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ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Преглед, Датум : 9.6.2010, Страна : 2 

 
 
Потпредседник Владе за социјалну политику Јован Кркобабић изјавио је јуче да је 
Србија посвећена обезбеђивању услова живота за најугроженије - избегле и 
расељене, како би се што пре решио проблем тих људи и испунио услов за улазак у 
ЕУ.  
Кркобабић је у Палати Србија представницима 60 општина и градова уручио 
решења о новчаној помоћи за избеглице и расељене. Према његовим речима та 
средства, у укупном износу од 1,3 милиона евра, издвојена су из републичког буџета 
и биће довољна за збрињавање око 500 избеглих и расељених породица.  
Пред виђена је куповина 310 пакета грађевинског материјала и обезбеђивање 165 
економских грантова. Кркобабиц је додао да це средствима из домаћих извора и 
међународних институција од 12,6 милиона евра ове године бити збринуто 2.000 
породица. 
 
 

ДОСТОЈАНСТВЕНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ МУКЕ 
Правда, Датум : 9.6.2010, Страна : 7 

 
 
- Влада Србије, и ја лично, опредељени смо да уз помоћ међународне заједнице уложимо 
максималне напоре како бисмо на достојанствен начин решили питања избеглих и 
интерно расељених лица - изјавио је потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић, 
приликом уручења решења о исплати новчане помоћи општинама. 
Председницима општинама и градоначелницима 60 општина у Србији уручена су 
средства у износу од 1,3 милиона евра за куповину 310 пакета грађевинског материјала и 
165 тзв. грантова за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица. 
 
 

КРКОБАБИЋ: ДИГЛИ СМО СВЕ НА НОГЕ 
Дневник, Датум : 9.6.2010, Страна : 3 

 
 
Влада Србије, и ја лично, опредељени смо да уз помоћ међународне заједнице уложимо 
максималне напоре како бисмо на достојанствен начин решили питања избеглих и 
интерно расељених лица, изјавио је јуче потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић, 
приликом уручења решења о исплати новчане помоћи општинама.  
Председницима општинама и градоначелницима 60 општина у Србији уручена су 
средства у износу од 1,3 милиона евра за куповину 310 пакета грађевинског материјала и 
доделу 165 грантова за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица. 
Покренули смо широку акцију и дигли на ноге све у Републици да обезбедимо што више 
средстава како бисмо привели крају дуготрајну избегличку кризу”, рекао је потпредседник 
српске владе. 
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ИЗБЕГЛИЦЕ 

Вечерње Новости, Датум : 9.6.2010, Страна : 5 
 
 
БЕОГРАД - Председницима општина и градоначелницима 60 општина у Србији јуче су 
уручена средства у износу од 1,3 милиона евра за куповину 310 пакета грађевинског 
материјала и доделу 165 грантова за економско оснаживање избеглих и интерно 
расељених лица. Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић рекао је да Влада и 
председник Борис Тадић улажу максималне напоре да се реши положај избеглих и 
интерно расељених. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 10.06.2010. год. 
 
 
 

ПЕТ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Политика, Датум : 10.6.2010, Страна : А19 

 
 
Лозница – У Лозници је завршена изградња пет кућа за породице избеглих и 
расељених са простора некадашње Југославије, којима је заменик градоначелника 
Петар Екмешчић јуче уручио кључеве.  
Избеглица из Вогошће, у БиХ, Лука Лазаревић рекао је Тањугу да је пресрећан, као и 
чланови његове породице – деца Лука и Дејана и супруга Бранка. 
Он је захвалио свима који су помогли да добије нови дом и навео је да је као избеглица 
стигао у Лозницу 1997. године. 
За подизање пет кућа, чија је корисна стамбена површина по 35 квадратних метара, 
уложено је по 12.000 евра, а изграђене су на земљишту које су саме избеглице 
обезбедиле куповином, или им је, као у случају породице Лазаревић, неко од 
Лозничана поклонио.  
Тај пројекат, остварен у сарадњи Међународне организације за миграције и града 
Лозница, представља наставак раније започетог планског приступа локалне самоуправе 
трајном решавању проблема избеглих и расељених на подручју града, рекао је Екмешчић 
Танјугу.  
Та активност ће бити настављена, а, како је рекао, има подршку Владе Србије, 
односно Републичког комесаријата за избеглице који је јуче неповратно уплатио 
1.350.000 динара, што ће, са средствима локалне самоуправе, бити расподељено 
избеглицама, највише по 150.000 динара, за доходовне активности.  
Са продуженим избегличким статусом у Лозници има 1.644 особе и 170 интерно 
расељених, а процењује се да на подручју града борави око 4.700 људи избеглих са 
простора некадашње Југославије, рекао је координатор Републичког комесаријата за 
избеглице Драган Станић.  
Према локалном акционом плану, у Лозници предстоји изградња још пет нових типских 
кућа за избегличке породице, а до сада је више од 100 породица, уз помоћ Владе Србије, 
међународних организација и града, на подручју Лознице трајно решило стамбено питање. 
 
 

КОНКУРС 
Вечерње Новости, Датум : 10.6.2010, Страна : 5 

 
 
ШИД - Републички Комесаријат за избеглице доделио је општини 2.625.000 динара за 
набавку грађевинског материјала за избегла и расељена лица. По речима Ивице 
Јовића, општинског повереника за избеглице, конкурс ће бити расписан у јулу.  
Подносиоци захтева, који су се пријавили на ранији конкурс, а нису добили 
грађевински материјал, могу поново да конкуришу. Услов је да обнове захтев, а 
раније поднета документација биће важећа. 
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ТЕРОР НАД СРБИМА 

Правда, Датум : 10.6.2010, Страна : 22 
 
ТЕРМИНОЛОШКА ПОДВАЛА АЛБАНСКИХ ТЕРОРИСТА НА КОСМЕТУ 
 
Ускоро (20. јуна), навршиће се 11 година како исламисти под окриљем мисија 
(цивилне и војне) ОУН масовно и систематски, на најгрубљи начин крше људска и 
колективна права Срба, односно одржавају и повремено појачавају геноцидни терор 
у јужној српској покрајини. Да ће терор исламиста (албанских верских екстремиста) 
бити успешно настављен ради окончања планираног етничког чишћења тог српског 
простора од Срба, аргументовано указују многе чињенице.  
Једна од њих, наизглед неважна, а у ствари суштинска, за исламисте је најуспешнија, а за 
Србе и нашу државу најпогубнија. Реч је о терминолошкој замци албанских екстремиста и 
терориста и њихових спонзора, у коју је неопрезно ухваћена национална безбедност 
Србије. Уколико у што скорије време не буде схваћена и елиминисана та евидентна 
(њихова) победа, може се очекивати ескалација терора на Космету. 
О чему се, заправо, ради? 
Чак и површна анализа терминологије у вези са уништењем инфраструктуре „Телекома 
Србија“ и „Теленора“ на неколико места на Косову и Метохији које су 24. априла учиниле 
тзв. „косовске власти“, потврђује остварену победу албанских терориста на српском 
политичком, дипломатском и медијском простору. Наиме, реакције попут „косовске 
власти искључиле српску мобилну телефонију“, „рат импулсима на Косову“, „борба 
против комуникацијског мрака“, „Срби остали без телефона, Еулекс подржао Приштину“ 
итд. стварају утисак да се ради о некаквој уобичајеној (легитиминој) мери коју 
предузимају власти неке одговорне државе. 
А реч се о типичној, дубоко промишљеној мери терора, која треба да у још већој мери 
погорша иначе крајње незавидну личну и колективну безбедност српских цивила на 
Косову и Метохији. Тој стратегијској мери терора претходила је једна мера тактичког 
нивоа (чланови четири српске повратничке породице у селу Жач у општини Исток, 
изложени претњама смрћу и узастопним нападима каменицама на своје домове, 22. априла 
напустили су то село), која такође у нашој јавности није ни политички, ни безбедносно ни 
медијски одговарајуће квалификована. 
Терор подразумева систем власти на одређеној територији (на КиМ то чине УНМИК, 
КФОР, ЕУЛЕКС и тзв. косовске власти) који систематском применом безобзирних облика 
насиља против појединих категорија грађана настоји да оствари одређени политички циљ. 
У конкретном случају, на сцени је терор над Србима под окриљем ОУН, очигледно с 
циљем протеривања са тог (српског) простора. 
 
Проф. др Милан Мијалковски, Факултет безбедности, Бгд. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 11.06.2010. год. 
 
 

ТРЕЋИНА ОБНОВЉЕНИХ КУЋА – ПРАЗНА 
Политика, Датум : 11.6.2010, Страна : А4 

 
Бањалука, 10. јуна – Од 317.000 у рату разорених а затим обновљених кућа у Босни и 
Херцеговини, око 95.000 њихови власници или не користе никако или у њима борави 
само викендом, објавио је данас мостарски портал www.dnevnik.ba позивајући се на 
податке Уније за одрживи повратак и интеграцију БиХ.  
Председница Уније Мирхуниса Зукић је коментаришући ову појаву рекла да се „с 
правне стране не може говорити о злоупотреби средстава за обнову, јер свака избегла 
или расељена особа има право на помоћ и обнову”. 
Она је, ипак, констатовала да с моралне стране није коректно да кућу обнови неко ко је 
користи викендом или они који у њој проводе само годишњи одмор, на који дођу из 
иностранства, док, истовремено, на обнову кућа чекају они који би се вратили у места у 
којима су живели до рата. Зукићева је као један од разлога невраћања у обновљене куће 
навела недостатак других услова за нормалан живот – запослење, путеве и струју. 
 
 

ПУНА ПЕНЗИЈА И ЗА СТАЖ У БОСНИ 
Дневник, Датум : 11.6.2010, Страна : 4 

 
 
ПОТПИСАН СПОРАЗУМ С БиХ 
 
Од 1. јула 15.000 пензионера у Србији који су део радног стажа остварили у Босни и 
Херцеговини примаће пуну пензију без умањења које им се на име међусобних 
дуговања ПИО фондова Србије и Босне и Херцеговине одбијало последњих шест 
година. Наиме, овој групи пензионера је до сада одбијана трећина пензије на основу 
Споразума о социјалном осигурању који су 2004. потписале Србија и Босна и 
Херцеговина а који је садржавао “техничку грешку”, изјавио је јуче Јован 
Кркобабић, потпредседник Владе Србије приликом потписивања документа који је 
омогућио ову измену. 
Документ о изменама Споразума о социјалном осигурању у име две државе јуче су у 
палати правде потписали министар рада и социјалне политике Србије Расим Љајић и 
министар за цивилне послове БиХ Средоје Новић. Како је рекао Љајић документ из 2004. 
склопљен у време Савезне Републике Југославије предвиђ ао је намирење дугова ПИО 
фондова две земље на штету пензионера. Ми сада практично уклањамо ту одредбу”, 
истакао је Љајић. 
Средоје Новић казао је да је документ доказ колико је администрација спора. 
“Неоправдано се чекало шест година да се уочени проблем отклони”, истакао је Новић. 
Он је додао да у Босни и Херцеговини нити у јендом делу власти није било дилема да ли 
овај Споразум треба потписати. 
 
Антрфиле : Словенија и Хрватска 
 
„Ја не видим никакав разлог да се одуговлачи са потпуном применом Споразума о 
социјалном осигурању са Словенијом. Ово оклевање иде на штету једино пензионера који 
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су део стажа остварили у Словенији“, изјавио је Љајић. Он је додао да не жели да 
спекулише да ли се ради о намерном или ненамерном оклевању. Љајић је додао да има 
10.000 пензионера који су део стажа остварили у Словенији али није могао да процени о 
ком се укупном износу ради.  
Јован Кркобабић истакао је да је Споразум потписан и у Хрватској али има још нерешених 
питања попут признавања стажа или исплаћивања неисплаћених пензија која треба 
решити. 
 

З И Д 
Политика, Датум : 11.6.2010, Страна : А25 

 
 
Ипак, најпотреснији зид кога се сећам јесте онај који опасује Црвени крст у Симиној 
улици. 
 
Горан Марковић, 
редитељ 
 
Када су чувеног редитеља вестерна Џона Форда једном приликом упитали каква поруку 
носе његови филмови, он је одговорио: „Поруке се шаљу поштом а ја причам филмске 
приче”. Маршал Маклуан, чија се визија глобалног села након информатичке револуције 
ето коначно остварује, још шездесетих година прошлог века је рекао: „Медиј је порука”. 
Каква је ситуација данас у вези са слањем порука? Што се тиче овдашњих прилика, чини 
се да наш главни медиј за размену порука представља обични – зид. 
При том не мислим на графите, они представљају неку врсту пучке уметности. У сваком 
случају, као и остала уметничка дела, графити не носе одређену, јасну поруку већ као 
хијероглиф или знак у кинеском писму представљају у исто време и цртеж и тајну. 
Међутим, у последње време, графити се, колико сам приметио, повлаче пред једном 
другом најездом. Зидови око нас су препуни писмених порука.  
На стамбеним зградама, школама, установама, оградама, подземним пролазима и свему 
што може послужити као подлога за писање скоро да више нема места за нове поруке. Ако 
се и појави нека свеже реновирана кућа (а њих је мало) она одмах постаје идеална прилика 
за нове натписе (а први који ће осванути биће већ пословично циничан: „Џаба сте 
кречили!”) 
Шта поручују наши зидови? Све што вам пада на памет, па и много више. Поруке су 
политичке, приватне, спортске, неспортске, љубавне, националистичке, простачке, 
пропагандне, хомофобичне, песничке, еротске… Изражавају љубав, мржњу, политичка и 
сексуална опредељења, јефтину филозофију, увреде, упозорења, апеле, претње, агресију, 
духовите опаске… Тешко да би се без озбиљног урањања у ту проблематику могло 
набројати шта све на нашим зидовима пише. Ако натписима додамо и плакате, налепнице, 
рекламни материјал и остало папирнато загађење које је посвуда излепљено, прелепљено 
или виси покидано, онда је јасно да са наших зидова поруке просто – вриште. 
Прво што ће се свако упитати је: зашто људи овде имају толико изражену потребу да своја 
схватања, укус и опредељења поручују другима баш преко зидова? Зар не постоји некакав 
други, назовимо га „регуларнији” начин да то учине? Мислим да се одговор сам намеће: 
изгледа да у овој земљи јако много људи живи веома лоше и да, изгледа, нема другог 
начина да то искаже. 
И још нешто. Спољашњи зид, онај који је окренут ка улици, поред тога што не припада 
никоме (дакле, свачији је), представља, по свој прилици, и неку врсту архетипског места 
за слање порука. Најбољи пример за то је, свакако, најпознатији међу зидовима – Зид 
плача. У његове пукотине и уске прорезе између камених блокова, који су некада 
сачињавали Соломов храм, милиони посетилаца Јерусалима, тог најстаријег и најсветијег 
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града на свету, убацују поруке упућене Судбини. Чин гуркања папирића у Зид плача, са 
жељом која би нам, уколико се испуни, променила живот, представља у ствари слање 
поруке пошиљаоцу, то јест нама самима. Жеља нам се, наравно, неће остварити али смо 
зато Фатуму бар послали глас о себи и то ће нас донекле умирити. 
Или Берлински зид, онај кога више нема и који је, као код Маклуана, сам за себе постао 
порука, то јест парадигма подељеног ума. Када сам га последњи пут видео, са 
осматрачнице на западној стани града, недалеко од чек поинт „Чарлија”, с једне стране, 
источне, био је аветињски уредно окречен а са друге, западне, ишаран милионима порука. 
Оне су биле намењене онима преко пута, али ови их никада нису могли прочитати већ 
због саме чињенице што им прелазак у Западни Берлин није био дозвољен. Узалудност 
исписивања тих порука на Берлинском зиду је била више него очигледна, али је, 
претпостављам, такође служила као нека врста утехе. 
Ипак, најпотреснији зид кога се сећам јесте онај који опасује Црвени крст у Симиној 
улици. Другог дана хрватске акције ,,Олуја”, којом су стотине хиљада Срба 
протеране са својих огњишта а овде од стране Милошевића дочекане крајње 
безосећајно, прошао сам поред тог зида. Призор је био нестваран: на њему су биле 
излепљене стотине, можда и хиљаду цедуља које су све одреда носиле поруку где је 
ко у том тренутку и како се може пронаћи. Изгубљени у најстрашнијем тренутку 
свога живота, ти људи су изабрали зид као последњу наду, какву-такву извесност. 
Када је следећег дана на Београд пао летњи пљусак, који је обрадовао његове житеље 
жељне освежења, киша је спрала све те поруке и оне су једно време лежале поред тог 
зида умрљане и неупотребљиве, све док их радници Градске чистоће нису почистили. 
Слична судбина је задесила и ауторе порука... 
 
 

ТАЧИ: СРБИЈА ДЕСТАБИЛИЗУЈЕ КОСОВО 
Пресс, Датум : 11.6.2010, Страна : 5 

 
 
ПРИШТИНА - Премијер Косова Хашим Тачи оценио је безбедносну ситуацију на Косову 
као мирну и стабилну и рекао да су „инциденти који су се последњих дана догађали 
изоловани случајеви без утицаја на безбедност“. 
- Ситуација је мирна упркос инцидентима међу којима су, онај у Истоку са српским 
повратницима, напад ручним бомбама у Зубином Потоку, дизање у ваздух антена 
легалних оператера мобилне телефоније и претње Кфору. Ти су инциденти оцењени као 
изоловани и без утицаја на безбедносну ситуацију у земљи - навео је Тачи. 
Он је оценио да је „акт организовања и одржавања незаконитих избора од стране 
Владе на северу Косова наставак инструментализације Срба грађана Косова и 
покушај дестабилизације безбедносне ситуације на Косову“.  



PRESS CLIPPING 
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Вечерње Новости, Датум : 12.6.2010, Страна : 28 

 
 
ВАЉЕВО – Преко Комесаријат за избеглице из државног буџета, Ваљево ће добити 
четири милиона динара за интеграцију избеглица и побољшање животних услова 
интерно расељених. За грађевински материјал, да би седам породица завршило 
започете објекте биће издвојено око 2,6 милиона динара. 
Остатак средстава, око 1,4 милиона динара, биће подељено на девет породица. За 
побољшање економске ситуације, породице ће добити по 150.000 динара. Пројекте са 
по пет до 10 процената од њихове вредности финансира и град Ваљево. 
 
 

ДОНАЦИЈА 
Вечерње Новости, Датум : 12.6.2010, Страна : 5 

 
 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Међународна невладина организација "Хелп" из Немачке 
поклониће три монтажне куће за избегла и прогнана лица.  
Заинтерсовани захтев треба да поднесу до 22. јуна Канцеларији за избеглице при 
Градској управи. Куће појединачне вредности до 20.000 евра, урађене по систему 
"кључ у браву", биће додељене на основу критеријума донатора. 
 
 
УСЕЛИМО ИЗБЕГЛИЦЕ У УГЉАНИНОВ И БОГДАНОВИЋЕВ ДРЖАВНИ СТАН! 

Курир, Датум : 12.6.2010, Страна : 3 
 
САМО У СРБИЈИ 2 - АКЦИЈА КУРИРА 
 
Министри за КиМ и без портфеља башкаре се у службеним некретнинама од 145 и 165 
квадрата, иако многе расељене породице немају где да живе 
 
БЕОГРАД - Уселимо по једну четворочлану избегличку породицу у службене станове 
министара Горана Богдановића и Сулејмана Угљанина! 
У земљи која има стотине хиљада избеглица и расељених лица предлог Курира више 
је него хуман, јер је штета да се у 310 службених квадрата башкаре двојица 
министара! Већи део припада министру без портфеља Угљанину, који станује у 165 
квадратних метара, док стан у коме живи министар за КиМ Богдановић има 145 
квадрата. 
Министар задужен за питања јужне покрајине, из које је присилно избегло око 
200.000 Срба, признаје за Курир да службени стан користи сам. 
- Наравно да ми толики стан није потребан, али то су била једина два стана на 
располагању, нису постојали други. Није била ни моја ни Угљанинова жеља да нам се 
доделе толики станови, али нисмо били у прилици да бирамо. Живим сам, а да ли сам 
смештен у 30 или 130 квадрата, исто ми је - тврди Богдановић и додаје: 
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- Радо бих делио стан с неком од протераних породица. Ретко сам ту, већину времена 
проводим на терену или у кабинету, битно ми је само да имам негде да легнем кад дођем. 
Потичем из мале средине и нисам навикнут на комфор - истиче Богдановић. 
Многима од протераних Срба данас је дом у колективном смештају, с чим је упознат и сам 
Богдановић. У просеку, по особи иде свега неколико квадрата. Чак и данас, 11 година 
пошто су протерани, око 7.000 Срба живи у 74 колективна центра у којима су услови 
катастрофални. 
Да ли би Сулејман Угљанин имао ишта против да му укућани постану расељени с Косова, 
нисмо успели да сазнамо, јер нам је речено да је министар заузет. 
 
Антрфиле : Унета погрешна карта 
 
Председник Србије Борис Тадић пријавио је сву своју имовину Агенцији за борбу против 
корупције, али у објављеном извештају нису приказани сви подаци због техничких 
недостатака компјутерског програма, речено је у Агенцији. 
У извештају је наведено да Тадић нема депозита и штедне улоге у банкама и другим 
финансијским организацијама у земљи и иностранству. 
Кабинет председника Републике саопштио је крајем јануара да Тадић нема покретне ни 
непокретне имовине, док му је уштеђевина 55.000 евра. 
Из базе података повучена је погрешна табела, објаснили су у Агенцији, уз напомену да 
„није била ничија лоша намера да се тако нешто уради“. 
 
 

НОВА ИНТЕГРАЦИЈА ПОСЛЕ КРВАВОГ РАСПАДА 
Данас – Викенд, Датум : 12.6.2010, Страна : 2 

 
 
Мост Радија Слободна Европа: Лидер СПО Вук Драшковић и бивши председник Хрватске 
Стјепан Месић о ситуацији у региону 
 
Омер Карабег: Аналитичари се, мање-више, слажу да су Босна и Херцеговина и Косово у 
овом тренутку највећа кризна жаришта у региону. Које је, по вама, жариште опасније? 
 
Стјепан Месић: Питање шта је опасније ја схваћам као питање које жариште може дуже 
трајати. Будући да Босна и Херцеговина још није ријешила многа питања, о многим се још 
расправља, та криза може трајати јако дуго. А што се тиче Косова, то питање је за мене 
релативно ријешено јер Србија није имала капцитета ни за успоставу власти на Косову, 
нити за наставак преговора, па се статус Косова морао ријешити. Он је ријешен онако како 
је ријешен. Србија не мора признати Косово, као што Западна Њемачка никад није 
признала Источну Њемачку, али нека комуникација се мора успоставити. 
     
Вук Драшковић:  Мислим да се не може рећи да Србија није имала капацитета да 
успостави власт на Косову. Не треба заборавити да је Кумановским споразумом Србији 
одузет сваки облик државног суверенитета над Косовом. По том споразуму Косово је 
формално остало у оквиру Србије, али је држава Србија морала да се повуче са Косова. 
Лично мислим да су неизбежни најбољи односи Србије са Косовом, без обзира како их ко 
називао. Ако државе које признају Косово кажу да ће то бити односи између суседа, онда 
ја не спадам у оне Србе који одмах скачу и кажу: „Такви односи никада не могу бити 
успостављени зато што Косово није сусед него део Србије“. Ја на то одговарам овако: 
„Ако је Косово део Србије, онда тим пре морају бити успостављени најбољи економски, 
културни, трговински и сваки други односи између Србије и дела Србије“. Мислим да ће 
то полако да дође на своје. Ми морамо у овом тренутку, кад је о Косову реч, да јасно 



 3

дефинишемо свој државни интерес, а он се своди на акције да се обезбеде највише 
међународне гаранције за тамошње Србе и за наше религијско, културно и историјско 
наслеђе на Косову. Не може бити државни и национални интерес Србије да влада над 
једним народом кога на Косову има више од 90 одсто. Што се тиче Босне и Херцеговине, 
како се ствари стишавају на простору бивше Југославије, како разум побеђује, како 
поново долази до помирења, јачања поверења и сарадње између република бивше 
Југославије, а сада држава, тако, чини ми се, неминовно долази и до стабилизације односа 
у Југославији у малом, јер како год окренете - по Дејтону, мимо Дејтона - остаје чињеница 
да у Босни и Херцеговини живе Бошњаци, Хрвати и Срби, дакле народи који су у оној 
великој Југославији чинили апсолутну већину њенога становништва. 
 
Омер Карабег: Господине Месићу, ви сте недавно у једном интервјуу рекли да премијер 
Републике Српске Милорад Додик „разара Босну и Херцеговину, да је он данас 
најмоћнији играч и докле год се њега толерира, да нема помака у функционирању Босне и 
Херцеговине“. 
 
Стјепан Месић:  Он може дочекивати и хрватског предсједника и српског предсједника и 
Биљану Плавшић. Он може дочекивати кога год хоће, али његова политика је политика 
разарања Босне и Херцеговине. Ако неко не признаје Сарајево за главни град, ако не 
признаје Босну и Херцеговину, ако каже: „Ако ова два народа не прихвате ово што ја 
тражим, идем на референдум и Република Српска излази из Босне и Херцеговине“, онда 
он свакако жели остварити Милошевећев план, али другим средствима, а то значи поново 
кризу на нашем простору.   
      
Омер Карабег: Господине Драшковићу, мислите ли и ви да је циљ Милорада Додика 
осамостаљење Републике Српске? 
 
Вук Драшковић: Не. Ја не бих гледао тако зачуђено, нити бих делио такве квалификације 
кад је у питању Република Српска. И не само Република Српска. Падом Југославије, 
разбијањем Југославије пало је осећање Босне и Херцеговине. Ви не можете ни 
психолошки, ни у сваком другом погледу натерати Србе из Босне и Херцеговине да не 
гледају у Србију као у своју матичну државу, нити пак Хрвате да у Хрватској не виде 
своју националну државу. То је сасвим природно. Са друге стране, трећи народ, 
бошњачки, нема ту велику државу у комшилуку за коју би се везао, да то буде његова 
залеђина. То су специфичности Босне. И онда долазимо до садашње ситуације да, заправо, 
не знамо шта би било када би се међународни фактор повукао из Босне и препустио 
Србима, Бошњацима и Хрватима да сами уређују односе. Али мислим да се сада веома, 
веома важне ствари догађају на линији Загреб-Београд. Оне су од суштинског значаја за 
смиривање тих неких страсти, како их год назвали, у Босни и Херцеговини. Па, и сам 
Милорад Додик је заједно са председником Хрватске Ивом Јосиповићем упутио један 
заиста европски, људски позив Хрватима који су напустили Републику Српску да се 
врате. Изјаве, и његове и председника Јосиповића, биле су охрабрујуће. Ја мислим да 
уопште ситуација на простору бивше Југославије зависи пре свега од српско-хрватских 
односа. А ти односи, богу хвала, чини ми се сада улазе у нормалу. Схватамо и ми, схватају 
и Хрвати да смо једни другима тачка поређења у свему - и у ономе што је наопако и у 
ономе што је добро. Ја сам сада већи оптимиста него што сам био пре неколико година.  
 
Стјепан Месић: На простору данашње Републике Српске било је 48 посто Бошњака и 
Хрвата. Данас их укупно има осам посто. И Додик се може љубити с ким год хоће и рећи: 
„Ја позивам Хрвате“, али ја сам прошао кроз Дервенту - сва хрватска села су спаљена. Гдје 
да се то Хрвати врате? Он треба рећи: „Изградићемо домове који су спаљени да се људи 
имају гдје вратити“. Хрватска је изградила куће свима који су прогнани, који су отишли, 
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који су избјегли. Рат је био ужас за све. Тко изазива рат? Па, они који се познају, а гину 
они који се никад нису видјели. И зато су и Срби жртве овог рата, али због тога што су 
прихватили погрешну политику Слободана Милошевића. 
 
Вук Драшковић: Мислим да не треба уопштавати. Не треба заборавити да је Србија била 
место где се од 9. марта 1991. године, па чак и пре тога, сваки дан увелико демонстрирало 
и борило против те сулуде политике све до краја Милошевићеве власти. И та 
антимилошевићевска, демократска Србија платила је огромну цену. Кад је у питању моја 
партија, убијено је више од стотину њених чланова, а и ја сам био мета неколико атентата. 
Мислим да сва та борба служи на част демократској Србији. А, богами, и храброст, која је, 
посматрано са ове раздаљине, можда била и неразумна. Када су тенкови ишли ка 
Вуковару 1991. године ја сам отворено позвао младиће Србије да бојкотују војне позиве, 
да не иду у тај сулуди рат за разбијање сопствене државе. 
 
Омер Карабег: Господине Месићу, да ли и ви мислите да ће ово побољшање српско-
хрватских односа утицати на решавање кризе у Босни и Херцеговини? 
 
Стјепан Месић: То би било могуће само ако се прихвати чињеница да је Босна и 
Херцеговина константа и да су сва три њена народа конститутивна на цијелом територију 
државе. Ако се ствари на тај начин поставе, ја мислим да се онда о унутрашњем 
устројству увијек може договарати. Али ако постоје пријетње да ће нетко зато што је 
незадовољан изаћи из Босне и Херцеговине, тешко је онда очекивати некакве озбиљније 
помаке. Наиме, ја морам поћи од суштине, од тога гдје је настао проблем. Проблем је 
настао онда када се почело говорити да сваки народ има право на самоопредјељење, а не 
само републике како је то било предвиђено Уставом из 1974. године. Ви се сјећате, то је 
проведено на неколико мјеста и то је било протууставно јер је Устав рекао да су 
републике државе. Своје самоопредјељење су искористили Срби у Хрватској, Црној Гори,  
Македонији, Словенији и у Босни и Херцеговини гдје су сва три народа конститутивна. А 
требало је идемо у нови споразум, кад се видјело да је модел из 1974. преживио, као што 
су то направили Чеси и Словаци који за то нису имали ни уставну подлогу. А ми смо је 
имали.  
 
Вук Драшковић: То је тачно, много је тога требало урадити. И ја се слажем са господином 
Месићем да су пропуштене велике прилике. И Месићев предлог о конфедерацији био је 
један од предлога, а пре њега је био и предлог о асиметричној федерацији. Све су то били 
добри предлози, ја бих рекао најбољи јер су спречавали оно најстрашније - рат. 
Југославија се могла раздружити, а да не потекне ниједна кап крви и данас бисмо 
присуствовали процесима њене поновне интеграције по европским правилима. Али, шта 
нам смета да то радимо данас? Рат је прошао. Нека нам рат буде један велики наук да 
никад више не уведемо људе са простора бивше Југославије у ишта слично томе. 
 
Омер Карабег: Да пређемо сада на Косово. Влада Србије инсистира на обнављању 
преговора о статусу Косова? Мислите ли да је то реално? 
 
Вук Драшковић: Да ли ће доћи до преговора, зависи о чему би ко желео да разговара. 
Преговарати се мора због стабилности, због људи који живе на Косову, због људи који 
живе овде у Србији. Да ли ће то једни звати техничким, а други суштинским разговорима - 
то уопште није битно. 
 
Омер Карабег: Ја, ипак, мислим да је битно. Технички разговори се односе на решавање 
питања која се тичу свакодневног живота људи на Косову, а разговори о статусу после 



 5

проглашења независности Косова, на којима инсистира влада Србије, јесу нешто сасвим 
друго. 
 
Вук Драшковић: Као министар спољних послова, док је још постојала државна заједница 
Србије и Црне Горе, ја сам инсистирао на формули - више од аутономије, мање од 
независности, односно - једна Србија, два система. При томе се нисам залагао да односи 
између Србије и Косова треба да буду уређени као односи између Кине и Хонг Конга, 
него као односи између између Кине и Тајвана. Неке државе на свету признају Тајван, 
огромна већина га не признаје, али то није важно. Кина води  мудру политику - једна 
Кина, два система.  
Свеколики односи између Кине и Тајвана су веома добри упркос неком нашем утиску би 
могло да дође до оружаног сукоба како би Кина успоставила суверенитет над тим 
острвом. Морамо да учимо од других. Не знам да ли је сада касно за то решење. Чини ми 
се да чак и у време, када се Марти Ахтисари појавио као посредник и специјални 
изасланик генералног секретара Уједињених нација, није било касно за формулу - једна 
Србија, два система, при чему би Србија формално задржала границу с Албанијом и 
Македонијом, без обзира на чињеницу што би та граница, заправо, била под контролом 
Албанаца, с обзиром да је Кумановским споразумом нашој војсци и полицији забрањен 
приступ тој граници.  
А која је данас ситуација? После Кумановског споразума нема ниједних избора у Србији -  
парламентарних, председничких, па ни референдума - на којима су гласали косовски 
Албанци. Њих нема у бирачким списковима Србије. Са друге стране, Албанци не признају 
да је Србија њихова држава, не признају да је Београд њихова престоница или да је 
натпрестоница. Ако ствари стоје тако, а Србија је због религијских споменика и великог 
броја Срба, који још увек тамо живе, емотивно везана за Косово, онда мора да се нађе 
неко решење. И може да се нађе. 
 
Омер Карабег: Господине Месићу, мислите ли ви да је могућно обнављање преговора о 
статусу Косова? 
 
Стјепан Месић: Па, питање је да ли је више могуће преговарати о статусу Косова. Ја 
мислим да је сада важно преговарати о томе како комуницирати у овом садашњем 
времену. Западна Њемачка је рекла: „Источна Њемачка за нас никад неће бити 
иноземство“ и они су се тога држали до уједињења. Србија не мора признати Косово због 
својих повијесних разлога, због свега онога што се на том простору догађало у протеклим 
стољећима, али треба дозволити комуникацију на читавом простору регије и не би се 
смјело догађати да Србија напушта скуп земаља наше регије зато што ће тамо бити 
представник Косова. А та комуникација је најважнија због људи који живе на Косову. 
Албанци, Срби, Турци и други народи, који тамо живе, морају комуницирати и међусобно 
и са сусједним земаљама. Не смију људи трпјети зато што једно политичко питање није 
ријешено. 
 
Омер Карабег: Колико проблем Косова омета успостављање добросуседских односа у 
региону? 
 
Вук Драшковић: Омета пуно. Србија се налази у тешкој ситуацији зато што јој се Косово 
појављује као препрека на путу европских интеграција. Реалност је реалност. Потписали 
смо Споразум о стабилизацији и придруживању који се не односи на Косово. Зашто? Па, 
зато што једна држава, кад потпише међународни споразум, мора да својом политичком, 
извршном, судском и сваком другом влашћу гарантује да ће примењивати тај споразум. 
Србија данас не може дати ниједну гаранцији - ни војну, ни полицијску, ни судску, нити 
било какву другу - да ће ишта од тог споразума моћи да обезбеди на Косову, зато што 
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српске државе тамо нема. Иста је ствар и са нашим приступањем Европској унији. Ми не 
можемо ући у Европску унију тако што ћемо тражити да истовремено са нама уђе и 
Косово.  
Интерес је Србије да уђе у Европску унију са оним делом територије који у овом тренутку 
контролише. Дакле, Србија изван Косова ће ући у Европску унију. Нико из Брисела неће 
од Србије тражити да призна Косово као државу. Тражиће се најбољи односи са Косовом - 
економска, културна, привредна и свака друга сарадња. Када уђе у Европску унију, Србија 
ће доћи у прилику да, заправо, она буде та која ће пружити руку Косову да га једнога дана 
уведе у Унију. Пре свега Србија.Ако, пак, за циљеве постављамо нешто што је немогуће, 
онда ћемо се веома брзо наћи у ситуацији да ћемо почети да трпимо због тога.  
 
Омер Карабег: У последње време се доста шпекулише да би поново могла ући у игру 
опција поделе Косова. Колико у томе има истине?    
  
Стјепан Месић: Ја мислим да то није реално, јер ако би се ишло на то да се дио Косова 
припоји Србији, сутра ће се појавити захтјев да се Медвеђа, Бујановац и Прешево припоје 
Косову. То је нешто што би одударало од онога за шта се Еуропа залаже. Архитектура 
овог простора је довршена, сад треба отварати границе и сурађивати. 
 
Омер Карабег: Господине Драшковићу, по вама, колико је реална опција поделе Косова? 
 
Вук Драшковић: Онолико колико је 1991. године било веровање да се може мало ратовати 
у Словенији и да ће ту да се стане. Деоба Косова јесте могућа уколико Европска унија, 
НАТО и велике силе одлуче да се после тога или истовремено обави цео ланац деоба. Не 
верујем да је могућа деоба у томе смислу. Али мислим да се подразумева да људима на 
северу Косова, где живи 95 одсто Срба, нико неће наметати туђу полицију, као што исто 
тако мислим да не сме бити угрожен принцип позитивне дискриминације према албанској 
мањини на северу Косова и српској мањини јужно од Ибра. 
 
Антрфиле : Замисливо никад 
 
Омер Карабег: И на крају да вам поставим и ово питање. Господине Месићу, можете ли 
замислити тренутак у будућносати у коме би Србија признала Косово и Београд и 
Приштина успоставили дипломатске односе?  
 
Стјепан Месић:  Па, ја то могу замислити у даљој будућности, али сада је најважније да се 
успостави комуникација, да то питање не оптерећује односе у регији, да сви заједно идемо 
према Еуропи и да се нађемо у тој великој обитељи, у данас најатрактивнијем клубу који 
се зове  Европска унија. 
 
Омер Карабег: Господине Драшковићу, да ли ће икада Србија признати Косово и 
успоставили дипломатске односе са Приштином?  
 
Вук Драшковић: Никад. Али у животу се никад не сме рећи - никад. 
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Хумана страна бизниса 
 
Учешћем у акцији „Очистимо Србију" „Имлек" је још једном доказао да је једна од 
наших друштвено најодговорнијих фирми. „Имлек" стипендира ђаке и студенте, 
донира избегличке кампове, социјалне и здравствене установе, хуманитарне 
организације, а помаже и становништво угрожено поплавама 
 
Наиме, запослени у „Имлеку" масовно су се одазвали позиву Министарства заштите 
животне средине и учествовали у чишћењу Београда, Новог Сада, Краљева и Зајечара, у 
којем су били једина компанија која се није оглушила на еколошки позив у помоћ. 
- У склопу ове акције, а у складу са бригом о заједници и подизању еколошке свести 
нашег становништва, наша компанија је, између осталог, тог 5. јуна организовала на Тргу 
Николе Пашића и наградну промоцију у оквиру које су грађани имали прилику да за 
донету празну ПЕТ амбалажу, која се одлагала у специјалне биоразградиве кесе, добију 
нови „Имлеков" фета сир - напоменула је Тијана Тадић, директор људских ресурса у 
„Дунав храна групи", у оквиру које послује и „Имлек". 
 
Један од разлога због којих се поменута компанија међу првима, и међу најмасовнијима, 
одазвала акцији јесте и свест о чињеници да се безмало 40 одсто укупног отпада одлаже 
на 4.481 дивљу депонију широм Србије, а остатак на 164 регистроване, које такође нису 
адекватно решење. Међутим, оно што у „Имлеку" с нарочитим поносом истичу јесте 
чињеница да ово нити је прва, а свакако не и последња акција овог типа у којој ће 
учествовати, наглашавајући да су увелико ангажовани и на другим пољима, у којима као 
друштвено одговорна компанија могу да дају свој допринос. 
 
- Слободно могу да кажем да спадамо у лидере друштвене одговорности и по броју и по 
значају социјално оријентисаних пројеката. За 56 година, колико „Имлек" послује на 
територији Србије, урађено је много, а за минуле три можда и највише када је о заједници 
реч. Наиме, поред редовне испоруке бесплатне млечне ужине за ђаке широм Србије 
током читаве прошле године, „Имлек" и појединачно стипендира ђаке, студенте, 
донира избегличке кампове, социјалне и здравствене установе, хуманитарне 
организације, брине о својим партнерима и запосленима и изван оквира њихове 
радне заједнице - наглашава госпођа Тадић. 
 
А да је заиста тако говори и податак да је у јеку мартовских поплава, које су највише 
погодиле територију општине Зајечар, „Имлек" међу првима пружио неопходну помоћ 
угроженом становништву. Ова компанија је из сопственог фонда солидарности доделила 
400.000 динара и најавила помоћ у куповини беле технике и других уређаја за 
домаћинство. За више од 600 поплавом угрожених породица „Имлек" је обезбедио помоћ 
у виду својих производа. 
 
- Изузетно нам је жао због невоља које су задесиле грађане Зајечара, али важно је да у 
тренуцима када то можемо пружимо адекватну помоћ, као што сада и чинимо. С обзиром 
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на то да се у том граду налази наш погон за производњу сирева и млека у праху, из прве 
руке смо упознати са проблемима који муче становништво и то нас је додатно мотивисало 
да помогнемо - истакла је директорка, набрајајући сва признања која је „Имлек" добио за 
бројне друштвено одговорне активности, што није нимало лак посао. 
 
Антрфиле : Сарадња са Уницефом - „Имлек" је у програму школе без насиља, а обезбеђује 
и помоћ породиљама 
 
Још једна од ствари којом „Имлек" може и треба да се поноси јесте и континуирана 
сарадња са Уницефом и залагање за подршку програму „Школе без насиља", као и 
обезбеђивање поклон пакета за породиље у Србији. 
Оно што се одавно зна, а није згорег поменути, јесте и да „Имлекови" производи, на 
основу специфичних састојака, додатно унапређују људски организам, а тек неки од њих 
су, већ легендарна палета млека „моја кравица", МК розе јогурт и још толико да их је 
тешко све пописати. Да није реч тек о празној причи сведоче и сертификати ХАЦЦП и 
ИСО 9001, који су предуслов за извоз на територију ЕУ.  
 
 

ПРЕСЕДАН КОЈИ ЋЕ ДА КОШТА 
Данас, Датум : 13.6.2010, Страна : 4 

 
Европски суд за људска права у Стразбуру први пут пресудио у корист избеглице са 
простора бивше Југославије 
 
Ниш - У Европском суду за људска права у Стразбуру донета је прва пресуда након 
ратова на простору бивше СФРЈ којом се налаже једној од новонасталих држава да 
избеглицама „врати“ узурпиране станове, тако што ће им исплатити њихову 
тржишну вредност. Пресуда је преседан зато што је прва ове врсте, али и због тога 
што је донета у корист бившег официра ЈНА (ВЈ),  каже за Данас адвокат Небојша 
Станковић, који је у Стразбуру водио случај „Ђокић против Босне и Херцеговине“.   
Овај суд недавно је пресудио да је БиХ обавезна да на име материјалне штете 
исплати 60.000 евра пензионисаном официру Војске Југославије Бранимиру Ђокићу 
(50), коме је „онемогућила да врати предратни стан у Сарајеву“, чиме је „прекршила 
одредбе“ о праву на имовину Европске конвенције о заштити људских права и 
слобода. Пресуђена цифра је садашња тржишна вредност тог стана у Сарајеву и 
мора се исплатити у року од три месеца од правоснажности пресуде.  
Суд је обавезао БиХ и да Ђокићу, који је и бивши предавач на Војној академији у 
Сарајеву, исплати 5.000 евра на име нематеријалне штете, изазване ускраћивањем права 
на стан, као и 200 евра на име трошкова поступка. Пресуду је једногласно донело 
седмочлано Веће, у којем су биле судије из Велике Британије, Малте, БиХ, Исланда, 
Словачке, Албаније и Молдавије. Тромесечни рок за жалбу БиХ на пресуду је у току. 
- Пошто су за Европски суд у Стразбуру пресуде извор права, на правоснажној пресуди у 
„случају Ђокић против БиХ“ засниваће се и пресуде у свим другим случајевима 
бесправног одузимања станова избеглима у току и након ратова на простору еџ СФРЈ. До 
оваквог заокрета у пракси суда било је скоро 300 сличних случајева који су одбачени, 
одбијени и пресуђени негативно. Реч је о такозваном војном стану, који је Ђокић 
претходно откупио, у потпуности исплатио и евидентирао се као порески обвезник, а 
Федерација га је решењем „доделила у власништво“ трећем лицу. У процес је била 
укључена и држава Србија, која је подржала ставове тужиоца, који сада живи у Нишу, као 
подстанар, а има супругу и двоје деце - каже адвокат  Станковић. 
У образложењу пресуде Европског суда оцењено је да је Ђокићу повређено право на 
имовину и право на „мирно уживање“ стана, те да он у тим правима, утврђеним 
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Европском конвенцијом, не сме бити дискриминисан, а цитирани су и Анекси 4 и 7 
Дејтонског споразума у којима је наведено да се „све избјеглице имају право слободно 
вратити у своје домове“. 
Адвокат Станковић оцењује да би ова пресуда, уколико ускоро постане правоснажна, што 
је „прилично вероватно“, могла „доста коштати“ државе на простору бивше СФРЈ, пошто 
ће служити као основ за будуће пресуђивање у свим сличним случајевима. Према 
званичним подацима у БиХ, само на простору Федерације пре рата је било скоро 13.000 
станова којима је располагала бивша ЈНА. У српском Комесаријату за избеглице и 
избегличким удружењима процењују да је у Хрватској „Србима одузето између 30 и 50 
хиљада станова“. Данас у Србији избеглички статус  има 86.000 људи из Хрватске и БиХ, 
а по оцени већине избегличких удружења, њихов највећи проблем, и 15 година од 
завршетка ратних сукоба, јесте нерешено стамбено питање. 
 
Антрфиле : Неправедно поступање према припадницима ВЈ 
 
Европски суд у Стразбуру је у образложењу „приметио“ и да је „јако изражено локално 
противљење повратку у предратне домове лица која су служила у снагама ВЈ, као што је 
случај са Ђокићем“. Такво противљење, према мишљењу суда, није оправдано, упркос 
учешћу снага ВЈ у војним операцијама у БиХ. „Нема индикација да је Ђокић  учествовао у 
војним операцијама у БиХ, да не помињемо ратне злочине. С њим је поступано на 
другачији начин искључиво због тога што је служио у снагама ВЈ“, наводи се у пресуди., и 
додаје да суд „не може оправдати ни различито поступање са особама у зависности од 
њиховог етничког порекла“. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 14.06.2010. год. 
 
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА НОВЕ КУЋЕ 
Блиц – Београд, Датум : 14.6.2010, Страна : 1 

 
ЗЕМУН 
 
Избегла и расељена лица са територије Општине Земун могу сваког радног дана од 8 
до 16 часова поднети захтев за доделу помоћи у грађевинском материјалу и изградњи 
монтажних кућа Повереништву за избеглице у згради Општине. Документа се могу 
подносити до 25. јуна. 
 
 

НЕДОСТАЈЕ НОВАЦ ЗА ПОВРАТНИКЕ 
Политика, Датум : 14.6.2010, Страна : А7 

 
 
Грачаница – Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Звонимир 
Стевић изјавио је јуче да недостаје око 80 милиона динара како би станови који су 
изграђени у насељу Бадовац крај Грачанице били уручени повратничким 
породицама. Стевић је обишао новосаграђене објекте у насељу Бадовац, које чине 72 
модерне стамбене јединице изграђене средствима Министарства за инфраструктуру.  
Станови су првенствено намењени повратничким породицама и онима који дуги низ 
година живе у крајње нехуманим условима у контејнерском насељу у Грачаници.  
Ови људи, према оцени Стевића, могли би кров над главом да добију најкасније за месец и 
по дана, али се усељење пролонгира због недостатка око 80 милиона динара потребних за 
решавање инфраструктуре, попут воде, канализације, трафо-станице и прилазних путева. 
„Та средства ће после ребаланса буџета бити издвојена током септембра. Међутим, нужно 
је да се новац обезбеди што хитније, јер је захтеве за доделу тих станова поднело преко 
300 породица”, рекао је Стевић. Он је упозорио да постоји опасност од нелегалног, 
односно насилног усељавања у ове станове, што би могло да изазове врло озбиљне 
проблем. Стевић је подсетио да су таква искуства већ забележена у другим деловима 
Косова и да реприза таквих проблема није потребна никоме.  
 
 

КАСНИ ИЗГРАДЊА КУЋА У ЖАЧУ 
Политика, Датум : 14.6.2010, Страна : А7 

 
 
Жач – Изградња кућа за повратнике у Жачу неће почети 15. јуна, као што је било 
најављено, а у Министарству за повратак у Влади Косова су рекли да су разлози за 
то бирократски и да очекују да радови ускоро крену. Министар за повратак и заједнице 
Саша Рашић боравио је јуче у Жачу где је са повратницима разговарао о почетку изградње 
кућа. Рашић је за КиМ радио рекао да је пројекат у процедури и да се нада да ће ускоро 
почети. „Куће за повратнике у Зачу ће бити изграђене, то је оно што је апсолутно, 
релативно је само када ћемо почети, надам се ускоро”, истакао је он.  
Безбедносна ситуација у Зачу је мирна после неколико инцидената, а екипе Кфор и 
Косовске полицијске службе 24 сата обезбеђују повратнике који бораве под шаторима.  
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НОВАЦ, ШТО ХИТНИЈЕ 
Вечерње Новости, Датум : 14.6.2010, Страна : 4 

 
НЕДОСТАЈЕ 80 милиона За станове у Бадовцу 
 
ГРАЧАНИЦА - Да би станови који су изграђени у насељу Бадовац крај Грачанице били 
уручени повратничким и социјално угроженим породицама недостаје око 80 милиона 
динара - изјавио је државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Звонимир 
Стевић после обиласка 72 модерне стамбене јединице изграђене средствима 
Министарства за инфраструктуру. 
Станови су првенствено намењени повратничким породицама и онима који дуги низ 
година живе у крајње нехуманим условима у контејнерском насељу у Грачаници.  
Ови људи, према оцени Стевића, могли би кров над главом да добију најкасније за месец и 
по дана, али се усељење пролонгира због недостатка око 80 милиона динара потребних за 
решавање инфраструктуре, попут воде, канализације, трафо-станице и прилазних путева. 
- Та средства ће после ребаланса буџета бити издвојена током септембра. Међутим, нужно 
је да се новац обезбеди што хитније, јер је захтеве за доделу тих станова поднело преко 
300 породица - рекао је Стевић. 
Он је упозорио да постоји опасност од нелегалног, односно насилног усељавања у ове 
станове, што би могло да изазове врло озбиљне проблеме. Стевић је подсетио да су 
таква искуства већ забележена у другим деловима Косова и да реприза таквих 
проблема није потребна ником. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 15.06.2010. год. 
 
 
 

И ДАЉЕ ВАЖЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Правда, Датум : 15.6.2010, Страна : 27 

 
 
Важност до сада издатих легитимација за избегла и интерно расељена лица 
продужава се до 30. јуна 2011. године, као и за све легитимације које се буду издавале 
у текућој години за ове кориснике.  
За издавање легитимације потребан је попуњен образац захтева, једна фотографија, 
потврда о признавању статуса избеглог и интерно расељеног лица издата од 
надлежног органа за 2010, или избегличка легитимација, фотокопија личне карте, 
боравак на територији града Београда и 250 динара за трошкове израде 
легитимације. 
 
 

ПРОДУЖАВА СЕ ВАЖНОСТ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Политика, Датум : 15.6.2010, Страна : А19 

 
 
Важност издатих легитимација за избегла и интерно расељена лица продужава се до 30. 
јуна 2011. године, као и за све легитимације које се буду издавале у текућој години за ове 
кориснике. За издавање легитимације за избегла и интерно расељена лица, потребно је 
имати попуњен образац захтева за издавање легитимације, једну фотографију, потврду о 
признавању статуса избеглог и интерно расељеног лица, која је издата од надлежног 
органа за текућу годину, или избегличку легитимацију, фотокопију личне карте, уз услов 
да имају место боравка на територији града, као и 250 динара за трошкове израде 
легитимације. 
 
 

СЕДАМ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 15.6.2010, Страна : 3 

 
КЊАЖЕВАЦ  
Општина Књажевац добила је од Комесаријата за избеглице 7,5 милиона динара за 
куповину објеката и грађевинског материјала намењених избеглим и расељеним 
лицима. Од тога је 4,9 милиона динара намењено за куповину седам кућа са 
окућницом која ће бити додељена избеглицама, а из буџета града биће придодато још 
250.000 динара за ову намену. 
 
 

СТАНОВИ 
Вечерње Новости, Датум : 15.6.2010, Страна : 5 

 
ПАРАЋИН - У овој општини градиће се још једна зграда за социјално становање у 
заштићеним условима. Од 15 станова, 12 је намењено избеглим и расељеним лицима, 
док ће се у три уселити друге социјално угрожене породице.  
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Зграда ће бити у Данкову, а средства обезбеђује Европска комисија преко грчке 
невладине организације "Европска перспектива". 
 
 

У ПОЉАНЕ СЕ ВРАТИЛО ОСМОРО СРБА 
Блиц – Србија, Датум : 15.6.2010, Страна : 3 

 
ИСТОК 
У село Пољане у општини Исток вратило се осморо Срба, самоиницијативно и 
упркос свему, јер за њих као да нико не хаје. Они су само део велике групе 
протераних Срба који желе да се врате у ово село, у своје куће и на своја имања. 
Група повратника је смештена у једну кућу на крају села Осојана, према Пољану.  
 
 

ЖИВОТ НИ НА НЕБУ, НИ НА ЗЕМЉИ 
Политика, Датум : 15.6.2010, Страна : А4 

 
У 19 колективних центара у Републици Српској живи 412 избегличких породица, у 
условима који су, према речима Срете Симића, од њих направили грађане петог реда 
 
Бањалука, 14. јуна – Ми нисмо грађани ни другог, ни трећег него петог реда, кратко је 
и језгровито описао стање у којем живи девет породица смештених у колективном 
центру у селу Ровине код Градишке Срето Симић, избеглица из Травника. Ни у 
осталим колективним центрима у Републици Српској стање није много боље. 
Укупно у Републици Српској има 19 колективних центара у којима, непуних 15 
година од завршетка рата у Босни и Херцеговини, живи 412 породица.  
Према званичним подацима Министарства за избеглице и расељена лица Републике 
Српске, у више од 30 одсто колективних центара нема воде, а 33 одсто их нема 
тоалете у просторијама у којима живе. У најтежем положају су деца школског 
узраста, која, због тога што живе у сеоским и приградским срединама и тешког су 
материјалног стања, немају услове да после завршене основне школе наставе 
средњошколско образовање. 
„Наш живот би се најсликовитије могао описати као ’чардак ни на небу, ни на земљи’. 
Моја петочлана породица живи у једној просторији која укупно има 29 квадратних метара. 
Правило је да у колективном центру по глави члана породице можете да добијете 
максимално пет квадрата. Значи, тешки криминалци у затворима имају право на већи 
стамбени простор него ми који смо због ратних страхота остали без игде ичега. Када, 
рецимо, кћерка треба да се пресвуче, ми морамо да изађемо из ове просторије. Нас 30 у 
овом центру делимо два купатила. Срамота је да на почетку 21. века људи живе у овако 
тешким условима”, резигниран је Сретко Симић, којем је у рату страдао 
тринаестогодишњи син. 
Симић је председник кућног савета у колективном центру у Ровинама. Ратни је војни 
инвалид. „Овде смо од 2002. године. Живимо од 343 марке (170 евра) моје инвалиднине. 
Да све буде још горе, одбијен ми је захтев за процену радне способности, тако да не могу 
да остварим ни право на пензију”, објашњава Симић и показује нам на плафон собе на 
којем су видљиви трагови прокишњавања. 
Он каже да је у овом центру раније живело педесетак избеглица, али су се неки одселили, 
јер су на плацевима које им је бесплатно дала општина направили куће.  
„И ја сам добио плац и почео да правим кућу. Али, немам новца да је завршим. Све би 
било другачије да су надлежни органи у Федерацији БиХ усвојили мој захтев и обновили 
ми кућу у Травнику. Међутим, ни на један захтев нисам добио ни одговор. Ја не желим да 
своје темеље продам за пет хиљада марака или 2.500 евра. Да ми обнове имовину, могао 
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бих од пара које бих добио за њу да завршим кућу коју сам почео да правим овде, у 
Ровинама.”  
Симићеве комшије, Секула и Финка Чочобер, избеглице из Бугојна, кажу да ни њима није 
лако. „Живимо од 160 марка моје пензије. Син ради код приватника и заради око 400 
марака. Кћерка иде у школу, тако да једва састављамо крај с крајем. Ни наша имовина у 
Бугојну није обновљена, иако смо подносили захтеве за њену обнову и враћање”, јада се 
Финка Чочобер.  
Она подсећа да је „у Републици Српској враћена имовина – рачунајући и станарска права 
– свим предратним власницима. „У Федерацији БиХ је стање много неповољније. Нити 
власти хоће да нам обнове срушену кућу, нити да нам, на шта имамо право по Дејтонском 
споразуму, исплате надокнаду за уништену имовину. Најкраће речено, вртимо се у кругу 
немаштине”, разочарана је Финка Чочобер. 
Према подацима Министарства за избегле и расељене, ове године ће око два милиона 
марака бити потрошено за решавање стамбених питања породица из колективних 
центара. Укупно ће бити направљено 105 станова у Братунцу, Сребреници, Котор 
Варошу и Источном Новом Сарајеву. Такође, планирано је да се у Добоју купи девет 
кућа или станова у које би се сместиле породице из колективних центара. 
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НОВА ЗГРАДА СА 15 СТАНОВА ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Пресс, Датум : 16.6.2010, Страна : 16 

 
 
ПАРАЋИН - Општина Параћин, Комесаријат за избеглице, невладина организација 
из Грчке „Европска перспектива“ и Центар за социјални рад потписаће уговор о 
изградњи још једне зграде за избегле и расељене у том граду. Објекат финансира 
Европска комисија преко грчке организације, а градиће су у Данкову.  
Према речима Бојана Вељковића, члана Општинског већа задуженог за социјалну 
политику, зграда ће имати 15 станова, од којих је 12 намењено избеглим и 
расељеним, а у три ће се уселити социјално угрожене породице из локалне заједнице. 
Општина Параћин је до сада стамбено збринула 64 породице избеглих и расељених. 
 
 

ИСПРАВКА ПОВОДОМ НЕТАЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Правда, Датум : 16.6.2010, Страна : 27 

 
Редакција Правде извињава се свим својим читаоцима, избеглим и расељеним 
лицима, као и Комесаријату за избеглице, због вести објављене јуче на 27. страни, 
под насловом „И даље важе легитимације за избегле и расељене", а која је непотпуна 
и узнемирила је многобројне наше суграђане.  
Наиме, комплетна информација, преузета је од Беоинфо сервиса, и нигде у њој се не 
помиње да се ради о легитимацијама за градски јавни превоз, због чега су сви 
схватили да се ради о избегличким легитимацијама, и збуњени су позивали Комесаријат за 
објашњење. 
 
 

ИЗБЕГЛИЧКЕ ИСПРАВЕ ЗА ГСП ВАЖЕ ДО 30. ЈУНА 2011. 
Политика, Датум : 16.6.2010, Страна : А20 

 
Избегла и интерно расељена лица моћи ће да користе старе легитимације за вожњу јавним 
градским превозом до 30. јуна 2011. године. Ову могућност користиће и оне особе које су 
или ће тек извадити легитимацију за превоз.  
Да би добили легитимацију за вожњу ГСП ом неопходно је да попуне образац захтева за 
издавање легитимације, да донесу фотографију, потврду о признавању статуса избеглог и 
интерно расељеног лица, која је издата од надлежног органа за текућу годину, или 
избегличку легитимацију, фотокопију личне карте, уз услов да имају место боравка на 
територији града, као и 250 динара, колико су трошкови израде легитимације за превоз. 
 
 

СЛОВЕНИЈА НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ РЕФЕРЕНДУМ О „ИЗБРИСАНИМА” 
Политика, Датум : 16.6.2010, Страна : А4 
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Љубљана – Словеначки уставни суд одбацио је захтев за референдум о закону којим 
је враћен статус десетинама хиљада грађана из бивше Југославије који су 1992. 
године избрисани из боравишних књига Словеније. 
Уставни суд је закључио да би одбацивање тог закона, односно амандмана на закон из 
1999. године који су усвојени у марту ове године и којима је „избрисанима” враћен статус 
сталних становника, имало противуставне последице, пренела је словеначка агенција 
СТА. Захтев за референдум суду је упутио парламент на захтев Словеначке демократске 
странке коју предводе Јанез Јанша и словеначке националне странке. 
Ове промене имају за циљ да ретроактивно врате боравиште грађанима који су избрисани 
из књига и који нису били укључени у прву групу од око 2.200 људи којима је 
Министарство унутрашњих послова вратило статус фебруара 2009. године.  
Словеначка држава је 1992. године избрисала из регистра сталних становника готово 
26.000 грађана пореклом из бивше Југославије чиме су им била ускраћена основна 
грађанска права попут права на лична документа, рад, здравствено и социјално 
осигурање и пензије. 
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НОВИ ПРОГРАМ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Данас, Датум : 18.6.2010, Страна : 15 

 
 
Вилијам Инфанте, стални координатор УН у Србији, посетио општину Бујановац 
 
Бујановац - Стални координатор УН у Србији Вилијам Инфанте током своје посете 
југу Србије разговарао је са председником општине Бујановац Шаипом Камберијем 
о сарадњи УН и локалних власти о помоћи  за преостала 4.823 интерно расељена 
лица и избеглица које живе на подручју општине Бујановац. Од око 200.000 укупног 
броја избеглих и интерно расељених лица у Србији, око 10 одсто живи у Јабланичком 
и Пчињском округу, од чега највећи број у Врању, Лесковцу и Бујановцу.  
Инфантеова посета је везана за нови заједнички програм УН на југу Србије под 
називом „Одржање мира и инклузивни локални развој“. Један од циљева овог 
програма је проналажење достојанствених услова за живот интерно расељених и 
избеглица. Због тога програм предвиђа три облика помоћи свима који желе да 
напусте колективне центре, и то једнократну новчану помоћ, грађевински материјал 
за довршетак градње започетих кућа и помоћ при куповини сеоских домаћинстава, 
као и бесплатну правну помоћ везану за поменуте пакете. За реализацију ових 
активности је издвојено 800.000 долара, а средства су обезбеђена  из Фонда за 
достизање миленијумских циљева развоја које финансира Краљевина Шпанија.  
- На југу Србије, у Бојнику, Медвеђи, Власотинцу, Владичином Хану, Врању и Лесковцу, 
већ су урађени локални акциони планови за помоћ интерно расељеним лицима и 
избеглицама у колективним центрима. Неки од тих планова укључују изградњу 
социјалних станова, док се други односе на помоћ при проналажењу дугорочног 
приватног смештаја, што овај програм обезбеђује. Драго ми је да је Бујановац на путу да 
усвоји локални план акције -  рекао је високи представник УН у Србији. 
Током разговора, Камбери је нагласио да Бујановац има много проблема, али и да верује 
да је направљен помак у пружању подршке интерно расељеним лицима и избеглицама.  
- Није лако бити председник општине нигде где је  стопа незапослености скоро 70 одсто и 
где имате оволики број интерно расељених лица и избеглица којима су потребни 
нормални стамбени услови и посао. Ипак, верујем да ћемо усвојити системски план за 
решавање њихових проблема и задовољан сам што имамо подршку УН кроз овај програм 
- прецизирао је председник општине Бујановац.  
Стални координатор УН за Србију и заштитник грађана Саша Јанковић посетили су и 
насеље „Салваторе“, најбројнији колективни центар у Бујановцу и дом за око 200 интерно 
расељених лица и избеглица, а Вилијам Инфанте посетио је и породицу Надице 
Максимовић,  интерно расељеног лица из Гњилана, која је искористила помоћ коју је 
обезбедио програм и купила кућу у селу Лопарднице, у близини Бујановца.  
- Мислила сам да никад нећу доживети овај дан, да поново уђем у своју кућу - рекла је 
Максимовићева која је последњих десет година провела живећи у колективном центру са 
мужем и троје деце. 
 
Антрфиле : Канцеларије у Бујановцу и Прешеву 
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Заштитник грађана Саша Јанковић најавио је да ће канцеларије омбудсмана почети да 
ради у општинама Бујановац и Прешево што би требало да убрза решавање проблема 
грађана у овим вишенационалним општинама. Јанковић је поздравио и чињеницу да је 
Врање иако међу последњим градовима у Србији напокон добило градског омбудсмана. 
 
 

ДИСКРИМИНАЦИЈА ЈЕ НАЈЧЕШЋА 
Данас – Санџак, Датум : 18.6.2010, Страна : 4 

 
 
Људска и мањинска права у Санџаку 
 
Нови Пазар - Људска и мањинска права у Санџаку, у првим месецима ове године, 
имају помака на боље у односу на прошлу годину, али бележимо и појаву да су неки 
стари проблеми попримили нову форму, оцењује Семиха Качар, председница Санџачког 
одбора за заштиту људских права, и додаје да „постоји велика разлика између оног стања 
у последњој деценији 20. и првој деценији 21. века“. 
-Дискриминација, по разним основама је најчешћи облик кршења људских права. Посебно 
су дискриминисана лица са инвалидитетом која су радно дискриминисана, немају 
обезбеђен приступ институцијама нити организован превоз. У тешком положају су 
избегла и расељена лица, посебно у тешком положају су расељени са Косова који не 
могу да остваре ни основна егзистенционална права, наглашава Качарова. 
У свом извештају Санџачки одбор за заштиту људских права апострофира нехумано 
поступање према затвореницима у Нишу и у извештају се позивају на породице тих лица 
које су се жалиле на „неадекватне претресе од стране затворских радника нишког затвора 
и  да су брутални претреси уследили након жалби затвореника на услове смештаја“. У 
неким локалним и републичким медијима, евидентирани су говор мржње, национална 
мржња, нетрпељивост и неодговарајуће реакције државе.  
Једна од тема је и кршење права лица која се враћају у Србију на основу Уговора о 
реадмисији и ту су најугорженије ромске и породице из општине Прибој, чије су куће 
попаљене деведесетих година због националне нетрпељивости, ратова у окружењу и 
етничког чишћења. 
Када су у питању верска права и слободе, Качарова истиче да  „државне институције и 
даље имају дискриминаторски однос према верским институцијама и установама“, јер је 
приступ често селективан и политички некоректан. Ову констатацију председница 
Санџачког одбора за заштиту људских права илуструје  издвајањем финансијских 
средстава за рад верских заједница и повраћајем одузете имовине, а „Министарство вера 
је додатно радикализовало стање у Санџаку признавањем паралелне Исламске заједнице“. 
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ДЕЛЕГАЦИЈА СРБИЈЕ НА ЗАСЕДАЊУ ПССЕ 
Правда, Датум : 19.6.2010, Страна : 3 

 
Народна скупштина Србије је данас саопштила да ће њена стална делегација 
учествовати на Трећем редовном заседању Парламентарне скупштине Савета 
Европе (ПССЕ). 
На дневном реду заседања у Стразбуру, од 21. до 25. јуна 2010. године, биће и разматрање 
извештаја известиоца Бјорна фон Сидова „Ситуација на Косову и улога Савета Европе“. 
Најављено да ће се посланицима ПССЕ обратити председник Хрватске Иво Јосиповић, као 
и премијери Црне Горе и Македоније, Мило Ђукановић и Никола Груевски. 
Скупштина ПССЕ ће на овом заседању размотрити и извештаје о положају Рома, 
реадмисији, која се односи на повратак илегалних емиграната, добровољном 
повратку илегалних емиграната и политичким последицама економске кризе. 
 
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АПВ И СНВ ФОРМИРАЈУ ТЕСЛА БАНКУ 
Дневник, Датум : 19.6.2010, Страна : 3 

 
 
ПАЈТИЋ НАЈАВИО УЧЕШЋЕ ПОКРАЈИНЕ У ОСНИВАЊУ СРПСКЕ РАЗВОЈНЕ 
БАНКЕ У ХРВАТСКОЈ 
 
Председник Владе Војводине Бојан Пајтић најавио је да ће АПВ иницирати 
оснивање српске развојне банке „Тесла“ у Хрватској, која ће кредитирати српску 
заједницу у тој земљи у областима привреде и пољопривреде. Он је казао да ће 
оснивачи те банке бити Покрајински фонд за развој и Српско национално веће у 
Хрватској, те пословни људи из Хрватске српског порекла, због чега се у четвртак 
приступило изменама оснивачких аката овог покрајинског фонда. 
Наиме, на прекјучерашњој седници Скупштине Војводине усвојене су измене одлуке о 
оснивању Фонда за развој АП Војводине, на основу којих овај фонд може бити оснивач 
финансијских институција и бавити се прометом хартија од вредности и тако стицати 
приходе. 
– Кад се говори о повратку Срба у Хрватску, мора се водити рачуна о томе да се 
обезбеде и услови за егзистенцију српских породица – рекао је Пајтић. – И ми ћемо, у 
сарадњи са Српским националним већем, ући у оснивање српске развојне банке 
„Тесла“. Ми ћемо уложити око 150 милиона динара као свој део оснивачког 
капитала, а тај новац ће бити пласиран српским повратницима под веома повољним 
условима да би им омогућило да живе достојанствено. 
 
 

ДЕЛЕГАЦИЈА СРПСКОГ ПАРЛАМЕНТА НА ЗАСЕДАЊУ ПССЕ 
Политика, Датум : 19.6.2010, Страна : А6 

 
 
Стална делегација републичког парламента учествоваће на Трећем редовном заседању 
Парламентарне скупштине Савета Европе, које ће се одржати у Стразбуру од 21. до 25. 
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јуна, а на дневном реду је извештај известиоца Бјорна фон Сидова „Ситуација на Косову и 
улога Савета Европе”, саопштено је јуче из Скупштине Србије, а преноси Тањуг. 
Скупштина ПССЕ ће на овом заседању разматрати и извештаје о положају Рома и 
активности Савета Европе, Споразуме о реадмисији – механизми за повратак илегалних 
емиграната, програме добровољног повратка – ефикасан, хуман и економичан механизам 
за повратак илегалних емиграната. 
Разматраће се и политичке последице економске кризе, ванинституционални актери моћи 
у демократским системима, као и стање демократије у Европи и напредак мониторинг 
процедуре скупштине.  
Најављено је и да ће се посланицима ПССЕ обратити председници Хрватске, Црне Горе и 
Македоније, наведено је у саопштењу. У делегацији српског парламента, коју предводи 
Драгољуб Мићуновић, су посланици Милош Алигрудић, Томислав Николић, Жељко 
Ивањи, Драган Тодоровић, Елвира Ковач, Наташа Вучковић, Наташа Јовановић и Бојан 
Костреш. 
 
 

ДУНАВСКА ВЕЗА 
Данас – Викенд, Датум : 19.6.2010, Страна : 11 

 
 
Мост Радија Слободна Европа: Сарадња регија Србије и Хрватске 
 
Омер Карабег: Наши саговорници су Бојан Пајтић, председник Владе Аутономне 
Покрајине Војводине и Божо Галић, вуковарско-сријемски жупан. Шта је то што највише 
повезује људе са српске и хрватске стране Дунава? 
 
Бојан Пајтић: Повезују их дугогодишње пријатељске и многобројне родбинске везе. 
Повезује их, свакако, и потреба да заједнички конкуришу за фондове Европске уније. 
Повезује их врло интензивна трговина. Људи често купују у суседној држави због разлике 
у ценама. Уосталом, повезује их и то што и са једне и са друге стране Дунава живе два 
сродна народа, живе у великом броју и живели су вековима. 
 
Божо Галић: Поред пријатељских, родбинских и господарствених веза, највише их 
повезује потреба да граница не буде зид који раздваја него да то буде отворена граница. 
Ријека Дунав би нас требала спајати, а не раздвајати. 
 
Омер Карабег: Какав је данас положај Хрвата у Војводини?  
 
Бојан Пајтић: Хрвата има 2,7 посто, значи, негде око 55.000. Све националне заједнице 
имају могућност школовања на матерњем језику у основним и средњима школама. 
Националне мањине имају на Новосадском универзитету катедре за свој језик и 
књижевност, имају и своје програме на ТВ Војводине. Већина мањинских заједница, 
укључујући и хрватску, имају и своја позоришта. У покрајинској администрацији од 18 
чланова чак двоје су Хрвати, што је више од 10 посто. 
 
Омер Карабег: Господине Галићу, у којој мјери су представници Срба заступљени у 
органима власти у вашој жупанији? 
 
Божо Галић: Припадницима српске заједнице гарантирано је, поред просвјетне и културне 
аутономије, и право да, без обзира на изборни резултат, имају замјеника жупана у 
Вуковарско-сријемској и Осјечко-барањској жупанији, као и високе позиције у рангу 
државних тајника и помоћника министара у влади Хрватске. У Вуковарско-сријемској 
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жупанији Србима је загарантирано основно и средње образовање на властитом језику, 
имају двије радио станице и издају своје новине.  
 
Омер Карабег: Какве су шансе да се реши спор који се тиче српско-хрватске границе на 
Дунаву?  
 
Бојан Пајтић: Наше се позиције разликују утолико што се српска страна залаже да граница 
буде на средини Дунава и позива се на законе који су донесени у бившој заједничкој 
држави, док је Хрватска за то да се поштују границе катастарских општина. Али тај спор 
не омета сарадњу између Србије и Хрватске која је последњих месеци кренула узлазном 
линијом.  
 
Омер Карабег: Чини се да је главни предмет спора Шаренградска ада на Дунаву. Какве су 
шансе да се ту нађе праведно решење? 
 
Божо Галић: Ми смо већ и без споразума о граници успјели да се договоримо о 
коришћењу Вуковарске аде, људи и са једне и са друге стране Дунава је користе, одмарају 
се, купају се. Очекујемо да ће тако бити и са Шаренградском адом. А, када се дефинира 
граница, онда треба разговарати о заједничким пројектима, да Дунав доиста буде ријека 
која спаја. Европска унија би идуће година требала донијети Дунавску стратегију и то је 
прилика да се и ми у њу укључимо заједничким пројектима коришћења Дунава и 
заједничком туристичком понудом.    
 
Омер Карабег: Због чега Срби и Хрвати најчешће прелазе границу? Има ли случајева да 
људи живе у једној, а раде у другој држави? 
 
Божо Галић: Има и таквих случајева. Иначе, границу највише прелазе они који имају 
родбину на другој страни или имовину. Многи улажу новац и развијају мале бизнисе на 
другој страни.  
 
Бојан Пајтић: Моје прве комшије су Срби који су 90-их година дошли у Нови Сад са 
подручја Вуковара. Они сваког викенда одлазе тамо. Прекогранични промет је врло 
развијен зато што хиљаде људи, који су рођени на подручју Вуковарско-сријемске 
жупаније, данас живи на територији Војводине. Нису ретки случајеви да аутопревозници, 
таксисти, чак и неки просветни радници раде на једној, а живе на другој страни границе. 
 
Омер Карабег: А граница се прелази само са личном картом.   
 
Бојан Пајтић: Тако је. 
 
Омер Карабег: Господине Пајтићу, да ли се вратила већина Хрвата која је за време рата 
избегла из Војводине? 
 
Бојан Пајтић: Из Војводине је отишло тридесетак хиљада Хрвата. Није било већег одлива 
хрватског становништва са подручја Подунавља и северне Бачке, али је изузетно много 
Хрвата отишло из Срема. Знамо шта се тамо дешавало за време рата, каквим су 
притисцима били изложени, уосталом једна од оптужница против Војислава Шешеља у 
Хашком трибуналу односи се управо на те догађаје. Ми смо настојали да створимо услове 
да се ти људи врате јер они и својим рођењем и културолошки припадају Војводини. 
 
Омер Карабег: У којој мери су се они вратили? 
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Бојан Пајтић: Као и када је у питању повратак Срба, све зависи од тога како се ко снашао 
у новом окружењу. И као што се огромна већина Срба, који су избегли у Србију, не враћа 
у Хрватску, такав је случај и са већином Хрвата који су отишли из Војводине и који су 
нашли свој дом на приморју, у Загребу или на неком другом месту. По мојој процени ми 
смо, 15 година након рата, врло близу краја процеса повратка и Срба у Хрватску и Хрвата 
у Србију. 
 
Божо Галић: Ја се слажем са господином Пајтићем да је вријеме учинило своје. Наша 
жупанија је пред рат имала 230.000 становника данас их је 205.000, значи 25.000 мање, 
што погинулих, што несталих, што расељених особа. 
 
Антрфиле : Ратне трауме 
 
Омер Карабег: Рат је оставио дубоке трауме у односима Срба и Хрвата, посебно у 
национално мешовитим подручјима каква су Војводина и Вуковарско-сријемска регија. У 
којој мери су зацељене ране рата?  
 
Бојан Пајтић: Рат јесте оставио дубоке трагове у људима на простору бивше Југославије. 
Војводина је, међутим, нешто другачија од већине мултиетничких делова бивше 
Југославије. Овде није било оружаних међуетничких сукоба. Војводина је једина регија у 
Европи са шест службених језика и ми врло интензивно негујемо мултиетничност и 
мултикултуралност. То је оно што нас обогаћује и што је права суштина Војводине.  
 
Божо Галић: За разлику од Војводине, на нашем простору су се догодили рат и агресија. 
Вуковарско-сријемска жупанија је највише страдала и по броју погинулих и несталих и по 
броју расељених. Огромна су била разарања и стамбених зграда и укупне инфраструктуре. 
Оно што овдје људе највише боли је то што сви злочинци нису изведени пред суд. Када би 
правда била ефикаснија, када би била утврђена судбина несталих, када би се сви 
Вуковарци вратили својим кућама, лакше би ишао процес поновног успостављања 
суживота на овом простору. Али, с обзиром на оно што нам се овдје догађало, можемо 
бити задовољни међунационалним односима које имамо у нашој жупанији. 
 
Бојан ПајтиЋ: Наше се позиције разликују утолико што се српска страна залаже да 
граница буде на средини Дунава и позива се на законе који су донесени у бившој 
заједничкој држави, док је Хрватска за то да се поштују границе катастарских општина. 
Али тај спор не омета сарадњу између Србије и Хрватске која је последњих месеци 
кренула узлазном линијом 
 
БоЖо ГалиЋ: Ми смо већ и без споразума о граници успјели да се договоримо о 
коришћењу Вуковарске аде, људи и са једне и са друге стране Дунава је користе, одмарају 
се, купају се. Очекујемо да ће тако бити и са Шаренградском адом. А, када се дефинира 
граница, онда треба разговарати о заједничким пројектима, да Дунав доиста буде ријека 
која спаја 
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КРКОБАБИЋ: ЧИНИМО СВЕ ДА ПОМОГНЕМО ИЗБЕГЛИЦАМА 
Пресс, Датум : 20.6.2010, Страна : 6 

 
 
БЕОГРАД - Србија је са 86.000 избеглих и 210.000 интерно расељених особа прва 
земља у Европи по питању присилних миграција и једина земља суочена са 
дуготрајним избеглиштвом, изјавио је потпредседник Владе Србије Јован 
Кркобабић.  
Он је поводом обележавања Светског дана избеглица - 20. јуна, рекао да упркос 18 
година дугој избегличкој кризи, Влада Србије чини све да се реше егзистенцијални 
проблеми и обезбеди достојанствен живот избеглим и интерно расељеним особама.  
 
 

НА МУКУ ПАКЕТИМА 
Вечерње Новости, Датум : 20.6.2010, Страна : 6 

 
 
СРБИЈА И ДАЉЕ НА ПРВОМ МЕСТУ У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ПРОГНАНИХ И 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 
 
У Србији живи 87.000 избеглица. Ради 60 колективних центара 
 
РОЂЕНИ у колективним центрима, где су им родитељи пронашли уточиште са 
првим данима рата, данас увелико имају личне карте. Неке од ових ратних беба 
добиле су, можда, своју децу. Прошло је 18 година од почетка ратова у бившој СФРЈ, 
а избегличке бриге и даље трају. Збир од 900.000 прогнаних, колико их је у Србији 
било раних деведесетих, смањио се на 87.000. То што су многи од њих добили 
држављанство, не значи да су се лишили избегличких мука. 
И данас, на Светски дан избеглица, и даље смо земља са највећим бројем прогнаних и 
интерно расељених у Европи. На листи земаља са продуженим избеглиштвом на 
неславном смо петом месту. Иако је одавно прошло време када је у помоћи прогнанима 
приоритет државе и међународне заједнице био дељење пакета са храном и детерџентима, 
оваква помоћ, због живота у тешком сиромаштву, и данас је актуелна. 
- Управо сада имамо две акције - прва је подела 13.700 пакета са храном за 
најугроженије породице, за које су из државног буџета издвојена 33 милиона динара. 
Друга је подела заплењене гардеробе и обуће у вредности од 18 милиона динара, коју 
нам је дала Дирекција за имовину - прича за „Новости“ Иван Гергинов, помоћник 
комесара за избеглице.  
- Поред ове помоћи на кратке стазе, Комесаријат је много више фокусиран на трајно 
решење и интеграцију прогнаних. Постепено затварамо колективне центре, тако да 
те људе селимо у бољи смештај. Некима купујемо сеоска домаћинства, други 
добијају пакете грађевинског материјала, правимо им монтажне куће, зграде у 
којима породице добијају станове... 
Нико не може да одреди дан када ће да буде стављена тачка на избегличку причу. Пре 14 
година имали смо 700 колективних центара у којима је живело 50.000 људи. Данас још 
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постоји 60 оваквих прихватилишта, који су дом за 4.700 прогнаника и расељеника. А још 
лошије живе станари 42 непризната колективна центра. 
- Од 2003. године организовано затварамо колективне центре - објашњава наш 
саговорник. - Прошле године њихов број смањили смо за 14, а ове године план је 
затварање десет центара. Али, никоме не кажемо: „Разиђите се!“, него их све уселимо 
негде. И све што радимо договарамо са локалним самоуправама. Свака има своје планове, 
обавештава нас о потребама и проблемима. Обавеза им је да, рецимо, за решавање 
стамбених проблема избеглих, бар мали део средстава издвоје из својих буџета, а онда им 
Комесаријат надокнађује остало. 
Ове и прошле године, додаје, издвојено је 3,5 милиона евра за помоћ у грађевинском 
материјалу, сировинама и опреми која би могла да помогне за покретање посла. Зато 
ће, најављује Гергинов, у готово 50 општина ове године бити окончан проблем и 
последњег избеглице. На овој листи су углавном мала места - Босилеград, 
Димитровград, Тутин, Сјеница, Гаџин Хан, Сента, Чока, Кањижа... 
Највише средстава за градњу станова за избеглице, куповину монтажних кућа и 
грађевинских пакета стиже из претприступних европских фондова (ИПА), за које 
Комесаријат конкурише сваке године. За протекле две године из ИПА фондова 
обезбеђена су средства за око 350 станова, купљено више од стотину монтажних кућа 
и око 800 грађевинских пакета. 
 
Антрфиле : БОСНА 
 
- СА Босном и Херцеговином је већина проблема решена - објашњава Ивана Анић-Ћурко, 
из Комесаријата за избеглице. - Недавно је позитивно решен и проблем око пензија за 
људе из БиХ који живе у Србији. Тамо је највећа брига обнова имовине. И даље 40.000 
кућа чека поправку, јер Босна нема пара за тај посао. 
 
ХРВАТСКА 
 
ИЗБЕГЛИце из Хрватске и даље не могу да поврате своја станарска права. Не исплаћују 
им се заостале пензије, не враћа пољопривредно земљиште и не обнавља имовина. 
 
 

НИЈЕ ЕУ РАЗЛОГ ШТО САРАЂУЈЕМО 
Дневник, Датум : 20.6.2010, Страна : 3 

 
Делегација Хрватског сабора на челу са председником Одбора за европске 
интеграције Невеном Мимицом боравила је протекле седмице, након вишегодишње 
паузе, у званичној посети Скупштини Србије.  
Ово је узвратна посета делегације Сабора, након што је посланичка група пријатељства 
Народне скупштине боравила у Загребу крајем фебруара ове године. Две посете су, иначе, 
претходно неколико пута договаране, потом одлагане, да би напокон уследиле у оба 
смера, уз констатацију да су односи двеју државе и двају парламената у успону. У 
ексклузивном разговору за „Дневник” др Мимица одговара на питање да ли би наше две 
државе данас имале такве односе да није притиска међународне заједнице.  
– У овом случају обновљене политичке воље за јачањем добросуседских односа Хрватске 
и Србије ипак се радило о унутрашњим проценама и унутрашњим подстицајима и у 
Хратској и у Србији – каже др Мимица. – Наравно, међународна заједница има свој општи 
оквир. Поготово када се ради о ЕУ, где регионална сарадња представља не само 
политички критеријум за напредовање ка чланству у ЕУ, него и једну од темељних 
вредности на којима се Унија заснива. 
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Међутим, у случају Хрватске и Србије мислим да поштовање и испуњавање тих 
критеријума није био главни разлог. И када је реч о нашим парламентима, и 
председницима држава, и нашим владама, министрима... заједно смо дошли до уверења да 
морамо променити начин међусобног комуницирања и међусобног решавања отворених 
питања. Одавно се, наиме, показало да се до решења тих питања мора долазити не кроз 
горљиве поруке које једноставно не могу бити продуктивне, већ да то морају бити 
устаљени, редовни канали комуникације. 
По његовим речима, Београд и Загреб су на добром путу да унапреде, односно да развију 
хрватскосрпске односе. 
– То је веома значајно и због тога јер ти односи никада нису били билатерални. Хрватско-
српски односи увек су били више од тога, увек су утицали, добро или лоше, на стање у 
региону, а понекад и на прилике у Европи као целини. Он ипак признаје да још увек 
постоји низ отворених питања, од коначног договора и утврђивања граница на 
Дунаву, преко питања повратка избеглица, њиховог интегрисања у нормалне токове 
живота и рада, до јачања положаја и права националних мањина. 
– Пред нама је, такође, и изналажење начина да обе наше државе испуне своју 
одговорност за стање у суседству, а ту је и питање међусобних тужби пред Међународним 
судом правде. 
По његовим речима, кључна улога у проналажењу решења за та питања јесте на извршној 
власти, али парламенти имају начина да, кроз своје групе пријатељства, кроз сусрете 
највиших званичника, парламентарних председника и кроз друге форме међусобних 
конатаката, јачају политичку вољу и стварају атмосферу у којој ће се лакше разговарати и 
лакше долазити до доброг исхода. 
– У сваком случају, очекујем да ћемо наставити да стварамо такво расположење које ће 
омогућити да се добри и развијајући политички односи прелију најпре на добре 
привредне, а онда и на међуљудске односе. Оно најважније је да политика не остане само 
негде изван оквира реалног живота, него да се увек осврћемо и видимо да ли нас људи 
следе, односно да ли има користи од политичких одлука и политичке воље – закључио је 
председник Одбора за европске интеграције Сабора. 
 
 

БОГАТАШИ, ПОМОЗИТЕ ВЕЋ ЈЕДНОМ 
Курир, Датум : 20.6.2010, Страна : 2 

 
 
Све док у сендвичу „непристојно богатих“ и сиромашних буде једно избегло или интерно 
расељено лице, ми своју мисију нисмо завршили, каже Кркобабић 
 
БЕОГРАД - Потпредседник Владе и лидер ПУПС Јован Кркобабић позвао је јуче „све оне 
са дубљим џепом“ у Србији да помогну у решавању избегличке кризе, која траје 18 
година. 
Поводом Светског дана избеглица 20. јуна Кркобабић је подсетио да је Србија са 86.000 
избеглих и 210.000 интерно расељених особа прва земља у Европи када су у питању 
присилне миграције и једина земља суочена с дуготрајним избеглиштвом. 
- Ворен Бафет и Бил Гејтс позвали су ове недеље стотине америчких милијардера да 
бар 50 одсто свог богатства дају у добротворне сврхе. Желим да верујем да ће у 
Србији овдашњи богаташи упутити сличан позив, макар он био мерен промилима 
њиховог богатства - истиче Кркобабић, уз напомену да држава помаже колико може, али 
да то често није довољно. 
- Све док у сендвичу „непристојно богатих“ и непристојно сиромашних буде и једно 
избегло или интерно расељено лице, ми своју мисију нисмо завршили - поручује 
Кркобабић и додаје да дугу избегличку колону у Србији виде и они суграђани чија 
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„друштвена одговорност“ траје колико и присуство телевизијских камера. На путу 
повратка, како наводи, највише је препрека у Хрватској. 
- Избегли и прогнани више од десет година не могу да се врате својим кућама, да уђу у 
своје станове, да добију заостале пензије, да им се обнови и врати имовина... 
Неприхватљиво је да у 21. веку националност буде пропусница за коришћење 
елементарних личних и неприкосновених имовинских права - закључује Кркобабић. 
Током 2009. затворено је 14 колективних центара, док их у Србији има још 60, у којима 
борави више од 4.700 избеглих и интерно расељених лица. У протеклих годину и по дана 
из буџета је издвојено 10 милиона евра за финансирање Комесаријата за избеглице, чиме 
је омогућен завршетак или адаптација 940 стамбених објеката и економско оснаживање 
475 породица. 
 
 

ПОВРАТНИЦИ НАПУШТАЈУ КЛОБУКАР 
Политика, Датум : 20.6.2010, Страна : А9 

 
Разочаране условима живота, четири повратничке породице јуче су напустиле село 
Клобукар код Новог Брда, пренео је КиМ радио. Представник повратника Милорад 
Симијоновић је навео да су услови живота катастрофални. 
„У селу нема водоводне мреже, пијаћу воду доносимо из околних села која су од нас 
удаљена и по неколико километара. У току је школски распуст, људи који су овде с 
децом одлазе, да ли ће се вратити то само они знају“, каже Симијоновић.  
„Сви су нас заборавили, не сећамо се кад смо добили неки хигијенски пакет“, пренео 
је КИМ радио. 
У ово место се крајем јула прошле године вратило 18 српских породица, са 32 члана, 
а данас је ту десет породица. Пре 1999. године село је имало 50 кућа, које су потпуно 
уништене током и након сукоба 1999. године.Клобукар се налази на тромеђи пута који 
води ка Гњилану, Косовској Каменици и Новом Брду. 
 
 

САД ПОДРЖАВАЈУ ПОВРАТАК РАСЕЉЕНИХ НА КОСОВО 
Политика, Датум : 20.6.2010, Страна : А9 

 
 
Реч је програмима за поправке кућа, превоз, обезбеђивање хране и кућних потрепштина, 
као и помирења у заједници 
 
Влада САД помаже људима који желе да се врате на Косово тако што финансира 
програме повратка које спроводе УНХЦР и невладине организације. У овом 
тренутку подржавамо програме који укључују пружање информација о 
могућностима повратка, поправке кућа, превоза потенцијалних повратника како би 
могли да надгледају поправку и изградњу кућа, обезбеђивање хране и кућних 
потрепштина, програме помирења у заједници, пресељење породица и донације за 
доходовне активности, каже за „Политику” Ен Мари Мур, координаторка Програма 
за избеглице амбасаде САД у Београду. 
– Када је реч о избеглим и расељеним амбасада САД блиско сарађује са Владом Србије, 
УНХЦР-ом и партнерским невладиним организацијама са циљем да се пронађу трајна 
решења, кроз пружање помоћи у процесу интеграције или повратка у земљу порекла. 
Влада САД је за ову годину преко Бироа за становништво, избеглице и миграције 
обезбедила 12,8 милиона долара за рад УНХЦР-а у југоисточној Европи, као и 2,2 
милиона долара за програме невладиних организација у региону – каже Ен Мари 
Мур.  
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У Србији ове активности конкретно укључују правну помоћ и доделу донација за 
активности које омогућавају доходак избеглим и расељеним  лицима која имају намеру да 
остану у Србији. По речима Ен Мари Мур, влада САД ће наставити да финансира 
активности којима се помаже избеглим и расељеним лицима.  
– Планирамо да повећамо буџет за програме невладиних организација за 1,6 
милиона долара у односу на текућу годину, тако да планирани буџет износи 3,8 
милиона долара. Један од наших најважнијих приоритета ће бити обезбеђивање 
трајног стамбеног збрињавања за најугроженије људе, а пре свега за оне који још 
увек живе у колективним центрима – истиче координаторка Програма за избеглице 
амбасаде САД у Београду. 
Ово дипломатско представништво блиско сарађује са колегама у амбасадама САД у 
осталим земљама у региону како би помогли владама да кроз регионалну сарадњу пронађу 
решења за дуготрајне проблеме избеглих и расељених. 
– САД подржавају права индивидуалног избора избеглица како овде, тако и у целом 
свету и то: право на добровољан, безбедан и достојанствен повратак, право на 
интеграцију у земљи избеглиштва и пресељење у треће земље, уколико повратак у 
земљу порекла није могућ или пожељан – објашњава Ен Мари Мур. 
 
 

ГОРАН БОГДАНОВИЋ МИНИСТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 
Пресс, Датум : 20.6.2010, Страна : 4 

 
 
„Запослени у седам општина на Косову, чије су управе распуштене одлуком Владе 
Србије, ништа нису радили на повратку Срба“ 
 
Горан Богдановић министар за Косово и Метохију 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 21.06.2010. год. 
 
 

КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ: ХРВАТСКА НЕ МОЖЕ У ЕУ 
ДОК НЕ ВРАТИ СТАНОВЕ СРБИМА 
Пресс, Датум : 21.6.2010, Страна : 5 

 
 
БЕОГРАД - Имовинска и стечена права избеглица и прогнаних нису хуманитарно 
питање и не могу бити ратни плен, изјавио је комесар за избеглице Владе Србије 
Владимир Цуцић, јуче поводом Дана избеглих лица. Он је посебно затражио да 
Хрватска реши проблеме са становима који су одузети Србима и обезбеди услове за 
одрживи повратак Срба. 
- Не можемо се претварати да проблем не постоји, јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској не могу бити ратни плен. У такозваном источном лагеру, 350 милиона људи 
је живело у државним становима, што је мање од станарског права у бившој Југославији, 
па су сви откупили станове. У Србији никоме ништа није узето. У БиХ је свима све 
враћено, у Македонији то није било ни постављено као проблем, Словенија је узимала 
држављанство, али не станове. Ниједна земља, сем Хрватске, није свом држављанину 
ускратила основна станарска права. То је суштина свих препрека за завршетак избегличке 
кризе у региону - нагласио је Цуцић и додао: 
- Хрватска је, нажалост, установљавањем низа легалних препрека направила 
дискриминацију међу својим држављанима. Од децембра 1991. до децембра 1998, око 
40.000 избеглих Срба није примало пензије, у просеку по пет година, уз образложење 
да су били исплаћивани из парафонда бивше РСК. То није тачно. 
Он је подвукао да „право на пензију није хуманитарно питање, већ чист дужничко-
поверилачки однос“, а да се станарско право „не може компензовати стамбеним 
збрињавањем“ и да се објекти власницима морају вратити у стању у каквом су били, а не 
без крова, врата, прозора... 
Цуцић је рекао да се не може говорити о озбиљним напорима Хрватске у стварању услова 
за одрживи повратак све док 300 повратничких насеља нема струју, комуникације, 
приступ здравственим службама. 
- Питање права српских избеглица из Хрватске није ствар односа Србије и Хрватске. Око 
50.000 избеглих из Хрватске је у Канади, Америци, Аустралији, па то није питање односа 
Хрватске са тим државама. То је искључиво питање хрватске државе и веома много погађа 
Србију која годинама носи терет зато што хрватским држављанима нису призната права - 
рекао је Цуцић. 
Он је закључио да Србија неће сметати ниједној од суседних земаља на путу ка Европи, 
али да Србија мисли да нико не би смео са тим нерешеним проблемом да уђе у Европску 
унију.  
 

ИМОВИНА ИЗБЕГЛИЦА НИЈЕ РАТНИ ПЛЕН 
Пресс, Датум : 21.6.2010, Страна : 8 

 
 
БЕОГРАД - Имовинска и стечена права избеглица и прогнаних нису хуманитарно питање 
и не могу бити ратни плен, изјавио је јуче комесар за избеглице Владе Србије Владимир 
Цуцић. 
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- Не можемо се претварати да проблем не постоји, јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској не могу бити ратни плен - рекао је Цуцић поводом 20. јуна, Светског дана 
избеглица. 
- У такозваном источном лагеру 350 милиона људи је живело у државном стану, што је 
мање од станарског права у бившој Југославији, па су сви откупили станове. У Србији 
никоме ништа није узето. У Босни и Херцеговини је свима све враћено. Словенија је 
узимала држављанство, али не станове - истакао је српски комесар за избеглице.  
 
 

НОВАЦ ЗА КУЋЕ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Блиц – Србија, Датум : 21.6.2010, Страна : 8 

 
КРУШЕВАЦ  
 
Град Крушевац ће од Владе Србије за решавање стамбених питања избеглих и 
интерно расељених лица добити седам грађевинских грантова. Укупна вредност је 
2.625.000 динара или 375.000 динара по гранту, док је обавеза града Крушевца да 
донира један грант у вредности од 375.000 динара. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 21.6.2010, Страна : 12 

 
 
Избеглице и расељени са пребивалиштем на територији Ниша који би желели да се 
уз помоћ донатора опробају у бизнису или унапреде постојећи посао могу да 
конкуришу код НВО „Енеца“ за добијање опреме или материјала у вредности од 
1.500 евра. Потенцијални корисници треба да предложе економски исплативе 
пословне идеје, како би остварили могућност да добију право на коришћење опреме 
или материјала уз лимитирана власничка права у периоду од две године.  
Пријавни формулари ће се делити на информативним састанцима који почињу да се 
организују од данас на више локација. У Сали Скупштине града Ниша у Улици Николе 
Пашића 24 састанци ће бити одржани 21. и 30. јуна у 11 часова, 8. јула у 16 часова и 16. 
јула у 12 часова. У просторијама градске општине Пантелеј у Гутемберговој улици 4а - 28. 
јуна у 10 часова и 12. јула у 16 часова. Састанци ће бити одржани и у Медошевцу, 
Поповцу, Новом Селу, Нишкој Бањи, Паси Пољани, Лазаревом селу, Комрену, Брзом 
Броду, Трупалу, Горњем Матејевцу и Нишкој Бањи. 
 
 

ЦУЦИЋ: СТАНОВИ ИЗБЕГЛИЦА ОТЕТИ САМО У ХРВАТСКОЈ 
Политика, Датум : 21.6.2010, Страна : А4 

 
Ниједна од земаља, сем Хрватске, није свом држављанину ускратила основна права, 
изјавио комесар за избеглице Владе Србије 
 
Имовинска и стечена права избеглица и прогнаних нису хуманитарно питање и не могу 
бити ратни плен, изјавио је јуче комесар за избеглице Владе Србије Владимир Цуцић. „Не 
можемо се претварати да проблем не постоји, јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској не могу бити ратни плен”, рекао је Цуцић у изјави поводом Светског дана 
избеглица. „У Србији никоме ништа није узето. У Босни и Херцеговини је свима све 
враћено, у Македонији то није било ни постављено као проблем, Словенија је узимала 
држављанство, али не станове”, навео је он.  
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„Ниједна од земаља, сем Хрватске није свом држављанину ускратила основна права. То је 
у ствари суштина свих препрека за завршетак избегличке кризе у региону”, нагласио је 
Цуцић. Не може се говорити ни о озбиљним напорима Хрватске у стварању услова за 
одрживи повратак све док, како је казао, 300 повратничких насеља нема струју, 
комуникације, приступ здравственим службама.  
Цуцић је нагласио да питање права српских избеглица из Хрватске није ствар односа 
Србије и Хрватске. „Око 50.000 избеглих из Хрватске је у Канади, Америци, Аустралији, 
па то није питање односа Хрватске са тим државама. То је искључиво питање хрватске 
државе и веома много погађа Србију која годинама носи терет као и хрватски држављани 
избегли у Србију, зато што им у Хрватској нису призната права”, рекао је Цуцић. Он је 
нагласио да „завршетак избегличке кризе није ствар договора држава, већ повратка свих 
индивидуалних права, при чему је свака држава дужна да се суочи са својим обавезама”.  
Колико је Србија учинила говори и чињеница, како је казао, да „овде никада није било 
протеста избеглица, иако је реч о земљи у којој сваки десети човек није живео до 1991. 
године”. Када је реч о будућим програмима збрињавања избеглица, Цуцић је истакао да је 
први циљ затварање свих 60 колективних центара, од којих је 17 на Косову и Метохији и у 
којима још живи 4.780 избеглих и расељених. Прошле године смо успели да затворимо 13 
колективних центара, а до краја ове године требало би да буде затворено још 10 и укупно 
збринуто 2.000 људи, казао је Цуцић. „Процене кажу да је за збрињавање 6.000 
најугроженијих породица са око 30.000 чланова било потребно 100 милиона евра. За 
затварање колективних центара обећано је 12 милиона евра, а добићемо 1,6 милиона.   
 
 

ЈОШ 2,7 МИЛИОНА ЗА ГРАДЊУ КУЋА 
Дневник, Датум : 21.6.2010, Страна : 7 

 
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА У КАРЛОВЦИМА 
 
Тек што је завршен други круг поделе помоћи у грађевинском материјалу 
избегличким и породицама расељеним са Косова и Метохије, карловачка општина је 
добила додатних 2.625.000 динара од Комесаријата за избеглице за решавање 
стамбених проблема те категорије становника Сремских Карловаца. Обавеза 
општине је да до средине децембра утроши новац за набавку грађевинског 
материјала, који ће на основу конкурса бити додељен онима за које комисија одреди 
да испуњавају услове. Максимални износ појединачне помоћи је 375.000 динара. 
У протеклих годину дана, Комесаријат за избеглице доделио је Карловцима 3,4 милиона 
динара за побољшање услова становања избеглих и расељених. Помоћ су до сада добиле 
22 породице. Уместо новца, они су купили грађевински материјал у одобреној вредности, 
потребан за адаптацију или завршетак градње стамбених објеката. Оба пута, Стовариште 
грађевинског материјала „Драгојловић“ из Карловаца одабрано је за добављача. Та фирма 
је о свом трошку превезла материјал сваком од корисника помоћи. 
 
 

ЗАМОР ДОНАТОРА И СВЕ МАЊИ ПРИЛИВ ПОМОЋИ 
Дневник, Датум : 21.6.2010, Страна : 25 

 
ЗАТВАРАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ ПОГЛАВЉА НА БАЛКАНУ 
 
БЕОГРАД: Две деценије после оружаних сукоба на просторима бивше Југославије још 
траје избегличка криза с малим шансама да буде окончана крајем 2011. како је предвиђено 
последњом излазном стратегијом Високог комесаријата УН за избеглице. Према 
потврдама званичника земаља које су највише погођене проблемима избеглих и 
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расељених, на то утиче „замор донатора“ и све мањи прилив помоћи, али и актуелна 
економска криза којом су и саме погођене. Због тога су се министри Србије, Хрватске, 
БиХ и Црне Горе на регионалној конференцији 25. марта у Београду, између осталог, 
обавезали да ће коначно усагласити статистичке податке и до краја године урадити 
заједнички пројекат за убрзано затварање избегличког поглавља. Званичних и прецизних 
података још нема, а процене кажу да је током ратова 1991-1995 на просторима бивше 
Југославије, а потом и НАТО бомбардовања Србије и Црне Горе 1999. године, избегло и 
расељено више од четири милиона људи.  
То потврђује и податак да је Високи комесаријат УН за избеглице (УНХЦР) 1991. започео 
„најобимнију и најсложенију операцију у својој историји“ која је током деведесетих 
година прошлог века требало да обезбеди помоћ за 3,5 милиона људи. Мада је у то време 
била изложена најоштријим санкцијама УН, а потом разорена интензивним 
бомбардовањем НАТО, које је трајало 78 дана, Србија је поднела највећи терет избегличке 
кризе јер је током четири године рата примила и збринула око милион избеглица. У 
огромној већини, били су то Срби из бивших југословенских република, али је међу њима 
било припадника и свих других националности, с тим што је за већину њих Србија била 
земља транзита. Према првом пропису из 1996. године, у бившу СРЈ, односно Србију из 
Хрватске је прогнано близу 300.000 Срба, а из БиХ 297.000, док је више десетина хиљада 
стигло из других бивших република. 
Према најновијим подацима Министарства за људска права и избеглице БиХ, из Србије се 
досад вратило 110.000 избеглих, док је око 70.000 отишло у треће земље. По службеним 
подацима Загреба, у Хрватску се вратило 120.000 српских избеглица, али усаглашени 
подаци Српског комесаријата за избеглице и УНХЦРа показују да се стварно настанило 
само 60.000 повратника, што износи 18 одсто од укупног броја прогнаних. Досад је више 
од 250.000 избеглица стекло држављанство Србије, 86.000 људи још има избеглички 
статус, а интерно је расељено 230.000 Срба, Рома и других неалбанаца с Косова и 
Метохије. Србија је на првом месту у Европи и 13. на свету по укупном броју расељених и 
избеглих, а сврстана је и међу пет земаља света са продуженом избегличком кризом. Са 
највећим бројем избеглих и расељених суочила се БиХ из које је током рата између 
муслимана, Срба и Хрвата 1992/95. огњишта напустило око 2,2 милиона људи или више 
од половине становништва. Од тога је око 1,2 милиона особа избегло у више од 100 
земаља света, док је милион људи расељено унутар БиХ, на подручја ентитета. 
Највише избеглих примила је Немачка - 320.000, а након Србије и Хрватске, Аустрија - 
86.500. Значајан број, претежно муслимана из БиХ, прихватиле су поједине скандинавске 
и друге европске земље, као и САД, Канада, Аустралија и Нови Зеланд. Више од половине 
укупно избеглих и расељених није се вратило својим кућама, а многи од њих још чекају 
трајна решења. Према званичним подацима власти у Загребу, Хрватска се током рата суоч 
ила са 550.000 интерно расељених, рачунајући и 70.000 Срба који су из других крајева 
земље избегли у бившу Републику Српску Крајину. Хрватски подаци говоре о прихвату 
403.000 избеглих из БиХ, од којих је 200.000 углавном Хрвата остало у Хрватској. 
Ови подаци далеко премашују службене податке Сарајева од 170.000 избеглих у Хрватску, 
од којих је 75.000 променило земљу, а 56.000 се вратило кући. Црна Гора је прихватила 
28.000 избеглица из бивших република. За време напада НАТО суочила се са 130.000 
расељених с Косова, али се после повратка Албанаца њихов број свео на 30.289. Тренутно 
у Црној Гори има близу 11.000 интерно расељених, а законом је тек прошле године 
избеглицама и расељенима признат статус странаца са сталним боравком на основу кога 
стичу право на рад, социјалну помоћ, пензионо и здравствено осигурање. Бивша 
југословенска Република Македонија је 1993. године прихватила око 30.000 избеглица из 
БиХ који се после пет година свео на 1.400, али је за време НАТО бомбардовања Србије 
преплављена таласом од перко 344.000 избеглица, углавном Албанаца с КиМ, који су се 
по уласку међународних трупа вратили у јужну српску покрајину.  
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Оружани конфликт с албанским сепаратистима на северу и западу земље у марту 2001. 
изазвао је унутрашње расељевање око 74.000 људи, највише Македонаца и Албанаца, али 
и Срба и Рома. По подацима УНХЦР-а, у Македонији сада има само 644 интерно 
расељене особе, а већина је из кумановских села у близини границе с Косовом. Од тога су 
324 Срби и Македонци, који се још налазе у колективним центрима, док су остали 
смештени у породице. У свим земљама насталим после насилног разбијања Југославије, 
избеглицама и прогнаним призната су имовинска и станарска права, а БиХ је добар 
пример јер је овај процес завршила 2006. године. 
Изузетак је Хрватска, која је донела дискриминишуће законе, на основу којих је 
узурпирала 42.000 станова избеглих Срба, отежавала признавање радног стажа стеченог у 
Крајини, ускратила учешће у приватизацији и улазак у посед пољопривредних имања 
законским власницима.  
 
 

ПРВИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИХ 
Преглед, Датум : 21.6.2010, Страна : 5 

 
Јуче и у Србији обележен Међународни дан избеглица  
 
Београд  
Саша Јанковић, заштитник грађана упозорио је јуче, поводом Међународног дана 
избеглица, да је Србија по броју избеглих и интерно расељених лица и даље прва у 
Европи, а 12. или 13. у свету. Јанковић је указао да ће избегличко поглавље у Србији 
закорачити ускоро у другу деценију и да је „последње време да речи претворимо у 
акционе програме и дела, као што је то досад учињено у појединим општинама у Србији“. 
Он је навео да су у решавању проблема избеглица учествовале међународне институције 
које су пружиле финансијску и стручну помоћ, као и државни органи Србије и суседних 
земаља. Српски омбудсман подсетио да су Уједињене нације упутиле апел светској 
јавности да овогодишњи Међународни дан избеглица протекне у обележавању нове драме 
у којој учествује више од 300.000 људи на граници између Киргистана и Узбекистана. 
Имовинска и стечена права избеглица и прогнаних нису хуманитарно питање и не могу 
бити ратни плен, изјавио је данас комесар за избеглице Владе Србије Владимир Цуцић. 
„Не можемо се претварати да проблем не постоји, јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској, не могу бити ратни плен“, рекао је Цуцић у поводом 20. јуна, Светског дана 
избеглица. „У такозваном источном лагеру 350 милиона људи је живело у државном 
стану, што је мање од станарског права у бившој Југославији, па су сви откупили 
станове“, истакао је српски комесар за избеглице. „У Србији никоме ништа није узето. У 
Босни и Херцеговини је свима све враћено, у Македонији то није било ни постављено као 
проблем, Словенија је узимала држављанство, али не станове“, навео је он. „Ниједна од 
земаља, сем Хрватске није свом држављанину ускратила основна права. То је у ствари 
суштина свих препрека за завршетак избегличке кризе у региону“, нагласио је Цуцић.  
„Хрватска је, на жалост, установљавањем три различита система и низа легалних препрека 
направила дискриминацију међу својим држављанима“, казао је он и објаснио да је „у 
Хрватској био један правни систем у подручјима посебне државне скрби, други ван тих 
подручја и трећи на подручју Подунавља“. Цуцић је подсетио да од децембра 1991. до 
децембра 1998. године, око 40.000 избеглих Срба није примало пензије, у просеку по пет 
година, уз образложење да су били исплаћивани из парафонда бивше РСК. „Није 
исплаћивана пензија, него помоћ и није исплаћивао онај ко је приходовао, јер новац је 
уплаћиван у Пензионо-инвалидски фонд Хрватске“, указао је српски комесар за 
избеглице. Он је подвукао да „право на пензију није хуманитарно питање, већ чист 
дужничко-поверилачки однос, да се станарско право „не може компензовати стамбеним 
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збрињавањем“ и да објекти власницима морају вратити у стању у каквом су били, а не без 
крова, врата, прозора... 
Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш упозорио да је све тежи повратак 
људи кући, због све дужих сукоба у свету. Број избеглица у свету је остао релативно 
непромењен и износи 15,2 милиона, а од тога се лани кући вратило само 251.000 избеглих, 
рекао је Гутереш. 
Амбасадорка добре воље Високог комесаријата УН за избеглице, глумица Анђелина Џоли, 
поручила је да већина нас узима здраво за готово чињеницу да имамо дом, место где 
припадамо, место где се осећамо безбедним. „Међутим, они који побегну од сукоба и 
прогона више немају свој дом, а проћи ће више година док не буду могли да му се врате. У 
суштини, многи се можда никада неће вратити“, истакла је Џоли. Светска организација је 
на свом вебсајту известила да ће чувени њујоршки облакодер Емпајер стејт билдинг први 
пут бити осветљен плавом бојом поводом обележавања Међународног дана избеглица. 
Плавом бојом ће, између осталих грађевина у свету, данас бити осветљен и Колосеум у 
Риму, а први пут и мост на реци Ибар који дели Косовску Митровицу.  
 
 

СРБИЈА ПРВА У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИХ 
Правда, Датум : 21.6.2010, Страна : 10 

 
 
По броју избеглих и расељених Србија је прва у Европи, а пета у свету међу земљама са 
продуженом избегличком кризом. 
Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора недавно су се обавезале да ће коначно усагласити 
статистичке податке, и до краја године урадити заједнички пројекат којим би се коначно 
затворило избегличко поглавље на Балкану. „Србија је некада имала 700 колективних 
центара, а 2008. године ми смо затекли 72. За годину дана тај број је скинут на 60, од чега 
је 17 на КиМ. Број људи у њима је смањен за 1.200, што је неких 20 одсто, и сада је око 
4.000 људи у признатим колективним центрима. Ми ћемо тај број смањити за још неких 
10 центара и 800 људи до краја године“, каже Владимир Цуцић, комесар за избеглице, 
поводом Светског дана избеглица. 
 
 
 

СРБИЈА ПРВА ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИХ 
Курир, Датум : 20.6.2010, Страна : 2 

 
Омбудсман 
 
БЕОГРАД - Заштитник грађана Саша Јанковић подсетио је јуче, поводом 20. јуна, 
Међународног дана избеглица, да питање избеглица у Србији ускоро улази у другу 
деценију и да је Србија и даље прва у Европи по броју избеглих и интерно расељених, а 
12. или 13. у свету. 
- Ако је Међународни дан избеглица повод да се замислимо над положајем и судбином 
тих људи, последње је време да речи претворимо у акционе програме и дела, као што је то 
досад учињено у појединим општинама у Србији - навео је Јанковић. 
 
 
 
 
 
 



 7

ВИШЕ ОД 300 ЉУДИ ЧЕКА НА НАРОДНУ КУХИЊУ 
Правда, Датум : 21.6.2010, Страна : 18 

 
 
ПИРОТ – Више од 300 људи у Пироту испуњава услове да се храни у народној 
кухињи, али не добијају ту помоћ, јер за то нема могућности, рекао је секретар одбора 
Црвеног крста у том граду, Мирољуб Мијић. Мијић је рекао да се у пиротској народној 
кухињи тренутно храни 850 људи. Они ће до краја јуна добијати кувана јела, а у јулу и 
августу ланч пакете. Право на исхрану у народној кухињи имају, између осталог, људи 
без прихода, пензионери са малим пензијама, избеглице и интерно расељени. 
 
 

СРБИЈА ПРВА У ЕВРОПИ 
Данас, Датум : 21.6.2010, Страна : 4 

 
Обележен Међународни дан избеглица 
 
Београд - Међународни дан избеглица обележен је јуче, а тим поводом заштитник грађана 
Саша Јанковић упозорио је да је Србија по броју избеглица и интерно расељених лица и 
даље прва у Европи, а 12. или 13. у свету. Он је истакао да ће избегличко поглавље у 
Србији закорачити ускоро у другу деценију и да је „последње време да речи претворимо у 
акционе програме и дела, као што је то досад учињено у појединим општинама у Србији“.  
У извештају УНХЦР-а о ситуацији у Европи, наглашено је да је Србија једина земља са 
дуготрајним избеглиштвом. Како је наведено, Србија је проактивна у покушајима да 
затвори поглавље избеглиштва, а суочава се и са наглим порастом  броја лица која траже 
азил, пре свега из Авганистана. 
Комесар за избеглице Владе Србије Владимир Цуцић нагласио је да имовинска и стечена 
права избеглица и прогнаних нису хуманитарно питање. 
- Не можемо се претварати да проблем не постоји, јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској, не могу бити ратни плен - рекао је Цуцић.  
Он је нагласио да „завршетак избегличке кризе није ствар договора држава, већ повратка 
свих индивидуалних права, при чему је свака држава дужна да се суочи са својим 
обавезама“. 
- Србија неће сметати било којој од суседних земаља на путу ка Европи, али мислимо да 
нико не би смео са тим сетом нерешених проблема да уђе у ЕУ - закључио је Цуцић. 
 
 

ВИДОВДАН НА КОСОВУ 
Вечерње Новости, Датум : 21.6.2010, Страна : 2 

 
Удружење ЗА ПОВРАТАК расељених СА КиМ 
 
УДРУЖЕЊЕ за повратак расељених грађана са Косова и Метохије из Гораждевца 
организује прославу Видовдана у Грачаници и на Газиместану. У сарадњи са 
Министарством за КиМ биће организован аутобуски превоз, а заинтересовани могу 
да се пријаве у центрима за повратак у Београду, Новом Саду, Зрењанину, Панчеву, 
Смедереву, Чачку, Крагујевцу, Јагодини, Параћину, Крушевцу, Краљеву, Нишу, 
Лесковцу и Врању. 
- Позивамо све грађане Србије, а нарочито прогнане и расељене, да присуством на 
прослави покажу да се никада нећемо одрећи наших огњишта и корена - каже се у позиву 
Удружења. - Обавеза свих нас је да на Видовдан будемо у Грачаници и на Газиместану и 
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тако пружимо подршку нашем народу на Косову, као и онима који намеравају да се тамо 
врате. 
Све потребне информације грађани могу добити у месним одборима за повратак, или на 
телефоне 011/2560-767 и 011/2400-272. 
 
Антрфиле : РАЗУМОМ ПРОТИВ ТЕНЗИЈА 
 
У сарадњи са међународном заједницом покушавамо да пронађемо компромисно решење 
и у том смислу послали смо поруку да разговором желимо да дођемо до решења тог 
проблема - истиче Горан Богдановић, министар за КиМ, поводом најаве Косовске 
регулаторне агенције да ће извести нову акцију уклањања опреме српске мобилне 
телефоније. 
 
 

СРБИЈА ПРВА У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА 
Ало!, Датум : 21.6.2010, Страна : 3 

 
ПИТАЊЕ избеглица у Србији ускоро улази у другу деценију, а наша земља и даље је 
прва у Европи по броју избеглих и интерно расељених.  
На Светски дан избеглица Бан Ки Мун поручио да избеглице не смеју да буду 
лишене будућности. По броју избеглих и расељених Србија је прва у Европи, а пета у 
свету. 
 
 

СТАНОВИ НИСУ РАТНИ ПЛЕН 
Курир, Датум : 21.6.2010, Страна : 4 

 
Имовина избеглица 
 
БЕОГРАД - Имовинска и стечена права избеглица и прогнаних нису хуманитарно питање 
и не могу бити ратни плен, изјавио је јуче комесар за избеглице Владе Србије Владимир 
Цуцић. 
- Не можемо се претварати да проблем не постоји јер 42.000 станова избеглих Срба у 
Хрватској не могу бити ратни плен - рекао је Цуцић Тањугу поводом 20. јуна, Светског 
дана избеглица. 
- У такозваном источном лагеру 350 милиона људи је живело у државном стану, што је 
мање од станарског права у бившој Југославији, па су сви откупили станове - истакао је 
српски комесар за избеглице. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 22.06.2010. год. 
 
 

ПАКЕТИ ЗА 339 ПОРОДИЦА 
Дневник, Датум : 22.6.2010, Страна : 9 

 
У ЦРВЕНОМ КРСТУ УРУЧЕНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
Избеглице и интерно расељена лица јуче су се у великом броју окупили испред 
магацина Црвеног крста града како би примили хуманитарну помоћ: прехрамбених 
пакета које им је обезбедио републички Комесеријат за избеглице. Пакете је уручио 
Одсек за избегла, прогнана и расељена лица Градске управе за социјалну и дечју 
заштиту. 
Ми смо се руководили тиме да пакети дођу у руке онима којима су најнеопходнији а то су 
пре свега породице са децом, стара лица и инвалиди који су материјално необезбеђени 
истакао је Повереник за избеглице Слободан Вукашевић. Пакете је добило 339 
избегличких породица. 
 
 

ХРАНА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Грађански лист, Датум : 21.6.2010, Страна : 7 

 
Пакети у храни избеглицама и интерно расељенима делиће се данас од 8 до 14 сати у 
магацину Црвеног крста у улици Филипа Вишњића 2а. Неопходне намирнице добиће они 
који су поднели пријавни образац с потребним документима.  
Приликом преузимања пакета избегли и расељени морају приказати лични 
идентификациони документ. Пакете у храни обезбедио је Комесаријат за избеглице 
Републике Србије. 
 
 

УГОВОРИ ЗА ПЕТ КУЋА 
Дневник, Датум : 22.6.2010, Страна : 11 

 
 
ПАЈТИЋ УРУЧИО ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА У ВОЈВОДИНИ 
 
НАДАЉ: Иако то није у нашој надлежности, Покрајина је до сада обезбедила куће за 
око 590 избегличких породица у Војводини, што представља једно велико 
војвођанско село - истакао је данас председник Владе Војводине др Бојан Пајтић у 
Надаљу у општини Србобран, у оквиру обележавања Светског дана избеглица.  
Овом приликом, уручио је и уговоре о помоћи за куповину пет породичних кућа и 
грађевинског материјала избегличким породицама настањеним у АП Војводини.  
Средства која је обезбедила Влада Војводине у сарадњи са Фондом за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, додељена су породицама настањеним у 
Раковцу, Чортановацима, Раткову, Футогу и Новом Саду. За куповину ових кућа 
издвојено је три милиона динара и још 500.000 динара за помоћ у грађевинском 
материјалу. 
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У покрајини смо до сада помогли и 33 повратничке задруге у Хрватској и Босни, јер 
желимо да ти људи створе услове за егзистенцију. У току ове недеље потписаћемо 
споразум са Српским националним већем о оснивању „Тесла” банке.  
Донели смо одлуку да 150 милиона динара преко Фонда за развој покрајине усмеримо као 
свој део оснивачког капитала и тако будемо један од највећих оснивач а и деоничара 
српске банке у Хрватској - истакао је још председник Пајтић. Председник Владе 
Војводине упутио је и позив најбољим средњош колцима из избегличке популације да 
конкуришу у оквиру понуђ еног програма покрајинске администрације намењеног за 
подршку њиховом школовању, како би лакше завршили школовање, односно стигли до 
универзитетске дипломе. 
У Војводини постоје још само два колективна центра и, по речима председника 
Пајтића, покрајина је у том смислу далеко одмакла у односу на остале делове Србије. 
Рекао је да је стратешки циљ да се и они у наредне две године затворе.  
Обележавање Светског дана избеглица и додела уговора о помоћи, одржана је на имању 
породице Љиљак у Надаљу, која је избегла из Сиска и која је, захваљујући помоћ и 
покрајине 2008. године добила новац за решавање стамбеног питања. Поред председника 
Пајтић а, свечаности су присуствовали и покрајинска секретарка за социјалну политику и 
демографију Новка Мојић, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и 
прогнаним лицима Радомир Кукобрат и председник Општине Србобран Бранко Гајин. 
 
 

САНТОВАЦ: НЕЈАСНА ПАЈТИЋЕВА ИНИЦИЈАТИВА 
Дневник, Датум : 22.6.2010, Страна : 3 

 
Заменик шефа посланичке групе СРС-а у Скупштини Војводине Саша Сантовац 
сматра да је иницијатива председника Покрајинске владе Бојана Пајтића о 
оснивању српске развојне банке у Хрватској “нејасна и нелегална”.  
“О оснивању банке у Хрватској, која би пружала помоћ Србима повратницима, као 
и о оснивачким улозима, може се изјашњавати само Република Србија, а никако 
Војводина као њен део, односно Пајтић као покрајински премијер”, додао је Сантовац 
на јучерашњој конференцији за новинаре у седишту Окружног одбора СРС-а за јужну 
Бачку.  
По његовом мишљењу, никаква банка не може помоћи Србима који би желели да се врати 
у своје домове у Хрватској јер су они, како је истакао, “непожељни у срединама из којих 
су истерани”. 
 
 

СРБИЈА И ДАЉЕ ПРВА У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА 
Грађански лист, Датум : 21.6.2010, Страна : 5 

 
Заштитник грађана Саша Јанковић упозорио је на то да је Србија по броју избеглица 
и интерно расељених лица и даље прва у Европи, а 12. или 13. у свету. Јанковић је, 
поводом Међународног дана избеглица, 20. јуна, саопштио да ће избегличко поглавље у 
Србији закорачити ускоро у другу деценију и да је последње време да речи претворимо у 
акционе програме и дела, као што је то досад учињено у појединим општинама у Србији. 
Он је навео да су у решавању проблема избеглица учествовале међународне институције 
које су пружиле финансијску и стручну помоћ, као и државни органи Србије и суседних 
земаља. 
 
 
 
 



 3

 
ПОСЛЕ ОДЛУКЕ МСП СЛЕДИ ДИЈАЛОГ 

Курир, Датум : 22.6.2010, Страна : 2 
 
Шеф дипломатије Србије Вук Јеремић очекује да ће Генерална скупштина УН позвати 
Београд и Приштину на постизање договора о Косову и Метохији 
 
БЕЧ - После одлуке МСП о Косову, потребан је договор! 
Ово је, обраћајући се Сталном савету ОЕБС у Бечу, изјавио министар спољних 
послова Србије Вук Јеремић, изразивши очекивање да ће Генерална скупштина УН, 
након изношења мишљења Међународног суда правде, упутити позив свим странама 
на постизање договора о отвореним питањима путем консензуса и на миран начин, 
кроз дијалог. 
Јеремић је поручио да Србија неће признати једнострано проглашену независност Косова 
и да ће такав став задржати заувек! Он је поновио да ће Београд наставити своју борбу 
дипломатским путем као и пред Међународним судом правде (МСП). 
- МСП ће у скоријој будућности поднети извештај УН. Не очекујемо да дебата, која ће 
уследити у Генералној скупштини УН, изазове неке посебне поделе - рекао је Јеремић и 
додао да ниједно демократско руководство у Србији никада неће бити спремно да на било 
који начин прихвати једнострано проглашену независност Косова. 
Говорећи о томе шта Србија жели, Јеремић је подвукао да се тражи решење прихватљиво 
за све стране. 
- То је једини начин за добијање одрживог и мирног решења, и једини начин да се 
помогне у обезбеђивању регионалног добитка, подстицању заједничких стратешких 
приоритета и окончању европске трансформације Балкана - поручио је српски шеф 
дипломатије. 
Он је навео да то укључује практична питања, од владавине права до гарантоване 
заштите српских светиња, али и питања као што су здравство, образовање, 
телекомуникације и електрична енергија, као и приватизацију јавних предузећа, 
реституцију приватне имовине и повратак преко 200.000 расељених Срба и Рома. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 23.06.2010. год. 
 
 

СЕДАМ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Дневник, Датум : 23.6.2010, Страна : 14 

 
 
Повереништво за избеглице у Зрењанину расписало је оглас за доделу избеглим и 
расељеним лицима седам кућа с окућницом на подручју града. По речима поверенице 
за избеглице у Градској управи Зрењанина Вјерке Хрубик, оглас је отворен до 16. августа. 
– Примерак огласа може се добити у Повереништву за избеглице и у свим месним 
канцеларијама – прецизирала је Вјерка Хрубик. 
Оглас је расписан на основу пројекта Комесаријата за избеглице Србије, који се 
финансира новцем Вискоког комесаријата Уједињених нација за избеглице с 80 
милиона динара. Зрењанин се нашао међу 20 градова и општина у том пројекту. На 
територији града куће с окућницом, укупне вредности 4,9 милиона динара, добиће 
седам породица. Детаљније информације и формуларе заинтересовани могу добити у 
градском Повереништву за избеглице, на Тргу Слободе 5, или на телефон број 023/560–
050. 
 
 

ТРИ НОВА ПАКЕТА ПОМОЋИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Политика, Датум : 23.6.2010, Страна : А18 

 
Колективни центри затварају се уз финансијску помоћ програма „Одржање мира и 
инклузивни локални развој” 
 
Лесковац – Захваљујући заједничком програму Уједињених нација „Одржање мира и 
инклузивни локални развој“ (ПБИЛД), интерно расељеним лицима у мотелу 
„Атина“, последњем колективном центру на подручју града Лесковца у којем је 
уточиште нашло 67 лица, на располагању су три могућности за проналажење трајног 
смештаја у Србији. Из средстава шпанског Фонда за достизање миленијумских 
циљева развоја ПБИЛД је обезбедио три пакета помоћи интерно расељеним лицима 
за Лесковац, али и друга места на југу Србије, посебно за Бујановац. 
Први пакет је тзв. пикап који се спроводи у сарадњи са италијанском организацијом 
Интерсос. Реч је о новчаној помоћи од 40.000 динара по члану породице, при чему 
укупан износ не прелази 160.000 динара по породици. Пошто је реч о једнократној 
помоћи, „пикап” дозвољава расељеним лицима да део помоћи приме у новцу, а део у 
роби, под условом да су напустила колективни центар. 
Други пакет, који се реализује у сарадњи са ПБИЛД-овим партнером – невладином 
организацијом Визија, дозвољава интерно расељеним лицима без поседа изван 
Косова да откупе сеоско домаћинство било где у Србији. Услов је да то домаћинство 
задовољава критеријуме достојанственог живота (да има струју, воду) и да је легално или 
да је у поступку легализације. Корисницима ће бити обезбеђено до 620.000 динара. 
Породица која се одлучи за овај пакет има право и на помоћ у роби у вредности до 
80.000 динара. 
Најзад, трећи пакет омогућава станарима колективних центара који су започели 
градњу или желе да реновирају своје куће да приме помоћ у виду грађевинског 
материјала у износу који процене представници Данског савета за избеглице који су 
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такође партнер ПБИЛД програма. Све опције подразумевају поседовање одговарајуће 
документације. Невладина организација Праксис ће свим заинтересованима за било коју 
од три опције обезбедити бесплатну правну помоћ за имовинска питања и лична 
докумената. Праксис ће обезбедити бесплатан правни савет и интерно расељеним лицима 
која се нису определила ни за једну од понуђених опција. 
Сва три пакета помоћи обезбеђена кроз ПБИЛД програм на располагању су интерно 
расељенима у Јабланичком и Пчињском округу до јуна 2011. године. Канцеларија 
ПБИЛД-а је у Бујановцу, а сви заинтересовани могу да добију обавештења на телефон 
017/654–705. 
Како за „Политику“ истиче Дијана Елиот из ПБИЛД програма, уколико се за ова три 
пакета не јави довољан број заинтересованих из колективних центара, помоћ ће бити 
понуђена расељеним лицима која се налазе у приватном смештају. 
На подручју Јабланичког и Пчињског округа тренутно има једанаест колективних центара 
(пет у Врању, четири у Бујановцу и по један у Лесковцу и Власотинцу).  
Према подацима УНХЦР-а, на територији ова два округа налази се око 19.000 расељених 
особа, што је десет одсто укупно расељених у Србији. Само на подручју Лесковца је више 
од пет хиљада расељених. 
 
 

ИЛИЋ НЕНАМЕНСКИ  ПОТРОШИО10 МИЛИОНА ЕВРА 
Блиц, Датум : 23.6.2010, Страна : 2 

 
Бивша влада оставила избеглице 
 
Банка за развој Савета Европе поручила Влади да повлачи преостали део кредита 
 
Почетком 2004. године Банка за развој Савета Европе одобрила је републичкој влади 
кредит од 20 милиона евра за трајну интеграцију избеглих и прогнаних лица на 
подручју наше земље. Према кредитном споразуму банке и  владе (ЦЕБ број 12221), 
прича за „Блиц“ помоћник комесара за избеглице Републике Србије Иван Гергинов, 
требало је да се изгради око 40.000 стамбених јединица како би се трајно решило 
исто толико избегличких породица. Банка за развој Савета Европе недавно је 
поручила Влади и Комесаријату за избеглице да повлачи кредит. 
 
По том пројекту највише станова је требало да се изгради на подручју Београда и Новог 
Сада. Грађевинска цена квадратног метра у то време, како је предвиђао план 
изводљивости, требало је да буде у просеку 500 евра. Јер, наводи наш саговорник, градске 
управе требало је да давањем грађевинских парцела учествују с једном трећином. 
Заузврат, локалне заједнице, градови и општине  требало је да добију 20 одсто изграђених 
станова које би понудили тржишту на продају. А избегличке породице, прича Гергинов, 
добијале би станове на кредит с роком отплате на 20 година, с грејс периодом у првој 
години. Међутим, до данас није изграђен ниједан стан, тврди Гергинов. 
- Станоградња није никад почела јер станове је требало да гради Републичка 
дирекција за грађевинске послове, која је у међувремену приватизована - објашњава 
Гергинов, па је пола кредита, 10 милиона евра, републичка влада, односно тадашње 
министарство за капиталне инвестиције, усмерила на санацију клизишта у западној 
Србији и решавање стамбених проблема након поплава у Банату. 
Пошто преостали део кредитног новца већ шест година стоји неискоришћен, Банка 
за развој недавно је известила кориснике - републичку владу и Комесаријат за 
избеглице - да ће га, пошто се не користи, повући како би га усмерила тамо где је 
потребнији, наставља Гергинов. 
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-Током протекле седмице разговарао сам са представницима банке како би бар преостали 
део тих пара ипак искористили за збрињавање избеглица. Међутим, пошто је од 
реализације кредита прошло пуно времена, суочили смо се са новим тешкоћама. Пре три 
године са претходном градоначелницом Новог Сада Мајом Гојковић Комесаријат је 
потписао споразум о додељивању локације за градњу станова. А пре годину и по са 
градоначелником Игором Павличићем потписали смо меморандум о разумевању, 
према којем је Нови Сад требало да нам додели локацију површине од 35 ари, на 
којој је требало да се гради 150 станова, од чега је граду требало да припадне 30 
станова по цени од 550 евра по квадрату.  
Будући да је цена градње од тада драстично повећана, недавно нас је Сања Стојановић, 
члан Градског већа Новог Сада, обавестила да због пробијања свих рокова и 
економске кризе одустају од тог пројекта. Сличну судбину доживео је и пројекат 
станоградње у Београду, па нам се лако може десити да останемо и без преосталих 10 
милиона евра, односно да их због некоришћења кредитор повуче - наводи Иван 
Гергинов.  
У Градском већу Новог Сада његову тврдњу потврђују и кажу да су били вољни да 
доделом грађевинског земљишта у Ветернику, тик уз Цептер насеље, учествују у 
суфинансирању градње, али да су због  пробијања свих уговорених рокова, новонастале 
финансијске кризе и поскупљења станоградње приморани да одустану.  
Међутим, у странкама бившег председника владе Војислава Коштунице (ДСС) и 
комесара за избеглице из тог  времена Драгише Дабетића кажу да је све то није 
тачно, већ да се ради о „ујдурми садашње владајуће коалиције ПУПС-а, у чијој је 
надлежности садашњи Комесаријат за избеглице“. 
 
 

ИЛИЋ: КРЕДИТ ПРЕИМЕНОВАН 
Блиц, Датум : 23.6.2010, Страна : 2 

 
Бивши министар за капиталне инвестиције Велимир Илић каже за „Блиц“ да су „све 
одобрене кредитне линије потрошене“ и да ништа није остало неискоришћено, као и 
да комплетна документација постоји у министарству. 
- Новац добијен по споразуму ЦЕБ број 12221 је потрошен, и то првих десет милиона 
евра за санацију клизишта на путевима, а других десет милиона за елементарне 
непогоде. Тај кредит је преименован. Станови за избеглице грађени су из програма 
Хабитас, а не од овог новца. Сећам се да је стално био неки сукоб између 
Комесаријата и неких невладиних организација које су биле против програма 
Хабитас - каже Илић за „Блиц“. 
 
 

ФЕЈТ: ПРИШТИНА ЗА ДИЈАЛОГ СА БЕОГРАДОМ, АЛИ НЕ О СТАТУСУ 
Преглед, Датум : 23.6.2010, Страна : 2 

 
Брисел  
Специјални изасланик Европске уније на Косову Питер Фејт оценио је јуче у 
Бриселу да очекивано „саветодавно мишљење“ Међународног суда правде може 
довести до „већих контаката“ Београда и Приштине. Али је предочио и да власти у 
Приштини не желе расправу о статусу и подели Косова.  
Фејт је, у излагању и расправи с посланицима Спољнополитичког одбора ЕП, ставио до 
знања да он не може доносити суд о мишљењу суда у Хагу, али је закључио да Београд и 
власти у Приштини то мишљење „треба да виде као прилику за дијалог отвореним 
питањима за које имају заједнички интерес да их решавају“. Косово је „јасно европски 
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изазов“, али ЕУ има и све могућности да обезбеди кретање Косова ка укључивању у 
Европу, оценио је специјални изасланик ЕУ.  
Фејт је снажно подвукао да би Срби на Косову морали имати јасну аутономију, у 
сагласности с планом Мартија Ахтисарија. А, како је истакао, Европска унија је у 
најбољем положају да олакша тај дијалог зато што има „много могућности да 
подстакне и инструменте да помогне двема странама да покрену и одрже постепено 
напредујућу везу“.  
Словеначки посланик Зоран Талер је у расправи изнео да српска влада наглашава да 
„све док статусно питање није решено, ни велики број питања се не решава као што 
је, рецимо, заштита културног и верског наслеђа, заштита људских права, заштита 
имовинско-власничких права, повратак избеглица и расељених лица“.  
Посланик немачких демохришћана Бернд Поселт је оценио да је неостварив 
повратак на стање пре независности Косова и да би подела Косова имала последице 
по суседне државе, док би „враћање Косова у састав Србије значио рат“.  Фејт је 
изнео тврдњу да су владе у Београду и Приштини показале спремност за разговор што је 
показао „веома умешно организован сарајевски састанак“ ЕУ - Западни Балкан.  



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 24.06.2010. год. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 24.6.2010, Страна : 8 

 
ВАЉЕВО  
 
Избегла и интерно расељена лица у Ваљеву могу остварити право на једнократну и 
бесповратну помоћ за економско оснаживање породице. Захтев за остваривање права 
на ову помоћ избеглице могу поднети од 1. до 15. јула, а информације о условима 
могу добити у локалном Повереништву за избеглице у Ваљеву. 
 
 

ДАЧИЋ У АУСТРИЈИ 
Курир, Датум : 24.6.2010, Страна : 5 

 
БЕОГРАД - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић и министарка унутрашњих 
послова Аустрије Марија Фектер потписаће у петак у Београду билатерални 
протокол о спровођењу Споразума о реадмисији. Јединствени споразум о реадмисији 
између Србије и Европске уније, којим је предвиђен повратак држављана Србије из 
европских земаља у матицу, ступио је на снагу 1. јануара 2008. године. 
 
 

ГУБИТНИК 
Блиц, Датум : 24.6.2010, Страна : 2 

 
Велимир Илић 
бивши министар за инфраструктуру 
 
Ненаменски потрошено 10 милиона евра које је Банка за развој Савета Европе 
доделила Србији за изградњу станова за избеглице 
 
 

СРАТЕГИЈА ЗА ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦА 
Дневник, Датум : 24.6.2010, Страна : 23 

 
Б О С Н А И Х Е Р Ц Е Г О В И Н А 
 
САРАЈЕВО: Канцеларија високог представника у БиХ (ОХР) и УНХЦР позвали су 
парламентарце у БиХ да данас на седници Дома народа Парламентарне скупштине 
БиХ усвоје ревидирану стратегију о повратку избеглица.  
Представници међународних институција су истакли потребу да се постигне договор о 
таквој стратегији, "јер су петнаест година након Дејтона проблеми са којима се 
сусрећу расељене особе и даље више него очигледни, а за око 113.000 интерно 
расељених особа и даље је потребно наћи трајно решење". Прошле седмице су 
представници Заступничког дома Парламента БиХ усвојили ревидирану Стратегију 
спровођења Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума о повратку избеглица. ОХР и 
УНХЦР су поздравили усвајање одлуке и позвали Дом народа да поступи исто.  
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"Стратегија представља свеобухватни оквир за постизање потребних трајних 
решења за преостале интерно расељене особе у БиХ будући да садржи мере неопходне 
за подршку одрживом повратку и препознаје потребу да се подржи локална 
интеграција оних расељених особа које се не могу вратити, укључујући и адекватну 
компензацију уместо повратка", саопштено је из ОХР-а.  
Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш изразио је подршку усвајању 
Стратегије током посете БиХ у августу прошле године, а Европска комисија је у свом 
годишњем Извештају о оствареном напретку истакла да Стратегија представља значајан 
корак ка окончању процеса повратка у земљи. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 25.06.2010. год. 
 
 

ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
Дневник, Датум : 25.6.2010, Страна : 6 

 
Интерно расељеним лицима у колективним центрима на југу Србије понуђено је, 
кроз нови заједнички програм УН, да пронађу трајни и достојанствен смештај у 
Србији. 
Програм се односи на особе смештене у колективном центру у мотелу „Атина“, 
једином преосталом на подручју Лесковца, и онима који су смештени у четири таква 
објекта у Бујановцу. Њима је невладина организацја „Праксис“ понудила бесплатну 
правну помоћ при прибављању неопходне документације за конкурисање за неку од 
три понуђене варијанте за трајно решавање смештаја у Србији. 
Први пакет помоћи је такозвани ПИКАП, у износу од 40.000 динара по члану 
породице. Укупан износ не прелази 160.000 динара по породици. Други пакет 
дозвољава интерно расељеним лицима без поседа изван Косова да откупе сеоско 
домаћинство било где у Србији. Трећи пакет омогућава станарима колективних 
центара, који су започ ели градњу или желе да реновирају своју кућу, да приме 
помоћ у грађевинском материјалу у износу који процене представници Данског 
савета за избеглице. 
 
 

СПЦ: ФЕЈТ НИЈЕ НИ СПОМЕНУО ПОВРАТАК ПРОГНАНИХ 
Политика, Датум : 25.6.2010, Страна : А5 

 
Свети архијерејски синод разочаран је приказом ситуације на Космету који је изнео 
Питер Фејт, шеф мисије ЕУ на Косову, пред Европском парламентом у уторак, 
саопштила је јуче Српска православна црква.  
У писму шефу Канцеларије високог представника за спољну политику и безбедност 
ЕУ у Србији Питеру Соренсену, Синод је изразио разочарање што Фејт у свом 
обраћању ниједном речју није поменуо неопходност повратка више од 200.000 
прогнаних, реституцију црквене и друге имовине, проблеме у остваривању 
имовинских права повратника, заштиту од етничке дискриминације, потребу за 
већом безбедношћу, нарочито светиња СПЦ.  
„Оваква небрига и озбиљни пропусти изазивају озбиљну забринутост и доводе у питање 
поверење у искрене намере Мисије Европске уније на овим просторима“, истиче се у 
саопштењу. Синод је навео и да ће убудуће све одлуке у вези са горућим питањима на 
Космету бити доношене „у пуној координацији саборних тела наше Цркве и подручне 
епархије“, у складу са Уставом Србије и међународним конвенцијама, првенствено са 
Резолуцијом 1244.  
Синод је дубоко забринут и због погрешног превода на српски језик једног дела обраћања 
шефа мисије ЕУ на Космету. Фејтова оцена да је „транзиција СПЦ према умеренијем 
приступу на Косову позитивна”, неправилно је преведена и требало би да гласи: 
„транзиција СПЦ према умеренијем приступу по питању Косова“.  
У саопштењу СПЦ наводи се да „разлика између ’умеренијег приступа (понашања) на 
Косову’ и ’умеренијег приступа по питању Косова’ (да ли по питању статуса?) веома је 
велика и представља грубу грешку“, због које је патријарх Иринеј тражио јавну исправку 
и извињење Канцеларије ЕУ. 
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ОСНИВА СЕ ТЕСЛА БАНКА 
Вечерње Новости, Датум : 25.6.2010, Страна : 6 

 
НОВИ САД - Председник Владе Војводине Бојан Пајтић и председник Српског 
националног већа у Хрватској Милорад Пуповац потписали су јуче у Новом Саду 
Споразум о сарадњи, који представља први корак ка оснивању Тесла банке са 
седиштем у Загребу. 
Будућа развојна банка имаће задатак да повољним кредитима и логистичком 
подршком омогући одржив повратак српских избеглица које желе да се врате у своја 
родна места у Хрватској и ту обезбеде егзистенцију за себе и своје породице, а 
покрајинска влада ће, преко Фонда за развој Војводине, с милион и по евра постати 
први акционар. 
Тесла банка би требало да се формира током јесени, а да почне да ради почетком идуће 
године. 
 
 

ПРОТОКОЛ О РЕАДМИСИЈИ 
Курир, Датум : 25.6.2010, Страна : 5 

 
БЕОГРАД - Заменик премијера и министар унутрашњих послова Србије Ивица 
Дачић и министарка унутрашњих послова Аустрије Марија Фектер потписаће данас 
у Београду билатерални протокол о спровођењу Споразума о реадмисији. 
 
 

ПОСЕТА АМБАСАДОРКЕ САД 
Данас – Браничево, Датум : 25.6.2010, Страна : 5 

 
Поводом светскг Дана избеглица 
 
Поводом Светског дана избеглица општину Петровац на Млави у чевртак, 17. јуна је 
посетила амбасадорка САД у нашој земљи Мери Ворлик, заједно са Едуардом 
Арболедом шефом представништва УНХЦР за Србију и Данијелом Поповић Роко 
заменицом комесара за избеглице Републике Србије.  
Госте је у бившем колективном центру Касарна, испред недавно саграђене зграде за 
избеглице дочекао, председник општине Петровац на Млави Радиша Драгојевић са 
сарадницима и пожелео им добродошлицу. Као што је и предвиђено протоколом посете 
гости су заједно са домаћинима обишли неколико избегличких породица које су 
смештене у нове станове изграђене уз помоћ америчке Владе која је донирала 700 
хиљада долара. 
По завршетку посете избегличким породицама гости су дочекани у згради СО Петровац 
на Млави. После краћег пријема код председника општине Радише Драгојевића у Малој 
сали СО уприличена је конференција за штампу. Радиша Драгојевић је у име општине и у 
име породица које су збринуте, захвалио Влади САДа за указану помоћ, и набројао шта је 
све у овој општини урађено на помоћи и збрињавању избеглих и расељених лица. У две 
зграде нагласио је председник Драгојевић, збринуто је трајно 44 породице а више њих је 
добило помоћ за изградњу кућа и друге врсте помоћи. Ова општина ће и даље бити уз 
породице које чекају на решавање свог статуса, рекао је такође . 
Едуардо Арболеда шеф Канцеларије УНХЦРа у Србији је говорио после краћег филма о 
хуманитарним активностима Анђелине Џоли која је амбасадор добре воље при УНХЦРу, 
о великом проблемима са којима се суочава преко 43 милиона људи у свету који су 
избеглице и којима ова светска хуманитарна организација пружа помоћ. Он је позвао 
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присутне медије да поводом 20. јуна Светског дана избелица помогну да се проблем на 
прави начин представи јавности.  
Петровачка опоштина је блистав пример доброг духа и сарадње како је нагласио 
Арболеда. Посебно је указао на потребу да се и у Србији до краја реши проблем 
избеглих и расељених лица и у томе обећао помоћ УНХЦРа. 
Амбасадорка САДа Мери Ворлик је изразила велико задовољство што се у Петровцу 
на овакав начин обележава Светски дан избеглица и нагласила да је овај град, 
управо право место за то. Њени утисци после обиласка породица које су се уселиле у 
нове станове су повољни, а посебно је истакла велику помоћ петровачке општине у 
изградњи инфратсруктуре и обезбеђењу земљишта за изградњу и других услова. Србија 
има највећи проблем избеглица у Европи нагласила је амбасадорка Ворлик и 
обећала и убудуће подршку Владе САДа и америчког народа у решавању овог 
хуманитарног проблема, као и у остварењу права ових људи на добровољан и 
безбедан повратак у крајеве одакле су морали да се иселе. 
 
 

СРЦЕ ПУНО ЗАВИЧАЈА 
Данас – Браничево, Датум : 25.6.2010, Страна : 3 

 
Стојан Шенк из Минхена до сада допремио 30 шлепера хуманитарне помоћи у 
Голубац  
 
Стојан Шенк из Барича код Голупца  за житеље у завичају допремио помоћ вредну 
око 150 хиљада евра - Ових дана стигла је нова пошиљка од десет тона помоћи за 
Спортски савез општине Голубац, православну цркву у Баричу и Црвени крст 
Голубац 
 
Голубац - За последњих пет година чланови хуманитарне организације ‘’За више 
солидарности и пријатељства међу народима’’ из немачког града Минхена, на челу са 
Стојаном Шенком, чији је отац из Барича код Голупца, допремили су 30 шлепера 
хуманитарне помоћи Црвеном крсту општине Голубац, здраственим, културним, 
образовним, спортским и другим установама, али и појединцима. Последња помоћ је 
стигла за Спортски савез Голубац, православну цркву у Баричу и Црвени крст Голубац. 
Укупна вредност  30 шлепера хуманитарне помоћи је око 150 хиљада евра. Дародавци су 
немачки грађани, од којих су многи власници фабрика и болница. Сви они увек су 
показивали спремност да се одазову позивима Стојана, или су сами иницирали акције. 
Ипак, главни покретачи и организатори били су Стојан и председник ове организације 
Томас Кринг. Стојан је са својим оцем Борисавом пре 40 година отишао у Немачку, где је 
и данас са својом породицом, а нешто више од годину дана је и уживалац немачке пензије. 
Никад није заборавио своју домовину, у коју често долази,помажујући јој од срца.  
- Једини мотив ми је да помогнем онима којима је то потребно. Наша организација броји 
око 180 чланова и помаже народу целе Европе. Као Србин настојим да прикупим и 
донесем све што је овом крају,овим људима,овој општини потребно.  
Желим да помогнем нашем  народу. То је моја дугорочна обавеза, каже Стојан.  По 
његовим речима, 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 је на реч,и 
никад није окаљао образ.  
Хуманитарна помоћ до сада је стизала до Дома здравља у Голупцу,манастира 
Тумане, православне цркве у Баричу, основних школа у Браничеву и Баричу, хотела 
‘’Голубачки град’’, до дечје установе ‘’Ласта’’, Организације пензионера, Јавног 
комуналног предузећа ‘’Голубац’’, Месне заједнице Клење и расељених и избеглих 
лица које бораве на овом подручју.  
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Ова помоћ стизала је у медицинској и другој опреми, лековима, санитетском материјалу, 
креветима, канцеларијском инвентару,опреми за централно грејање, постељини, 
средствима за хигијену...   
За све што је до сада урадио за житеље голубачког краја Скупштина општине Голубац га 
је пре пет година наградила Плакетом-највећим општинским признањем. 
 
 

НОМАДИ ИЗ НАШЕГ СОКАКА 
Печат, Датум : 25.6.2010, Страна : 18 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
Шта говори чињеница да је Србија прва земља у Европи по броју избеглица, колико 
ће нови закон о интерно расељеним лицима променити филозофију да је 
избеглиштво бег у нигде, те да ли је на делу интеграција или нешто друго? 
 
Избегличка историја Срба никада није написана. Или, ако је негде има, онда је то у 
фрагментима опште историје српске државе и њеног народа. Од прве сеобе са Косова 
на челу са патријархом Арсенијем Чарнојевићем, преко сталних пребега под отоманском 
империјом до солунског избеглишта војске, владе и народа у Првом светском рату и 
збегова у Другом светском рату исписана је избегличка епопеја.  
Ништа мање драматична од две хиљаде година лутања јеврејског народа. Али никада се 
до ових времена избегличка трагедија није сручила на Србију тако снажно, тако 
недвосмислено, тако изричито и толико дуго. Чак је и лексика српског језика обогаћена 
новим цинизмом: интерно расељени! 
 
НОЋ КАДА СУ ЛЕТЕЛИ КРОВОВИ 
 
И док поводом Међународног дана избеглица, мост на реци Ибар који дели Косовску 
Митровицу, сврставамо тик уз њујоршки облакодер Емпајер стејт билдинг и Колосеум у 
Риму, осветљавајући га плавом бојом, у Крњевцима код Старе Пазове дешавала се 
избегличка драма. У мраку, без електричне енергије. И можда баш док је генерални 
секретар УН Бан Кимун изговарао историјске речи да избеглице „не смеју да буду 
лишене своје будућности“, у селу Крњевци код Старе Пазове летели су кровови са 
импровизованих кућа. 
Вест о животу у оваквим околностима потиснута је чином дотеривања новог Закона 
о избеглицама и изјавама званичника које су се нашле у јавном дискурсу, а које 
говоре о смањеном броју колективних центара и утабаном путу ка интеграцији 
избеглица. 
Раденко Попић из Удружења избеглица Војводине наводи да се из буџета Србије за 
избегла лица дневно по особи издваја 50 динара и да у таквим околностима, а без 
озбиљног ангажовања више министарстава, проблем интеграције остаје на нивоу 
реторичке фигуре политичара. 
 
И можда баш док је генерални секретар УН Бан Ки Мун изговарао историјске речи да 
избеглице „не смеју да буду лишене своје будућности“, у селу Крњевци код Старе Пазове 
летели су кровови са импровизованих кућа. 
 
„Питање интеграција избеглица могло би да се реши уколико би се за ова лица обезбедили 
неопходни кредити за смештај или за коначно решење стамбеног питања. До сада је била 
пракса да се избегличкој породици у замену за место у колективном центру понуди 120 
хиљада динара за приватни смештај. Нови Закон о избеглицама у већем делу бави се 
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проблемом решавања питања становања, али на један накарадан начин који сведочи 
да новац пореских обвезника широм света није задовољио своју намену. Наиме, 
новац за решавање стамбених питања расељеним лицима који Влада пропагира као 
свој пројекат дошао је у Србију пре пет, десет година као донација страних влада, 
које најчешће и не знају на који начин се троше њихова средства. Сада овим законом 
држава је за почетак себе прогласила власником ове помоћи, регулисала да станови 
које избеглице могу добити по повољним ценама и уз кредитно задужење у коначној 
верзији могу постати и власништво ових закупаца“, наводи Попић. 
Представници Коалиције удружења избеглица у Србији поводом доношења овог 
закона изнели су став да је реч о дискриминацији, јер је њим предвиђено право на 
откуп станова за 2.800 расељених лица док 530 породица из Ниша, Ваљева, Чачка, 
Краљева, Крагујевца, Панчева и Старе Пазове, стан могу користити само на 
одређено време. 
Питање избеглица овим законом се не решава. Због ратови вођених у земљама бивше 
Југославије, раних деведесетих у Србији је боравило око милион избеглица. И на почетку 
новог века у такозвану „ужу Србију“ (како је злурадо крстила бирократија умируће 
Југославије), стигло је око више десетина хиљада Срба са Косова и Метохије. Али 
задржимо се на питању избеглица из Хрватске, њих је, наиме, највише регистровано у 
Србији. 
Довољно је погледати попис српског становништва из Хрватске у време бивше 
Југославије и упоредити га са данашњом статистикама, па закључити да упркос 
милостивом руковању званичника ове две земље питање избеглица нису решиле ни 
Дејтронским споразумом нити Сарајевском декларацијом. 
Као такво ово питање, сматра Попић, остаје као баласт и озбиљна претња. „Ако је Босна 
успела да врати 95 одсто имовине избеглим лицима из ове бивше републике, зашто то 
исто није пошло Хрватској за руком која је ближа ЕУ, те какав је однос Међународне 
заједнице према тој чињеници. И док УНХЦР у свом извештају напомиње да се у 
њиховој организацији у Хрватску вратило на хиљаде људи, ја понављам да 
избеглице нису задовољне њиховим радом, свестан да свака критика упућена таквој 
организацији значи јерес, по принципу код кога је врећа пара, те и не дирај“. 
 
А НЕКО РЕЧЕ ДА СМО КСЕНОФОБИЧНИ 
 
Неколико година после доласка избеглица из Хрватске уредбама Европске уније о 
повратку емиграната, махом Рома и муслимана Бошњака у матичне земље, у Србију 
стиже нови талас од неколико десетина хиљада бескућника. На тај начин у Србији је 
створен, један до тада незапамћених сабирних центара, па тако Србија постаје 
држава са највећим бројем избеглица у односу на број становника.  
Парадокс или не, тек реч је о држави и народу који, захваљујући суровој пропаганди 
протекле две деценије, бива обележен као геноцидан и ксенофобичан. Чудно, а Србија је 
препуна избегле браће Рома и Бошњака са Косова којима на памет не пада да се врате и 
живе са Албанцима. Из буџета Србије уредно се издваја новац за њихово збрињавање и 
нову социјализацију. Стално страхујемо да ће стране хуманитарне организације отићи 
услед таквих околности. 
По броју избеглих и расељених Србија је прва у Европи, а пета у свету међу земљама са 
продуженом избегличком кризом. Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора недавно су се 
обавезале да ће коначно усагласити статистичке податке и до краја године урадити 
заједнички пројекат којим би се коначно затворило избегличко поглавље на Балкану. 
Тренутно  86.000 избеглих у Србији има статус избеглица, а остали, њих око 250.000, има 
српске личне карте. 
Али, ни дугогодишњи присуство УХНЦР, нити других организација глобалног милосрђа, 
нису помогли да Србија скине са својих леђа терет масовног избеглиштва. Владајуће 
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коалиције примењивале су методу такозване репартиције (повратак кући), интеграције у 
срединама у којима избеглице иначе живе и помагање око одласка у неке треће земље. 
Ни то није решило проблем. 
Али, што су се више српске владе и политичке коалиције на власти трудиле да овај 
проблем реше, то их је бирократија из Брисела све више притискала да раде на пројектима 
подизања међуетничке сарадње, толеранције, разумевања и других облика прилагођавања 
чињеници да су избеглице у Србији све мање избеглице.  
Тако је циљ скоро остварен. Оне које такозвана Европа не жели у свом дворишту, 
Србији намеће као обавезу. На сцени је нова прерасподела сиромаштва, а у мери у 
којој то Србија поднесе, глобални тутор даће овој напаћеној земљи за право да себе 
види у неком комонвелту повлашћених. Је ли у питању сан или јава, знаће се 
ускоро… 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 26.06.2010. год. 
 
 

КЉУЧЕВИ У ЈУЛУ 
Вечерње Новости, Датум : 26.6.2010, Страна : 20 

 
КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ 
 
ОЏАЦИ - После пуних 12 година подстанарског стажа, ускоро ће стамбене проблеме 
решити девет избегличких породица које су уточиште нашле у општини Оџаци. 
Њима је у решавању овог проблема са 150.000 евра помогао италијански ”Интерсос”. 
Ова хуманитарна организација ће купити монтажне куће величине 47 квадрата и 
платити њихово монтирање, што износи око 16.000 евра по једној породици. 
У решавање ових проблема, укључила се и локална самоуправа која им је по врло 
повољним условима обезбедила куповину плацева од 10 ари које су платили само 
7.000 динара. Општина се обавезала и да их комунално опреми. 
Овај пројекат биће окончан најкасније до краја јула, када ће власницима кућа бити 
уручени кључеви. Шест кућа ће бити монтирано у Бачком Грачацу, а по једна у Оџацима, 
Српском Милетићу и Раткову. 
Наставићемо да решавамо стамбене проблеме преосталих 70-ак породица које немају 
одговарајући смештај. У плану нам је да до краја године кров обезбедимо за још 50-ак 
породица - истиче Душан Плећаш, општински повереник за избегле и прогнане. 
 
 

НАКНАДНА РЕГИСТРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЧКА ОБАВЕЗА 
Дневник, Датум : 26.6.2010, Страна : 10 

 
 У КАРЛОВЦИМА ПРИМАЈУ ЗАХТЕВЕ ДО 14. АВГУСТА 
 
Избеглице из Сремских Карловаца које имају беле избегличке легитимације треба до 
14. августа да поднесу захтев за накнадну регистрацију како би добили нове (плаве) 
легитимације.  
У противном, престаће им статус избеглице. Они треба да се обрате повереништву за 
избеглице у Магистрату, где ће моћи да провере да ли су се регистровали 2004/05. 
године. Уколико им те године није укинут или потврђен статус избеглице, потребно 
је да попуне плави образац, који ће са фотокопијом легитимације бити прослеђен 
Комесаријату за избеглице. После ове регистрације, статус избеглице више неће бити 
ником признат, осим деци из таквих породица. 
 
 

РАСЕЉЕНИМА КУЋЕ НА СЕЛУ 
Блиц – Србија, Датум : 26.6.2010, Страна : 5 

 
ЛЕСКОВАЦ 
Колективни центар у депадансу мотела „Атина“ у Лесковцу требало би ускоро да 
буде угашен јер УН, преко програма ПБИЛД, расељеним и избеглим особама нуди 
пет пакета помоћи, међу којима и откуп сеоских домаћинстава било где у Србији, 
под условом да у кућама има струје и воде и да су објекти легализовани.  
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Корсницима таквих кућа биће обезбеђено и по 620 хиљада динара, као и право на помоћ у 
роби вредној 80 хиљада динара. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ У МРАКУ 
Вечерње Новости, Датум : 26.6.2010, Страна : 5 

 
 
КОСОВСКА ЕЛЕКТРОКОРПОРАЦИЈА ИСКЉУЧИЛА СТРУЈУ 
 
КОСОВСКА електрокорпорација искључила је струју колективним центрима у 
Штрпцу, у којима је смештено око 300 избеглих и расељених лица.  
По речима Драгише Кузмановића, директора ових центара, струја је искључена 
одмаралишту Лахор, згради Електрокосмета и још три објекта у којима су смештени 
избегли и расељени. КЕК за поновни прикључак траже да се уплати аконтација од 
2.000 евра. 
 
 

ОКО 500 ГРАЂАНА СРБИЈЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ ВРАЋЕНО ИЗ АУСТРИЈЕ 
Данас, Датум : 26.6.2010, Страна : 4 

 
Београд - У протекле две године око 500 грађана Србије враћено је из Аустрије на 
основу Споразума о реадмисији потписаног са Европском унијом, рекао је јуче 
министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић, након потписивања Протокола 
о спровођењу споразума о реадмисији  са министарком унутрашњих послова 
Аустрије Маријом Фектер.  
Министарка Фектер је нагласила да у Аустрији није било „негативних тенденција“ након 
визне либерализације са Србијом, као и да је смањена стопа криминала и илегалних 
миграција. Она је додала да скоро више уопште нема подносилаца захтева за азил из 
Србије. Како је објаснила, трећина грађана Србије, којима је одбијен захтев за азил, 
депортована је у Србију, док се остатак добровољно вратио. Према њеној оцени, сарадња 
са полицијом Србије је изузетно добра, посебно у области борбе против организованог 
криминала, спречавању „прања“ новца и покушаја убистава.  
Министар Дачић је нагласио да Србију радује смањење стопе криминалитета у Аустрији у 
којој су учествовали грађани Србије или људи који су пореклом са ових простора. Као 
примере успешне сарадње полиција Србије и Аустрије, Дачић је навео акције „Шумадија“, 
у којој је откривено фалсификовање новца, и „Тиса“, акција спречавања илегалне 
миграције из Србије у ЕУ.  
Министри су најавили да се у септембру у Бечу отвара Међународна антикорупцијска 
академија, под окриљем УН, на којој ће учествовати и Србија. Након потписивања 
Протокола министри су посетили базу Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), где 
су присуствовали делу обуке њених припадника. 
 
 

ИЗБЕГЛИ И ПОБЕГЛИ 
Правда, Датум : 26.6.2010, Страна : 5 

 
СА ВОЈНЕ ОСМАТРАЧНИЦЕ 
 
Главна, најмобилнија и најборбенија снага наше стратегије у одбрани КиМ данас су 
избеглице (200.000), њихов повратак, јер би то битно променило однос снага на 
терену у нашу корист и омогућило, уколико до тога дође, ефикаснију употребу и 
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ангажовање и других снага (војска, полиција, привредни и културни субјекти, 
дијаспора итд). Избегли су битан чинилац борбе за КиМ. Држава ту снагу не 
употребљава, а, како изгледа, и неће. Власт их је умртвила, пасивизирала.  
Гледа их као терет, бригу. Фразом „о одрживом повратку“ замајава нацију, јер је сваки 
повратак одржив ако смо спремни да се суочимо са свим његовим опасностима и 
опстанемо на своме. Они који се враћају, чине то самоиницијативно (Жач). Све говори да 
нема озбиљног разматрања стратегије одбране у Србији. 
Шта је у питању? Очито да данашњој власти није стало до Косова. Оно јој је камен око 
врата, док плива ка обећаној земљи (ЕУ). Зато наставља да са својом пропагандном 
машинеријом разара патриотску свест становништва о могућности отпора завојевачима и 
сугерира му да је Косово одавно изгубљено (неки у томе иду чак до Тита), и да га треба 
што пре заборавити. О Косову се службено све мање говори. Тако државни секретар у МО 
Душан Спасојевић уверава наше „партнере“ у НАТО (полазници Краљевског колеџа 
одбране из Велике Британије) да су приоритети ВС „повећано ангажовање у 
мултинационалним операцијама, активно учешће у програму Партнерство за мир и јачање 
регионалних капацитета МО и ВС“. Косова нигде, ни од корова! 
Нису сви Срби избегли из покрајине. Има их, и то не мало, који су побегли. Они су 
продали своје куће и имања, станове у покрајини (за добре паре!) и здимили ка 
Београду. Добили су паре, а изгубили душу и име. Носе ореол страдалника, 
најватреније су „патриоте“ у матици, заговорници мржње према албанској 
народности и противници заједничког живота са њом. Бежанију са Косова правдају 
измишљотином да је то због „оне проалбанске и антисрпске политике с краја педесетих па 
до краја осамдесетих прошлог века“. Њихов став кореспондира са ставом Владе. 
Анационалност државне политике у односу на Косово одсликава и држање војске. Док 
Тачијеви гардисти ватром из аутоматског оружја туку преко глава Жачана повратника, 
најављујући им тако шта их на крају чека, припадници Гардијског батаљона ВС изводе 
атрактивне вежбе са пушком, односно „егзирцир“ на Панчевачком карневалу и забављају 
децу и доконе грађане, као и нашу и страну елиту. Шта би са оном славном Милошевом и 
Титовом гардом, створеном још пре 180 година? 
Све је више косовских бегунаца и међу нама – „пета колона“ у Србији никада дужа! Народ 
који је вековима био етички оријентир света, налази се пред моралном катастрофом – да 
прода парче сопствене земље богатој Америци. К’о некад Русија Аљаску. Ипак, онај ко 
познаје српски народ, зна да до те катастрофе неће доћи. Прорадиће српски вулкан. Неће 
му бити први пут – под његовим пепелом леже кости давних и недавних освајача и 
петоколонаша. Тешка је српска земља за уљезе и издајнике! 
 
Гренерал Стеван Мирковић 
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ПОВРАТАК НА ОСНОВУ РЕАДМИСИЈЕ 

Курир, Датум : 27.6.2010, Страна : 4 
 
Комесар за избеглице 
 
БЕОГРАД - Комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић изјавио је јуче да у Србији 
тренутно живи 86.000 избеглица и 210.000 интерно расељених, а да ће у наредном 
периоду од 100.000 до 150.000 особа по основу споразума о реадмисији бити враћено из 
29 европских земаља. 
Цуцић је, обраћајући се учесницима петог састанка сталних одбора Парламентарне 
скупштине Медитерана, чији је домаћин Скупштина Србије, казао да је повратак 
особа, која ће у Србију бити враћена по основу споразума о реадмисији, тежак и 
болан процес, али да „Србија успева да с тим изађе на крај“. 
 
 

УКЉУЧЕНА СТРУЈА 
Вечерње Новости, Датум : 27.6.2010, Страна : 4 

 
КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТАР У ШТРПЦУ НА КОСМЕТУ  
 
ШТРПЦЕ - После дводневног искључења, Косовска електроенергетска корпорација 
укључила је струју колективним центрима у Штрпцу на Космету, у којима борави 
око 500 избеглих и расељених лица.  
По речима Звонка Михајловића, председника српске општине Штрпце, дуг, који је 
износио нешто више од хиљаду евра, уплатила је управа „Лахора“, једног од пет 
објеката у којима су смештени расељени, али да очекују од Комесаријата за избеглице 
или других надлежних органа да им рефундирају овај новац. 
 
 

РЕАДМИСИЈА ВРАЋА 150.000 ЉУДИ У СРБИЈУ 
Блиц, Датум : 27.6.2010, Страна : 2 

 
У Србији тренутно живи 86.000 избеглица и 210.000 интерно расељених, а у наредном 
периоду ће од 100.000 до 150.000 особа бити враћено по основу споразума о реадмисији из 
29 европских земаља, изјавио је Комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић. 
 
Он је, обраћајући се учесницима петог састанка сталних одбора Парламентарне 
скупштине Медитерана (ПСМ), чији је домаћин Скупштина Србије, казао да је повратак 
особа које ће у Србију бити враћена по основу споразума о реадмисији, тежак и болан 
процес, али да „Србија успева да с тиме изађе на крај“. 
Повратак избеглица и интерно расељених на своја огњишта далеко је испод 
очекивања, а основна препрека за то јесте поврат права, рекао је Цуцић и додао да је 
БИХ у том погледу „најсветлији пример“, а да у Хрватској не постоји спремност да 
се људима врате нека од права. 
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Цуцић је учесницима скупа предочио и податке УНХЦР-а, према којима је Србија 13. на 
свету према броју интерно расељених, 12. по броју избеглица, а прва у Европи по броју 
избеглица и интерно расељених. Комесар за избеглице је напоменуо да Србија чини све 
како би тај проблем био решен, додајући да је један од начина гашење колективних 
центара. 
Према његовим речима, тренутно у Србији постоји 60 избегличких центара, а влада 
се нада да ће и они у наредном периоду бити затворени. Цуцић је изразио 
задовољство што је, како је рекао, и ЕУ препознала тај проблем и што Србији 
додељује велики део средстава из претприступних фондова за гашење колективних 
центара, односно решавање проблема њихових становника. 
 
 

НАРОДНА КУХИЊА ЗА 150 ЛОЗНИЧАНА 
Блиц, Датум : 27.6.2010, Страна : 26 

 
ЈКП “Наш дом” већ шест година свакодневно обезбеђује оброке за 150 корисника 
народне кухиње коју организује Црвени крст у Лозници, а међу њима су грађани 
који примају социјалну помоћ, материјално обезбеђење, као и особе испод границе 
сиромаштва и избеглице. Више од седам милиона динара за рад кухиње издвојено је из 
градског буџета, а Влада Србије, преко ресорног министарства, пружа тромесечну помоћ у 
животним намирницама.  
Помоћ од акције “Храна за све” умногоме доприноси квалитету и разноврсности оброка, а 
у “Нашем дому” настоје да порције буду обилније и храна коју припреме што укуснија. 
 
 

ХУМАНЕ ПАТРОЛЕ УКЛАЊАЈУ ПЕРАЧЕ ВЕТРОБРАНА 
Политика, Датум : 27.6.2010, Страна : А8 

 
Питање те деце мора се решавати у сарадњи Центра за социјални рад, МУП-а и школе, 
каже Тамара Лукшић-Орландић. – Кршење Конвенције о правима детета 
 
У организацији Центра за интеграцију младих, Секретаријата за дечју и социјалну 
заштиту и општине Нови Београд почетком јула почиње реализација пилот-пројекта 
уклањања малишана који просе или перу ветробране на раскрсницама.  
Како за „Политику” каже Љиљана Јовчић, градски секретар за дечју заштиту, посао око 
уклањања деце са улица биће поверен такозваним хуманим патролама, састављеним од 
представника невладиних организација, центара за социјални рад и полиције, а општина 
Нови Београд изабрана је због тога што се у овом делу Београда налазе највеће и 
најпрометније саобраћајнице, али и највећа нехигијенска насеља у којима живе ромски 
малишани.  
Наша саговорница истиче да су деца просјаци и перачи ветробрана саставни део социјалне 
иконографије сваке метрополе, али додаје да се рад ове деце не може правдати чињеницом 
да је просјачење део животног обрасца ромске популације, јер представља радну 
експлоатацију деце која је по нашем закону најстроже забрањена.  
Овом пројекту кумовали су трагични случајеви у којима су деца повређивана па и гинула 
под точковима возила. Недавно је тринаестогодишњи дечак, који је прао ветробране на 
семафору у Нишу, тешко повређен приликом судара аутомобила. У Београду 
својевремено је погинула ромска девојчица која је просила код Београдског сајма када је 
на њу налетео камион, а трагична судбина задесила је и младића који је прао ветробране 
на Новосадском путу, код насеља Галеника. 
Тамара Лукшић-Орландић, заменик заштитника грађана за права детета, констатује да су 
институције система посредан кривац за чињеницу да се ромска деца радно експлоатишу, 
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односно да се велики број деце предшколског и основношколског узраста налази на 
улицама на којима проси, сакупља секундарне сировине или пере ветробране на опасним 
раскрсницама.  
– Питање те деце мора се решавати у сарадњи центра за социјални рад, МУП-а и школе, а 
да би круг почео да се затвара држава мора да реагује. Треба имати на уму да велики 
број ових малишана нема лична документа, било због тога што нису пријављена 
после рођења било зато што су дошла из избеглиштва, а то их чини „невидљивим“ за 
установе система. Не постоје подаци да су радници неког центра за социјални рад 
покренули поступак против ромских родитеља за лишавање родитељског права због тога 
што они децу терају на просјачење – делимично због тога што су ова деца „невидљива” у 
очима бирократије, а добрим делом и због тога што стручњаци имају дупле стандарде 
када су ромска деца у питању и просјачење и живот на улици сматрају ромским стилом 
живота, што не сме да буде аргумент – категорична је Лукшић-Орландић. 
Домаће институције толеришу то што се ова деца налазе изван система и дозвољавају им 
да буду „невидљива”, што представља грубо кршење Конвенције о правима детета која 
налаже да свако дете има право на документ, каже наша саговорница и додаје да држава 
мора да буде „трећи“ родитељ овој деци и да им омогући да уживају у својим правима. 
Живојин Митровић, председник удружења „Ромско срце“, које је пре неколико година у 
сарадњи са саобраћајном полицијом и Управом за странце покушало да реализује пројекат 
уклањања ове деце са раскрсница, каже да је њихова пилот-студија показала да нека деца 
просе на улицама због тешке економске ситуације, а друга су део ланца трговине људима 
и нису грађани Србије.  
– Наша је идеја била да их склонимо са улица, а не да против њихових родитеља 
покренемо поступак за лишавање родитељског права и на тај начин учинимо живот ове 
деце још компликованијим. Једини начин да се просјачење спречи јесте да се економски 
оснаже породице ових малишана, а они врате у обданиште и школске клупе. Међутим, 
многа од ове деце нису уписана у матичне књиге рођених па се врте у административном 
зачараном кругу из кога најчешће излазе на улицу – констатује наш саговорник. 
А на питање – ко је надлежан да мале просјаке склони са прометних саобраћајница, бивши 
руководилац Управе саобраћајне полиције Блажо Милинић каже да је то питање 
формално неразјашњено.  
– Саобраћајни полицајци треба да обезбеде безбедност и несметани проток саобраћаја и, 
широко посматрано, они имају право да склоне децу са раскрсница на тротоар. Међутим, 
то није њихова обавеза и одговорност, због чега је неопходно да они координисано раде у 
сарадњи са стручњацима центра за социјални рад а убудуће и са комуналном полицијом 
која се оснива – каже Милинић. 
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ДОБРА ШАНСА ЗА ПРОГНАНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 28.6.2010, Страна : 35 

 
ПАКЕТИ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ  
 
Комесаријат за избеглице купује опрему и алат за рад у вредности од 1.500 евра 
 
БЕСПОВРАТНИМ средствима из међународних фондова, које добијају преко 
Комесаријата за избеглице, прогнани и интерно расељени започели су последњих 
година сопствене мале послове. Реч је о пакетима економског оснаживања, чија 
вредност је 1.500 евра. За протекле две године, у општинама и градовима широм 
Србије, подељено је 390 оваквих пакета. 
Многи од њих потрошили су новац за куповину стоке, живине, пољопривредне 
машине. Нису покренули посао, већ само оснажили сопствено домаћинство. Али, 
неколико десетина примера показало је да са овим средствима може да се започне 
мали бизнис или се неколико људи са кредитима удружи у задругу. 
- Модел за ове пакете екононског оснаживања једноставан је. Избегли и интерно 
расељени поднесу захтев и, ако буде одобрен, у вредности од 1.500 евра добију 
тражену робу - објашњава, за „Новости“, Иван Гергинов, помоћник комесара за 
избеглице. - Људи се одлучују за различите послове, али углавном је реч о занатским 
делатностима. 
Ова бесповратна средства многима су помогла да отворе фризерске салоне, мајсторске 
радионице или пољопривредна предузећа. Неки су, једноставно, купили живину или семе 
и опрему за баштованство, регистровали газдинство и почели производе да продају на 
пијаци. 
- На јесен би требало да буде усвојен закон о социјалним кооперативама, што ће 
избеглицама које користе ову врсту помоћи олакшати удруживање и отварање 
заједничких послова - најављује Гергинов.  
- Отварање кооператива значиће да удружени могу да обављају послове, зарађују за 
плате, али не и да гомилају профит. Све зарађено преко износа који се троши на 
плате, каже, мораће да буде уложено у развијање посла. 
Засада се најбоље показало улагање у производњу хране и дефицитарне занате. Тако је 
неколико добитника помоћи изучило занат, купило опрему и сада раде као мајстори за 
клима-уређаје. 
У Темерину је, рецимо, основана мала пољопривредна задруга. У пет стакленика, уз 
помоћ ове донације, гаје здраву, органску храну - парадајз и краставце. 
 
Антрфиле : ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 
 
НЕКЕ општине одобравале су избеглима и интерно расељенима да средства пакета за 
економско оснаживање троше на преквалификацију. Тако су многи изучили занате који су 
тражени на тржишту. 
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БАЛКАН НАМ ЈЕ ПРИОРИТЕТ 
Вечерње Новости, Датум : 28.6.2010, Страна : 2 

 
 
Мевлут ЧавуШоглу председник СкупШтине СЕ 
 
Србија напредује у интеграцијама 
 
СТРАЗБУР ОД СТАЛНОГ ДОПИСНИКА 
 
НАЈВЕЋИ изазови на западном Балкану су недостатак дијалога и поверења, док 
Србија игра позитивну улогу у региону, истиче у интервјуу за "Новости" председник 
Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ) Мевлут Чавушоглу. 
После вашег избора за председника Парламентарне скупштине, овде се много више 
говори о Балкану? 
- Тачно. То помаже балканским земљама да се интегришу у европске и евроатлантске 
институције. Србија се последњих година веома много интересује за чланство у ЕУ и за 
испуњавање својих обавеза, а игра и веома позитивну улогу у региону. 
Једном речју, подржавате европске интеграцијерегиона? 
- Веома. Заиста сам срећан због визне либерализације и у потпуности подржавам њихову 
интеграцију у ЕУ. 
Како оцењујете постигнуте резултате тих земаља? 
- Неке земље су учиниле велики напредак, док друге имају тешкоћа, као, на пример, Босна 
и Херцеговина. Што се тиче Србије, остаје питање Косова, као и сарадња с Хашким 
трибуналом. Види се напредак и у тој области, иако задовољство није потпуно. 
Шта су највећи изазови у региону? 
- Недостатак дијалога и поверења. Има још много питања која треба да буду решена, 
и многа од њих су хуманитарна, као, на пример, она која се тичу несталих особа, 
избеглица, расељених лица и сл.  
Како оцењујете ситуацију на Косову? 
- Није много обећавајућа. Људи су сиромашни, а ту су и питања избеглица, несталих, 
илегалних активности, као што су трговина људима и органима... Зато наша резолуција 
препоручује дијалог између ПССЕ и политичара на Косову, наравно, уз поштовање 
Србије. 
Није ли то начин да се на мала врата овде, у Савет Европе, доведу косовски 
парламентарци? 
- Нема консензуса о томе у Парламентарној скупштини СЕ. Нису све земље признале 
независност. А кад је тако, онда је тешко имати земљу за члана у нашој организацији. 
Косовско питање је заиста деликатно, али ми пратимо ситуацију. Тако ће се овде, у 
октобру, водити дебата о још једном извештају, о трговини људским органима. 
Да ли сте до сада добили било какав захтев из Приштине за чланство? 
- Нисмо. 
 
Антрфиле : САРАДЊА 
 
Какав је ваш контакт са српском делегацијом? 
- Лично познајем највећи број њених чланова и имамо веома добар однос. Све је у 
најбољем реду. Српска делегација постаје све активнија. 
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ИМАМ ПОДРШКУ ЗА МЕСТО ПОТПРЕДСЕДНИКА ДС 
Блиц, Датум : 28.6.2010, Страна : 2 

 
интервју   Бојан Пајтић, премијер Војводине 
 
Милан Лакетић 
 
Ове године је статутарни рок за одржавање Скупштине Демократске странке. Председник 
војвођанске владе Бојан Пајтић у разговору за „Блиц“ истиче да ће се поново  кандидовати 
за потпредседника странке и уверен је да ће поново бити изабран. 
 
- Не сумњам да ћу добити подршку за то. У ДС се, пре свега, цени резултат. Године 2004, 
пре него што сам постао потпредседник странке, ДС је у Војводини имао најслабије 
резултате у односу на остатак Србије. Ми смо ипак направили драматичан преокрет. У 
последње две године у Војводини су у пет општина (Рума, Ковин, Оџаци, Врбас, Жабаљ) 
одржани ванредни локални избори, односно покрајински избори. У свим тим општинама 
Демократска странка је суверено победила. У неким од тих општина нисмо победили 
никада раније. На последњим покрајинским изборима ДС је освојио апсолутну већину у 
Скупштини Војводине. 
Војводина има нови Статут, а шта грађани имају од тога, Пајтић објашњава: 
- Формирана Развојна банка, преко које смо већ ка привреди усмерили три милијарде 
динара најповољнијих кредита у региону. Десетине хиљада људи неће остати без посла, 
јер су то средства за очување ликвидности предузећа.  
Припремамо и мастер план за Национални парк Фрушка гора. Упркос кризи, прошле 
године смо кроз наше програме запослили око 24.000 људи. Покренули смо највећи 
инвестициони процес у последњих неколико деценија, припремамо и мастер план за 
Национални парк Фрушка гора и немамо право да станемо. 
Ко је одговоран што још нема закона о имовини и приходима? 
- Најважније је то да постоји политичка воља да се ти закони донесу. Питање је времена 
када ће бити усвојени, а ја очекујем да то буде што пре. 
Имате ли самосталност у одлучивању у ком правцу ће се развијати покрајина? 
- Како да не. Већ радимо просторне планове, индустријске зоне, бизнис инкубаторе. 
Добили смо механизме који стратешки омогућавају да се покрајина брже развија и да се 
решавају инфраструктурни проблеми важни за привреднике. Увели смо програм подршке 
развоју нових технологија и производњи нових материјала. Захваљујући том програму, до 
сада смо отворили 74 погона, у практично свим општинама и градовима Војводине.  
Председник Скупштине Шандор Егереши инсистира на томе да се што пре отвори 
представништво у Бриселу? 
- Пре него што Србија постане кандидат за чланство у ЕУ, не постоји економско 
оправдање за отварање тог представништва, јер то представништво у овом тренутку више 
би коштало него што би донело финансијских ефеката.  
Јесу ли тензије на релацији ДС - СВМ спласнуле и како гледате на њихову сарадњу са 
СНС? 
- СВМ је годинама партнер ДС на покрајинском нивоу. И на нивоу војвођанске 
администрације није било тензија између представника ове две политичке организације, 
нити је тензија било на нивоу руководстава две странке. Неспоразуми су постојали на 
нивоу две или три општине, али локалне размирице и анимозитети не могу битно утицати 
на односе између две партије. Што се сарадње СВМ и СНС тиче, то је, пре свега, тема коју 
СВМ треба да објасни својим бирачима, а ДС нема намеру да било коме условљава или 
оспорава право на политичку сарадњу. 
Како оцењујете најаву економског патриотизма и позив с врха државе да га бизнисмени 
покажу инвестирањем у неразвијене општине и лоше стојеће фирме?  
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- Елементарна морална обавеза оних који су богатство стекли у овој земљи и захваљујући 
овој земљи, јесте да покажу социјалну одговорност и помогну неразвијеним срединама. 
Институт задужбинарства је, кроз српску историју, био изузетно развијен. Огроман број 
просветних, културних, здравствених, верских институција настао је захваљујући свести 
богатих људи да је улагање у друштво из којег потичу и у којем живе њихови потомци 
одраз њихове одговорности. 
Стамбено сте збринули више стотина избегличких породица,  иницирали оснивање 
прве српске банке у Хрватској. 
- Иако то није у нашој надлежности, покрајина је до сада обезбедила куће за око 590 
избегличких породица у Војводини, што је број породица које, на пример, чине једно 
велико војвођанско село. До сада смо помогли и 33 повратничке задруге у Хрватској 
и Босни, јер желимо да ти људи створе услове за своју егзистенцију. Потписали смо 
споразум са Српским народним вијећем о оснивању „Тесла банке“ у Хрватској. 
Донели смо одлуку да 150 милиона динара преко Фонда за развој покрајине 
усмеримо као свој део оснивачког капитала. Тиме смо постали први акционар 
српске банке у Хрватској. Основали смо је на иницијативу господина Милорада 
Пуповца, зато што није могуће замислити повратак и опстанак Срба на простору 
Хрватске уколико им се не обезбеде услови да зарађују за живот, развијају имања, 
радње, мала и средња предузећа. 
 
Антрфиле : Устав омогућио нови Ургентни центар 
 
Прошлог петка сте отворили нови Ургентни центар, кажу, супермодерно изграђен и 
опремљен? 
- У процесу доношења новог Устава изборили смо се за гаранције много већег износа 
инвестиционих средстава. Захваљујући томе, изградили смо нови Ургентни центар који 
представља највећу инвестицију у здравству покрајине у последњих 30 година. 
Захваљујући томе, набавили смо најсавременију медицинску опрему и без лажне 
скромности можемо рећи да је овај Ургентни центар један од најмодернијих у свету у 
овом тренутку.  
 
 

ЗАШТО СЕ ЋУТИ О КОСОВУ? 
Политика, Датум : 28.6.2010, Страна : А12 

 
Међу нама 
 
Осим што званична власт говори да неће никада признати независно Косово, нигде, ни од 
кога другога у Србији скоро нећете ништа чути о јужној српској покрајини у којој Срби 
уистину немају елементарна људска права. Од доласка међународне војне и цивилне 
мисије јуна 1999. године, преостали Срби на Косову и Метохији живе у понижавајућим 
условима, а све што има предзнак српско уништава се и затире. Трагично је да о страдању 
Срба овде не говоре ни српски посланици у Скупштини Србије, мада је познато да они и 
не обилазе нити знају у каквим се све невољама они налазе у потпуном окружењу 
Албанаца. 
Многе партије из Србије су у асоцијацији са бројним европским партијама, па би требало 
да их позову, али и званична власт да позове представнике ЕУ, Европског савета, 
Европске Заједнице, ОЕБС-а, НАТО-а... да посете јужну српску покрајину и да виде да на 
три четвртине (8.000 километара квадратних) од укупне површине Косова и Метохије 
(10.880 километара квадратних) нема ниједног читавог српског гробља, на којима је 
уништено више од 7.240 споменика. Тај вандализам је учињен у последњих десет година, 
и то пред очима читавог света. Уништење српских гробаља се наставља, чини се по 
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злогласној Хитлеровој теорији из  „Мајн кампфа” – ако једном народу уништите 
споменике, тог народа неће ту бити у другом колену. 
Нико од садашњих међународних представника на Косову и Метохији не говори о 
томе. Требало би обићи и више од 650 изграђених кућа за српске повратнике које су 
све до једне опљачкане и поразбијане. Тако је празно 35 кућа у Новом Селу код 
Вучитрна, 36 кућа у селу Подгорце код Косовске Витине, 45 кућа у Зочишту код 
Ораховца, 80 у Обилићу, 120 у Свињару код Косовске Митровице, 30 у Бабљаку код 
Урошевца, 40 у Косовом Пољу... Све ове куће, чим су биле завршене, у следећих 
неколико ноћи су опљачкане и поразбијане. Жалосно је што наша власт и наше 
партије о томе ћуте. 
Државе које су признале независност Косова легализују овај вандализам. Зашто се Срби 
приморавају да прихвате Ахтисаријев план, а тиме и независност Косова, који су одбачени 
у УН СБ. Битно је да и од укупно 6.750.000.000 (шест милијарди и седамсто педесет 
милиона) људи на овој планети 5.850.000.000 (пет милијарди и осамсто педесет милиона) 
не признаје независно Косово. 
Може ли се говорити о независном Косову, или једној заједници, која 95 одсто производа 
увози, која има 53 одсто сиромашних, 72 одсто незапослених, или чијих држављана има у 
27 земаља Европске уније чак 24.000 затворених због дроге.  
Зар о томе треба ћутати.  
О косовској стварности говоре и сви досадашњи годишњи извештаји омбудсмана за 
људска права, у којима се редовно констатује да је Косово црна рупа када се говори о 
људским правима. Такво стање легализују оне државе које признају независност Косова. 
Зоран Влашковић, новинар, Косовска Митровица 
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НАКНАДНА РЕГИСТРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЧКА ОБАВЕЗА 
Дневник, Датум : 29.6.2010, Страна : 8 

 
Избеглице из Сремских Карловаца које имају беле избегличке легитимације треба до 
14. августа да поднесу захтев за накнадну регистрацију како би добили нове (плаве) 
легитимације. У противном, престаће им статус избеглице.  
Они треба да се обрате повереништву за избеглице у Магистрату, где ће моћи да 
провере да ли су се регистровали 2004/05. године. Уколико им те године није укинут 
или потврђен статус избеглице, потребно је да попуне плави образац, који ће са 
фотокопијом легитимације бити прослеђен Комесаријату за избеглице. 
После ове регистрације, статус избеглице више неће бити ником признат, осим деци 
из таквих породица. 
 
 
 

ОГРЕВ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА 
Данас, Датум : 29.6.2010, Страна : 17 

 
 
Општина Савски венац ће данас у 11 часова организовати уручивање помоћи 
неформалном колективном центру у Рашкој улици бб, у коме је смештено 122 
интерно расељена лица са Косова.  
Акција се организује поводом Светског дана избеглица, а руководиоци општине Савски 
венац ће житељима овог насеља, који спадају у социјално угрожену категорију, 
уручити 22 тоне угља и пет кубика огревног дрвета које им је општина купила како 
би се благовремено припремили за предстојећу грејну сезону. 
 
 
 

АЛБАНЦИ ДОБРО ПРИМИЛИ СРБЕ 
Данас, Датум : 29.6.2010, Страна : 3 

 
 
Исток - Комшије Албанци су добро примили Србе који су се вратили у село 
Мужевине код Истока, рекао је државни секретар у Министарству за КиМ Оливер 
Ивановић, после обиласка 11 Срба у овом селу, који са двоје деце, од десет и седам 
година, живе под шаторима УНЦХР.  
„Комшије Албанци су долазили и разговарали с њима. За разлику од Жача овде није било 
никаквих напада“, рекао је Ивановић.   
 
 
 
 



РОМИМА ГРАД КОД "МИН" 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 29.6.2010, Страна : 3 

 
РЕАДМИСИЈОМ ИЗ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ БИЋЕ ОБУХВАЋЕНО 150.000 ЉУДИ, ДЕО 
ЊИХ ЋЕ ДОЋИ И  
У НИШ 
 
На овом месту  ће се градити и школа и обданиште за досељене 
 
НИШ - Град се суочава са великим проблемом Рома који немају пристојан кров над 
главом, а тек предстоји масовно враћање Рома, али и припадника других заједница 
по основу споразума о реадмисији са 29 европских земаља. Иако је према попису из 
2002. године број Рома у Нишу тек нешто већи од 5.000, процене су да их реално има 
близу 30.000. 
- У социјалној миграцији имамо 17.000 - 25.000 Рома - износи за "Новости" Зоран Јовић, 
директор Центра за социјални рад у Нишу. - Око 65 до 75 посто њих заступљени су у 
нашим службама као повремени или стални корисници социјалне помоћи или им се 
помаже у остваривању права по некој другој основи. Роми су, дакле, већ у систему 
социјалне заштите. Засада нисмо добили конкретан план у вези са нашом улогом у 
реадмисији, али нас према најавама чека велики посао. Није још увек познато колико 
ће људи од најављених 150.000 за Србију, доћи у Ниш путем реадмисије. 
- Тренутно је пред градоначелником предлог за формирање Савета за миграције, 
који ће бринути и о програму реадмисије -каже за "Новости" градска већница 
Душица Давидовић.  
- Требало би сачекати да се законска реагулатива среди, па и да се донесе Закон о 
социјалном становању. Сигурно да ћемо бити један од првих градова који ће са саветом 
конкретно почети да решава овај проблем. Тренутно радимо на решавању стамбеног 
питања за Роме, који живе у неусловним насељима, Сточни трг, Јеврејско гробље, насеље 
Црвена звезда. 
Према речима Душице Давидовић, град је определио земљишите код Машинске 
индустрије за подизање стамбеног објекта за социјално становање, како би збринуо 
део Рома одговарајућом квадратуром, а са УН ХАБИТАТ Градска стамбена агенција ради 
пројекат, који подразумева и изградњу пратећих објеката за ново насеље код МИН-а 
(школа,обданиште). Роми који живе на приватном земљишту у насељу Црвена звезда, 
напомињу у Градском већу, засада нико неће дирати. 
- Преко програма "Ексчејнџ 3" који вреди 12 милиона динара трудимо се да збринемо све 
угрожене социјалне категорије, тако и Роме у критичним насељима - истиче Игор 
Новаковић, који је обећао брзо решавање кључних проблема у овој заједници (струја, 
ургентно асфалтирање).  
- Роми у насељу Црвена звезда годинама живе на приватној својини Фонда који је купио 
оближњу циглану. Они ће кад-тад затражити ово земљиште. 
ЕУ подршка процесу реадмисије кроз одрживу реинтеграцију повратника из западне 
Европе у Нишу се одигравала уз помоћ НВО Протекта од 1. јула 2007. године до 30. 
августа 2009. године. Ниш је био један од 10 реинтеграционих центара. 
- Више од 100 породица из Ниша, Прокупља и Алексинца добило је правну помоћ - каже 
за "Новости" Александра Аспровска,координатор програма. -  Циљ је био да се 
повратници науче српском језику, упознају са заједницом, адаптирају на живот. 
Највећи изазов је била правна подршка повратницима, који су од мобилних тимова 
Српског демократског друштва успевали да прибаве потребне документе, пријаве 
пребивалишта, упишу се у матичне књиге или обаве траснфер имовине из западне 
Европе. 
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Антрфиле : МОРАЈУ У ШКОЛЕ 
 
РЕШАВАЊЕ стамбеног питања једно је од кључних, сматрају у Центру за социјални рад у 
Нишу. 
- Не можете да очекујете да деца буду редовна у школи и постижу добар успех, а 
заједница напредује, уколико немају кров над главом или живе у крајње нехуманим 
условима - сматра Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад. 
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КУЋЕ ПОД КРОВОМ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 30.6.2010, Страна : 2 

 
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ 
 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Грађевински материјал, у вредности 2,6 милиона динара, 
добило је 20 породица избеглица и интерно расељених, као помоћ за решавање 
стамбеног питања. 
- Овим грађевинским материјалом, у вредности 100.000 динара, коначно, кућу стављамо 
под кров. А, то значи и пристојне услове становања после неколико година мука и 
сналажења на разноразне начине - задовољан одлази кући Бранко Михајловић, опредељен 
да живот настави у Лаћарку. Интересовање за помоћ било је велико. 
- На конкурс је поднето стотину захтева - подсећа Василија Броцић, начелник Градске 
управе за опште послове. - Нажалост, због ограниченог новца и строгих услова конкурса, 
свима нисмо могли да изађемо у сусрет. 
Помоћи у циглама, црепу, шодеру, цементу, столарији и осталом грађевинском 
материјалу биће још, обећавају из Градске управе и Комесаријата за избеглице 
Републике Србије. 
- Опредељење за трајни опстанак значи проналажење и других видова помоћи 
најугроженијим суграђанима, почев од здравствене заштите, школовања, до запошљавања 
- подсећа Срђан Козлина, заменик градоначелника. 
 
 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ 
Политика, Датум : 30.6.2010, Страна : А19 

 
Зрењанин – Градоначелник Зрењанина Милета Михајлов потписао је јуче уговоре о 
додели помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања 15 
избеглих и интерно расељених породица на подручју града Зрењанина, јавља Тањуг. 
Бесповратна средства за тај пројекат у износу од 2.625.000 динара обезбедио је 
Комесаријат за избеглице Србије, док је градска управа издвојила 200.000 динара. 
 
 

ОГРЕВ ЗА РАСЕЉЕНЕ СА КОСОВА 
Данас, Датум : 30.6.2010, Страна : 22 

 
Колективни центар у Рашкој улици бб, у коме су смештена 122 интерно расељена 
лица са Косова, јуче су посетили представници Градске општине Савски венац. 
Житељима овог насеља, који спадају у социјално угрожену категорију, уручено 22 
тоне угља и пет кубика огревног дрвета, које им је општина купила за следећу грејну 
сезону. Најмлађи становници овог центра добили су занимљиве књиге за читање. 
Повод за ову акцију је обележавање Светског дана избеглица, а ГО Савски венац је од 
прошле године почела да помаже овај колективни центар. Бранимир Гајић, члан 



Општинског већа, је расељенима са Косова рекао да ће им локална заједница и убудуће 
помагати колико је то у њеној моћи, без обзира на неформални карактер овог избегличког 
центра.  
Центар су посетиле и Христијана Поповић, помоћник председника ГО Савски венац 
за социјалну и дечју заштиту, Зорица Штуловић, начелник Одељења за друштвене 
делатности, као и Иван Гергинов, помоћник секретара Комесаријата за избегла и 
расељена лица Републике Србије. 
 
 

РОМИМА "ГРАД" КОД МИН 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.6.2010, Страна : 8 

 
 
РЕАДМИСИЈОМ ИЗ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ БИЋЕ ОБУХВАЋЕНО 150.000 ЉУДИ, ДЕО 
ТИХ ЉУДИ СВАКАКО ЋЕ ДОЋИ И У НИШ 
 
Део ових људи стамбено биће збринут код МИН, а тамо ће се градити и школа и 
обданиште за њих 
 
НИШ - Град се суочава са великим проблемом Рома који немају пристојан кров над 
главом, а тек предстоји масовно враћање Рома,али и припадника других заједница 
по основу споразума о реадмисији са 29 европских земаља. Иако је према попису из 
2002.године број Рома у Нишу тек нешто већи од 5.000, процене су да их реално има 
близу 30.000. 
- У социјалној миграцији имамо 17.000 - 25.000 Рома - износи за "Новости" Зоран Јовић, 
директор Центра за социјални рад у Нишу. - Око 65 до 75 посто њих заступљени су у 
нашим службама као повремени или стални корисници социјалне помоћи или им се 
помаже у остваривању права по некој другој основи. Роми су, дакле, већ у систему 
социјалне заштите. Засада нисмо добили конкретан план у вези са нашом улогом у 
реадмисији, али нас према најавама чека велики посао.Није још увек познато колико ће 
људи од најављених 150.000 за Србију, доћи у Ниш путем реадмисије. 
- Тренутно је пред градоначелником предлог за формирање Савета за миграције, који ће 
бринути и о програму реадмисије -каже за "Новости" градска већница Душица Давидовић. 
- Требало би сачекати да се законска реагулатива среди, па и да се донесе Закон о 
социјалном становању. Сигурно да ћемо бити један од првих градова који ће са саветом 
конкретно почети да решава овај проблем. Тренутно радимо на решавању стамбеног 
питања за Роме, који живе у неусловним насељима, Сточни трг, Јеврејско гробље, насеље 
Црвена звезда. 
Према речима Душице Давидовић, град је определио земљишите код Машинске 
индустрије за подизање стамбеног објекта за социјално становање, како би збринуо део 
Рома одговарајућом квадратуром, а са УН ХАБИТАТ Градска стамбена агенција ради 
пројекат, који подразумева и изградњу пратећих објеката за ново насеље код МИН-а 
(школа,обданиште). Роми који живе на приватном земљишту у насељу Црвена звезда, 
напомињу у Градском већу, засада нико неће дирати. 
- Преко програма "Ексчејнџ 3" који вреди 12 милиона динара трудимо се да збринемо све 
угрожене социјалне категорије, тако и Роме у критичним насељима - истиче Игор 
Новаковић, који је обећао брзо решавање кључних проблема у овој заједници 
(струја,ургентно асфалтирање). - Роми у насељу Црвена звезда годинама живе на 
приватној својини Фонда који је купио оближњу циглану.Они ће кад-тад затражити ово 
земљиште. 
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ЕУ подршка процесу реадмисије кроз одрживу реинтеграцију повратника из западне 
Европе у Нишу се одигравала уз помоћ НВО Протекта од 1. јула 2007. године до 30. 
августа 2009. године. Ниш је био један од 10 реинтеграционих центара. 
- Више од 100 породица из Ниша, Прокупља и Алексинца добило је правну помоћ - каже 
за "Новости" Александра Аспровска,координатор програма. - Одржали смо 373 радионице 
психосоцијалне подршке са децом адолесцентима и одраслима, као и семинаре за обуку 
запослених у локалним институцијама. Циљ је био да се повратници науче српском језику, 
упознају са заједницом, адаптирају на живот. 
Највећи изазов је била правна подршка повратницима, који су од мобилних тимова 
Српског демократског друштва успевали да прибаве потребне документе, пријаве 
пребивалишта, упишу се у матичне књиге или обаве траснфер имовине из западне Европе. 
 
Антрфиле : ШКОЛЕ 
 
РЕШАВАЊЕ стамбеног питања једно је од кључних, сматрају у Центру за социјални рад у 
Ниш. 
- Не можете да очекујете да деца буду редовна у школи и постожу добар успех, а 
заједница напредује, уколико немају кров над главом или живе у крајње нехуманим 
условима - сматра Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад. 
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