PRESS CLIPPING
Уторак 04.05.2010. год.

ЈОШ 170 МИЛИОНА ЕВРА ИЗ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Политика, Датум : 1.5.2010, Страна : А5
Крајем маја биће потписан споразум о коришћењу средстава ИПА 2010, на основу
чега ће бити обезбеђен новац за 26 пројеката
После недавног потписивања Финансијског споразума о коришћењу 70 милиона
евра из Инструмента за претприступну помоћ Европске уније за 2009. годину,
Божидар Ђелић, потпредседник Владе Србије, потписаће, крајем маја у Нишу, нови
финансијски споразум са Европском комисијом, сазнаје „Политика” од Огњена
Мирића, координатора фондова ЕУ у влади и Ђелићевог саветника. Реч је о
коришћењу средстава из програма ИПА 2010, на основу чега ће Србији ће бити
одобрено још 170 милиона евра европске бесповратне помоћи, за 26 пројеката.
Из финансијског „пакета” за 2010. биће, између осталог, подржан друштвено-економски
развој јужне Србије – Јабланички и Пчињски округ и југозападне Србије – Златиборски,
Рашки, Моравички и Расински округ (за то ће бити одобрено 15 милиона евра). Средства
ће бити обезбеђена и за инфраструктурна улагања у високо образовне институције (25
милиона евра) и супервизију извођења радова на путном Коридору 10 (10 милиона евра).
Следи новац и за борбу против финансијског криминала и финансирања тероризма (2,5
милиона евра), али и за изградњу електричне подстанице Лесковац–Врање (28 милиона
евра).
Институције Владе Србије до сада су „успешно одговарале на годишње припреме
пројеката” који се финансирају из европских фондова. „Припремљени су пројекти за
период од 2007. до 2010. године, укупне вредности од око 630 милиона евра и започета је
реализација пројеката из програма ИПА 2007, 2008. и 2009.”, наводи Мирић, подсећајући
да је Србији омогућено да из програма ИПА за 2009. усмери 100 милиона евра за директну
буџетску помоћ.
Међу пројектима чија је реализација почела наш саговорник помиње програм подршке
локалној инфраструктури (45 милиона евра), подршку формирању института за обуку
судија, припрему програма обуке и спровођење обуке за судије, тужиоце и студенте (2
милиона евра), онда, набавку 200 возила хитне помоћи (10 милиона евра), подршку
конкурентности привреде (3,5 милиона евра), али и унапређење социјалне инклузије и
смањење сиромаштва (5,5 милиона евра).
Почело је, каже, и решавање стамбених питања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала и куповину сеоских кућа и домаћинстава и пружање
бесплатне правне помоћи (10 милиона евра). Ту је и регулисање брзине, безбедности и
ефикасности превоза на Дунаву изградњом одговарајућег информационог система (11
милиона евра), реформа средњег стручног образовања (4 милиона евра), као и
усклађивање са правним тековинама ЕУ у различитим областима.
Србија, захваљујући ИПА средствима, учествује и у осам програма прекограничне
сарадње. Од тога, шест програма се остварује са суседима, Мађарском, Румунијом,
Бугарском, Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором. За то је из европске касе
намењено око 30 милиона евра за период од 2007. до 2009. године, што је, како истиче
Мирић, дупло више него у периоду од 2004. до 2006. године.

У току првих позива за припрему пројеката прекограничне сарадње достављено је између
58 и 170 пројеката за финансирање, у зависности од финансијске вредности самог
пројекта.
„Број пројеката и њихово повећање из године у годину говори о напретку регионалне
сарадње на Западном Балкану и значају прекограничне сарадње за стабилност, економску
сарадњу и напредак региона”, наглашава Мирић, додајући да се очекује да наредни
позиви за припрему пројеката прекограничне сарадње буду расписани у септембру 2010.
године.
Србија данас има право да користи новац из два, од пет делова ИПА фонда – за помоћ у
транзицији и изградњу институција, као и за прекограничну сарадњу. Мирић, стога,
истиче да се српска администрација, иако Србија није формални кандидат за чланство у
ЕУ, већ годину дана припрема за могућност коришћења и остале три компоненте ИПА
програма – регионални развој, развој људских ресурса и рурални развој, који су доступни
државама са кандидатским статусом. Тренутно се, објашњава он, ради на припреми
одговарајућих стратешких докумената, као и на изради пројеката у области саобраћаја,
животне средине, привредне конкурентности, запошљавања, образовања, социјалне
инклузије и руралног развоја.

САМО СРБИ ИМА НЕМА ИЗВИЊЕЊА
Правда, Датум : 4.5.2010, Страна : 6
КРАЈИШНИЦИ У КРУШЕДОЛУ ОБЕЛЕЖИЛИ 15 ГОДИНА ОД ПРОГОНСТВА ИЗ
ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ
Паљењем свећа и литургијом у манастиру Крушедол обележено је 15 година од
хрватске агресије на Српску област Западна Славонија и прогонство око 15 хиљада
њених становника. Првог маја 1995. године, 16.000 припадника хрватске војске прогнало
је око 15.000 становника Западне Славоније, а у том нападу на зону, која је формално била
под заштитом мировних снага УН, подинуло је и нестало 283 Срба, међу којима 53 жене и
деветоро деце.
Ово већ традиционално окупљање организовали су Асоцијација избегличких
удружења из Хрватске и БиХ и Удружење Славонаца из Инђије, чији је председник
Никола Вуколић истакао да је суштинска потреба прогнаних Срба да се редовно окупљају
и одржавају везе, јер тамо „где има саборности, има и љубави, а где има љубави, има и
вере“. Он је алудирао на недавно извињење хрватског председника Јосиповића босанским
муслиманима.
– Претешка је ова тишина, свако се свакоме извињава, само Србима не – рекао је Вуколић.
Пред неколико хиљада Крајишника говорио је академик Василије Крстић, који је изнео
историјску генезу хрватске геноцидне идеје, која се може сажети у речи усташког
идеолога Мила Будака: „Трећину Срба побити, трећину протерати, а трећину превести у
католичанство“.
У току богатог културно-уметничког програма одушевљено су поздрављени драмска
уметница Јелена Жигон и Бора Чорба са својим музичарима.
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КРАЈИНУ НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ
Вечерње Новости, Датум : 4.5.2010, Страна : 8
РЕПОРТЕРИ “НОВОСТИ” НА ЧЕТВРТОМ ЦРКВЕНО-НАРОДНОМ КРАЈИШКОМ
САБОРУ У КРУШЕДОЛУ
Неколико хиљада избеглих Крајишника стигло на Фрушку Гору из свих крајева Србије
НА ХИЉАДЕ свећа запаљено је у суботу, 1. маја, у цркви сремског манастира Крушедол,
чија петовековна историја је, заправо, историја сабирања Срба северно од Саве и Дунава.
Више од 3.000 бивших Крајишника, расутих по свим деловима Србије, окупило се на
четвртом народно-црквеном сабору “Крушедолска звона”, да се поклони сенима оних који
су, тог дана 1995. страдали у хрватском нападу на западну Славонију, али и свих жртава
ратова од 1991. до 1999. и свих својих земљака који су, у међувремену, умрли у чемеру
избеглиштва.
- Дошла сам да запалим свеће за жртве злогласног “Бљеска” који се догодио на данашњи
дан, у мојој западној Славонији и за све моје претке који тамо и данас почивају - рекла
нам је, обучена у дубоку црнину, Десанка Царић која данас живи у сремском селу
Кукујевци, где је стигла из Грубишног Поља.
У препуној манастирској цркви, у којој су, уз остале, сахрањени краљ Милан и кнегиња
Љубица Обреновић, патријарх Арсеније Чарнојевић и први војвода Српске Војводине
Стеван Шупљикац, парастос свим српским жртвама је, иначе, служио епископ сремски
Василије.
- Да нису, са 18 или 19 година, 1995. изгинули у “Олуји”, моји другови би данас, као и ја,
имали своју децу - једва је, упола гласа и са сузом у оку, прозборио Владимир Комазец из
Обровца који живи у Крушедолском Прњавору. - Зато сам и довео моју децу Лану, Лазара
и Луку да све ово чују и да их ни они никад не забораве.
Са сличном жељом у Крушедол су дошли и Крајишници који данас живе у Крагујевцу,
Београду, Суботици, Шапцу, Зворнику, Бору, Ваљеву... Под крошњама расцветалих
кестенова и раскошно разлисталих столетних липа у манастирској порти, било је,
међутим, и оних који са Крајином немају никакве директне везе.
- Дошли смо да запалимо свеће и за наше живе, али и за све жртве нашег народа у
страшном времену које је иза нас - рекла је Јованка Марковић из Београда која је у
Крушедол стигла са снахом Наталијом, иначе Рускињом, и тројицом унука, Луком,
Александром и Стефаном.
Сам сабор отпочео је благословом владике Василија који је, подсетивши “на све који су
оставили своје животе у злогласном усташком ’Бљеску’ и ’Олуји’”, позвао Србе на слогу
и саборност.
- Не смемо их никада заборавити и не смемо се никада одрећи наших белега и тапија
ствараних вековима - рекао је епископ сремски. - Сабирајмо се и чувајмо нашу веру и наш
језик, они су најчвршћи бедем за одбрану нашег народа.
У традиционалној саборској беседи, академик Василије Крестић нагласио је да се бивша
Југославија распала због тежњи Хрватске да, по сваку цену, постане самостална држава,
осврнувши се, истовремено, на положај преосталих Срба у њој.
- Срби су тамо обесправљен народ о којем нико не брине на прави начин - рекао је
Крестић. - То не чини ни хрватска држава која се, штавише, са њима цинично
поиграва, али, нажалост, ни њихова матична држава.
Антрфиле : САБОРОВАЊЕ
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САБОРОВАЊЕ Крајишника у Крушедолу обележено је и културно-уметничким
програмом у којем су, уз изворне певачке и фолклорне групе, учествовали и познати
уметници Ивана Жигон, Петар Краљ, Бора Ђорђевић... Заједно са Иваном Жигон,
учесници су отпавали, а велики део и отплакао, песму “Тамо далеко...”.
“БЉЕСАК” ОСТАО БЕЗ ИСТРАГЕ
ПРЕМА подацима Документационо-информационог центра “Веритас” у “Бљеску” је, 1. и
2. маја 1995. убијено или нестало 283 Срба, а више од 30.000 напустило је своја огњишта.
- Права истрага о тим злочинима, нажалост, никада није отворена - рекао је, палећи у
крушедолској цркви свеће за помен страдалима, директор тог центра Саво Штрбац. - Ни
велики број Срба који су, на више локација у западној Славонији, покопани као непознате
жртве хрватског злочина, још није идентификован.
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КУЋЕ ДОБИЈА ДЕСЕТ ФАМИЛИЈА
Дневник, Датум : 5.5.2010, Страна : 11
ОПШТИНИ ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
КИКИНДА: Кикиндска општина добила је новац за куповину десет кућа за избегла и
интерно расељена лица. Домаћинства са окућницом добиће седам породица које
имају избеглички и три породице које имају статус расељених особа.
Новац је обезбеђен на основу јавног позива од 15. марта за учешће у пројекту „Подршка
локалним акционим плановима”. Комисија састављена од представника Виског
комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) и Комесаријата за избеглице
Републике Србије изабрала је тринаест пројеката који ће бити подржани средствима
УНХЦР-а. Новац је намењен побољшању услова живота и становања интерно
расељених лица и породица, као и интеграцији избеглих.
Локални акциони план кикиндске општине УНХЦР оценио је највишим оценама, те је за
куповину кућа са окућницом опредељено више од шест милиона динара.
- Локални акциони план за унапређење расељених и избеглих лица општине Кикинда од
2010. до 2014. године је документ којим се локална самоуправа дугорочно опредељује за
побољшање услова живота ових особа – каже стручна сарадница у Секретаријату за
друштвене делатности Татјана Барбулов.
Најпре ће се на нивоу општине Кикинда објавити конкурс, а коначну реч о томе коме ће
припасти ове куће даће Комисија заједно са УНХЦР-ом.
Локалним акционим планом предвиђена је и помоћ у грађевинском материјалу,
такође за 15 породица – објашњава Татјана Барбулов. И за ову помоћ општина ће
конкурисати код донатора.
ДАНАС ГЛАСАЊЕ И НОВА СЕДНИЦА
Правда, Датум : 5.5.2010, Страна : 3
Посланици Скупштине Србије данас ће се изјашњавати о 94 тачке дневног реда,
након чега фие почети нова седница, на чијем су дневном реду, између осталог, и
измене и допуне Закона о Државној ревизорској институцији (ДРИ).
Посланици ће гласати о изменама и допунама закона о избеглицама, о регионалном
развоју, о сету закона из области пољопривреде и здравства, међу којима је Предлог
закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Гласаће се и о 64
међународна споразума, а бираће се и повереник за заштиту равноправности.
РАЗГОВОРИ САМО У ОКВИРИМА 1244
Дневник, Датум : 5.5.2010, Страна : 2
БЕОГРАД ПРИСТАЈЕ НА ДИЈАЛОГ С
ПРЕДСТАВНИЦИМА НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ

АЛБАНЦИМА,

АЛИ

НЕ

КАО

Министар спољних послова Србије Вук Јеремић изјавио је да су преговори о Косову
и Метохији могући само у оквирима Резолуције 1244 Савета безбедности УН.
„Србија се одувек залагала за решење проблема Космета путем мирног дијалога,
који би довео до компромиса, заснованог на међународном праву. Међутим, оквир за
преговоре може бити једино Резолуција 1244 и они морају бити вођени на
транспарентан начин, у складу са демократским мандатом који је Влада Србије
добила од грађана”, изјавио је Јеремић агенцији Танјуг. По речима државног секретара у
српском Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић, Београд је у основи
спреман за техничке разговоре са Приштином.
Иако је упозорио на то да ће тема статуса Косова увек остати отворена за Србију,
Ивановић објашњава да техничка питања морају бити решена јер су суштинска за
нормалан живот Срба на Косову. „Не треба нам ни Брисел ни Вашингтон да би нам то
казали. Просто имамо проблем са струјом, имамо проблем с телефонијом, проблем с
повратницима... Значи то су нека питања која се могу политизовати, али су у суштини то
ипак техничка питања”, рекао је Ивановић за Радио „Слободна Европа”.
Он је, међутим, оценио и да „Београд неће бити у директом контакту са представницима
косовских Албанаца све док се они представљају као представници независне државе”.
„Зато ће нам посредници бити од велике помоћи. Београд је спреман да техничке контакте
на техничком нивоу, без помињања питања статуса, али уз јасну напомену да ће пре или
касније то питање морати да се отвори онда када обе стране за то буду биле спремне“,
поручио је Оливер Ивановић.
ГОДИШЊИЦА ОПЕРАЦИЈЕ „БЉЕСАК”
Политика, Датум : 5.5.2010, Страна : А24
Подручје Западне Славоније било је од почетка 1992. под заштитом снага УН (сектор
Запад), које је обезбеђивао непалски и аргентински батаљон.
Против западнославонских Срба (око 15.000 становника са око 4.000 војника) 1. и 2.
маја 1995. кренуло је више од 16.000 припадника хрватских оружаних снага, што
значи више него што је ту остало да живи Срба. Пред тим нападом, а уз присећање на
све оно што се Србима десило на овом подручју за време Другог светског рата, кренуло је
у егзодус готово све становништво спасавајући голи живот. На том путу према „мосту
спаса” до реке Саве сустизале су их авионске бомбе, топовске гранате и снајперски меци.
Од око 15.000 Срба, колико их је у то време живело у Западној Славонији, убијено је
или
нестало,
према
досад
верификованим
подацима
Информативнодокументационог центра „Веритас”, 283 људи, од којих 57 жена и деветоро деце.
Хрвати су покупили и покопали 168 убијених Срба, највише под ознаком „непознат”, који
ни до данас нису ексхумирани ни идентификовани.
Покушај ексхумације у новембру 2007. године, на неколико оближњих локација (Окучани,
Врбовљани и Цаге), није дао резултате што отвара питање где су посмртни остаци Срба у
тој акцији. Око 1450 припадника Српске војске Крајине је заробљено на превару уз помоћ
заштитних снага УН. Након заробљавања, хрватски судови су их осудили за разне
злочине, а неки од осуђених Срба још увек издржавају дугогодишње казне затвора у
злогласној казниони Лепоглава.
Цивили који нису могли, или нису желели да напусте своја огњишта, ако су имали срећу
да преживе, смештени су у логоре за цивиле, а за то време српска имања су опљачкана,
опустошена и уништена. Према евиденцији међународних организација, на овом
подручју у октобру 1995. године било је само 800 Срба.
Ускоро су и ови цивили, уз помоћ заштитних снага УН и хуманитарних организација,
превезени у РС и СРЈ. За све ове године вратило се само око 1500 људи, углавном
старијих.

Међународна заједница није увела никакве санкције према Хрватској. Савет безбедности,
Резолуцијом 994, од 17. маја 1995, затражио је од Хрватске да повуче своје снаге из зоне
под заштитом УН. Како резолуција није имала ултимативан карактер, Хрватска није
испоштовала своје обавезе. Хрватски генерали који су испланирали и извели акцију под
звучним именом „Бљесак” још су на слободи, а ни Хашки трибунал се није интензивно
бавио злочинима над Србима у овој акцији.
Милојко Будимир,председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске и БиХ, Београд
ОД ШВЕДСКЕ 12 МИЛИОНА ЕВРА ГОДИШЊЕ
Дневник, Датум : 5.5.2010, Страна : 4
ПОМОЋ СРБИЈИ У ВРЕМЕ КРИЗЕ
Министарка финансија Дијана Драгутиновић и амбасадор Шведске Кристер
Брингеус потписали су јуче споразум о развојној сарадњи којим се обезбеђује
годишња помоћ од 12 милиона евра до 2012. године. Споразум предвиђа подршку
Шведске програмима и пројектима у области демократизације друштва, заштите људских
права и животне средине. Такође, као кључне области сарадње Србије и Шведске, у
споразуму се издвајају одрживи развој, родна равноправност и европске интеграције.
Министарка Драгутиновић је посебно нагласила да Шведска, која је од 2001. до 2009. кроз
развојну помоћ уложила у Србију око 106 милиона евра, није смањила помоћ у време
кризе. С друге стране, како је навела, наставак подршке говори и о задовољству Шведске
начином на који се новац у Србији троши.
Она је навела да је развојна помоћ Краљевине Шведске, између осталог, уложена у
развој статистике и усклађивање с методологијом Европске уније, направљен је
регистар донација Србији, које су до сада износиле 3,2 милијарде евра, унапређен рад
судства и полиције, спроведени пројекти заштите животне средине и помоћи
избеглицама и Ромима.
Брингеус, који ускоро одлази с места амбасадора у Србији, рекао је да је став шведске
владе да је Србији место у Европској унији, и додао да та земља и сама улаже напоре на
остварењу тог циља. Он је истакао да Србију очекује тежак посао на путу ка чланству у
Европској унији.
НА СПИСКУ ОКО 900 ОСОБА
Данас, Датум : 5.5.2010, Страна : 4
У Тужилаштво за ратне злочине стигла листа оптужених и осуђених у одсуству у
Хрватској
ТРАГОМ
Београд - Тужилаштво за ратне злочине Србије добило је спискове особа оптужених
или осуђених у одсуству за ратне злочине у Хрватској, рекао је за Данас Бруно
Векарић, заменик тужиоца и портпарол Тужилаштва. Како објашњава, спискови су
службена тајна, па не могу бити откривени јавности.
- Заинтересоване особе могу да се информишу у амбасади Хрватске, али не преко
адвоката или телефоном, него лично, каже Векарић. Према његовим речима, на нивоу
жупанијских тужилаштава у Хрватској, ради се на преиспитивању предмета, тако да већ
има и неколико одустајања од кривичног гоњења.

- Са око 2.000 лица већ се смањио број на мање од 900 лица. Предмети се завршавају или
пребацују нама. Већ постоји сарадња два тужилаштва, али има још места за наставак.
Добили смо спискове по општинама и има између 700 и 900 лица. У обостраном је
интересу Србије и Хрватске да се ово питање реши, јер су људи уплашени и не знају да ли
могу да се врате својим кућама - објашњава Векарић.
Према његовој оцени предлог Наташе Кандић, председнице Фонда за хуманитарно право,
да се покрене иницијатива за решавање питања Срба оптужених или осуђених у одсуству
за ратне злочине у Хрватској, јесте конструктиван. Векарић додаје да се већ ради на томе
на нивоу српског и хрватског тужилаштва, односно на нивоу Брионског самита.
Подсетимо да је Кандићева раније на консултацијама са ветеранима, избеглим и
расељеним предложила да тужилаштва Србије и Хрватске покрену иницијативу за
решавање питања Срба оптужених или осуђених у одсуству за ратне злочине у
Хрватској.
Иначе, годинама се спекулише о броју осуђених или оптужених Срба у Хрватској.
Списак од 1.993 Срба који су у Хрватској под истрагом, оптужбом или су осуђени,
пре шест година је објављен на интернет адреси Документационог центра „Веритас“
у Београду. Тада се спекулисало да осим тог списка постоји још један са 1.200 особа.
Према подацима из Државног тужилаштва Хрватске из 2004, у Хрватској је до тада
процесуирано око 4.000 грађана.
Саво Штрбац, директор „Веритаса“, каже за наш лист да списку који је достављен
Тужилаштву за ратне злочине у Србији недостају особе које су обухваћене истрагом истрагом у току и истрагом у прекиду.
- Упоређивао сам овај најновији са ранијим списковима. Има око 1.200 имена оптужених
и осуђених. Од тога је 650 осуђених и то око 450 у одсуству. Није тачно да је драстично
смањен број. Овом списку недостају предмети у фази истраге. Недавно је у једној од
емисија на хрватској телевизији заменик државног одвјетника Хрватске рекао да је
тренутно 450 особа у фази истраге - објашњава Штрбац. Он истиче да подаци из Хрватске
говоре да је више од 3.800 особа процесуирано за ратне злочине, док је поднето око 5.000
кривичних пријава.
Он подсећа и на извештај Државног одвјетништава Хрватске из 2008. године у коме
се наводи да је покренут казнени поступак против 3.819 лица, као и да је под
истрагом 529 особа, док је оптужено 1.826. Он додаје да је пре оптужбе обустављен
поступак против 1.466 особа, док је ослобођено или је промењена квалификација за 530
лица. Према том извештају тада је 669 особа било без пресуде.

PRESS CLIPPING
Четвртак 06.05.2010. год.

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Преглед, Датум : 6.5.2010, Страна : 5
Скупштина Србије усвојила је јуче измене и допуне Закона о избеглицама, којима је
предвиђено да држава, у складу с могућностима, решава стамбене проблеме избеглица
тако што ће им на коришћење или у закуп на одређено време дати непокретности у
државној својини, или им омогућити њихов откуп.
Изменама је предвиђено да држава стамбено питање избеглица може решити и
доделом средстава за побољшање услова становања, куповином грађевинског
материјала за започету градњу, куповином сеоских кућа са окућницама, као и
доделом наменских кредита или кроз друге програме донатора. Поступак за
решавање стамбених потреба водиће комисија чији ће чланови бити бирани из реда
запослених у Комесаријату за избеглице, а њих ће бирати и разрешавати комесар.
Усвојена законска решења омогућавају интеграцију оних избеглих који нису у
могућности или због страха од прогона или дискриминације не желе да се врате на
територију са које су избегли.
Предлагач је навео да је стамбени простор најважнији предуслов интеграције избеглих, од
којих већина још живи у изнајмљеним становима, код рођака и пријатеља, у колективним
центрима и установама социјалне заштите.
Измене закона су биле неопходне, како су објаснили представници владе, и због тога
што важећи закон предвиђа смештај избеглица у колективним центрима, док је
владином Стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених из 2002.
године предвиђено затварање тих центара и помоћ у решавању стамбеног питања,
навео је предлагач и подсетио да у Србији сада има 74 колективна центра.

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА 21 ЗАКОН
Политика, Датум : 6.5.2010, Страна : А5
Посланици Народне скупштине Србије усвојили су јуче 21 закон, потврдили 69
међународних уговора и изабрали Невену Петрушић, декана Правног факултета у Нишу,
за повереника за равноправност, која ће се старати о примени Закона о забрани
дискриминације. Међу усвојеним актима је Закон о заштити становништва од
изложености дуванском диму. Од забране су изузети угоститељски објекти, где може бити
дозвољено пушење, али у зависности од њихове површине. Усвојене су и измене Закона о
регионалном развоју, а по новим одредбама Србија ће бити подељена, уместо на седам, на
пет статистичких региона. Посланици су усвојили и Закон о избеглицама, законе о
шумама, о водама, о пиву, о лековима и медицинским средствима, о органској
производњи...

ЗАКОН ТЕРА ДИМ
Вечерње Новости, Датум : 6.5.2010, Страна : 5
Скупштина јуче усвојила више ДОКУМЕНАТА
ДУВАНСКИ дим забрањен је у јавном превозу, образовним, здравственим, социјалним,
установама државне управе, биоскопима, позориштима, кладионицама...
Од ових правила изузимају се угоститељски објекти, где у зависности од површине може
бити дозвољено пушење.
Све ово предвиђа Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, који је
јуче усвојила Скупштина. Према том документу, казне су од пет хиљада до пет милиона
динара за оне који пуше тамо где се не сме, или не означе место где је дозвољен, односно
забрањен дим.
Посланици су међу 94 документа изгласали и Закон о избеглицама. Предвиђено је да они
који су остали без својих домова лакше дођу до нових, па ће избеглице моћи да користе,
закупе, или откупе државне објекте по повољним условима.
Међу усвојеним актима је и Закон о лековима и медицинским средствима, праву на
бесплатне акције, Агенцији за приватизацију, о пиву, "Службеном гласнику"... Према
документу о службеној употреби језика и писама, националне мањине моћи ће да се
дописују са државним институцијама на матерњим језицима.
НОВЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум : 6.5.2010, Страна : 7
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о избеглицама, којима је
предвиђена помоћ избеглицама у решавању стамбених питања.Законом је утврђено да ће
избеглицама бити дате на коришћење или у закуп на одређено време непокретности у
државној својини, или ће им бити омогућен њихов откуп. Како је наведено, држава
стамбено питање избеглица може решити и доделом средстава за побољшање услова
становања, куповином грађевинског материјала, куповином сеоских кућа са окућницама,
као и доделом наменских кредита.
ЈС: ХРВАТСКА И БИХ ДА ОСУДЕ ЗЛОЧИНЕ
Правда, Датум : 6.5.2010, Страна : 7
Лидер Јединстве Србије Драган Марковић каже да је став те странке да треба тражити од
парламената Хрватске и БиХ да и они осуде злочине над Србима на простору бивше
Југославије.
– Ми ћемо да тражимо да у декларацији о осуди злочина над Србима пише колико је Срба
живело пре рата у Сарајеву и у Загребу, а колико данас. Колико је муслимана и Хрвата
живело пре рата у Београду, а колико данас – казао је Марковић новинарима у
Скупштини, уз констатацију да „данас у Београду има много више муслимана, Хрвата и
Албанаца него пре рата“.
ОПШТИ ИЗБОРИ У БИХ 3. ОКТОБРА
Политика, Датум : 6.5.2010, Страна : А2
Бањалука – Општи избори у БиХ, биће одржани 3. октобра, одлучила је јуче
Централна изборна комисија.
2

Избори су расписани за Председништво БиХ, Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, Представнички дом Парламента Федерације БиХ, председника,
потпредседнике и Скупштину Републике Српске и кантоналне скупштине у Федерацији
БиХ.
Председник ЦИК-а БиХ Ирена Хаџиабдић изјавила је на конференцији за новинаре да је
овим почео изборни период који ће трајати до потврђивања изборних резултата.
Према подацима ЦИК-а, у централни бирачки списак уписано је 3.120.778 бирача, од
којих је 3.063.963 редовна, 23.161 расељена особа и 33.681 гласач путем поште.
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КАЗНИТИ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОТЕРИВАЊЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ
Политика, Датум : 7.5.2010, Страна : А6
Нови Сад – Лига социјалдемократа Војводине јуче је затражила да се казне
одговорни за протеривање Хрвата из Војводине током распада бивше СФРЈ. „Пре
тачно 18 година у центру Хртковаца, у присуству председника Српске радикалне
странке Војислава Шешеља, прочитан је списак ’неподобних’ Хрвата.
Овај догађај био је почетак малтретирања Хрвата у Војводини, а дванаесторо њих смртно
је страдало само због своје националне припадности”, каже се у саопштењу ове политичке
странке.
ЛСВ подсећа да је Шешељ, коме се у Хагу суди и по оптужници за етничко чишћење у
Војводини, за кампању застрашивања имао „благослов” тадашњег председника Србије
Слободана Милошевића. „Тога дана се Војводина, од простора на коме су различите
нације и вероисповести складно живеле, претворила у простор у коме се живело у страху
и неизвесности.
У страху су били припадници већинског народа који нису подржавали политику
Слободана Милошевића и Војислава Шешеља”, наводи ЛСВ.
ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА ХРВАТСКИХ ПОТЕРНИЦА
Политика, Датум : 7.5.2010, Страна : А1
На списку је 1.000 људи због ратних злочина. Нема података о националној
припадности, али су имена око 400 особа против којих се води истрага и даље тајна
Тужилаштво за ратне злочине Србије добило је од Државног одвјетништва Хрватске
списак од око 1.000 особа које су у одсуству оптужене и осуђене за ратне злочине.
„Иницијатива је да се број људи који су на оптужницама смањи и да они знају у којој су
фази поступци који се воде против њих. Тајне оптужнице не постоје ни у Хрватској, ни у
Србији, али постоји нешто више од 400 предмета који су у фази истраге. Такви поступци
су и по једном и по другом закону тајни и нико не може да очекује да ће бити обавештен
да се против њега води истрага или преткривични поступак и да не треба да путује у
Хрватску”, каже Бруно Векарић, портпарол Тужилаштва за ратне злочине. Он наводи да је
списак службена тајна и да га заинтересовани грађани могу добити у хрватској амбасади.
Према подацима тужилаштва, Државно одвјетништво Хрватске обуставило је 1.400
истрага. Оптужено је 1.800 особа, од којих је 550 осуђено, док су против 570 људи
поступци у току. Против 700 особа обустављен је поступак. Достављено је више од 40
предмета, 20 је прихваћено, 12 одбијено, док је девет предмета у фази разматрања, на
основу споразума о уступању доказа између тужилаштава Србије и Хрватске.
Податак да ће људи који се јаве у хрватску амбасаду да би проверили да ли су на списку
бити ухапшени и изручени Хрватској није тачан, истиче Бруно Векарић. Он додаје да ни

српско ни хрватско тужилаштво не воде евиденцију о националној припадности људи са
списка.
„Ми не знамо да ли су они Срби, Хрвати или муслимани док се не изјасне пред судом. Не
може се дати прецизан одговор на питање колико је Срба у овој или оној фази поступка.
На питање шта могу да очекују људи који живе у Србији, а који су у Хрватској у одсуству
осуђени на затворске казне, портпарол каже да ће такви случајеви бити разматрани када
министри правде обе државе потпишу споразум који би по принципу реципроцитета
решили то питање.
Да ли у међувремену 1.000 људи који су на списку имају разлога за страх да ће бити овде
ухапшени и процесуирани?
У Тужилаштву за ратне злочине кажу да ће у сваком случају прво утврдити да ли је реч о
политичким оптужницама и да ће такве предмете одбити. Познато је да је у неким
случајевима хрватско правосуђе подизало оптужнице и изрицало затворске казне, на
пример, за ударање шамара и за инциденте који се не могу сврстати у ратне злочине. Због
тога је хрватско тужилаштво дало налоге да се преиспитају сви предмети за ратне
злочине. Резултат тога је 1.400 обустављених истрага.
Сада је суштина у томе да на политичком нивоу буде потписан билатерални споразум који
ће омогућити изручивање наших држављана другој земљи за случајеве ратних злочина и
организованог криминала. Предуслов за потписивање тог споразума су промене у
хрватском Уставу који за сада овакву могућност искључује.
Документарно-информациони центар „Веритас” на свом веб сајту од краја 2009. године
држи списак хрватског Државног одвјетништва, према којем је 1.191 особа оптужена, од
тога 650 осуђено, од чега 438 у одсуству. То су, према речима директора центра Саве
Штрпца, углавном Срби који су у избеглиштву и живе по целом свету. Том списку
недостају истраге.
На сајту „Веритаса” објављено је и око 850 имена која су на Интерполовим
потерницама. Према информацијама које добијамо из разних извора, то није
коначна бројка јер је на потерницама тренутно 1.400 људи. Неке су у међувремену
повучене, али су расписане и нове. Према речима Штрпца, око 2.000 људи је већ
ухапшено на основу таквих потерница. Тужилаштва су, објашњава Штрбац, у многим
случајевима одустајала од квалификације ратног злочина, када за то није било доказа, али
су оптужбе мењала на оружану побуну. С обзиром на то да се за ово кривично дело може
изрећи амнестија, многи су случајеви тако решени. После више година у притвору, ти
људи остали су без могућности да добију одштету, јер су добили амнестију.
Подаци о људима који су под истрагом раније нису били тајна и „Веритас” је 2004. године
објавио имена 930 људи. У међувремену, број људи под истрагом преполовљен је, али
Штрбац каже да не може да добије податке о томе који су људи у међувремену скинути са
списка.
„То што неко има писану потврду да није на списку процесуираних у Хрватској, не
значи готово ништа. Дешава се да људи провере у конзулату или у „Веритасу”,
добију уверење да нису на списку тражених, отпутују у Хрватску и тамо буду
ухапшени. У Хрватској се хапсе и они који нису процесуирани јер је довољно да неки
комшија на њега покаже прстом. На основу тога полиција може поднети кривичну
пријаву. Забележена су четири таква случаја у марту”, каже Саво Штрбац.
Други проблем су, додаје Штрбац, кривичне пријаве из такозване сиве зоне. У Хрватској
је поднето 5.000 кривичних пријава за ратне злочине, од којих су 3.800 процесуиране.
Преостале пријаве сада су у „сивој зони” и не зна се када могу да буду активиране, а
подаци о њима нигде се не могу добити.
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РЕШЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 9.5.2010, Страна : 14
Планови
КИКИНДА - У последњих пет година државе Европске уније и хуманитарне
организације донирале су за избегле и расељене у кикиндској општини око пола
милиона евра, али и даље има оних који немају сопствени кров над главом. За десет
таквих породица смеши се боља будућност. Куће са окућницом добиће седам
породица које имају избеглички и три фамилије са статусом расељених особа.
Кикиндска општина добила је за куповину кућа више од шест милиона динара, а
средства су обезбеђена на основу пројекта „Подршка локалним акционим
плановима“, који је подржао УНХЦР. У општини Кикинда живи 1.166 избеглих који
имају наше држављанство, док 120 лица има статус избеглих лица.
ТЕХНО БГ
Курир, Датум : 9.5.2010, Страна : 15
Суперкомпјутери у Раковици, којима ће баратати и првачићи, и врихунска технологија
соларних постројења у Обреновцу позитиван су салдо четворомесецног улагања у ове
општине.
Општина Раковица обезбедила је лаптопове свим ученицима првих разреда раковичких
основних школа, који ће се користити за образовне потребе, а програми су на српском
језику.
- Помоћу „суперкомпјутера" прва генерација ђака првака и њихових учитеља прећи ће пут
од првих корака писмености до нових научних радова. Свака наредна генерација првака
такође ће добити лаптопове. Помоћу умрежених рачунара и надзора наставника основци
ће радити тестове и нове лекције, док ће им интернет бити доступан за образовне
садржаје. У циљу умрежавања, свим основцима биће подељени и модеми за приступ
мрежи и интемету - саопштили су из информативне службе Раковице. За оне који су већ
напредни корисници компјутерских технологија и програмирања обезбеђен је драги
„тесла" суперрачунар, који ће унапредити мерење загађења животне средине, УВ зрачења,
временске прогнозе, као и геоинформациони и безбедносни систем општине Раковица.
Општина је, у сарадњи са градским Секретаријатом за социјалну заштиту, опремила
контејнер за расељене Роме у Кијеву потребном опремом за допунску наставу за децу
школског узраста.

ВЕРИЦА НОВЧИЋ, verica.novcic@kurir-info.rs
На крову Спортско-културног центра „Обреновац" однедавно су постављени соларни
колектори, који су се показали као веома плодоносни.
- За пројекат смо издвојили три милиона динара, а истоветни системи би током године
требало да буду постављени и на обреновачким базенима и Геронтолошком центру.
Инвестиција ће бити исплаћена за мање од годину дана, а касније ће се употребом овог
система само зарађивати. Постројење чине 27 колектора јачине око 30 киловата, које при
осунчању од 1.000 вати по квадратном метру даје енергију од 150 гигаџула, чиме се греје
3.000 литара санитарне потрошне воде.
На овај начин годишње се може постићи уштеда електричне енергије од 50 до 70 одсто.
Сунчева енергија се у колекторима претвара у топлотну и загрева флуиде, који даље
загревају воду у бојлерима у купатилима и свлачионицама за спортисте и глумце и у
ресторану објекта - каже Зељко Јоветић, председник општине Обреновац.
Антрфиле : Мисле и на инвалиде и избегле
- Поред ограничених капацитета и ресурса, у Обреновцу смо показали спремност за
решавање проблема избеглих. Циљ нам је трајно решавање стамбеног питања и
побољшање услова становања за оне који на свом плацу имају започет стамбени
објекат и то доделом бесповратних грађевинских пакета или доградњом
грађевинског објекта у њиховом власништву - каже Јоветић.
Применом система за амплификацију говора у згради општине омогућено је лицима са
оштећеним слухом да директно у слушни апарат примају информације на шалтерима, а
рељефна табла омогућава лакше кретање слепим и слабовидим грађанима.
СТО БРИЖНИХ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Вечерње Новости, Датум : 10.5.2010, Страна : 4
ПРОБЛЕМИМА ИЗБЕГЛИЦА БАВИ СЕ 110 УДРУЖЕЊА ПОДЕЉЕНИХ У ДВА
ТАБОРА
Коалиција и Асоцијација избегличких удружења - посвађане
СКОРО 20 година после ратова, у Србији живи 300.000 избеглица. Више од половине су
подстанари, многи нису вратили своју имовину, остварили права на пензије, везали радни
стаж...
Проблема много, а оних који који се њима баве - неупоредиво више! Укупно 110
удружења прогнаних, подељених у два табора, и још десетине невладиних
организација у чији рад нису укључене избеглице - бави се њиховом проблематиком.
Статистички, на сваких 3.000 избеглица дође по неколико функционера. И сами се
слажу да им ова разуђеност само одмаже, да би боље било да се чује један глас.
Успели су да се групишу, али не у јединствен савез, већ у посвађане Коалицију и
Асоцијацију избегличких удружења.
- Својевремено смо имали координацију свих избегличких удружења, а онда, када је
Хрватска осетила да јој је корисно да се бави избегличком причом, пронашли су овде
своје савезнике и тако је основана Коалиција избегличких удружења - каже за
"Новости" Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких удружења.
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- Удружење Срба из Хрватске постоји од деведесетих година и било би природно и
нормално да је остало само једно удружење. Међутим, с обзиром на то да је закон тако
флексибилан да троје може да организује удружење, појавили су се многи са идејама, али
и пуно оних који су ту видели могућност зараде. Будимир објашњава како су "најздравија"
завичајна удружења прогнаних, јер су упућена у конкретне проблеме.
За то што су удружења прогнаних толико разуђена Миодраг Линта, председник другог
"табора", Коалиције, криви државу. Он каже да је држава, уместо да потенцира стварање
јаког и квалитетног удружења, које би било један глас за све избеглице, одлучила да
"изазове" обрнут систем.
- Свакој партији која је имала ресор избеглица, одговарала је та исцепканост.
Бирале су по три-четири удружења у којима би препознале подобност и гурале их
напред - сматра он.
Коалиција је, тврди Линта, покушала да направи кровну организацију, у којој ће сви
да имају по двоје представника. Из Владе, Комесаријата и супарничког табора
добијају, каже, етикете "издајника", "шпијуна" и "непатриота". Нико неће да
разговара или сарађује са њима.
Објашњење Милојка Будимира за овакав однос делом је и у томе што, према његовим
речима, сви у Асоцијацији волонтирају, а у Коалицији људи имају конкретне финансијске
интересе. Још гора је ситуација, према Будимировом мишљењу, у невладиним
организацијама чији оснивачи нису избеглице.
- Сви они су на рачун избегличке приче потрошили огромна средства - тврди
председник Асоцијације. - Да су сва та средства дошла до крајњих корисника,
избегличка прича била би одавно завршена. Свака од тих НВО, међутим, 90 одсто
новца троши на сопствену инфраструктуру, а само десет на пројекат.
Антрфиле : ЗАБОРАВЉЕН ПОЗИВ
КАДА смо пре скоро две године основали Коалицију избегличких удружења, на наш
позив оглушили су се сви позвани из власти. Нису дошли ни потпредседник Владе
Јован Кркобабић, који је задужен за ресор прогнаних, а ни комесар за избеглице
Владимир Цуцић - прича Линта.
- Неколико месеци касније озваничена је и Асоцијација удружења избеглица. И
Кркобабић и Цуцић били су на свечаности.
ЗАВИЧАЈНА УДРУЖЕЊА
У ОКВИРУ Асоцијације ради 34 удружења прогнаних из Хрватске, а однедавно још и 30
удружења избеглица из Босне. Они, према Будимировим речима, представљају 90 одсто
избегличке популације. Већину представљају завичајна удружења. Коалиција је кровна
организација за 48 удружења.
СЕЈДИУ ИНСИСТИРА НА РАВНОПРАВНОМ ТРЕТМАНУ
Политика, Датум : 10.5.2010, Страна : А2
Берлин – Председник Косова Фатмир Сејдиу изразио је спремност да Приштина
учествује на самиту земаља западног Балкана и Европске уније 2. јуна у Сарајеву без
обзира на форму тог скупа, али само уколико сви учесници буду имали исти третман.
У разговору са дописницом Бете током посете Берлину, Сејдиу је на питање да ли је
Приштина спремна да учествује на самиту по формули коју је предложио италијански
шеф дипломатије Франко Фратини, рекао да „Косово неће учествовати само уколико не
буде уживало равноправни третман”. „У сваком другом случају ћемо учествовати, јер је то
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у нашем интересу и у интересу региона. Једино важно је да све почива на принципима
равноправности. У том случају ћемо учествовати”, рекао је Сејдиу.
На Одбору Бундестага за питања Европске уније потпредседник владе Србије Божидар
Ђелић предложио је да се у Сарајеву разговара о пет области, а то су „инфраструктура,
екологија, енергија, социјална политика и економија знања”.
На питање да ли је то агенда која би била прихватљива и за Косово, Сејдиу је рекао да је
Приштина „спремни да разговара о свим темама које су у заједничком интересу”. Запитан
да ли се Косово осећа обавезним да, поштујући међународно право, предузме одређене
мере после објављивања саветодавног мишљења
Међународног суда о законитости независности Косова, ма какво то мишљење било,
Сејдиу је рекао да Косово „не жели да прејудицира какво ће бити саветодавно мишљење
суда”.
У вези са могућим преговорима Приштине и Београда и питањем да ли су, ако до њих
дође, потребни посредници и ко би то могао да буде, САД, нека од земаља ЕУ или из
региона, Сејдиу је рекао да „нема неких посебних сигнала у том смислу”. „У нашем
интересу је пријатељски приступ, и са наше стране гледано нема разлога за напетости. Ми
смо спремни да разговарамо о различитим темама, једино не о статусу. Што се тиче
могућих посредника, то спада у питања која треба да буду преиспитана”, рекао је
косовски председник.
Навео је да Косово и Србија „као две суверене државе могу да разговарају о слободи
кретања грађана, о корупцији и организованом криминалу, о привредном развоју или о
искуствима балканских земаља у интеграцији у ЕУ. То је наш приступ, приступ
пријатељства”.
На питање зашто и две године после проглашења независности Косова у медијима могу да
се прочитају само негативне вести о животу српских грађана на Косову, председник
Сејдиу је навео да „свакако има и медија који имају о томе позитивне информације”.
„Многи српски грађани су се вратили за то време на Косово, али на њих се врши
стални притисак. Ми зато поново апелујемо на Београд, да остави косовске Србе на
миру, да би могли да остваре своје циљеве у друштву у којем живе. Ми сигурно не
желимо да они живе у систему апартхејда у којем смо ми пропатили. Дошло је време
за сарадњу и за међусобно разумевање”, оценио је косовски председник
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СЕОСКЕ КУЋЕ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Данас, Датум : 11.5.2010, Страна : 18
Како Сремска Митровица збрињава најугроженије
Сремска Митровица - У сарадњи са немачком невладином организацијом „Хелп“,
Републичким комесаријатом за избеглице и другим донаторима, Сремска
Митровица реализује пројекте помоћи својим најугроженијим становницима.
Избеглице, социјално угрожена лица и расељени исказали су велико интересовање за
шансу која им се пружа у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним
лицима у Србији“. На две недавно одржане презентације које је организовао „Хелп“ и
локална самоуправа, било је више од 150 заинтересованих. Већ тај податак говори о
степену стамбене збринутости ових лица и њихових породица, јер многи живе у
неусловним објектима, започели су градњу кућа тако да им је помоћ добродошла.
- Пројекат „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“ који финансирају
Европска унија, преко „Хелпа“ и Град Сремска Митровица, биће реализован до пролећа
наредне године. Подела грађевинског материјала је први део и вредност му је 157.500
евра. Други део истог пројекта односи се на изградњу три монтажне куће за
избеглице, вредност је 55.000 евра, иначе учешће града у овом пројекту износи 23.000
евра - рекла је начелница Управе за општу управу Василија Броцић.
У оквиру прве фазе поменутог пројекта биће подељено 35 пакета грађевинског
материјала, од чега је 20 одсто намењено локалном социјално угроженом
становништву. Али, поменути пројекат је само један у низу оних које реализује Сремска
Митровица са другим донаторима.
Преко Републичког комесаријата за избеглице град је обезбедио помоћ у виду 25
пакета хране за најугроженије суграђане, чија подела следи преко градског
повереника. - Сремској Митровици је одобрен пројекат куповине седам кућа на селу, што
ће значити збрињавање седам избегличких породица.
Завршава се нови пројекат доделе грађевинског материјала, вредан 2,6 милиона
динара, који ћемо реализовати заједно са Републичким комесаријатом за избеглице најавила је начелница Василија Броцић.
ПОМОЋ ЗА 25 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 11.5.2010, Страна : 11
КУЛА: Немачка хуманитарна организација (АСБ) у сарадњи са општинама Кула,
Темерин и Бачка Паланка и Комесаријатом за избеглице почела је реализацију
пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији”. За 15
породица из Куле обезбеђ ен је грађевински материал за реконструкцију кућа. Још
десет избеглич ких породица ће добити помоћ за покретање посла. Помоћ износи
72.000 еура, а АСБ учествује са 62.000 еура, док ће 10.000 еура обезбедити Општина
Кула.

ТРИНАЕСТ КУЋА ЗА ПОВРАТНИКЕ У ЖАЧУ
Правда, Датум : 11.5.2010, Страна : 7
У селу Жач, општина Исток, ускоро ће почети изградња тринаест кућа за Србе
повратнике, упркос противљењу Албанаца, јавио је КИМ радио. Повратници ће до
почетка радова, уместо у шаторима, бити смештени у петнаест контејнера, које је
обезбедио италијански КФОР. У село Жач прошлог месеца се самоиницијативно вратило
26 српских породица, и сместили се у шаторе УНХЦР-а.
Због повратка српских породица, Албанци из села су више пута протестовали, а било је и
неколико случајева каменовања. Због таквих притиска Албанаца, четири српске породице
напустиле су Жач.
ЗАСТРАШИВАЊЕ СРБА У МАГЛАЈУ
Правда, Датум : 11.5.2010, Страна : 7
Застрашивање и узнемиравање око 300 српских повратничких породица у Маглају,
општини у Федерацији БиХ, наставља се, а локалне бошњачке власти ништа не чине
да их заштите и да им гарантују безбедност, објавили су медији из Републике Српске.
Као очигледна провокација, наводи се да су православни верници пред Васкрс позивани
да пређу на ислам. Члан стручног тима југоисточне Европе за борбу против тероризма
Џевад Галијашевић упозорио је да муслимански екстремисти у Маглају постају све
агресивнији.
ШТА БИ СТАРЦИ ДА ЗОКИЈА НИЈЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 11.5.2010, Страна : 6
ИЗБЕГЛА Загорка Стаменковић (74) у куршумлијском селу Дегрмен има необичног
„помоћника“ са гривом
Коњ од 40 лета једина је помоћ и веза са светом двоје несрећника избеглих из Подујева
ратне 1999.
КурШумлија - Да нам није Зорана, не бисмо имали ни парче хлеба. Без њега би и ја и
супруг у овој недођији умрли од глади - прича Загорка Стаменковић (74) док милује свог
коња испред сеоске продавнице у Мердару. Иако се не сећа како и зашто су она и њен
супруг Миодраг (81) баш поменутим именоном назвали коња, Загорка каже да им је ова
животиња највећи помоћник у не баш лаком сеоском животу. Поготову од када су пре
једанаест година из питомог подујевског села Ртица избегли у брдско планинско село
Дегрмен у куршумлијској општини где бораве у кући рођака.
- Ма Зоки је и мом супругу спасао живот, јер је захваљујући њему избегао из села у коме
смо живели до јуна 1999. године, док је мене избавио рођак пошто сам претходно била на
лечењу у приштинској болници - присећа се Загорка док лагано руком мази животиу коју
Стојановићи имају четрдесетак година. А управо по Зокију како од милоште зове
животињу, Загорка је позната не само у Дегрмену, селу у коме су пронашли уточиште већ
и суседном Мердару, где барем на коњу долази у набавку намирница.
- Да ми није Зокија не бих могла никако да сиђем до продавнице. Јер осим што је удаљен,
до Дегремена се иде сеоским путем узбрдо, а мени су ноге одавно ослабиле. Ма једва се и
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крећем тако да ми је Зоки буквално заменио оболеле ноге - са љубављу прича Загорка о
животињи.
- Пошто ја и супруг немамо никаквих примања, деца, која су нам у расејању и која и сама
тешко живе, пошаљу нам по неки динар, тако да ја прво дођем до поште где преузмем
пошиљку а потом у продавници купим најнеопходније намирнице, брашно, шећер, со... објашњава бака Загорка у Мердару и околини позната по свом Зокију од кога се
последњих једанаест година не одваја. Он јој је каже и једина „веза“ са околином јер у
селу у коме су пронашли уточиште живе само још две прилично удаљене породице, тако
да Загорка једину комуникцију са светом има када дође до продавнице у Мердару, где
поразговара са пријатељима и познаницима који јој се како каже диве због храбрости да
упркос годинама јаше коња по неприступачним брдско планинским путевима.
Антрфиле : ЖИВОТИЊЕ
Осим коња, Стаменковићи имају још две козе док им је једно јаре пре неколико дана,
приликом Загоркиног одласка у Мердаре, појео вук.
- Окружени смо само дивљином јер је село у коме смо пронашли уточиште окружено
шумом и веома је тешко до њега доћи јер је пут јако неприступачан - објашњава Загорка.
БЕЗ ИКАКВИХ ПРИМАЊА
- Пошто ми је супруг једва покретан а и ја се не осећам баш најбоље, не можемо да
обрађујемо имање које нам је уступио рођак, али зато ја сама садим баштицу испред куће
тек да обезбедим нешто поврћа како би што мање трошили новца на куповину хране објашњава Загорка која највећом неправдом сматра то што су она и супруг без икаквих
примања. - Одбили су нас и за социјалну помоћ јер су наводно деца дужна да нас
издржавају а ни они нигде не раде.
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МИЛИОН И ПО ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА
Дневник, Датум : 13.5.2010, Страна : 11
ПЕЋИНЦИ: Повереништво за избеглице општине Пећинци расписало је јавни позив
за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглих и
интерно расељених лица, са боравиштем на територији ове општине, а милион и по
динара, на захтев повереништва, обезбедио је Комесаријат за избеглице Републике
Србије. Како каже повереник за избеглице и начелница друштвених делатности Драгица
Петковић право на овај вид помоћ и, поред избеглих и интерно расељених, имаће и
породице које су укинуле избеглички статус и трајно се настаниле у пећиначкој општини.
- Највиши износ појединачне помоћи може бити до 150 хиљада динара, тако да ћемо
овога пута моћи да збринемо десет породица.
Конкурс траје до 11. маја, а корисници морају да имају јасну, реалну и одрживу
пословну идеју (способност за рад, економска исплативост, спремност да региструје
пословну активност, И одређено искуство...) и да, у односу на врсту тражене помоћи,
има основне предуслове и могућности за ефикасно обављање активности. Тако
корисници пољопривредног гранта морају способност доказивати потврдом
поседовања одговарајућег земљишта или уговором о закупу или коришћењу
земљишта на најмање две године, корисници помоћи намењене сточарству морају
поседовати адекватне објекте за смештај стоке, а корисници помоћи намењене
куповини прикључне машине морају имати трактор - истиче Драгица Петковић.

НОВА ЗГРАДА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
Политика, Датум : 13.5.2010, Страна : А22
Ужице – Меморандум о изградњи нове стамбене зграде за социјално угрожена,
избегла и расељена лица потписан је јуче у Ужицу. У оквиру тог пројекта
(финансира га ЕУ) ужичка Градска управа и Удружење самарићанских радника
(АСБ) у сарадњи са Комесаријатом за избеглице обавезали су се да ће подићи објекат
са 15 станова просечне површине од око 40 квадрата, како би се унапредили животни
услови социјално угрожених категорија становништва.
Власник и корисник објекта биће град Ужице, за наменско коришћење одговара овдашњи
Центар за социјални рад, а кориснике социјалних станова бираће комисија. Најављено је
да ће градња те нове зграде (гради се у Севојну) почети у августу ове године и биће
завршена до средине следеће. Усељење је планирано до краја 2011. Пројекат
финансира ЕУ, а коштаће 270.000 евра.

РАМПА ЗА СРБЕ
Вечерње Новости, Датум : 12.5.2010, Страна : 8
И даље отежан прелазак административне границе са косовом
Превозници возе путнике само до прелаза на Мердару
ПРЕВОЗ путника преко административног прелаза на Мердару, који представља
најближу везу између централног Космета и уже Србије отежано фнкционише већ
неколико дана, а преко саме административне линије последња два дана саобраћају
само аутобуси и комбији два српска приватна превозника “Адиотурса” и “Кимка”.
Наиме, сваки прелазак српским превозницима преко овог административног
прелаза косовске власти условљавају поседовањем лиценце косовског
Министарства за саобраћај и транспорт.
- Иако су лиценце УНМИК-а на основу којих смо и до сада радили важеће до 2010.
године, још прошле године представници привремених косовских власти захтевали су
лиценце њиховог Министарства за саобраћај - објашњава Богољуб Маринковић, власник
агенције “Кимко” , чија комби возила за разлику од осталих српских превозника поседују
косовске регистарске таблице, неопходне за добијање лиценце.
И док са поменутим таблицама, овај превозник фукнционише на Космету, приликом
преласка “административне линије” на Мердару, за прелазак у Србију узима пробне
таблице које на месечном нивоу плаћа око 30.000 динара. Међутим, за разлику од
Маринковића који поседује пет комби возила (за добијање лиценце потребно је три)
остали превозници имају по једно или два возила, углавном регистрована у Србији, због
чега не желе додатну регистрацију и на Косову.
- Са српским таблицама нико не може да добије тражену лиценцу а дупла регистрација би
премашила трошкове ионако скормне зараде - истиче Раде Ивић, један од аутопревозника,
објашњавајући да овај посао и осталим превозницима значи само пуко преживљавање.
Због тога су ови превозници, како би и даље задржали путнике, претходна два дана,
довозили путнике до једне стране административне линије да би их са друге стране
сачекало друго возило са “косовским” или “српским” таблицама, док су они који поседују
возила са шест-седам седишта, наставили несметано да превозе путнике. Такође, и
аутобуси “Адиотурса” који поседује косовску лиценцу, саобраћају последња два дана
преко административног прелаза у Мердару углавном мењајући таблице приликом
преласка административне линије.
Антрфиле : Расељени
Комби превоз између Космета и уже Србије почео је да функционише од фебруара 2001.
године после дизања у ваздух аутобуса Ниш-експреса у Мердару када је престао да
саобраћа аутобуски превоз. Тренутно по сазнањима “Новости” десетак превозника чија
возила поседују 12-13 седишта, превозе углавном Србе на релацијама Грачаница - Ниш Косовска Митровица - Београд. Иначе, комби превозници су Срби са Космета који и даље
живе у покрајини или расељена лица у околним градовима, најчешће Нишу.
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САД НУДЕ ПОСРЕДОВАЊЕ У ДИЈАЛОГУ
Правда, Датум : 13.5.2010, Страна : 7
САД подржавају суверенитет и интегритет Косова и спремне су да посредују у
дијалогу Београда и Приштине о техничким питањима, рекао је помоћник државног
секретара САД Филип Гордон.
– Дијалог Приштине и Београда најбољи је начин за решење техничких проблема између
две стране. Биће добро ако представници Косова и Србије буду спремни да се сретну и
баве тим питањима – рекао је Гордон у Приштини. Он је као главна питања која треба
решавати навео снабдевање струјом, правосуђе, нестале и избеглице.
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ЗВЕЧАНСКОЈ И ТИРШОВОЈ
Данас, Датум : 13.5.2010, Страна : 17
Принцеза Катарина Карађорђевић уручила је јуче помоћ за Универзитетску дечију
клинику у Тиршовој улици, Дом за незбринути децу у Звечанској и још два
београдска колективна центра за избегле и расељене.
Помоћ је обезбеђена захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн из Чикага.
Унивезитетска дечија клиника добила је четири апарата за аутотрансфузију крви,
инструменте за торакоскопију - држаче за игле, маказе, пинцете и штипаљке за лигатуру,
као и педијатријски вентилатор. Деца без родитељског старања у Дому у Звечанској од
данас имају нови рачунар и штампач.
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PRESS CLIPPING
Петак 14.05.2010. год.

ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ИЗБЕГЛИЧКИХ ЦЕНТАРА
Политика, Датум : 14.5.2010, Страна : А7
Изменама Закона о избеглицама прецизирани услови решавања њихових стамбених
потреба и интеграције
Измене Закона о избеглицама, недавно усвојене у српском парламенту, требало би да
омогуће побољшање положаја избеглица, лакше решавање њихових стамбених
питања, чиме се стварају услови за потпуну интеграцију те популације.
Представници владајуће коалиције тврде да ће нова законска решења, која су
социјално праведна, омогућити затварање 60 колективних центара.
Овим изменама прецизирана су нека решења, а, између осталог, прецизно је
дефинисано да се „лицем које се определило за интеграцију сматра лице које је
поднело захтев за пријем у држављанство Србије”. Поред тога, проширује се
надлежност Комесаријата за избеглице на повратак и интеграцију избеглица, па ће
то тело, између осталог, бити надлежно за признавање и укидање статуса избеглица,
обезбеђивање смештаја, односно размештаја избеглица, решавање њихових
стамбених потреба...
Изменама закона предвиђена је обавеза Комесаријата да старим, инвалидним и
болесним лицима обезбеди смештај у установи социјалне заштите, другом облику
социјалне заштите, или породици. Иста обавеза важи и за малолетнике без
родитељског старања.
Избеглице, које се одлуче да трајно реше статус интеграцијом у Србији, држава
може, у складу с могућностима, помоћи у решавању стамбених проблема и то
давањем непокретности у државној својини на коришћење на неодређено време, или
на одређено време с могућношћу куповине, доделом средстава за побољшање услова
становања, куповином грађевинског материјала за започету изградњу
непокретности и куповином сеоске куће са окућницом. Стамбене потребе решавају
се према броју чланова породичног домаћинства: за самца или два члана –
непокретност површине до 30 метара квадратних, а за сваког следећег члана
породичног домаћинства још по 10 квадрата. У случају да закупац одлучи да купи
непокретност коју је добио на коришћење, цена ће износити 50 одсто од тржишне.
Лица која стамбени проблем решавају куповином сеоске куће са окућницом,
средствима из републичког буџета, не смеју да отуђе непокретност пре него што
истекне пет година од дана закључења купопродајног уговора.
Према усвојеним решењима, непокретности, које су до дана ступања на снагу овог
закона, прибављене средствима из буџета Србије, домаћих. или иностраних донација
за решавање стамбених потреба избеглица, државна су својина. Лица која до дана
ступања на снагу овог закона нису добила избегличку легитимацију, дужна су да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу закона поднесу захтев Комесаријату за
добијање избегличке легитимације. Онај ко не поднесе захтев у датом року губи
статус избеглице.
Када су посланици расправљали о овом закону, Ивица Дачић, министар полиције,
казао је да у Србији живи 86.000 регистрованих избеглица, а „на врхунцу
избегличког таласа било их је више од 500.000”. Дачић је, такође, рекао да само пет

одсто избеглица жели да се врате у земљу порекла и да је пре избеглиштва 88 одсто
лица имало решен стамбени проблем, а сада је тај проценат пао на 54 одсто.
ИЗГРАДЊА СТАНОВА У СЕВОЈНУ
Данас, Датум : 14.5.2010, Страна : 17
Подршка избеглим и расељеним лицима
Ужице - Представници немачке невладине организације АСБ (Удружење
самарићанских радника), Комесаријата за избеглице, градске власти и ужичког
Центра за социјални рад, у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно
расељеним лицима у Србији“, потписали су Меморандум о сарадњи. Њиме је
предвиђена изградња зграде у Севојну од петнаест станова намењених социјалном
становању у заштићеним условима. Станове ће на коришћење добити тринаест
избегличких и расељених породица и три сиромашне ужичке породице. Радови би требало
да почну у септембру ове године и да се заврше у јуну наредне године.
Пројекат финансира Европска унија, а његова укупна вредност је 4,2 милиона евра.
Током ове и наредне године стамбено ће бити збринуто и економски оснажено укупно
750 избеглих и интерно расељених лица у Србији.
Комесаријат за избеглице Републике Србије је, као корисничка институција тог пројекта, у
сарадњи са Делегацијом Европске уније у нашој земљи и извршним партнерима, наменио
та средства општинама и градовима у Србији у којима живи велики број избеглих и
расељених лица. Како у Ужицу живи око 700 таквих лица, али и велики број бивших
избеглица, који су веома сиромашни, одлучено је да се у том граду изгради зграда са
петнаест станова, чија је укупна вредност 270.000 евра. Обавеза града је да учествује
у тој инвестицији са 20.000 евра током две буџетске године, обезбеди локацију и
комунално је опреми.
ПОДЕЛА КОСОВА ЈЕ РЕАЛНА ОПЦИЈА
Дневник, Датум : 14.5.2010, Страна : 2
ПРОФЕСОР ДР РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ ЗА „ДНЕВНИК”
– Међународни суд правде никада није одредио рок за давање мишљења о
законитости проглашења независности Косова па су према томе само нагађања да он
своју одлуку одлаже или да ће је донети за месец дана или на јесен. Извесно је само
да ће мишљење бити изнето до краја године – каже за наш лист професор међународног
права и бивши заступник Србије пред тим судом Радослав Стојановић.
– Иначе, нико у овом тренутку не може знати какво ће бити мишљење суда јер тамо се
воде озбиљне расправе и у току разматрања никакве информације се не могу добити.
Он подсећа на то да је мишљење МСП-а о легалности проглашења независности Косова
тражила Генерална скупштина Уједињених нација, тако да после њега питање усвајања
нове резолуције о Косову мора покренути онај ко је мишљење и тражио.
– Нова резолуција може бити донета само уз сагласност пет великих сила у Савету
безбедности, и то је све. Мишљење суда нема везе с коначним решењем косовског
питања. Оно може евентуално допринети томе да се стави на дневни ред Савета
безбедности и ништа друго. Међутим, важно је нагласити да је једна ствар стварање
држава, а сасвим друга њихово разграничење. Наиме, Косово је прогласило
независност, поједине државе су га признале и оно може бити примљено и у
Уједињене нације, али границе се постављају касније, на посебној конференцији.
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Разграничење и независност су две ствари. У том контексту се кроз разграничење
може уредити тако да север Косова припадне Србији – објашњава професор
Стојановић.
На питање да ли је то реална опција, он одговара да у политици ништа није нереално а још
мање је реално и зависи од воље моћних.
–Да би се смирила ситуација и ако би се Србија тиме задовољила, подела Косова
јесте реална опција јер би то био политички реализам који подразумева да се доносе
одлуке које ће бити трајне и прихваћене од заинтересованих страна. Према томе, ако
би споразумом о разграничењу, који, понављам, не треба везивати за статус, север Косова
припао Србији, онда је то реално и нема ту шта даље да се прича. Говорило се да је касно
за поделу Косова па се због тога таква опција одбацивала. Јесте да се касни јер ово питање
није покренуто на прави начин на ранијим преговорима. На прави начин би било да је
покренуто питање повратка лица расељених с Косова. Где да се они сада врате? Не
могу својим кућама, могу само на север Косова, и то је било важно питање које је
онда требало поставити као хуманитарни проблем, а не само проблем
територијалног интегритета. Јер, велике силе једноставно резонују: дали смо вам
територијални интегритет на Лондонској конференцији 1913. године на Косову.
Пошто су силе Антанте дале Србији тај територијални интегритет над Косовом, оне
га могу и узети. То је реализам – закључује професор Стојановић.
И ДАЉЕ БЕЗ СТРУЈЕ
Блиц – Београд, Датум : 14.5.2010, Страна : 7
Станари кампа за расељене са Косова и Метохије на Ади Циганлији и даље су без
струје. Они тврде да наводи ЕДБ-а да за струју дугују скоро осам милиона динара,
нису тачни, већ да је тај дуг дупло мањи. Како кажу, у Министарству за КиМ им је
речено да постоји могућност да им ускоро поново буде прикључена струја. Они истичу да
струју између осталог не плаћају и због тога што им се обрачунава, како кажу,
индустријска цена струје, као и да у кампу већином живе социјално угрожени који нису у
могућности да плаћају рачуне за струју.
Према речима станара, којима је у понедељак искључена струја, наводи
Министарства за КиМ да им је Комесаријат за избеглице нудио смештај у
унутрашњости Србије нису тачни и да их никада из Комесаријата нису посетили.
ТАДИЋ И АЛИЈЕВ: БРАНИЋЕМО ЗАЈЕДНО МЕЂУНАРОДНО ПРАВО
Политика, Датум : 14.5.2010, Страна : А5
Након разговора потписано шест билатералних докумената, који стварају правну основу
за развој српско-азербејџанских односа
Баку – Промена граница суверених држава и сецесија делова њихових територија као
што је случај са Косовом нису прихватљиви нити легални с гледишта међународног
права, изјавио је јуче председник Азербејџана Илхам Алијев после разговора са
председником Србије Борисом Тадићем у којем је констатован низ заједничких
интереса две земље на међународном и на економском плану.
Тадић и Алијев оценили су у Бакуу да се односи две земље крећу у добром правцу, да је
сталан дијалог Београда и Бакуа у интересу суочавања обе земље са сличним изазовима и
да је од великог значаја међусобна подршка територијалном интегритету Азербејџана и
Србије.
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„Бранимо међународно право, Хелсиншку повељу и Повељу Уједињених нација
заједно и ту можете да рачунате на нас”, поручио је председник Србије у заједничком
обраћању новинарима. Алијев је истакао да је између Азербејџана и Србије успостављен
снажан политички дијалог и изразио уверење да ће међудржавни и међувладини
споразуми који су потписани током овог сусрета омогућити даљи напредак односа две
земље. Он је указао да се Србија и Азербејџан узајамно помажу у међународној арени и да
његова земља пружа снажну подршку територијалном интегритету Србије.
„Сматрамо непримереним мењање државних граница и неприхватљива је једнострано
проглашена независност Косова. То је нелегалан корак”, истакао је председник
Азербејџана и позвао све државе чланице УН да поштују међународно право.
Алијев је казао да је с председником Тадићем разговарао и о конфликту у Нагорно
Карабаху и да је, том приликом, истакао да је 20 одсто територије Азербејџана под
окупацијом, а да је милион људи избегло и интерно расељено. Алијев је истакао и да је
Азербејџан мултинационална држава и да све националне и религијске групе које живе у
тој земљи имају иста права.
Председник Тадић је нагласио да се Србија у потпуности противи сецесионистима који
користе етничку мотивисаност за одвајање од својих држава које су чланице Уједињених
нација.
Обојица председника су констатовали да су везе Азербејџана и Србије јаке и да оне нису
од користи само за народе те две земље, већ и за регион Балкана и Кавказа.
Председник Тадић је подсетио да Азербејџан и Србија имају заједничке изазове, не само у
одбрани територијалног интегритета већ и у борби против организованог криминала и
наркодилера.
Српски председник је казао да је с азербејџанским председником разговарао и о сарадњи
на пољу економије, посебно у енергетском сектору, и истакао да је Азербејџан један од
„највећих играча” у енергетском сектору у свету и да је незаобилазан фактор енергетске
стабилности.
Тадић је казао и да је Србија заинтересована да учествује у енергетским плановима
Азербејџана, посебно поменувши план који енергетски спаја Азербејџан, Грузију и
Румунију . „Азербејџанске компаније су добродошле да улажу у Србију и сматрам да
можемо имати користи од заједничких улагања”, истакао је председник Србије.
Након разговора представници две земље потписали су шест билатералних докумената,
који, како се оцењује у Бакуу, стварају правну основу за развој српско-азербејџанских
односа, који се налазе у стадијуму изградње.
Два председника усвојила су заједничку декларацију којом су утврђени основни правци
развоја билатералних односа.
У њиховом присуству, ресорни министри су потписали споразуме о трговинскоекономској сарадњи, сарадњи у борби против криминала, као и споразум о избегавању
двоструког опорезивања на зараде и имовину.
Потписан је и протокол о безвизном режиму за грађане са дипломатским и службеним
пасошима.
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ОТКУПОМ ДО КРОВА
Дневник, Датум : 16.5.2010, Страна : 4
ИЗБЕГЛИЦЕ КОНАЧНО ДОБИЛЕ НОВИ ЗАКОН
После вишегодишње најаве измене Закона о избеглицама из 1992. године коначно су
добиле зелено светло републичких посланика. Нови ће документ, очекује се, омогућити
коначно гашење колективних центара, којих је у Србији остало 60, и умногоме допринети
интеграцији избеглица и решавању њиховог највећег проблема – крова над главом.
Шта су најважније новине које је Скупштина аминовала?
Наиме, изменама старог закона утврђено је да ће избеглицама бити дате на коришћење
или у закуп на одређено време некретнине у државној својини, или ће им пак бити
омогућен њихов откуп. У новом документу стоји и да ће држава стамбено питање
избеглица решавати и доделом средстава за побољшање услова становања, куповином
грађевинског материјала започету градњу, куповином сеоских кућа са окућницама и
доделом наменских кредита или кроз друге програме донатора.
Поступак за решавање стамбених потреба водиће комисија коју ће чинити запослени у
Комесаријату за избеглице, а њих ће бирати и разрешавати комесар. Комесаријат ће имати
обавезу да онима који због психофизичког стања не могу да користе колективни смештај
обезбеде смештај у установи социјалне заштите или породици. Иста обавеза важи и за
малолетнике без родитељског старања.
Избегличка удружења већ годинама указују на неопходност измене закона донесеног
годину по почетку рата на овим просторима и првих таласа избеглица, али и на нови
документ имају замерке.
Коалиција удружења избеглица, кровна организација 49 удружења која се баве овом
проблематиком, сматра да оне нису у интересу велике већине од 350.000 садашњих и
бивших избеглица. Потпредеседник Владе Јован Кркобабић и комесар за избеглице
Владимир Цуцић нису, наводе у Коалицији, показали спремност да се успостави
дијалог с већином избегличких удружења како би се дошло до квалитетнија решења.
Наводећи као добре стране закона то што обухвата и оне са избегличким статусом и
оне који су добили српско држављанство, председник Коалиције Миодраг Линта
напомиње да ће око 2.800 људи чији су станови и куће изграђени средствима страних
или домаћих донатора и Владе Србије, добити право откупа под повољним условима.
Међутим, Влада и даље није обавезна да решава стамбене потребе избеглица, а
проблематична је позиција комесара и комесаријата јер се додатно централизује –
мандат је комесару продужен са четири на пет година и повећане су му надлежности,
вели Линта.
Уз замерку што се закон није бавио запошљавањем избеглица, у Регионалном одбору за
помоћ избеглицама Војводине додају и то да у закону не пише ни какав је третман мањих
стамбених јединица које не одговарају броју чланова породице, а предвиђене су санкције
уколико неко има „вишак простора“.
Није испоштована ни наша иницијатива да се избеглицама које су по принципу
самоградње и уз помоћ страних донатора добили на коришћење станове или куће,
омогући откуп по одредбама уговора који су потписали са донатором на почетку
градње. А посебан проблем је то што неће бити побољшана веома лоша

комуникација и сарадња Комесаријата за избеглице и покрајинских органа власти,
јер се и новим законом на нивоу Покрајине оставља само функција повереника за
избеглице – каже председник Регионалног одбора за помоћ избеглицама Војводине
Раденко Попић додајући да није предвиђен ни било какав интервентни фонд унутар
Комесаријата или Владе, којим би се решавали најхитнији случајеви сиромаштва.
КРИМИНАЛ И ТЕРОР ПОТРЕСАЈУ КОСОВО
Правда, Датум : 17.5.2010, Страна : 4
ГОРАН БОГДАНОВИЋ МИНИСТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ У ВЛАДИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Горан Богдановић, министар за Косово и Метохију, у разговору за Правду, казао је да је
стање на простору покрајине од 1999. године синоним за насиље, криминал, терор и
етничку дискриминацију, и да се до данас ништа није променило, осим метода. Како је
рекао, за једну деценију ниједан злочин над Србима није расветљен, нити је иједан
злочинац осуђен.
– Са једностраним проглашењем независности, институционализовано је насиље над
Србима, етничка дискриминација, отимање имовине Срба и спречавање повратка
прогнаних на своја вековна огњишта. Српска гробља се скрнаве, преоравају, етничко
чишћење се примењује и на живима и мртвима; такав пример данас нигде нећете наћи у
свету. Да не говорим фразе, политичке оцене, осврнућу се само на протекла два месеца, у
којима се догодио низ инцидената, од ископавања гроба тек сахрањене Српкиње у
Гњилану, константних напада на повратнике у село Жач, до укидања мобилног сигнала
српских оператера. Значи, методи насиља се крећу од некрофилије до организованог
насиља, а све са једним циљем – етничко чишћење преосталог српског живља јужно од
Ибра.
Истовремено Приштина покушава, прави планове, да стави под контролу Север
покрајине, где су Срби апсолутно у већини. Таква амбиција Приштине носи несагледиве
последице по стабилност читавог региона. Срби на КиМ-у опстали су само у срединама
где функционишу институције државе Србије. То је чињеница коју нико не може порећи.
Колико је тежак живот Срба на том простору?
– У најтежем положају су Срби јужно од Ибра, посебно у изолованим селима,
удаљеним од централног дела Космета и Поморавља. Буквално, то је живот у гету.
Србија и њене институције чине све да помогну и олакшају свакодневни живот тим
људима, који, упркос томе што немају основна људска права, више од деценију опстају на
том простору. У тим настојањима, и ми из државних институција, и ти људи који су
остали у покрајини, сусрећемо се са бројним препрекама. Бројни су проблеми, очекивања
су велика, а маневарски простор ограничен, али то нас не обесхрабрује – напротив.
Питер Фејт је изјавио да неће признати изборе на северу Косова које организују власти у
Србији 30. маја. Да ли ће они ипак бити одржани?
– Приштина и Питер Фејт намећу „такмичарски контекст“ локалним изборима у
Косовској Митровици. Намера им је да створе атмосферу „више од игре“, а онда да, у
таквом амбијенту, мешетаре и лове у мутном. Очигледно да имају проблем са
реализацијом тог сценарија. Зато адвокат Приштине и посеже за претњама. Фејт је, својом
пристрасношћу, сам себе дисквалификовао. Овом и другим сличним изјавама он само
потврђује чињеницу да је постао гласноговорник такозване косовске владе и протагониста
нелегалног сецесионизма косовских Албанца. За косметске Србе и Београд нема дилеме
који су избори релевантни – једино они који ће бити одржани 30 маја. Дакле, ти избори
показаће апсолутну озбиљност и државотворност Србије, на том делу своје територије.
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Такође, избори 30. маја потврдиће једну неспорну чињеницу: да институције државе
Србије немају и не могу имати алтернативу на северу Космета.
Плашите ли се да би могло да дође до сукоба на Космету?
– Сви релевантни међународни фактори оцењују тренутну ситуацију на Косову и
Метохији, у најбољем случају – као привидно мирну, али крхку. Према томе, избијање
сукоба, односно ново насиље над Србима, и те како је могуће. На то стално упозоравамо
међународну заједницу. Приштина стално провоцира сукобе и тензије. У квазидржави,
насталој на терору, коју воде бивши команданти ОВК, насиље је константа. За ново
насиље над Србима неће сносити одговорност само екстремни Албанци, већ и
међународна заједница.
Антрфиле : Кушнер демантован
Како гледате на то што је француски шеф дипломатије Бернар Кушнер рекао да „жута
кућа“ није ни постојала, и питао шта је то?
– У прошли четвртак је Еулекс саопштио да је у Приштини ухапшен бивши припадник
такозване ОВК, као осумњичени управо у случају „жута кућа“. Управо то на најбољи
начин демантује Кушнера. Такво понашање је, благо речено, недопустиво за једног
министра, који је још и лекар по професији. Можда таквим понашањем жели да прикрије
грижу савести, за оно што је као шеф УМНИК-а урадио или пропустио да учини.
СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ РАЗМАТРА ИЗВЕШТАЈЕ
Правда, Датум : 17.5.2010, Страна : 5
Посланици Скупштине Војводине данас ће расправљати о извештајима о раду више
институција чији је оснивач покрајински парламент. На дневном реду биће Извештај
о пословању Гаранцијског фонда Војводине за 2009. годину, као и годишњи Извештај о
пословању Јавног предузећа Завод за урбанизам Војводине.
Посланици ће разматрати и финансијске извештаје Фонда за развој непрофитног
сектора Војводине, са завршним рачуном, и Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, са завршним рачуном.
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ГРАДЕ 15 СТАНОВА
Блиц – Србија, Датум : 18.5.2010, Страна : 1
УЖИЦЕ
Представници немачке невладине организације Удружење самарићанских радника
(АСБ), Комесаријата за избеглице и града Ужица потписали су меморандум о
сарадњи којим је дефинисана изградња 15 стамбених јединица у оквиру пројекта
„Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“.
Станови ће се градити у Севојну, почетак радова заказан је за септембар ове, а усељење
станара за јун 2011. године. Инвестициона вредност овог посла је 270.000 евра.
У ДОМУ ЗА СТАРЕ ЖИВЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 18.5.2010, Страна : А16
Ужице – Прошло је пола године од свечаног отварања Дома за смештај старих лица
на Забучју код Ужица, једине установе тог типа на подручју западне Србије. У овом
крају, старијим особама и те како је потребан такав објекат, одавде се зарад домског
смештаја одлазило широм Србије, чак и у Књажевац. Али, изузев избеглица из
некадашњег прихватног центра на овом ужичком брду, других станара овде нема.
Разлог је, веле упућени, у радној снази. Ваља упослити стручна лица за негу старих и
одржавање објекта, а испречило се и ограничење Владе Србије за пријем радника у
државну службу.
Заим Рамовић, директор ужичког Центра за социјални рад, установе при којој овај дом за
старе треба да постане домско одељење наводи да је у децембру дом на Забучју отворен
пројектно, од тада је одрађено прилично ствари да би био потпуно спреман за коришћење.
– У собама дома већ су смештена 32 избегла лица и једно са статусом интерно
расељеног, Комесаријат за избеглице је учесник у целом подухвату изградње и
коришћења објекта. Иначе, зграда дома на Забучју располаже са по 16 двокреветних
и трокреветних соба, а за сада је опремљена за 50 корисника, док за смештај још 30
предвиђених ваља купити део намештаја и опреме, за шта је министарство
обезбедило средства – објашњава Рамовић.
На питање зашто се толико чека на усељење старих лица, директор Центра за социјални
рад одговара да су о потреби запошљавања неговатељица, чистачица, техничког особља
писали ресорном министарству.
Примили бисмо у почетку пет-шест радника за те послове, док би друге стручне
(финансијске, рачуноводствене, правне) за потребе дома обављао наш центар. А ми идемо
и у обилазак других домова по Србији да бисмо обавестили оне Ужичане који су тамо да
ће ускоро и дом на Забучју прорадити – напомиње Заим Рамовић.

ПРВА ШАНСА ЗА ДОГОВОР СА АЛБАНЦИМА
Вечерње Новости, Датум : 18.5.2010, Страна : 2
Вук Јеремић, јуче у говору пред Саветом безбедности, изразио уверење за компромис
после одлуке међународног суда правде
Србија спремна да се искрено ангажује, наша намера није да замрзнемо конфликт, нити да
неког потчинимо
Министар спољних послова Србије Вук Јеремић поручио је јуче у Њујорку да, упркос
негативним догађајима на Косову, долази ”време које више обећава” и изразио уверење да
ће мишљење Међународног суда правде створити прилику без преседана за постизање
стратешког компромиса између Срба и Албанаца.
- Ова година може бити година заједничког успеха. Желео бих да уверим Савет
безбедности да је Србија спремна да се флексибилно и искрено ангажује и да наша намера
није да замрзнемо конфликт, да тријумфујемо, нити да неког потчинимо.
Он је на седници СБ УН о ситуацији на Косову, која би, како је рекао, могла да буде
последња пред изношење мишљења МСП, подсетио да ће суд ускоро донети своју одлуку
о независности Косова и да би судијама требало дозволити да ураде свој посао без
политичких притисака, као што су нова признања.
Једнострано проглашење независности је поделило свет и довело у питање основне
принципе савременог међународног система. Оно није допринело стабилности
Балкана, нити је ојачало сарадњу у региону. Због тога је, како је оценио, једини пут
напред постизање праведног компромиса који ће усагласити жеље и интересе два
народа.
Јеремић је подсетио да се већина чланица УН и СБ чврсто противи напорима да се
наметне насилна подела Србије и поновио став Београда да никада неће признати
једнострано проглашење независности Косова:
- Принципијелни став Србије је чврст као камен. Ми ћемо наставити да енергично
бранимо нашу позицију без конфронтирања, дипломатским средствима. Када је реч о
ситуацији на терену, Јеремић је указао да је од кључног значаја да СБ настави да подржава
Унмик као ”главни стуб мира и стабилности” у покрајини.
Истакавши да неслагања о статусу не смеју да спречавају решавање практичних питања,
Јеремић је подсетио да су албанске власти на Косову више пута одбиле да заузму
прагматичан, статусно неутралан приступ практичним проблемима посебно у домену
владавине закона. Он је подсетио на примере за своје тврдње: од одбацивања споразума о
напретку у домену правосуђа, спречавања истраге о злочинима у вези са трговином
људима, до протеривања и забране кретања.
Антрфиле : НЕМА ПОВРАТКА
Стање српског културног и верског наслеђа је, такође, дубоко узнемирујући део реалности
на терену, који директно утичу на повратак 205.835 протераних косовских Срба колико их
је регистровао УНХЦР - истакао је Јеремић, указујући да се током протекле године само
пар стотина косовских Срба вратило кућама.
- То је мање од пола процента што је застрашујући податак. То је неуспех монументалних
размера.
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ЧЕДА ОЛАКО ЗАБОРАВИО НА НЕДЕЛА
Курир, Датум : 18.5.2010, Страна : 3
Директор Информационо-документационог центра Веритас Саво Штрбац опомиње
лидера ЛДП да не хвали Хрватску јер не мисли добро Србима
БЕОГРАД - Идеална држава за Чедомира Јовановића је Хрватска!
Овај закључак намеће се након хвалоспева који је лидер ЛДП упутио властима суседне
државе. Не само што је похвалио Владу у Загребу због европског пута него је и приметио
да Србија дебело заостаје за Хрватском.
Саво Штрбац, директор Информационо-документационог центра Веритас, иако разуме
потребу да лидер ЛДП захваљује Хрватима, не оправдава његов иступ.
- Као један од 400.000 избеглица из Хрватске коме су одузели сва права и који не
може дасе врати, сматрам да је та изјава неоправдана. И даље није враћено најмање
40.000 станова који су одузети нашим људима, а има и много неисплаћених пензија.
Само одузети српски станови са намештајем вреде око три милијарде евра! Постоје
неисплаћени штедни улози, лица с Интерполове потернице за којима се још трага...
Нека Хрватска реши прво та питања пре него што је било ко прогласи идеалом
демократије - поручује Штрбац.
Председник хрватског Хелсиншког одбора Иван Звонимир Чичак подсећа на бројне
проблеме који оптерећују односе две земље.
- Нерешена станарска права, повратак протераних Срба, Закон о националним
мањинама који се примењује само у Истри... Тужбу и контратужбу не рачунам у
озбиљне проблеме - каже Чичак.
КОНДУКТЕРИ ПОНОВО У ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
Данас, Датум : 18.5.2010, Страна : 15
ГСП од 1. јуна уводи нове мере које би требало да допринесу бољој продаји карата
Због слабе продаје претплатних маркица и појединачних карата за превоз у Градском
саобраћајном предузећу Београд одлучили су да поново врате кондуктере.
Тако ће већ од 1. јуна у 50 возила ГСП бити ангажовано 100 кондуктера, чија је улога да
контролишу возне исправе и продају карте путницима који их нису благовремено купили.
Цена карте у возилу остаје иста - 80 динара за 1 зону и 100 динара за 2 и 3 зону. Акција ће
трајати најмање месец дана, а уколико покаже позитивне ефекте, прошириће се и на
остала возила. Према подацима ГСП само у априлу продато је 3.300.000 карата ван возила
и око 50.000 карата у возилу код возача, што је мање него раније. Са друге стране, све је
више оних који се возе без карте. У последње три године број „шверцера“ повећао се за 20
одсто.
- Уколико се ова акција одрази на повећање продаје карата, а самим тим и на повећање
прихода Градског саобраћајног предузећа Београд, онда ћемо размислити о њој као
трајнијем решењу, бар док не уведемо модернији систем наплате, какав је тикетинг - рекао
је помоћник директора Дирекције за јавни превоз Милан Јанковић.
За послове кондуктера ГСП неће упошљавати нове раднике, већ ће те послове обављати
запослени у овом предузећу, уз одређену стимулацију. У возилима приватних превозника,
који такође учествују у јавном градском превозу, кондуктери неће радити. Јанковић
наводи да је разлог за то што су се приватници изјаснили да немају расположивих
људских ресурса који би обављали тај посао, али ни средстава да за сада упошљавају нове
људе.
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- Уколико то буду касније хтели, имаће одобрење од Дирекције да то ураде - додао је
Јанковић.
У Градском саобраћајном предузећу Београд не очекују да ће Београђани само због
кондуктера избегавати њихова возила.
- Од 1. јуна појачаћемо контролу у возилима, тако да ће поред 164 контролора убудуће
радити још 300 до 500 њих и они ће контролисати сва возила. Зато не верујем да ће бити
великих миграција на тај начин, јер су путници нарочито у јутарњем и поподневном
шпицу заинтересовани да што пре стигну на жељено место и не верујем да ће пропустити
два ГСП аутобуса да би сачекали приватника, јер у њему нема кондуктера - рекао је
директор ГСП Београд Радослав Николић.
Цена доплатне карте за путнике који немају оверену карту или важећу маркицу остаје
3.000 динара. Али се уводи попуст од 50 одсто за све оне који плате доплатну карту на
лицу места или у року од 15 дана. По истеку рока следи утужење.
Антрфиле : Бесплатно за избегле старије од 65 година
На иницијативу заменика градоначелника Милана Кркобабића, сва избегла и
расељена лица старија од 65 година са пријављеним боравиштем у Београду, од јуче
могу бесплатно да користе градски превоз.
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PRESS CLIPPING
Среда 19.05.2010. год.
ВАЖНА САРАДЊА СА УНХЦР
Преглед, Датум : 19.5.2010, Страна : 5
Кркобабић: Србија рекордер по броју избеглих
Београд
Потпредседник Владе Србије, Јован Кркобабић указао је јуче у разговору са
представницима делегације УНХЦР-а из Женеве, да је због бројних нерешених
проблема везаних за избегличку популацију изузетно важна сарадња са УНХЦР и
његово присуство у Србији, али да ништа мања није улога ЕУ и ОЕБС-а, саопштено
је из кабинета потпредседника владе.
Кркобабић је рекао да је Србија једина земља у Европи и једна од пет у свету која је
суочена с проблемом дуготрајног избеглиштва, да је рекордер, како по броју избеглих,
тако и оних који су узели држављанство, као и да у решавању проблема избеглих и
протераних рачуна на пуну подршку ОЕБС-а.
Говорећи о избеглицама и протераним Србима из Хрватске, Кркобабић је указао да је
њихов статус међународна заједница дефинисала као дуготрајно избеглиштво, јер траје
скоро двадесет година. У саопштењу се наводи да се Кркобабић осврнуо и на недавно
одржани скуп министара спољних послова посвећен избеглицама и оценио
позитивним што су Црна Гора, Босна и Херецеговина, Хрватска и Србија
прихватиле да су избеглице заједнички проблем и да се заједнички мора и решавати.
Кркобабић је саговорнике обавестио и о корацима Владе Србије који следе после
министарског скупа и добио уверавања да ће међународна заједница подржати у пуној
мери све активности везане за решавање преосталих проблема.
„Србија очекује донаторску помоћ, како је то и договорено са Високим комесаром
УНХЦР-а, како бисмо заједничким снагама затворили и последњи колективни
центар, а њиховим садашњим житељима пружили минимум достојанственог
живота“, додао је Кркобабић. Према његовим речима, Србија инсистира да без решења
проблема избеглих и протераних, нема ни зеленог светла за улазак у ЕУ, јер, како је казао,
само враћање личних и имовинских права свим својим грађанима без обзира на њихову
националност, јесте доказ пуне демократичности и владавине права у земљама
кандидатима, и то су вредности на којима ЕУ инсистира.
БЕОГРАД, 18. маја (Танјуг)
Кркобабић: Важна сарадња са УНХЦР-ом
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић указао је данас у разговору са
представницима делегације УНХЦР-а из Женеве, да је због бројних нерешених проблема
везаних за избегличку популацију изузетно важна сарадња са УНХЦР и његово присуство
у Србији, али да ништа мања није улога ЕУ и ОЕБС-а, саопштено је из кабинета
потпредседника владе.
Кркобабић је рекао да је Србија једина земља у Европи и једна од пет у свету, која је
суочена с проблемом дуготрајног избеглиштва, да је рекордер, како по броју избеглих,
тако и оних који су узели држављанство, као и да у решавању проблема избеглих и
протераних рачуна на пуну подршку ОЕБС-а.

Говорећи о избеглицама и протераним Србима из Хрватске, Кркобабић је указао да је
њихов статус међународна заједница дефинисала као дуготрајно избеглиштво, јер траје
скоро двадесет година.
У саопштењу се наводи да се Кркобабић осврнуо и на недавно одржани скуп министара
спољних послова посвећен избеглицама и оценио позитивним што су Црна Гора, Босна и
Херцеговина, Хрватска и Србија прихватиле да су избеглице заједнички проблем и да се
заједнички мора и решавати.
Кркобабић је саговорнике обавестио и о корацима Владе Србије, који следе после
министарског скупа и добио уверавања да ће међународна заједница подржати у пуној
мери све активности везане за решавање преосталих проблема.
"Србија очекује донаторску помоћ, како је то и договорено са Високим комесаром
УНХЦР-а, како бисмо заједничким снагама затворили и последњи колективни центар, а
њиховим садашњим житељима пружили минимум достојанственог живота", додао је
Кркобабић.
Према његовим речима, Србија инсистира да без решења проблема избеглих и
протераних, нема ни зеленог светла за улазак у ЕУ, јер, како је казао, само враћање
личних и имовинских права свим својим грађанима без обзира на њихову
националност, јесте доказ пуне демократичности и владавине права у земљама
кандидатима, и то су вредности на којима ЕУ инсистира.
Кркобабић је изразио захвалност УНХЦР-у и његовој канцеларији у Београду на
заједничком документу, који су после београдског министарског скупа потписали
УНХЦР, ЕУ и ОЕБС, а који се односи на права избеглих и протераних Срба из
Хрватске.
"Реч је проблему отетих станова, неисплаћених пензија, конвалидације радног стажа
за Србе хрватске држављане, али и низу проблема, које Хрватска мора да реши и
врати својим суграђанима - Србима грађанима Републике Хрватске", подвукао је
Кркобабић.
ХРВАТСКАС СПРЕМНА ДА ВРАТИ СВЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Б92, 17. мај 2010. , 23:38
Гостовање Жељка Купрешака у вестима ТВ Б92
Београд -- Хрватска је спремна да врати све избегле грађане, а једини проблем у том
процесу је новац, каже за Б92 амбасадор Хрватске у Србији Жељко Купрешак.
Купрешак каже да ће уз подршку УНХЦР-а бити направљен нови попис Срба
избеглих из Хрватске када ће се, како додаје, утврдити тачан број.
Он иначе мисли да је процена, да у Србији има 70 хиљада избеглих, претерана.
Такође се не слаже са проценом српске стране да, по основу станарских права, Срби
потражују око 50 хиљада станова у Хрватској.
Амбасадор Хрватске тврди да не постоје тајне оптужнице са именима избеглих Срба и
додаје да је о свим процесима који се воде против Срба у хрватској обавештено правосуђе
у Србији.
Амбасадор сматра и да питање међусобних тужби за геноцид треба препустити
међународном правосуђу.
“Та тужба није темељни проблем хрватско-српских односа и неће бити ако је препуштена
међународном правосуђу", рекао је он.
Купрешак каже да, међутим, постоји могућност и да две земље узајамно повуку тужбе
једна против друге "ако се створе услови да дође до таквих околности који ће задовољити
и једну и другу страну".
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Говорећи о сусрету министара правде Србије и Хрватске у Загребу, он је казао да је
најављени споразум о узајамном изручивању особа умешаних у кривична дела значајан
корак у борби против организованог криминала.
НЕ ВЕРУЈУ НИКОМЕ
Курир, Датум : 19.5.2010, Страна : 5
Иако амбасадор Хрватске тврди да је његова земља спремна да врати избегле Србе,
председници удружења избеглица кажу да пракса показује другачије
БЕОГРАД - Председници удружења избеглих Срба из Хрватске не верују да је та
држава спремна да дозволи повратак свих избеглица, као што то тврди амбасадор
Хрватске у Србији Жељко Купрешак.
Амбасадор чак сумња да је процена да у Србији има 70.000 избеглих претерана, уз
напомену да по основу станарских права Срби потражују око 50.000 станова у Хрватској.
Међутим, председник Документационог центра „Веритас“ Саво Штрбац тврди да у
Србији тренутно живи око 300.000 избеглих и протераних лица из Хрватске.
- Много му је 70.000 људи?! Па број је око 300.000 протераних и изгнаних! По попису
из 1991. године у Хрватској је живело 582.000 Срба. Њих 106.000 изјаснили су се као
Југословени, а међу њима је, према речима демографа, 60 одсто Срба. Дакле, те 1991.
године у Хрватској је било 650.000 Срба - подсећа Штрбац.
Пописом из 2001. године у Хрватској је живело 101.000 Срба и 76 Југословена, што значи
да је за десет година Хрватску напустило преко 400.000 Срба. Штрбац наводи да велики
проблем за повратак избеглица представљају непријатности које наши грађани често
доживљавају.
- Недавно ми је био човек који је у центру Загреба имао стан од 84 квадрата. Сад му нуде
знатно мање станове пуне влаге - каже Штрбац. Он додаје да Хрватска избеглим
Србима треба да врати станарско право које им је законом из 1995. одузето.
- Стално позивају избеглице да се врате, али хајде прво нека нам врате наше станове
и наша станарска права. Сад су то формулисали као социјалу и гледају да вам дају
било шта јер се социјали у зубе не гледа - објашњава он.
И председник Хуманитарног центра за интеграцију и толеранцију Ратко Бубало каже да
повраћај станарског права представља велики проблем јер избегли и прогнани немају где
да се врате.
- Станови који би требало да се врате Србима подељени су прогнаним Хрватима из Босне
и онима који су се борили у домовинском рату - истиче Бубало.Он такође тврди да је у
Србији тренутно око 300.000 избеглих и прогнаних из Хрватске.
- Некима који су покушали да се врате каменовали су куће, а многима су куће и
станови поново демолирани. Најчешће се враћају они који овде нису успели да се снађу,
пољопривредници - каже Бубало.
Антрфиле : Без политизације
На међународној конференцији посвећеној решавању проблема избеглих и
расељених лица у региону, која је организована марта ове године у Београду,
министар спољних послова Хрватске Гордан Јандроковић рекао је да проблем
избеглих и прогнаних треба решавати на хуман начин и без политизације.
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ИЗБЕГЛИЧКЕ „ИДИ-ВИДИ” ПОСЕТЕ
Дневник, Датум : 19.5.2010, Страна : 14
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
организоваће и ове године бесплатан аутобуски превоз за оне који намеравају да у
местима Хрватске, где су раније живели, среде "папирологију". За тзв. иди-види
посете Фонд је објавио јавни позив у "Дневнику" 13. маја.
На ову врсту помоћи могу рачунати избегли и прогнани из Хрватске с пребивалиштем у
Војводини. Први аутобус полази 30. маја, а заинтересовани би што пре требало да се
јаве Фонду. Као и лане, путоваће се на релацији Рума – Нова Пазова – Инђија
– Нови Сад – Бачка Паланка – Илок – Вуковар – Винковци – Жупања – Поповача – Сисак
– Петриња – Глина – Војнић – Слуњ – Кореница – Удбина – Грачац – Обровац – Книн.
Четвородневни боравак у завичају подразумева бар два радна дана, да би избеглице могле
решити своје проблеме око стечених и имовинских права.
Право на бесплатан превоз, једном годишње, има један члан породице, а у изузетним
случајевима, због малолетних лица или неког неодложног процеса на обнови, Фонд
одобрава да ту могућност истовремено користе два члана породице.
Пројекат „иди-види посете“ траје већ четири године, а лане је завичај посетило око 250
лица, највише из Обровца и Грачаца, а укупно више од хиљаду.
Ове године планирано је десет тура, заинтересовани се могу пријавити за јавни
позив у просторијама Фонда у Новом Саду (Булевар Михајла Пупина 25 ), путем
поште, веб-странице www.fondajnfort.rs или телефона 021/475–4295 до 31. децембра.
ИЗБЕГЛИЦА УБИЈЕНА У ЗАВИЧАЈУ
Курир, Датум : 19.5.2010, Страна : 10
Хрватска
БЕОГРАД - Милан Кнежевић (40), Србин повратник у Грачацу у Хрватској, ухапшен је
због свирепог убиства комшинице Мирјане Николић (37).Злочин се десио прексиноћ око
21 сат у засеоку Томингај, када је Кнежевић упао у Мирјанину кућу и опсовао је с врата, а
затим извукао пиштољ ЦЗ и пуцао јој у груди. Рањена жена је покушала да побегне, али ју
је убица сустигао и испалио у њу више хитаца, после чега је пала мртва. Блиска рођака
убијене потврдила је да су се они упознали пре годину дана, када га је Мирјана
ангажовала у одржавању имања, те да је пре неколико дана дошла у Томингај да преузме
кључеве обновљене куће. Она претпоставља да ју је убио због љубоморе, иако верује да
нису били у вези. Мирјана је, иначе, са супругом и дететом живела у Суботици.
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