале изградњу и опремање станова, а општина Петровац
обезбедила је земљиште, инфраструктуру и дозволе за изградњу стамбене зграде,
наводи се у саопштењу и додаје да ће након усељавања породица у нове станове
колективни центар Касарна у том граду након 14 година бити затворен. Отварању
зграде у Петровцу присуствоваће в.д. заменика шефа мисије Трој Педерсон.

ОДЛАЖЕ СЕ ОСНИВАЊЕ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ
Правда, Датум : 23.10.2009, Страна : 17
СУБОТИЦА ЈОШ НЕМА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИЗБЕГЛЕ И ПРОГНАНЕ
СУБОТИЦА - Градска управа Суботице тврди да, иако још нема локални акциони
план за избегла и расељена лица, општина преко фондова помаже тим људима и
води о њима довољно рачуна. Верица Гргуровић, председник суботичког Удружења
избеглих и прогнаних са територије бивше СФРЈ, каже да су упутили захтев локалној
самоуправи за оснивање Савета за миграције, што је иницирано од стране Савета
Европе, али да им нико из општине још није одговорио.
- Савет за миграције може да се оформи тек након усвајања локалног акционог плана за
избегла и интерно расељена лица, али неком као да одговара да се та тема одлаже
у недоглед. Према последњем попису, у Суботици је било 11.480 лица из Хрватске
и БиХ, а око 6.000 их је са Косова дошло у Суботицу. Очекује се да ће до Нове
године доћи нових 14.000 расељених и прогнаних, који су, према програму
реадмисије, упућени у Суботицу, међу њима је и велики број Рома, па се
наговештава да неко намерно избегава усвајање акционог плана, а тиме и Савета
за миграције - каже Гргуровић и додаје да је 60 оиштина у Србији већ формирало те
савете. Међутим, Оскар Сенеши, члан Градског већа, тврди да је формирање акционог
плана у току, али да се не зна када ће бити усвојен, и да су та лица на списку
сиромашних за које је издвајана помоћ. У Удружењу избеглих то негирају, и тврде да за
15 година није много учињено да се трајно збрину избегли и интерно расељени, али да
је веома малом броју незбринутих додељена помоћ у грађевинском материјалу.
ПРОШЛО ЈЕ 17 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА У СЈЕВЕРИНУ
Политика, Датум : 23.10.2009, Страна : А9
Породице жртава препуштене себи, налогодавци нису пронађени и кажњени
Расим Љајић, министар за рад и социјална питања и председник Националног
савета за сарадњу са Хашким трибуналом, изјавио је јуче за „Политику”, на 17.
годишњицу од злочина у Сјеверину, да је тај злочин, „са правне стране” разрешен.
„Знају се извршиоци, али ту се стало. Могло је више да се учини да се нађу
налогодавци. Њих треба тражити у бившим безбедносним структурама, јер јасно
је да је план да се изврши тај злочин постојао. То би било задовољење правде”,
рекао је Љајић.
Народни посланик Кенан Хајдаревић (ЛДП), у изјави коју преноси Бета, најавио је да
ће ЛДП у Скупштини општине Прибој тражити да се 22. октобар прогласи даном
сећања на злочин у Сјеверину. Он је истакао да је „свака од ових 17 година протекла у
великој патњи породица и најближих пријатеља и суграђана настрадалих”. Додао је да
су у дугом судском поступку осуђени само неки од одговорних за овај злочин, а ван
домашаја правде остали су неки од најзначајнијих организатора.
Да је држава заказала у оном делу који се односи на збрињавање породица жртава,
сматра и Наташа Кандић, председница Фонда за хуманитарно право. „Оно што је
основни проблем јесте да породице жртава нису добиле материјалну одштету од
државе, тај захтев је одбачен. Осим тога, поступак није спроведен у Републици
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Српској. Такав однос ова држава има и према свима другима осим према расељенима са
Косова који су били запослени у државној управи. Милан Лукић је осуђен у Хагу по
оптужници у којој се не налазе злочини у Сјеверину и Штрпцима. Иако је осуђен као
најгори злочинац, то није довољно за задовољење правде”, каже Наташа Кандић.
Председница Фонда за хуманитарно право сматра да је неопходно да држава покаже
своју бригу и тако што би „председник отишао на место злочина, да посети те људе и
да се извини”.
У селу Миоче, у близини Руда, код кафане„Амфора” у БиХ, на путу за Прибој, 22.
октобра 1992. године аутобус је зауставила група припадника паравојне формације
„Осветници” са Миланом Лукићем на челу. После легитимисања, из аутобуса су извели
само Бошњаке и камионом их превезли у хотел „Вилина влас” код Вишеграда. Ту су их,
како је пресудом и утврђено, Милан Лукић и остали брутално злостављали, а затим су
их одвели на обалу реке Дрине и све стрељали.
У јулу 2005. године Окружни суд у Београду осудио је на максималну казну од 20
година затвора Милана Лукића који је у међувремену у Хагу осуђен на доживотну
затворску казну. Оливер Крсмановић, који је у бекству, осуђен је на 20 година затвора,
као и Драгутин Драгићевић, док је Ђорђе Шевић осуђен на 15 година због ратног
злочина против цивила. Врховни суд је пре три године потврдио одлуку Окружног суда
и пресуда је постала правноснажна.
На основу исказа сведока Луке Драгићевића, који је био командант лаке пешадије
Вишеградске бригаде, утврђено је да окривљени нису били припадници регуларне
војске, већ паравојне формације „Осветници”, навела је судија Винка БерахаНикићевић. Фонд за хуманитарно право је 2007. године поднео тужбу за накнаду штете
против Републике Србије у име 25 чланова породица 16 Бошњака из Сјеверина, јер они
нису добили од државе никакву помоћ.
Антрфиле : Жртве злочина
У Сјеверину су убијени: Мехмед Шебо, Зафер Хаџић, Медо Хаџић, Медредин Хоџић,
Рамиз Беговић, Дервиш Софтић, Медхад Софтић, Мујо Алихоџић, Алија Мандал, Сеад
Пецикоза, Мустафа Бајрамовић, Хајрудин Сајтаревић, Есад Џихић, Рамахудин
Ћатовић, Идриз Гибовић и Мевлида Колџић.
По наредби Лукића, фоторепортер из Србије сликао је измучена тела људи, а те
фотографије касније су употребљене као доказ у судском поступку против четворице
„Осветника”, који је вођен у Окружном суду у Београду. Претпоставља се да су отети
људи, након мучења, стрељани на обали Дрине, а потом и бачени у реку, а њихова тела
ни до данас нису нађена.
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Вечерње Новости, Датум : 23.10.2009, Страна : 24
ПОРОДИЦЕ расељене с Косова и Метохије и избегле из Босне и Херцеговине, које већ
деценију живе у колективном центру у Рашкој улици, добиле су јуче 30 тона угља.
Поклон су им уручили председник Савског венца Томислав Ђорђевић, министар за рад
и социјалну политику Расим Љајић и Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице.
У оквиру трајне подршке локалне самоуправе угроженим друштвеним групама,
општина је овим породицама, са укупно 108 чланова, обезбедила и пакете хране и шест
ђачких торби са школским прибором за ђаке прваке.
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Савски венац је преузео обавезу да већ данас поправи заједнички оџак у насељу.
Начелник Душан Динчић је обећао и да ће обезбедити зимску гардеробу за станаре овог
колективног центра, а пре свега за децу.
ПОМОЋ ЗА ДОСТОЈАНСТВЕН ЖИВОТ
Политика, Датум : 23.10.2009, Страна : А27
Априла 2002. године Верица Јанковић била је приморана да ногом обије врата једне од
40 дрвених барака предузећа „Црнотравац" у Рашкој улици б. б. и ту смести своју
петочлану породицу. Ова четрдесетседмогодишња жена која је главом без обзира
побегла из Гњилана није имала куд. И данас живи у овом избегличком кампу
ушушканом у близини Бањичког гробља. Са 11.000 динара колико износи инвалидска
пензија њеног супруга који је преживео пад са шестог спрата зграде, каже, има
довољно тек да сваког дана умеси хлеб, купи кромпир и пасуљ. Осмех на њеном лицу
јуче је на кратко успео да замени сузе јер су овај нерегистровани камп који броји 108
становника избеглих и расељених са Космета, Босне и Херцеговинеи Хрватске, први
пут посетили Расим Љајић, министар рада и социјалне политике, и челници општине
Савски венац. Више од двадесет тона угља, пакети хране и школски прибор за 28
малишана улили су им наду да ће предстојећу зиму провести на начин достојнији
човеку. Ово је први пут да нас неко званично посети и пита како живимо. Треба нам
помоћ јер трошне бараке нису наш дом. Нема довољно простора ни за нас а камоли
пацове и бубе које се слободно шеткају по собама.
Бринем се за своју децу јер им собу од димњака који сваког часа прети да се сруши
дели дрвени зид каже Зоран Јанковић, који је у родном селу поред Новог Места на
Космету оставио кућу и 17 хектара земље. Душан Динчић, начелник општинске управе
Савског венца, изразио је наду да ће 25 тона угља бити довољно да становници целу
предстојећу зиму проведу у топлом. Много је проблема са којима се свакодневно
суочавају житељи овог избегличког кампа насталог од барака у којима су некада
живели радници предузећа „Црнотравац".
Напон струје је слаб." Под хитно ћемо поправити димњак од заједничке котларнице да
се не би срушио. Уколико не буде довољно угља, донећемо поново још неколико тона.
Ови људи живе у тешким условима и зато смо ту да им помогнемо - поручио је Динчић.
Расим Љајић је поздравио помоћ општине Савски венац јер држава не може сама да се
и брине о свим интерно расељеним и избеглим лицима којих тренутно има 307.000.
Србија је прва држава у Европи по броју избеглица. У најтежем положају су они који
станују у 60 колективних центара. Док их све не затворимо, проблем неће бити решен.
Зато смо тражили од Европске комисије 9 милиона евра неповратне помоћи како би у
17 градова наставили градњу домова за житеље кампова који живе испод сваког
достојанства. То је наша обавеза, јер ови људи нису својом вољом изабрали да напусте
куће и имања - закључио је Љајић.

4

PRESS CLIPPING
Субота 24.10.2009. год.
У ПЕТРОВЦУ ИЗГРАЂЕНО 20 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц, Датум : 24.10.2009, Страна : 3
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Министар рада, запошљавања и социјалне политике
Расим Љајић и председник општине Петровац на Млави Радиша Драгојевић
отворили су јуче у Петровцу нову зграду са 20 станова за избеглице из
колективног центра Касарна ЈНА у Петровцу. Реч је о објекту који је грађен
средствима владе САД, а локална самоуправа обезбедила је плац и
инфраструктуру.
Председник општине Радиша Драгојевић рекао је да ће општина наставити да решава и
проблем становања осталих избеглих и расељених лица којих у овој општини има око
500. Министар Љајић је рекао да Влада Србије настоји да трајно реши проблем
избегличке и расељеничке популације.
- Наша је идеја да наставимо са овим пројектима и у другим општинама, да
тражимо помоћ међународне заједнице јер и она има неку врсту одговорности за
цео овај проблем. Први видљиви, већи резултат биће да све колективне центре у
Србији затворимо, да решимо проблем 4.500 људи који живе у њима - нагласио је
министар Љајић.
Присутнима се обратио и заменик амбасадора САД Трој Педерсен који је у име САД
истакао да је ово најважнији дан за ових 20 породица.
- Задовољство ми је што је влада САД сарађивала на овом пројекту са Владом Србије.
Моја је нада да ови станови буду темељи једног новог поглавља у животу људи. - рекао
је Педерсен.
ИЗВЕШТАЈ
Блиц, Датум : 24.10.2009, Страна : 4
Саша Јанковић, заштитник грађана
Србија напредује на путу ка ЕУ, оценила је Европска комисија. Њен најновији
извештај почиње описом стања демократије и владавине права, људских и
мањинских права у нашој земљи. Приступање ЕУ треба да значи и достизање
европског квалитета живота, па поменимо шта Европа види као препреке пуном
достојанству грађана Србије:
Сиромаштво је раширено, структура радне снаге неприлагођена потребама, па
незапосленост прети, а стране инвестиције каскају; закони су неједнаког квалитета,
настају на пречац и слабо се спроводе; нагомилани судски поступци сваким новим
даном одмичу правду од оних који је чекају; дискриминацију смо забранили, али
равноправност свима нисмо омогућили; деца, посебно ромска и са сметњама у развоју,
не развијају све своје потенцијале; особе са инвалидитетом су невидљиве и ускраћене
за друштвене услуге и сервисе; жене не могу увек рачунати на ефикасну акцију

надлежних у случају насиља над њима, камоли на пуну равноправност; Роми су
најрањивији и њихова деца треба ређе да се друже са багерима, а чешће са учитељима,
социјалним радницима и лекарима; неправедно одузету имовину држава није вратила
грађанима већ је убрзано приватизује и отежава реституцију; породице 2.000 људи
несталих на Косову и даље траже одговоре; безнађе влада међу скоро 300.000
избеглица и расељених; политичка права су под претњом бланко оставки, политика се
надвија и над реизбором судија, некажњено пролази мржња према мањинским групама;
неки медији крше права оних о којима пишу, а држава свима преко ноћи заводи претеће
мере; од 170 активних верских организација у регистар је, поред седам
традиционалних, уписано само 13; затвори су препуни и неусловни, у борби против
корупције „дувачи у пиштаљку” су незаштићени...
Исту слику показао је пре пола године, ономе ко је хтео да је види, извештај
заштитника грађана Народној скупштини. Пред Европским судом за људска права на
решавање чека 3.000 случајева из Србије. Темпо рада тог суда не може задовољити глад
наших грађана за правдом, прошле године донео нам је тек 17 пресуда. Окренимо се
домаћим институцијама, начинимо их ефикасним и поштујмо њихове одлуке, ако
заиста желимо напредак који ће свако у Србији осетити на својој кожи. То и ЕУ
изричито тражи од нас, посебно апострофирајући независне органе. Зашто део власти
то игнорише?
АКТИВНИ СМО У УН, И ТО НЕ САМО О КОСОВУ
Дневник, Датум : 24.10.2009, Страна : 2
„Србија је данас активна чланица УН која је у светској организацији ангажована
по питањима од државног интереса, попут Косова и Хашког трибунала, али и у
решавању проблема од ширег значаја у чему често има исти приступ као и ЕУ”, рекао
је наш амбасадор при светској организацији Федор Старчевић.
По његовим речима, Србија учествује у разматрању светских економских
проблема, климатских промена, питања из области разоружања, затим мировних
операција УН, као и проблематике људских права, укључујући проблем избеглица
и интерно расељених лица

ОЧИТАВАЊЕ БРОЈИЛА НА КИМ
Правда, Датум : 24.10.2009, Страна : 3
Радници „Електрокосмета", предузећа чији је оснивач Влада Србије од петка
пописују и очитавају електрична бројила у домаћинствима на северу Косова, а
наплата утрошене струје креће од 1. децембра. Потрошачи са севера Косова ће
тако после 10 година почети да плаћају струју.
„Електрокосмет" ће, како је најављено, наћи начин да и потрошачи који немају бројила
плаћају струју. Међу њима су расељени и власници многобројних бесправно
подигнутих станова, трафика и локала, који нису платили прикључак а велики су
потрошачи.
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ВЛАДИКА АРТЕМИЈЕ БОДРИ ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 24.10.2009, Страна : 7
Епископ рашко-призренски и косовско-метохијски Артемије обишао је у петак
повратничко место Клобукар и мештанима уручио трактор ИМТ 539 и прикључне
машине, како би им се олакшао опстанак на Косову и Метохији.
- Надам се да фие овај трактор одиграти значајну улогу у вашој намери да останете у
новосаграђеним домовима и да почнете да радите на својој земљи, те да на вашем
примеру покажете да је повратак могућ и одржив - рекао је владика Артемије.
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СРЕЂУЈУ КУЋЕ И ПАПИРЕ
Дневник, Датум : 25.10.2009, Страна : 5
„ИДИ ВИДИ” ПОСЕТЕ ОД ВЕЛИКЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА
Сваког месеца Покрајински фонд за пружање помоћи избеглицама, организује
бесплатне "иди види" посете Хрватској и то се, судећи по интересовању и
искуствима људи који су на тај начин путовали у места у којима су некада
живели, показало као одлич на прилика да се среди "папирологија", реше
имовински и други проблеми. У Хрватску с Фондом путују они који предају
захтеве за личне документе, обнављају куће, имају оставинске расправе... У
сваком случају, посете су ефикасне, а пројекат "иди види" који траје већ три
године вероватно ће се наставити и у наредној години.
- За избеглице је то велика помоћ. Не плаћамо превоз, а све је добро организовано.
Ишао сам прошлог месеца и обавио сам доста тога - прича за "Дневник" Миливој
Комазец из Жегара који сада живи у Сивцу. Он се састао са тамошњим начелником
полиције, а разговарали су о његовом оцу, Петру Комазецу, који је нестао током војне
операције "Олуја".
- Избегли смо с "Олујом". Цела породица. Остао је само отац који је тада имао 58
година. Из наших Жегара има петнаестак несталих, а он се води као један од њих.
Годинама смо преко разних комисија и организација покушавали да сазнамо нешто о
њему и осталима, међутим нисмо успели. Хрватска полиција је недавно долазила у село
и поручила нам да се јавимо јер су они сада интезивирали потрагу за несталим. Заједно
са осталим члановима породице, дао сам ДНК и надам се да ћу ускоро сазнати где је
мој отац сахрањен - прича нам Миливој, који је преко Фонда и раније ишао у Жегаре.
Кућа ми је обновљена, те сам и због тога одлазио тамо, а септембарску посету
искористио сам да склопим намештај који сам добио у програму објекте. - И ако не
успете у једној посети много тога да урадите, добро вам дође да чујете друге, њихова
искуства и проблеме. Ишао сам овог пута ради сређивања оставине у суду у Грачацу,
где су ми живели мајка и брат - испричао нам је Ђуро Кошутић, који, као и остали има
веома позитивна искуства из ових посета.
Моји родитељи, Сара и Радивој Вучковић из села Дуњак код Војнића, од личних
документа имају само избегличке легитимације. Са путним листом који је издат у
Конзулату Републике Хрватске у Суботици отпутовали су у своје село, а мама Сара
први пут након "Олује". Одмах су поднели захтев за "особну" и с обзиром да се то чека
а они су стари, остали су код рођака и наредним аутобусом ће се, захваљујући
разумевању Фонда, вратити. У том периоду информисаће се и о обнови куће јер је
неусловна за живот, а они обоје желе да се врате - каже Мира
Шесто, њихова ћерка. У септембру је у "иди види" посети Хрватској био и Бранко
Веселиновић, који је, између осталог, потписао уговор о прикључењу струје у кући која
му је обновљена. - Многи не знају да извод из матич не књиге рођених могу да изваде у
било ком месту у Хрватској, без обзира на то где су рођени. Треба се увек информисати

јер има новина које се тичу избеглич ке популације. Рецимо, од наредне године ће
свима који тамо имају непокретности тражити особни и идентификациони број,
такозвани ОИБ, па и то треба решити - каже Веселиновић. За одлазак у Хрватску у
последњој "иди види" посети пријавило се 46 избеглица који живе у Војводини.
Релација је и овога пута била иста: од Руме, преко Пазове, Инђије, Новог Сада, Бачке
Паланке, до Илока, Вуковара, Винковаца, Жупање, Поповаче, Сиска, Петриње, Глине,
Војнића, Слуња, Коренице, Удбине, Грачаца, Книна и Обровца. У среду ће аутобус из
Новог Сада поново кренути на исти пут. Како кажу у Фонду, људи одлазе "по
конкретном задатку", а већ се пријављују за новембарску посету.
БЕОГРАД ИЗМЕЂУ БРИСЕЛА И МОСКВЕ
Политика, Датум : 25.10.2009, Страна : А6
ОВДЕ И ТАМО, Бошко Јакшић
Озарена лица пробране српске политичке елите која је угостила шефа Кремља
недвосмислено говоре о задовољству резултатима прве посете једног руског
председника Београду.
Борис Тадић је све време, претпостављам и током разговора у четири ока са Дмитријем
Медведовим, зрачио срдачном присношћу каква ваљда доликује лидерима две
словенске православне земље.
Стратешко партнерство добило је опипљиве обрисе поновљеним уверавањем
Медведева да Русија стоји иза Србије кад је Косово у питању, потписивањем
серије међудржавних споразума и новим спасилачким кредитом.
Избегнута је било каква неугодна политизација у Скупштини. Либералне демократе
учтиво су слушале. Руски амбасадор успео је да Тому Николића прогура до Медведева.
Млађан Динкић послат је на пут. Милорад Додик убачен је у први ред свечане
академије – или да би се ојачао његов преговарачки рејтинг у Бутмиру, или да би му
препоручили кооперативност.
Посета у Дану ослобођења Београда имала је наглашену симболику победе над
фашизмом. И док су се гланцале заборављене звезде петокраке а партизански ветерани
другог рата користили сасвим ретку прилику да обуку свечане униформе, Медведев
није пропустио да одговори Западу и одбаци тумачења по којима се потпуно
изједначавају „два главна тоталитарна режима” 20. века, нацистички и стаљинистички.
Била је то прва назнака да би Србија – где је обављена темељна ревизија тумачења
традиција Другог светског рата – могла да се нађе у процепу између вредности које
заступа Европска унија и ставова које прокламује Москва.
Отуда питања: како је после посете руског председника Србија позиционирана на
међународној сцени, посебно на релацији Београд–Москва и Београд–Брисел? Да ли је
приближавање Унији једино стратешко опредељење док је све друго, па и односи са
Русијом или Кином, билатерала? Колико смо свесни да Европска унија нема ништа
против сарадње Србије са Русијом, али очекује да она функционише у складу са
правилима ЕУ?
Нема сумње да су односи са Русијом „чвршћи него икада”, како би рекао Вук Јеремић.
Управо зато, Србија ће пажљиво морати да покаже висок степен дипломатске
умешности премеравајући оквир те сарадње да не би угрозила декларисано
приближавање ЕУ.
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Рекао бих да ће то бити врашки тежак посао. Русија не би Србију тек тако прихватила
за стратешког партнера. И ЕУ има сопствене захтеве а у Бриселу ће можда тек сада
схватити да су својим нечињењима, условљавањима и затезањима допринели да се
Београд у овој мери приближи Москви.
Стратешко партнерство Русија–Србија уселило се као дефиниција односа две земље
пре око две године, када је руска дипломатија стала иза Србије поводом Косова. Иако је
термин недовољно разјашњен, Београд је на њему више инсистирао од Москве која је
стратешко партнерство прихватила тек после потписивања уговора између Гаспрома и
НИС-а.
Стичем зато утисак да је наш доживљај стратешког партнерства са Русијом емотивно
политички: одбрана Косова, а потом све остало. Руско тумачење је прагматски
економско: утврђивање трасе Гаспрома ка Европи, потом све остало.Разумљиво је да је
Србији и те како важно да за стратешког партнера има неког ко је формата Русије.
Интрига је на другој страни: шта то Русија добија од Србије да би малу Србију
прихватила као стратешког партнера?
Партнерство има три компоненте: Косово, координација „приступа и дипломатских
напора” у спољној политици, стратешки инфраструктурни пројекти. Питање које се
намеће је колико је овако дефинисана сарадња усклађена са приоритетом српске
спољне политике: чланством у ЕУ?
Прво. Москва не само да није успела да спречи независност Косова, већ је касније,
због политике на Кавказу и признавања Абхазије и Јужне Осетије, показала да је
спремна да принцип суверенитета и територијалног интегритета подреди
интересима сопствене безбедности. Ипак, у време док Москва ресетује односе са
САД, док се отварају преговори о европској безбедности, док се разговара о
глобалним климатским променама или Ирану, Косово је Русима мала, ефемерна
тема. Како ће се Русија сутра понашати према Косову тек ћемо видети. Данас смо
еуфорично срећни због подршке Кремља. Да нам се не догоди да сутра болно
тугујемо.
Друго. Координација у спољној политици наговештава да бисмо могли да уђемо у
нежељене конфликте са ЕУ. Изражена подршка иницијативи Медведева о новом
уговору о безбедности Европе не би смела да буде једносмерна јер би Београд могла да
изолује од заједничке спољне и безбедносне политике Уније. Ако хоћемо у ЕУ, не
смемо да заборавимо да ћемо морати да поштујемо „кровну” политику Брисела.
Србија је после кавкаског рата лета 2008. у раскораку са званичним ставовима Сталног
савета ОЕБС-а. Тешко је отети се утиску да нам у Москви није речено: ако желите да
вас прихватимо као стратешког партнера, онда не можете да нас критикујете.
Има још: земља која се залаже за право на повратак избеглица у Хрватску или на
Косово гласала је у УН – очито у координацији са Москвом – против резолуције која то
право даје избеглицама из Абхазије.
Треће. Иако је значај стратешких економских пројеката попут Јужног тока несумњив,
Србија мора да води рачуна о својим правним и политичким обавезама, посебно оним
на коју јој скреће пажњу Европска комисија подсећајући је на Уговор о енергетској
заједници Уније.Све су то примери који у контексту односа према ЕУ и Русији указују
на високу осетљивост питања политике, дипломатије и енергетике.
Свакоме ко није заслепљени навијач је јасно да Србија има интересе да сем Уније
сарађује и са другим државама. Приступ или-или, који је обележавао српску
дипломатију у првим годинама после демократских промена, несумњиво је био лош и
кратковид.
Истовремено, јасно је да многи овдашњи политичари претерују када о Србији говоре
као о „мосту” између ЕУ и Русије. Ова теза, намењена домаћој потрошњи, пренебрегава
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чињеницу да Брисел и Москва воде различите, често сукобљене спољне политике.
Русија при том отворено каже да јој посредници у односима са ЕУ нису потребни.
Како ће онда Србија усклађивати своје интересе између Брисела и Москве? По свему
судећи тешко. Програмски декларативно тежимо Унији, сентиментално практично
тежимо Русији.
Ако је већинско расположење овог народа улазак у ЕУ, а јесте, питам зашто званична
спољна политика повлачи неке потезе који су више у сагласности са интересима Русије
него Уније?Плашим се да многи овде нису приправни ни за питања, камоли за
одговоре.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 26.10.2009. год.

КРОВ У ЈАНУАРУ
Вечерње Новости, Датум : 26.10.2009, Страна : 10
ЗА ДВАДЕСЕТАК ПОРОДИЦА ИЗ ГРАЧАНИЦЕ
ГРАЧАНИЦА - Председник Координационог центра за Косово и Метохију
Звонимир Стевић изјавио је јуче да би крајем јануара двадесетак породица које су
смештене у контејнерима у Грачаници требало да добију кров над главом.Стевић
је, у изјави Тањугу, нагласио да ће, после званичног договора с министром за
инфраструктуру Милутином Мркоњићем, ових дана бити настављени обустављени
радови на изградњи 95 стамбених јединица, односно 75 кућа и 20 станова за
интерно расељене у Грачаници.
- Наставак изградње омогућен је после отклањања основног проблема, недостатка
средстава - изјавио је Стевић, који је и државни секретар у Министарству за Косово и
Метохију.
- Захваљујући Министарству за инфраструктуру које је обезбедило 45 милиона
динара за измирење обавеза према извођачима, као и ангажовању Министарства
и Координационог центра за Косово и Метохију да градња буде настављена,
реално је да се очекује да се крајем јануара у нове домове усели најмање 20 породица
које се годинама злопате у контејнерима, без елементарних услова за иоле пристојан
живот - рекао је он. Стевић је истакао да ће убрзо усељење прославити и друге
породице које су после рата у покрајини 1999. године остале без својих домова.
И ПОРЕД ВЛАСТИТЕ КУЋЕ ПОДСТАНАРИ
Политика, Датум : 26.10.2009, Страна : А20
Пре рата у Мостару је живело око тридесет хиљада Срба, прецизних података колико
их се вратило нема, али се процењује да је тај број између две и три хиљаде
Мостар – Четрнаест година након завршетка ратних сукоба у БиХ, на подручју
Мостара обновљено је мање од једне трећине порушених кућа чији су власници
Срби. Обнову још чека око две хиљаде породичних кућа, а до сада их је за
становање оспособљено свега 800.
У таквим околностима многи прогнани Срби из мостарског краја, и поред жеље да се
врате, то не могу учинити јер су им домови још у рушевинама. Донација за обнову све
је мање, процедуре за подношење захтева су компликоване и недопустиво дуго
трају, а нико не уважава жељу расељених за повратком.
Неки, попут породице Говедарица, иако имају у Мостару властиту кућу, у свом граду
живе као подстанари. Радмило и Десанка живели су до рата у својој кући у насељу

Опине. Кућа је још у рушевинама, али и поред бројних захтева за помоћ у обнови, до
сада нису добили ништа.
– Радим у Невесињу, а деца студирају у Мостару. Зато смо, и поред властите куће,
приморани да плаћамо кирију 400 марака у граду, да деца не би морала да путују. Не
знам ни сам колико сам пута попуњавао захтеве за помоћ у обнови, али ништа – прича
Радмило Говедарица.
Сличних прича међу мостарским Србима има још. Посебно су огорчени некадашњи
становници насеља Шеховина. У овом градском насељу пре рата је живела већина
српског становништва. Кажу мештани, у Шеховини је било око три стотине српских
домова. Готово деценију и по након рата, Шеховина је још у рушевинама, а обновљено
је једва десетак кућа.
– И тих десетак што је поправљено углавном су куће имућнијих људи, и то по
принципу: даћу ја теби пет хиљада, ти мени дај петнаест, и вуци сити и овце на броју –
казао нам је Божидар Зечевић, који такође узалуд чека помоћ за обнову породичне
куће.
Мештани прогнани из Шеховине сматрају да се намерно опструише обнова српских
кућа на градском подручју. Наиме, највећи број домова поправљен је у мостарским
селима, док се куће у градским насељима готово никако не поправљају. Да ли то
значи да неко свесно омета повратак Срба на градско подручје, питају они који су 1992.
године морали да напусте своје домове.
Пре рата у Мостару је живело око тридесет хиљада Срба. Прецизних података
колико их се вратило нема, али се процењује да је тај број између две и три
хиљаде.
ПРЕЦРТАНО ДВАНАЕСТ ХИЉАДА БИРАЧА
Политика, Датум : 26.10.2009, Страна : А4
Црногорска демократска странка бојкотује изборе на Косову
Бар – Због тешке дискриминације расељених лица са Косова која бораве у Црној
Гори од стране Централне изборне комисије Косова (ЦИК), Црногорска
демократска странка Косова (ЦДС) највероватније ће се, наредних дана, одлучити
за бојкот локалних избора који су заказани на Косову за 15. новембар, саопштио је
јуче председник ЦДС Косова Слободан Вујичић.
– ЦИК је веома смишљено и намерно прецртао преко 12.000 уредно регистрованих
бирача у статусу расељених лица, која бораве у Црној Гори од 1999. године.
Заправо, ЦИК је без икаквог озбиљнијег аргумента одлучио да само 493 расељеника са
боравиштем у Црној Гори могу остварити право гласа путем поште, док осталих 11.500
бирача које је 2001. године регистровао ОЕБС, да би гласали, морају да дођу лично на
Косово, у градове из којих потичу, што је веома увредљиво и понижавајуће ако се зна
да се расељенима не дозвољава да без проблема и јаког обезбеђења обиђу своја гробља,
каже Вујичић.
– ЦДС не жели да буде декор онима који се само декларативно залажу за поштовање
грађанских и људских права свих националних заједница на Косову. Једноставно, не
желимо да легализујемо насиље над нашим народом. Одлука ЦИК-а је још један доказ
да су косовске власти посебно злонамерне према Црној Гори и Црногорцима, које су
смишљено избацио из Устава Косова и уопште тамошњег институционалног система –
закључио је Вујичић.
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Председник Савеза удружења расељених у Црној Гори, који окупља 20 расељеничких
асоцијација, Миленко Јовановић, саопштио нам је да Савез у потпуности подржава
најаву ЦДС да ће бојкотовати косовске локалне изборе.
– Сигурни смо да ће ЦДС и формално донети одлуку о бојкоту, што би био веома
частан потез. Локалне изборе на Косову 11. маја прошле године организовала је
држава Србија која једина има законско и уставно право на то, па не видим
потребу да било који Србин, Црногорац, Ром, Горанац или други неалбанац даје
легитимитет нелегалним, паралелним, албанским структурама на Косову и
Метохији – казао је Јовановић.
СВАКЕ ГОДИНЕ НЕСТАНЕ ПО ЈЕДАН ВРШАЦ
Дневник, Датум : 26.10.2009, Страна : 13
Србија од 1992. бележи негативан природни прираштај и на тој основи израчунат
"мањак" становништва достигао је у последњих 17 година 377.000, што одговара
броју грађана Новог Сада или Ниша.
Забележен је и апсолутни пад броја становника, па је почетком ове године у Србији
живело 193.000 људи мање него у јануару 2000. Негативан природни прираштај у
Србији током деведесетих година прошлог века био је готово двоструко обимнији
од позитивног миграционог, тада првенствено условљеног масовним досељавањем
избеглица. Од 2005. број умрлих је годишње већи за више од 30.000 у односу на број
рођене деце, што је број становника који имају градови попут Руме, Јагодине или
Вршца.
Иако је 2008, после више година, забележено повећање наталитета, то је ипак била 17.
година по реду како се у Србији бележи већи број умрлих него рођених. Подаци
показују да је негативан или нулти природни прираштај забелележен у 158 од укупно
165 општина. Једино су Земун, Нови Сад, Бујановац и Сјеница имали мали напредак
природног прираштаја. У чак 42 општине стопа негативног природног прираштаја је
висока. У тој групи општина "предњаче" Црна Трава, Жабари, Гаџин Хан, а стручњаци
упозоравају на то да, ако се досадашње тенденције наставе, може доћи до нестанка тих
и других општина.
ПЛАТИ КОЛИКО ХОЋЕШ
Глас Јавности, Датум : 26.10.2009, Страна : 13
После Лондона необична хуманитарна акција организује се и први пут и у
Београду. Гости ресторана „Литле Баy“ сами могу да процене колико мисле да
храна коју су конзумирали вреди. Прикупљени новац намењен је збрињавању
избегличких породица и расељених лица који још увек живе у колективним
центрима.
Београђани, како кажу у ресторану, засада различито реагују на ову необичну понуду.
Има оних који за ручак плате 100 динара, али је на сву срећу више гостију који за једну
кафу оставе и до 1.000 динара. У просеку смо, значи, поштен и хуман народ.Акција
траје сваког понедељка до краја године, а најављена су и гостовања познатих личности.
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PRESS CLIPPING
Уторак 27.10.2009. год.

ОБУКА И ПОСАО ЗА МЛАДЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЈА
Политика, Датум : 27.10.2009, Страна : А8
Програм запошљавања младих, који организују Влада Србије и Краљевина
Шпаније, почео је да се спроводи у 135 општина три региона – јужнобачком,
београдском и пчињском, речено је јуче на конференцији за штампу у београдском
Медија центру. За финансирање обуке и запошљавање младих без квалификација
обезбеђено је 3,8 милиона. Приоритет за укључивање у овај програм имају особе
са инвалидитетом, Роми, избегла и интерно расељена лица, повратници у
поступку реадмисије и корисници центра за социјални рад.
– Предвиђено је да кроз обуке и друге облике радног оспособљавања прође више од три
хиљаде младих. Циљ је да се пружи подршка младим људима без занимања, односно
онима са ниским квалификацијама. Основна идеја је да се млади информишу која су
занимања тражена, да се укључе у конкретне обуке и да се након тога обезбеде
субвенције за послодавце који их буду запошљавали – објаснила је Љиљана Џувер,
помоћник министра економије и регионалног развоја.
Подаци из анкета о радној снази показују да је стопа незапослености младих од 15 до
24 године 16, 8 одсто, што је знатно ниже у односу на земље Европске уније, где је ова
стопа 35,3 одсто.
Даница Васиљевић, директор Фонда за запошљавање младих у Националној
служби за запошљавање, објаснила је да је овај програм намењен онима између 15
и 30 година и да обухвата шест различитих мера:
– Те мере подразумевају обуку у институцијама, затим на радном месту, код
послодавца, пробни рад и субвенције доприноса за обавезно социјално осигурање –
истакла је Даница Васиљевић и додала да програм стимулише и послодавце да
дају шансу и евентуално запосле младе људе из рањивих и социјално угрожених група
становништва.
Присутнима се обратио и Ињиго де Паласио Еспања, амбасадор Шпаније у
Београду, који је изразио задовољство због покретања програма и подсетио да је
Шпанија помогла више пројеката на Балкану укупне вредности око 54 милиона
долара, а да је Србија међу главним корисницима.
ОБУКА ЗА 3.800 НЕЗАПОСЛЕНИХ
Преглед, Датум : 27.10.2009, Страна : 5
Фонд за запошљавање младих почео рад уз донацију Шпаније и подршку програма УН
На бироу преко 196 хиљада младих до 30 година, уз стопу незаапослености од око 40
одсто - истакла Љиљана Ђувер, помоћница министра економије

Нови пројект запошљавања младих до 30 година почео се реализовати прошле
недеље објављивањем јавног позива, а реализује се посредством посебног Фонда
за запошљавање младих који су заједнички основали Влада Србије и шпански
Фонд за остваривање миленијумских циљева развоја. Програм се реализује у
оквиру програма Уједињених нација о запошљавању и миграцијама младих, а
предвиђено је да се у додатне обуке и самозапошљавање, односно помоћ у отварање
новог малог бизниса укључи око 3.800 лица, уз давање предности угроженим групама истакла је јуче на Љиљана Ђувер, помоћник у Министарству економије и регионалног
развоја. Финансирање фонда, који располаже са око 3,8 милиона долара обезбеђено је
највећим делом посредством донације шпанске владе, као и додатним средствима
италијанске владе и Фонда за отворено друштво. Приоритет учествовања на јавном
конкурсу имају особе које су 1. новембра ове гопдине навршиле 15година, односно
имају мање од 30, налазе се на списку Националне службе запошљавања, уз недовољно
образовање са завршеним ррвим и другим степеном стручне спреме, а имају мало или
никакво радно искуство. Помоћ ће се приоритетно указивати инвалидима, Ромима,
избеглим и расељеним лицима, особама у реадмисији и корисницима услуга социјалне
заштите прецизирано је условима пријављивања. Даница Васиљевић, саветник НСЗ
истакла је да је пријављивање почело у осам филијала - Београду, Новом Саду,
Панчеву, Суботици, Новом Пазару, Краљеву, Крушевцу, Пожаревцу, те да су
покривене 135 општине на терену.
Програм се заснива на шестспецифичних мера, предвиђају се обуке у институцији
када полазници добијају око 9.300 месечно, затим обуке на радном месту што
укључује исти износ и стицање неопходне праксе, као и обучавање код послодавца
који треба да потпише уговор о раду на одређено време са полазником. Предузеће
које прими особу која је прошла претходну праксу добија субвенцију у висини
доприноса за социјално осигурање, док субвенцију за 30 дана пробног рада добија
фирма у случају да нема обевезу сталног запошљавања. Предвиђено је такође и
самозапошљавање уз 130.000 динара новчане подршке. Изводачи обуке добијау 140
динара по сату, односно 14.000 динара за месец (најмање 100 сати обуке), а 84.000 за
шест месеци за 600 сати обуке. Послодавцима се у случају да на праксу приме младу
особу даје износ од 16 до 36 хиљада динара.
Амбасадар Шпаније у Србији Иниго де Паласио Еспања навео је да је посредством
Фонда за остварење миленијумских циљева развоја око 700 милиона евра усмерено за
низ пројеката, посебно стимулисање запошљавања младих у Србији, где је стопа
незапослености у Србији два до три пута већа него у Европи. По подацима из
септембра на списковима НСЗ налази се 196.890 младих до 30 година, уз стопу
незапослености од преко 40 одсто.
ВЕЧЕРА ЗА ВОШТИЋЕ
Политика, Датум : 27.10.2009, Страна : СБ1
Од када су пре десет година избегли из Клине на Космету, шесторо чланова
породице Воштић непрестано се сељакају по колективним центрима. Како би им
помогли да најзад стекну кров над главом, представници Фонда „Ана и Владе Дивац" и
ресторана „Литл беј" организовали су у овом локалу донаторску вечеру.
Са светски признатим кошаркашким асом и његовом супругом Снежаном на челу, у
присуству угледних званица, међу којима су били Душан Ивковић, Предраг Даниловић
и Жарко Паспаљ, госги су сопственим прилозима помогли изградњу дома за Воштаће.
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Догађај је „зачинио" Тоби Симс, познати енглески баритон, који је стаменим гласом и
ексцецтричним наступом побрао симпатије посетилаца. Ова донаторска вечера прва је
од три које ће бити уприличене на истом месту. У акцији, која траје до 31. децембра,
могу да учествују сви грађани који желе да оставе добротворни прилог. У истом
периоду, сваког понедељка у ресторану „Литл беј", заинтересовани могу да помогну
тако што ће за наручену храну платити онолико колико желе да донирају за куповину
куће Воштићима.
НИКОЛИЋИ ДОБИЛИ КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 27.10.2009, Страна : 9
ИЗБЕГЛИЧКОЈ ПОРОДИЦИ КУПЉЕНА КУЋА ВРЕДНА ДВА МИЛИОНА ДИНАРА
Захваљујући предузећу ПТТ „Србија“, НИСу и Фонду за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима Војводине, породица Николић из
Руменке, која се ту доселила 1999. године из Гњилана на Косову, купила је нову
монтажну кућу вредну два милиона динара.
Тим поводим, оца Јовицу радника ПТТа, мајку Ивану и деветогодишњег Стефана јуче
су посетили председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић, члан управног одбора
НИС-а Душан Петровић и представници ПТТ-а, који су и покренули ову иницијативу. Велико ми је задовољсто што породица Николић има нормалне услове за живот. За две
и по године из Фонда за пружање помоћ и избеглим, прогнаним и расељеним
лицима са Косава и Метохије, Хрватске и Босне, обезбеђ ено је 210 кућа, а за 380
породица обезбеђен је грађевински материјал. Значи да је 600 породица обезбеђено
кућама, што чини мање војвођанско село – истако је Пајтић.
Пошта је обезбедила 1,2 милиона, а НИС и Фонд по 400.000 динара. Породица
Николић купила је монтажну кућу од 80 метара квадратних, а сада имају све услове
за нормалан живот - три собе, купатило и трпезарију. Њиховој срећи нема краја, јер су
до недавно живели у шупи. Јовица Николић захвалио се људима добре воље на овој
помоћи, а посебно је срећан што им се и деветогодиш њи син Стефан опоравио од
тешке операције и што је све, како каже, кренуло набоље. Наиме, Стефану је прошле
године у Дечјој болници у Тиршовој улици у Београду пресађен бубрег, а донатор је
био отац.
ОД ЦРКАВИЦЕ КУПИЛИ РУИНЕ КОЈЕ ПРОКИШЊАВАЈУ
Дневник, Датум : 27.10.2009, Страна : 14
ОСИМ ДРЖАВЉАНСТВА, ДОСТА ИЗБЕГЛИЦА ЈЕ МАЛО ШТА ДОБИЛО У
СРБИЈИ
Број избеглица у Зрењанину у последње време је значајно смањен, а основни
разлог је што су многе од њих прихватиле држављанство Србије. По званичним
подацима, у граду на Бегеју и околним селима тренутно борави 485 избеглица из
бивших југословенских држава и 973 расељених с Космета. Од маја 1992. до сада
статус избегле, односно прогнане особе, добило је укупно 14.973 људи. Неки од њих

3

су се вратили у своја претходна пребивалиш та, неки иселили у треће земље, а већина
остала да живи у Србији, чије су држављанство добили.
Међутим, тиме нису решили егзистенцијалне проблеме, па је, по евиденцији
Повереништва за избеглице у Градској управи, за најмање 300 фамилија избеглих
и расељених потребно обезбедити помоћ да стекну бар основне услове становања.У
Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглица и интерно
расељених лица, недавно усвојеном на седници Градског већа, а који ће се ускоро
наћи и на скупштинском заседању, истиче се да неке породице још увек живе код
рођака или пријатеља, друге су подстанари, а део је купио куће или станове.
Већина их нема пара ни да поправи кров, изгради купатило, промени столарију…
Висок степен сиромаштва међу овом популацијом узрокован је и значајном
стопом незапослености.
Локални акциони план предвиђа да се од 2010. до 2013. на више начина помогне
избеглима и расељенима: 30 најугроженијих породица добиће бесповратно
грађевински материјал за адаптацију старих кућа и завршетак започете градње, а
за десет биће откупљена сеоска домаћинства. То ће финансирати буџет локалне
самоуправе, а делом и донатори. – Град Зрењанин не жели да занемари потребе ових
грађана, чије проблеме је још раније обухватио Планом развоја социјалне заштите.
Локална заједница трудиће се да им обезбеди што боље услове живота, решавањем
стамбених проблема и омогућавањем да буду социјално и економски равноправни с
осталим грађанима – напомиње зрењанински градонач елник Милета Михајлов.
Антрфиле : Два центра, један дивљи
Од 1995. до 2003. у Зрењанину је постојао један колективни центар за избеглице, у
којем су, углавном, били смештени невољници пристигли из Хрватске. Отворен је
1992. још један, никада нерегистрован, где живе избеглице из БиХ и Хрватске које
су већином, у међувремену, стекле држављанство Србије.
СВИЋЕ ИЗБЕГЛИМ И ПРОГНАНИМ
Грађански лист, Датум : 26.10.2009, Страна : 9
Савет за управљање миграцијама и трајна решења општине Сремски Карловци
основао је радну групу за израду локалног акдоног плана за унапређење положаја
избеглих и прогнаних за период од 2010. до 2013. године. У радну групу су испред
општинске управе именовани Нада ОстојићАгбаба и Радмила Стојковић, одборница у
Скупштми општине Јелена Љубиаћ и, пређставник Канцеларије за младе Немања
Тењовић. Сремски Карловци су општина с највећим бројем избеглих у поређењу с
бројем становника.
Крајем 2006. године ова општина имала је 7.534 становника и чак 2.526 прогнаника.
Безперспективност је стављена и идућих неколико година, тако да је 2000. дочекана са
2.037 избеглих, али и 75 Срба који су напустиии своје куће на Косову и Метохији.
Према показатељима Комесаријата за избеглице, на подручју општине Сремски
Карловци данас живи око 200 избеглих и прогнариих, као и 72 интерно расељена
лица. Ова слика би била још поразнија да средином 2001. године из Колективног
центра није исељено 126 избеглих и усељено у и новоизграђене станове у насељу Дока.
Иначе, у Колективном центру у фискултурној сали Основне школе и шоколском
дому од 1995. до 2001. године било је смештено 246 избеглих и прогнаних особа.
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И СИРОТИЊУ ИМА КО ДА БРАНИ
Дневник, Датум : 28.10.2009, Страна : 11
ВОЈВОЂАНСКА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У СОМБОРУ
СОМБОР: У сарадњи са Извршним већем АП Војводине, Адвокатском комором
Војводине и Омбудсманом Каталоније, сомборска Градска управа почела је
имплементацију пројекта „Бесплатне правне помоћи у Војводини” Градска управа
је један од партнера пројекта „Бесплатна правна помоћ у Војводини”, која ће пружити
логистику овом пројекту, а реализација пројекта подразумева правно заступање
странака пред судом и финансира се заједничким средствима Извршног већа
АПВојводине и Омбудсмана Каталоније уз стручну подршку Адвокатске коморе
Војводине.
- Пројекат „Бесплатне правне помоћи у Војводини” подразумева бесплатно
ангажовање адвоката за заступање пред судским органима наших грађана слабог
материјалног стања и представља искорак ка њима, јер Градска управа Града
Сомбора чини напор да буде истински сервис за све наше суграђане - каже је начелница
сомборске Градске управе Ирина Бурка-Парчетић. Поред општих услова за коришћ
ење овог вида правне заштите, који подразумевају да странка има пребивалиште,
боравиш те или избеглички статус на територији Града Сомбора и да пре
обраћања Комисији за признавање права није већ ангаж овала адвоката, потребно
је да је странка носилац социјалне карте, а уколико је нема, да укупна
материјална примања не прелазе имовински цензус за минимум социјалне
сигурности по члану домаћинства (тренутно је тај износ око 7.500 динара).
Сомборци заинтересовани за кориштење ове услуге могу да Захтев за пружање
бесплатне правне помоћи преузму сваки уторак од 8 до 14 часова у Градској управи
Сомбора, у приземљу Жупаније, канцеларија број 17 - Одсек правне помоћи, или на
сајту Града Сомбора на адреси www.со-сомбор.цом „Огласна табла – обавештења”.
Захтеви ће се примати до 31. децембра ове године, а о праву на бесплатно ангажовање
адвоката, на основу поднете документације, одлучиваће трочлана комисија.
УСТАВНИ СУД УСКОРО У КОМПЛЕТНОМ САСТАВУ
Политика, Датум : 28.10.2009, Страна : А9
Заштитник грађана Саша Јанковић на конференцији уставних судија оштро критиковао
слабо спровођење закона у Србији
Уставни суд није само уставна норма, још мање је то судска зграда, већ Уставни
суд чине пре свега његове судије и њихова спремност да стручно, непристрасно и
храбро кажу шта јесте, а шта није законито и да ли се и на који начин крше
темељна људска права без обзира на то ко повређује Устав и законе – истакла је др

Боса Ненадић, председница Уставног суда Србије, на регионалној конференцији
уставних судија која је јуче почела у Београду.
Отварајући скуп којим се обележава 60 година од доношења устава Немачке,
председница УСС подсетила је да је у савременој Европи време самодовољности
уставних судова прошло и да га замењује време уставносудске комплементарности.
– Истакла бих једну веома важну надлежност Уставног суда која се показала актуелном
ових дана, а то је да он одлучује о забрани рада удружења грађана. Ова надлежност
Уставног суда је значајна јер је право на удруживање једно од основних права у свакој
демократској држави, па одлучивање о забрани рада удружења због деловања
супротних Уставу и треба да буде у надлежности УС као државног органа који једини
може мериторно да одлучи да ли је одређено деловање удружења у складу са Уставом
прокламованим правима и слободама или, насупрот томе, угрожава та права и слободе
– нагласила је министарка правде Снежана Маловић.
Значај досадашњег рада УСС је тим већи што је уместо са 15 тај суд до сада деловао у
непотпуном саставу од 10 судија. Министарка је најавила и да се нада да ће у веома
кратком времену бити изабрано и преосталих пет судија које бира Општа седница
Врховног касационог суда.
Уставно судство ни у Немачкој није увек било поштеђено напетости између права и
политике, нагласио је Волфрам Мас, амбасадор СР Немачке у Србији, а то се види и
кроз тамошње уставносудске одлуке. Са таквим проблемима суочавају се и уставни
судови у источној Европи. Као примере у којима се сучељавају право и политика Мас је
навео оспоравање уставности закона о реизбору судија и тужилаца у Србији, као и
захтеве за забрану неколико екстремистичких организација који се налазе пред
Уставним судом Србије.
– Политика се надвила над реизбором судија, а политичка права су под претњом бланко
оставки. Од 170 активних верских организација у Србији, у регистар је, поред седам
традиционалних, уписано само 13. Затвори у Србији су препуни и неусловни, а у борби
против корупције „дувачи у пиштаљку” још су незаштићени – рекао је, поред осталог,
Саша Јанковић, заштитник грађана.
Иако Србија напредује ка вредностима као што је достојанство свих грађана, постоје
бројни проблеми које држава није решила.
– Сиромаштво је раширено, закони који се доносе неједнаког су квалитета, настају на
пречац, слабо се спроводе, а нагомилани судски поступци сваког дана одмичу правду
од оних који је чекају – навео је омбудсман. Закон забрањује дискриминацију, али
посебно ромска и деца ометена у развоју често немају прилике да развију своје
могућности. Особе са инвалидитетом су „невидљиве у друштву” а жене не могу увек да
рачунају на ефикасну заштиту надлежних од насиља, „а камоли на пуну
равноправност”. Заштитник подсећа да „неправедно одузету имовину држава није
вратила грађанима, чак је убрзано приватизује и тиме одбацује реституцију”, као
и да „породице две хиљаде људи несталих на Косову још чекају одговоре, безнађе
влада и међу готово 300.000 избеглица и расељених”.
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РАСЕЉЕНИ ДОБИЈАЈУ ПРАВНУ ПОМОЋ
Правда, Датум : 29.10.2009, Страна : 4
Представник делегације Европске комисије у Србији Марциа Пелота рекла је да
је, у оквиру претприступних фондова ЕУ за програме правне помоћи расељеним
лицима и избеглицама у Србији намењено 2,3 милиона евра, који ће бити
пребачени Министарству за Косово и Комесаријату за избеглице.
Она је нагласила да код расељених лица постоји огромна потреба за правном помоћи и
да зато Европска комисија има намеру да настави са тим програмом, започетим пре
годину и по дана, јер је добио позитивне оцене. За протеклих годину и по дана
правну помоћ искористило је око 1.000 расељених лица.
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 29.10.2009, Страна : 14
Градоначелник Зрењанина Милета Михајлов потписао је јуче са шест породица
избеглих из Хрватске и с Космета уговоре о бесповратној новчаној помоћ и за
куповину грађевинског материјала.
Ову донацију Републичког комесаријата за избеглице од 1,5 милион динара они ће
искористити за завршетак радова на кућама које су њихово власништво.
Председник Комисије за доделу помоћи и члан Градског већа Бранислав Мартинов
каже да је пристигло 155 пријава. – Заиста је био проблем да изаберемо само шест.
Пре доношења одлуке смо размотрили све захтеве и обишли терен – истакао је
Мартинов.
МАЛО ПО МАЛО, МНОГО
Вечерње Новости, Датум : 29.10.2009, Страна : 11
МЛАДИ ИЗ НВО “СРБИ ЗА СРБЕ” ДОСАД ПОМОГЛИ ДЕСЕТИНАМА
ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА
Од ситних донација помажу угроженима из Србије, РС, Црне Горе...
МОЖДА број од 70 породица којима смо помогли и не звучи тако импозантно, али те
фамилије броје више од - 500 деце!
Скромно и одмерено, као да су захвалнице које им сваког дана стижу од угрожених
Срба са простора бивше Југославије нешто сасвим нормално, Милош Марковић (24) и
Предраг Маринковић (26) говоре о свом необичном, а толико племенитом “хобију”.

Јер, када не студирају и не раде, њих двојица, уз још десетак младих људи из земље и
иностранства (најмлађи члан, Стефан Јечменица, има тек 18 година!), чине окосницу
хуманитарне организације “Срби за Србе”, која је досад поклонила помоћ у
вредности од више десетина хиљада евра онима којима је то најпотребније родитељима са више од петоро деце.
За невоље сазнају из новина и преко телевизије, практично случајно. Али зато помажу
врло - намерно. Њихово доброчинство осетили су, тако, Илићи из Новог Пазара (са
шесторо деце), Коматине испод Голије (са петоро), Гогићи из црногорских Плужина
(родитељи десеторо), Блажићи из Лукавице, једанаесточлана фамилија Наранчић из
Лике, четири повратничке породице из Крајине, стотине Срба са Косова... Списак је
дугачак и - доступан на њиховом сајту.
- Идемо свуда где се тешко живи, а идеја се, у ствари, и родила преко Интернета.
Схватили смо колики је потенцијал српске дијаспоре, и потом, пре око четири године,
основали организацију: невладину, непрофитну и неполитичку - прича Милош
Марковић, апсолвент на Вишој електротехничкој школи. - Поента је да са малим
појединачним донацијама можемо брзо да решимо проблеме оних који немају довољно
материјалних средстава за живот, а то су вишечлане породице. Њихове животне приче,
страхови и проблеми су идентични, али скоро невидљиви и нечујни да би скренули
пажњу јавности, па и државе.
Принцип је једноставан: појединци из Србије и целог света (не само Срби, већ и Грци и
Руси...) на сајту организације “Срби за Србе” дају скромне прилоге - и по
неколико евра - а вредни момци и девојке из организације сачекају да се накупи и
онда крећу у помоћ.
- Никад не дајемо новац. Углавном одемо до породице и питамо их шта им треба.
Онда им то и купимо: белу технику, намештај, храну, пелене... Чак избегавамо да
им дајемо храну, боље је када им купимо краву, свињу, козе - говори Предраг
Маринковић, који је студије завршио у Америци, али је желео да се врати у Србију. Део новца увек оставимо за народне кухиње.
После проглашења независности Косова, када је за српски живаљ постало
неподношљиво у нашој јужној покрајини, ови млади људи почели су чешће да помажу
тамошњим породицама.
- Небројено пута били смо на Косову у мањим акцијама, а већ пет пута у већим. “Веза”
нам је попадија Светлана Стевић из Грачанице, која води организацију “Мајка девет
Југовића” - објашњава Милош. - Она нас одведе код људи којима треба помоћ, са њима
причамо и саслушамо шта им треба.
Антрфиле : ДОКАЗИ
ОСИМ преко динарског и девизног рачуна, прилози се могу упутити и са мреже - путем
“Пејпала” и “Манибукерс” система.
- Сви на сајту имају увид у то колико је новца уплаћено и куда он иде. То пропратимо
фотографијама, снимцима, рачунима... Зато нам људи верују, и поново дају новац каже Предраг.
НЕМАЈУ НИ АУТО!
ШИРОКО срце ових момака и девојака до људи којима треба помоћ долази - превозом.
Иако су досад донирали десетине хиљада евра, нико од њих нема свој аутомобил!
- То нам је највећи проблем - кроз смех признају Милош и Предраг. - Најчешће
путујемо аутобусом, или молимо некога да нас вози.
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НОВИ НАПАДИ НА СРБЕ У САРАЈЕВУ
Правда, Датум : 29.10.2009, Страна : 5
Каменовање куће Србина Милоша Петровића у сарајевској општини Центар
унело је велико узнемирење и страх међу мапобројним Србима повратницима у
овој општини.
- Изложени смо свакодневним претњама, провокацијама и притисцима Бошњака
да продамо куће и имања и да се селимо - рекао је Петровић (75), који са два сина
живи у својој обновљеној кући. Он је подсетио да је његова породица, откада се 2002.
године вратила из избеглиштва, имала проблема са непознатим вандалима, који су им
крали стоку, палили сено и скрнавили гробове.
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СКУПЉАЛИ КЕСТЕЊЕ, ОСКРНАВИЛИ ГРОБЉЕ
Правда, Датум : 30.10.2009, Страна : 7
Портпарол Еулекса Александра Џорџ, позивајући се на податке од Косовске
полицијске службе, изјавила је да се сумња да су у уторак деца, која су скупљала
кестење, испремештала неколико споменика на већ порушеном православном
гробљу у Мушутишту.
У Мушутишту, метохијском селу са много остатака средњовековних цркава,
најпознатији је манастир Свете Тројице, који је после сукоба 1999. године потпуно
уништен. Сви Срби из Мушутишта и општине Сува Река су тада протерани и до сада се
нико од њих није вратио, наводи КиМ радио.
ПОДСТИЦАЈ ОТВАРАЊУ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Данас, Датум : 30.10.2009, Страна : 6
Нови пројекат Програма развоја општина у Југозападној Србији (ПРО)
Нова Варош - Програм развоја општина у Југозападној Србији (ПРО) подржаће у
наредних шест месеци спровођење програма којим се подстиче запошљавање у
Новој Вароши, Новом Пазару, Прибоју, Пријепољу, Рашкој, Сјеници и Тутину.
Овај програм под називом „Пројекат за нова радна места“ финансираће Владе
Швајцарске и Лихтештајна средствима од око 145.000 долара.
Нови подухват ПРО најављен је на истоименој конференцији , којој су присуствовали
представници ових седам општина, локалних канцеларија за запошљавање, Привредне
коморе Србије, развојних агенција, цивилног друштва и међународних организација.
Том приликом представљени су у резултати истраживања тржишта рада у овом делу
земље, које је за потребе ПРО спровела агенција Медиа Галуп, а учесници скупа
предлагали су и мере чије би евентуално спровођење омогућило незапосленима да
побољшају конкурентност на тржишту рада и обезбеде запослење.
Истраживање Медиум галупа, спроведено током јуна и јула ове године, указало је на
постојање негативне економске климе и неповољних пословних услова на подручју
Југозападне Србије. Стопа незапослености у укупном узорку истраживања је чак 37
одсто, и при томе је знатно већа међу женама. Забрињавајући су подаци који указују на
изузетно ниску мобилност тржишта рада: 85 одсто незапослене радно способне
популације без посла је дуже од годину дана, 70 процената запослених није
заинтересовано за промену радног места, низак је промет запослених и мали број нових
радних места. Истраживање је показало и да су Роми и интерно расељена лица у
неповољнијем положају у односу на осталу популацију.
- Као могуће мере активног запошљавања учесници конференције су , између осталог ,
предложили : индивидуално саветовање праћено организовањем институционалне

обуке, као и обуке на радном месту, програме пробног рада, спровођење пројеката
самозапошљавања, али и давање субвенција предузетницима који отварају нова радна
места и запошљавају особе које припадају рањивијим друштвеним групама.
Истраживање и предлоге које смо чули на конференцији искористићемо приликом
дефинитивног дефинисања овог програма, чији ће крајњи циљ бити отварање нових
радних места - истиче Грим Тиндал, менаџер ПРО програма. Подстицање
запошљавања је , иначе, једна од активности пројекта о миграцијама, као посебне
компоненте ПРО програма, и која такође има за циљ да побољша приступ
услугама социјалне заштите, интеграцију миграната у јавни систем образовања и
управљање миграцијама.

ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 30.10.2009, Страна : 24
ПАРАЋИН - Невладина организација "Правда", уз помоћ параћинског
повереништва за избеглице и Центра за социјални рад, уручила је хуманитарни
пакет у намирницама и одећи породици Станишић, Љубици и Мирку, који живе
далеко од града, у Сисевцу.
Двоје болесних људи, неспособних за рад, који су ту стигли с Косова, живе без
икаквих прихода и кажу да већ десет година немају никакву помоћ.

ТРОЈЕ ПРЕЖИВЕЛИХ ИЛЕГАЛАЦА ВРАЋЕНО У СРБИЈУ
Дневник, Датум : 30.10.2009, Страна : 12
НАЂЕНА ШЕСТА ЖРТВА ИЗ ГРУПЕ КОСМЕТСКИХ АЛБАНАЦА
Косметски Албанац и двоје деце који су преживели трагедију на Тиси, приликом
покушаја веће групе Албанаца да у ноћи између 14. и 15.октобра илегално пређу
чамцем из Србије у Мађарску, враћени су из Мађарске у Србију, односно на
Косово и Метохију.
Уз троје преживелих у чамцу који се преврнуо, према тврдњама преживелог 29годишњег косметског Албанца који је спасао двоје мале деце, било је још најмање 15
илегалаца који су се највероватније утопили на делу Тисе у Мађарској. Како сазнајемо
из мађарских медија, преживели косметски Албанац, чија се невенчана супруга Елвира
Јахај (23) из Приштине утопила у несрећи, а пронађена и идентификована у нашем делу
Тисе, повукао је молбу да у Мађарској добије избеглички статус, па му је изречена
мера забране боравка у тој земљи.
Он је, како је раније објављено, код себе имао српски пасош. Код Новог Бечеја је
прекјуче после подне пронађен и извађен леш мукарца, за који се претпоставља да је
шеста жртва, од најмање 15 лица, колико се претпостављља да је изгубило живот у
несрећи на српско-мађарској граници.
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ПОМОЋ СТИЖЕ У НАРЕДНИХ ПЕТ ДАНА
Данас, Датум : 30.10.2009, Страна : 18
Град Зрењанин потписао уговоре о донацијама избеглим и расељеним Зрењанин Потписивањем уговора о донацији грађевинског материјала између града
Зрењанина и породица избеглих и расељених лица у Градској кући најављен је
нови циклус помоћи локалне самоуправе свим избеглим грађанима који се
суочавају са егзистенцијалним проблемима.
Према речима др Бранислава Мартинова, председника Комисије за доделу
хуманитарне помоћи избеглима, средства за грађевински материјал обезбедио је
Комесаријат за избегла и интерно расељена лица. Реч је о 1,5 милиона динара,
који ће бити употребљени за наменску куповину потребног грађевинског
материјала породицама које су започеле градњу кућа. Град Зрењанин и комисија
имали су тежак задатак да од 155 пријава одаберу шест породица којима је помоћ
најпотребнија.
- Ово је тек почетак сарадње са нашим суграђанима, који су због ратова остали без
крова над главом. Припремамо акциони план за наредне четири године, који ће ближе
дефинисати помоћ избеглима и интерно расељеним грађанима - најавио је
градоначелник Зрењанина др Милета Михајлов.
Донацију за грађевински материјал добили су Анкица Тадић, Бранко Пашић, Стево
Чизмић, Милан Игић, Стево Јану и Екрем Муса, који су потписали уговоре са
представницима локалне самоуправе. Помоћ у материјалу биће им уручена у наредних
пет дана. Град Зрењанин је у фази формирања савета за миграције и трајна решења
избеглих, чији би главни посао био поправљање социјалног положаја суграђана који су
дошли из Хрватске, БиХ и са Косова.
СВИ ПРИХОДИ НА ЈЕДАН РАЧУН
Пресс, Датум : 30.10.2009, Страна : 6
Од 1. јануара сви приходи буџетских корисника сливаће се на јединствен рачун
Трезора. Тако ће се коначно контролисати трошење новца, али и ликвидност
државних институција попут факултета, агенција, болница...
БЕОГРАД - Приходи свих буџетских корисника од 1. јануара 2010. године сливаће се
на јединствени рачун Трезора. Тако ће око 130 милијарди динара прихода агенција,
установа културе, факултета, завода, здравствених установа и сличних институција, али
и средства развојне помоћи ЕУ, коначно бити под јединственом контролом, односно на
оку Министарства финансија, које кроји буџет.
Министарка финансија Диана Драгутиновић каже да би спровођењем новог закона о
буџетском систему требало да се највећи део ових средстава слије на јединствен рачун
Трезора. Она објашњава да је тек овим законским актом, усвојеном у јулу ове године,
створен правни оквир за укључивање ових прихода у такозвани консолидовани рачун
Трезора.
Огромна средства
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- То је и техничко питање, и оно ће се извршити фазно. Тако ће Трезор моћи ефикасније
да управља ликвидношћу и дугом, али и да ефикасније врши контролу трошења новца каже министарка.
Драгутиновићева истиче да у буџету није приказано око 70 милијарди динара
сопствених и наменских прихода разних државних агенција, регулаторних тела и
других установа и око 30 милијарди динара прихода здравствених установа. До сада
није приказивана ни употреба новца из развојних фондова Европске уније. Истина,
употреба већине ових средстава дефинисана је посебним законима, али једноставно
није евидентирана на једном месту, што је отварало могућности за ненаменско
трошење.
На пример, Министарство финансија могла да контролише давања из буџета за неку
институцију, али не и да контролише потрошњу прихода које је та институција сама
остварила.
- Корисници буџетских средстава, између осталих, јесу и школе, установе културе,
факултети, САНУ, клинички центри, заводи... Ове установе имају право на сопствене
приходе, које остварују продајом роба или вршењем услуга, и наменске приходе, чије је
коришћење утврђено посебним законима, на пример законом о водама, шумама,
пољопривредном земљишту, путевима, рударству... - наглашава министарка, и додаје
да се о употреби средстава ових институција одлучује ван буџетског процеса.
И помоћ у буџету
Новим законом о буџетском систему створен је и правни оквир за коришћење
развојне помоћи ЕУ, за коју се претпоставља да је у току ове године износила око
30 милијарди динара. Драгутиновићева наглашава да су бесповратна средства по
овом основу била усмерена на разне пројекте - јачање капацитета пореске управе,
подршку развоју интерне финансијске контроле, контролу државне помоћи
избеглим и расељеним лицима, реконструкцију мостова и слично.
- Ти приходи су евидентирани, али нису приказани у буџету - закључује
министарка.Члан Економског савета премијера Милојко Арсић каже да ће усвојени
закон о буџетском систему почети да се примењује следеће године.
- Овај закон не може се применити ретроградно за ову годину, већ ће се, са усвајањем
буџета за 2010. годину, односити на следећу годину - истиче Арсић.
Антрфиле : „Транспарентност“: Биће боља контрола
Немања Ненадић из невладине организације „Транспарентност Србија“ наглашава да је
добро решење да се приходи буџетских корисника сливају на један рачун, што је
предвиђено новим законом о буџетском систему.
- Тако ће бити бољи и преглед и контрола тих средстава. Лакше ће се видети где иде
новац, и да ли је непотребно потрошен - сматра Ненадић.
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ЗИДАЊЕ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛЕ И СИРОМАШНЕ
Пресс, Датум : 31.10.2009, Страна : 15
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У сремскомитровачком насељу Камењар јуче је почела
изградња станова за 27 избеглих и седам социјално угрожених породица из овог
града. Реч је о објекту за социјално становање у такозваним заштићеним
условима и реализује се сарадњом Међународне организације за миграције
(МОМ), Комесаријатом за избеглице и града Сремске Митровица.
Пројекат подршке избеглицама и интерно расељеним лицима финансира
Европска унија преко Делегације Европске комисије у Београду. Сремска
Митровице потпуно опрема грађевинске парцеле и финансира прикључење
објекта на водовод, канализацију, топловод и електромрежу.
Власник зграде биће Република Србија, а корисник град Сремска Митровица, док
ће зградом управљати Центар за социјални рад који ће бити одговоран за
наменско коришћење. Вредност објекта је 490.000 евра, а предвиђени рок
завршетка зграде је мај наредне године.
Према речима представника Међународне организације за миграције Животе де Луке,
још пет агенција у Србији гради 240 станова за ове категорије становништва. Де Лука је
посебно истакао велику улогу Сремске Митровице да зграда буде завршена за седам
месеци.
И КОСМЕТСКЕ СРБЕ ВРАЋАЋЕ У ПРИШТИНУ!?
Дневник, Датум : 31.10.2009, Страна : 2
„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: КОСОВО И БЕЛГИЈА ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О
РЕАДМИСИЈИ
Министарство унутрашњих послова Косова потписало је с Белгијом споразум о
реадмисији. То је први документ те врсте између самопроглашене Републике
Косово и неке државе чланице Европске уније.
Сходно том споразуму, званични Брисел ће пут Приштине послати све грађане Косова
који немају право боравка у Белгији. Приликом потписивања су, иначе, најављени
истоветни споразуми с Немачком, Швајцарском и Аустријом, а враћање илегалних
имиграната на Косово почеће чим Приштина оформи институције задужене за њихов
прихват. Имајући у виду да Србија не признаје независност Косова, чије грађане сматра
својим, највероватније ће, како нам је речено у нашем Министарству унутрашњих
послова, сад доћи до бројних компликација у процесу реадмисије јер Београд сличне
споразуме има с већином европских држава. При томе је наш извор из МУП-а, који је
желео да остане анониман, подсетио на то да је до једностраног проглашења
независности за реадмисију био задужен Унмик.

– Реадмисиона процедура је тамо ишла мимо нас, али, практично, преко
Уједињених нација. Овим споразумом се ситуација драстично мења и потребно је
реаговати званично и дипломатски, што је за сада ствар нашег Министарства
иностраних послова – каже наш саговорник. По његовим речима, реадмисија је
процедура управног карактера и важно је нагласити да људи које стране државе враћају
у матичне земље нису криминалци. Уз то, сама процедура раедмисије има релативно
технички призвук јер неко ко нема право боравка у некој држави мора да се врати у
земљу порекла по одређеној процедури, која је по свом карактеру међународна. –
Иначе, наш МИП и не може реаговати док не прибави тачне информације о каквој
врсти споразума се ради, односно да ли је то споразум који потписује међународна
заједница у име Косова или је то учинила власт. То ће све определити реакцију државе
Србије – каже званичник из МУП-а.
Осим политичке димензије, споразум Косова и Белгије имаће и низ озбиљних
практичних проблема с којима ће се у пракси сусретати косовски грађани који
потпадну под реадмисију. У највећој невољи ће се при томе наћи косовски Срби,
јер је досадашња пракса показала да се илегални имигранти враћају на последњу
адресу пребивалишта. Такође је дилема и шта ће бити с оним грађанима који у
Србији имају статус расељених лица с Космета, а који су пронаш ли привремено
уточиште у некој европској земљи, па су сада обухваћеним процесом реадмисије.
Мука повратника додатно је већа јер Косово сасвим сигурно није ни у економском
смислу способно да се побрине за њих. Ако је за утеху, наш извор из МУП-а Србије
каже да је, што се тиче конкретних последица, још рано говорити о томе шта ће се даље
догађати.
– Биће много проблема, а тек ћемо видети како ће се нека држава односити према
људима српског порекла који су живели на Косову, хоће ли они имати могућност
избора места повратка и слично. Све су то веома компликоване правне теме о којима је
још рано говорити – објашњава саговорник “Дневника”.
СТАНОВИ ЗА 34 ПОРОДИЦЕ
Дневник, Датум : 31.10.2009, Страна : 11
РЕШАВА СЕ СТАМБЕНО ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: За 34 избегличке породице и социјално угрожена лица у
Сремској Митровици се граде две стамбене ламеле у насељу Камењар. Изградња ових
станова почела је јуче, а будући станари требало би да се уселе у јуну следећ е године.
Почетак радова свечано је обележен у присуству заменика републичког комесара за
избеглице Данијеле Поповић Рокоа, представника Међународне организације за
миграције у Београду Животе де Луке, заменика градоначелника Сремске Митровице
Срђана Козлине и других, који су претходну годину дана тражили решење у Сремској
Митровици коначно почну да се решавају стамбени проблеми избеглих и прогнаних и
социјално незбринутих лица.
Град Сремска Митровица доделио је грађевинско земљиште, а Европска комисија у
Србији ће у изградњу ових станова уложити 530 хиљада евра. Осамдесет одсто станова
биће додељено избеглим и прогнаним, а остатак је намењен социјално угроженим
породицама са подручја Сремске Митровице. - Средства за изградњу ових ламела су из
предприступних фондова ЕУ и морам рећи да смо остварили одличну сарадњу са
локалном самоуправом у Сремској Митровици, која је била и иницијатор договора око
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градње ових станова – рекао је Живота де Лука. Заменик градоначелника Сремске
Митровице Срђан Козлина наглашава да су припреме за овај посао трајале доста дуго,
али, да је на иницијативу из Сремске Митровице, која има око 4.500 избеглих и
прогнаних, веома много урадио Комесаријат за избеглице Србије и Канцеларија
Међународне организације за миграције, како би се обезбедила средства из
предприступних фонодва ЕУ. - Ово је само почетак, сада тражимо нове донаторе, како
бисмо могли да изградимо још станова за избегле и прогнане, које морамо интегрисати
у друштво и обезбедити им кров над главом.
Ових дана десет продица избеглих и прогнаних, који су започели градње кућа, добиће
помоћ у гарђевинском материјалу за завршетак радова у вредности од по 150 хиљада
динара. Имамо још 35 породица које чекају доделу грађевинског материјала, али за
сада немамо средстава да и њима помогнемо. Међутим, надам се да ћемо у оквиру
акционог плана ускоро решити и ове проблеме – рекао је Козлина.
ЖИВОТ У СОБИ СА ПОГЛЕДОМ НА ХОДНИК
Политика, Датум : 31.10.2009, Страна : А22
У адаптираним канцеларијама код Аде Циганлије живи 40 фамилија расељених
са Космета. – Ученици осмолетке „Војвода Мишић” поклонили малишанима овог
избегличког кампа гардеробу, играчке, школски прибор...
„Мама, мама, стигле су играчке, дођи брзо да видиш”, осмехнуо се јуче
четворогодишњи Стефан Зарић, чврсто ухватио мајку Милицу за руку и одвео је до
главног улаза у њихов дом – избеглички камп код Аде Циганлије. Није часио часа. Из
гомиле кеса пуних гардеробе, играчака и школског прибора изабрао је плишаног тигра,
рагби лоптицу, свеску, али и једну зелену оловку коју више није испуштао из руку. Док
се играо поред коша који му је направио деда Ранко, његова мајка, бака и остали
станари непризнатог кампа за расељене са Космета, смештеног тик поред „београдског
мора”, делили су помоћ коју су им упутили ученици, родитељи и запослени у
осмолетки „Војвода Мишић”.
– Узећу ову лутку за малу Тијану. Није ту, али нека је чека кад се врати – рекла је
Лидија Ашанин комшиници док је за клинце и клинцезе који живе у кампу паковала
пиџаме, јакне, блузе...
– Много нам значи ова помоћ. Има пуно лепих ствари. Гардероба коју малишани не
могу да обуку када иду у школу, носиће макар по кући. Иде зима, биће хладно. Ово је
други пут да нам школа „Војвода Мишић” помаже акцијом „Деца деци” – каже Лидија
и додаје Стефану плави дукс за који је одока оценила да му пристаје.
Овај дечак и још десет чланова његове породице већ пет година живе у три мале
просторије, кухињи и две собе преправљене од некадашњих канцеларија „Паркинг
сервиса”. У дневној, једини прозор гледа на ходник. Са још три породице избегле из
Истока, Пећи и Клине деле купатило. Кревета за сваког члана ове најбројније фамилије
у кампу – нема. Неко увек спава на душеку постављеном на поду. Глава породице,
Ранко Зарић, који је на Космету оставио два стана и локал, каже да стара изрека „Кад
деца нису бесна, ни кућа није тесна” и те како важи.
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– Златни су ми синови, ћерке и унуци. Када немамо пара, не буне се. Сналазимо се како
знамо и умемо. Моја мајка прима пензију, деца раде за наднице, ја добијам 8.400
динара јер сам био шеф аутобуске станице у Истоку. Ставимо новац на гомилу,
одредимо приоритете и тако стално. Дешава се да неког дана немамо ни за хлеб.
Чекамо да се неки од синова врати с посла и донесе дневницу како бисмо јели – прича
Ранко и с поносом хвали најмлађу ћерку Александру (15) којој је 1999. године, због
стреса доживљеног на Косову и Метохији, оштећен слух. Као ученица Школе за
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, завредела је низ награда на
такмичењима из српског језика. Њена старија сестра, Анђелија, у средњу
пољопривредну школу иде без књига. Али, кући доноси само одличне оцене.
– Сањам да продам стан у Истоку и купим кућу у близини Београда. Хоћу синовима
Дејану, Давору, Далибору, Радоју, ћеркама Данијели, Анђелији, Александри, унуцима
Стефану, Страхињи, Лани, мајци Босиљки и супрузи Милици да пружим трајни кров
над главом. Шта да радимо када надлежни ускоро одлуче да иселе све колективне
центре? – пита се Ранко.
Ненад Ашанин, координатор кампа код Аде, каже да сви станари живе као један,
помажу се међусобно и труде да дотрајалу зграду колико-толико среде и назову је
домом.
– Када смо први пут ушли, затекли смо пацове, бубе, гомилу употребљених шприцева...
Требало нам је два месеца да све доведемо у ред. Сва срећа па су зидови од цигле и
зими није толико хладно. Али, овде нема нормалног живота. Неколико пута су се
запалили струјомери јер нису могли да издрже потрошњу. За цео камп вода стиже из
једне танке цеви. Када двоје људи одврну славине, код комшија одмах пресуше.
Препуштени смо сами себи – каже Ашанин и истиче да је помоћ попут оне коју им је
већ други пут приредила школа „Војвода Мишић” – ретка.
Зорана Војновић, председница савета родитеља школе, каже да у понедељак стиже
још једна тура одеће, обуће, средстава за хигијену и играчака које су ученици,
родитељи и запослени сакупили за само неколико сати како би показали да
житељи кампа нису заборављени.
У избегличком центру код Аде Циганлије живи 40 породица – 24 деце и три бебе.
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