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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ 

Правда, Датум : 1.3.2010, Страна : 26 
 
 
ЛОЗНИЦА – За пет избегличких породица, које укупно имају 17 чланова, ове године 
у Лозници биће изграђено пет монтажних кућа уз помоћ донатора. Уговорена 
вредност кућа је 60.000 евра, а њихова градња, која ускоро почиње, требало би да 
буде завршена до краја августа. Збрињавање избегличких породица у Лозници део је 
пројекта „Подршка избеглицама и расељеним лицима у Србији“ вредног више од 
милион вера, који финансира ЕУ преко међународне организације за миграције. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦАМА ОТВОРЕНА ВРАТА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
Дневник, Датум : 1.3.2010, Страна : 9 

 
 
 У КАРЛОВЦИМА ПОДСЕЋАЈУ 
 
Рок за легализацију објеката изграђених, реконструисаних или дограђених без 
грађевинске дозволе истиче 11. марта, подсећају из канцеларије повереника за 
избеглице у Сремским Карловцима и додају да се одредбе Закона о планирању и 
изградњи без разлике односе на све грађане, па тако и избеглице и интерно расељена 
лица.  
- По препоруци Комесаријата за избеглице Републике Србије дужни смо да позовемо 
избеглице и интерно расељена лица с Косова и Метохије да поднесу захтев за 
накнадно издавање грађевиснке дозволе уколико су у сопственој режији бесправно 
саградили куће – напомиње повереник за избеглице у карловач кој општини Нада 
ОстојићАгбаба.  
– Исто важи и за оне који живе у избегличком насељу на Доки, без обзира што су станови 
у којима живе укњижени на Комесаријат за избеглице. За све објекте које су 
самоиницијативно саградили или доградили они треба да поднесу захтеве за легализацију 
иако немају сву документацију. У Сремским Карловцима живи 253 избеглих и интерно 
расељених што је 2,23 одсто становника. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 1.3.2010, Страна : 37 

 
 
АПАТИН - Избегле и прогнане особе на подручју апатинске општине могу да 
конкуришу за сеоске куће са окућницама из програма Високог комесаријата 
Уједињених нација за избеглице. Заинтересоване особе све неопходне информације 
могу да добију у Општинској управи Апатина, или на телефон Центра за 
обавештавање 985. Конкурс је отворен до 22. марта.  
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МИЛИОНИ ЗА БУДУЋЕ БИЗНИСМЕНЕ 
Курир, Датум : 1.3.2010, Страна : 14 

 
Поклон 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Локална самоуправа и немачка невладина организација Хелп 
доделиће ове године 58 грантова почетницима у бизнису у укупној вредности од 8,3 
милиона динара, речено је у управи Крагујевца. Реч је о бесповратним средствима која 
се додељују почетницима у малом бизнису за куповину опреме. Начелник градске управе 
за привреду Зоран Кузмановић рекао је да ће град Крагујевац учествовати у 
суфинансирању пројекта са 3,5 милиона динара, а немачки НВО Хелп издвојиће 4,5 
милиона динара. 
- Грантови су намењени локалном становништву у Крагујевцу и избеглим и 
расељеним лицима која почињу сопствени посао - рекао је Кузмановић.  
 
 

ПОЧЕТНИЦИМА 8,3 МИЛИОНА 
Преглед, Датум : 1.3.2010, Страна : 11 

 
Крагујевац и немачка невладина организација „Хелп“ сарађују  
 
Локална самоуправа и немачка невладина организација „Хелп“ доделиће ове године 
58 грантова почетницима у бизнису у укупној вредности од 8,3 милиона динара, 
речено је агенцији Бета у управи Крагујевца. Реч је о бесповратним средствима која се 
додељују почетницима у малом бизнису за куповину опреме.  
Начелник градске управе за привреду Зоран Кузмановић рекао је агенцији Бета да ће град 
Крагујевац учествовати у суфинансирању пројекта са 3,5 милиона динара, а немачка 
НВО „Хелп“ ће издвојити 4,5 милиона динара. „Грантови су намењени локалном 
становништву у Крагујевцу и избеглим и расељеним лицима која почињу сопствени 
посао“, рекао је Кузмановић.  
За нове предузетнике из Крагујевца предвиђено је 17 од укупно 58 грантова у 
појединачном износу до 200.000 динара.  
Преостали грантови су намењени избеглим и расељеним лицима и она ће моћи да 
конкуришу за средства до 150.000 динара.  
У првој половини марта биће организована два инфо дана у Скупштини града Крагујевца, 
а затим ће бити расписан конкурс са критеријумима за рангирање пријављених кандидата.  
Град Крагујевац учествује у суфинансирању пројекта „Хелп“ за почетнике у бизнису 
од 2006. године и до сада су додељена 152 гранта у укупној вредности од 21,7 милиона 
динара.  
Независно од сарадње с немачком НВО, локална самоуправа је почела да издваја од 2006. 
године и посебна буџетска средства за подршку почетницима у бизнису у појединачном 
износу до 200.000 динара.  
Међутим, према речима Кузмановића, због светске економске кризе која се одразила и на 
локалне приходе, град није могао да исплати у 2009. години планираних 14 милиона 
бесповратних средстава за 39 предузетника који су изабрани на јавном конкурсу.   
 

АЛКАЛАЈ О ГРАНИЦИ БИХ СА СРБИЈОМ И ХРВАТСКОМ 
Правда, Датум : 1.3.2010, Страна : 11 

 
 
САРАЈЕВСКА ВЛАСТ ПРИПРЕМА СЕ ЗА ПРИСТУП ШЕНГЕНСКОЈ ВИЗНОЈ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈИ 
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БРИСЕЛ – Министар спољних послова Босне и Херцеговине Свен Алкалај је изјавио 
у Бриселу да БИХ треба да са Србијом и Хрватском реши отворена гранична питања 
да она не би ометала њене будуће преговоре о приступању Европској унији. Он је, 
после састанка са комесаром за ширење ЕУ Штефаном Филеом, истакао да је БиХ са 
Црном Гором већ парафирала споразум о демаркацији државне границе. 
Замољен да објасни своју опаску да БиХ очекује побољшање сарадње, посебно са 
Србијом, Алкалај је најпре указао да БиХ није имала амбасадора у Београду. Сада је 
постигнут договор Београда и Сарајева о „нормализацији дипломатских односа“ и од 
2. марта ће, по његовим речима, амбасадор БиХ бити у Београду.Алкалај је изразио 
наду да ће ускоро бити напретка у томе, какав је већ потписани споразум БиХ и Црне Горе 
о демаркацији границе. 
 – Желимо да се то постигне и са Србијом и Хрватском, да на нашем путу ка ЕУ не би 
било неких застоја када се буде преговарало о граничним питањима – рекао је 
министар.Алкалај је навео да није довољно само да се избеглице врате у своје домове, већ 
им треба обезбедити посао и школовање за децу. – Морам рећи да у томе још нисмо 
постигли велике успехе, али то остаје обавеза, јер је то један од анекса Дејтонског 
споразума – закључио је шеф дипломатије БиХ. 
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СА РОБИНСОНОМ О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Блиц, Датум : 3.3.2010, Страна : 3 

 
 
О проблему избеглих и интерно расељених лица разговараће Јован Кркобабић, 
потпредседник Владе, и Дејвид Робинсон, помоћник америчког државног секретара. 
Кркобабић ће Робинсона упознати са припремама регионалне конференције с темом 
конструктивног приступа избегличкој проблематици у светлу евроинтеграција. 
 

 
ЈЕРЕМИЋ: КОСОВО ЈЕ НАЈМРАЧНИЈИ КУТАК ЕВРОПЕ 

Политика, Датум : 3.3.2010, Страна : А6 
 

 
Женева – Србија је лидер у заштити људских и мањинских права на подручју 
југоисточне Европе, изјавио је јуче министар спољних послова Србије Вук Јеремић у 
Палати нација у Женеви, на заседању Комитета Уједињених нација за људска права, 
указујући да је Косово у том погледу „најмрачнији кутак Европе”.  
Јеремић је подсетио да у Србији живи заједно готово 30 етничких заједница и оценио да 
су на Косову, „које се налази у оквиру уставних граница Србије”, стандарди поштовања 
људских права „далеко испод прихватљивог минимума”.  
„У протеклој деценији је преполовљено српско, ромско и бошњачко становништво 
Косова”, указао је Јеремић напомињући да је, према подацима Високог комесаријата 
УН за избеглице, у том раздобљу више од 210.000 особа интерно расељено. 
Истовремено, додао је Јеремић, „стотине људи су убијене, хиљаде су нестале без 
трага, укључујући многе чији су органи одстрањени у логорима у североисточној 
Албанији”.  
Позивајући се на податке организације Транспаренси интернешенел, Јеремић је нагласио 
да је економија Косова међу четири најкорумпираније на свету, при чему је трговина 
наркотицима један од најзначајнијих извора прихода на том подручју. Јеремић је указао да 
је на Косову од 1999. уништено више од 150 манастира и храмова Српске православне 
цркве, укључујући 35 који су уништени у таласу насиља у марту 2004. године. Мада су 
неке светиње обновљене, укупна ситуација је далеко од нормалне. Ретки учесници 
погрома из 2004. године који су осуђени нису били оптужени за злочине мржње, већ за 
нарушавање реда или сличне прекршаје, рекао је Јеремић.  
 

 
ДАЧИЋ: БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ НЕЋЕ БИТИ УГРОЖЕН 

Политика, Датум : 3.3.2010, Страна : А5 
 

 
МУП Србије испитује да ли се иза повећаног броја азиланата у Белгију заправо 
крије организовани криминал, јер према појединим информацијама неке од агенција 
на југу Србије и из Македоније за одређену новчану надокнаду обезбеђују њихов 
организовани превоз.  
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Према речима Ивице Дачића, министра полиције, око 300 Албанаца са југа Србије и из 
Македоније прешло је границу са биометријским пасошем. Они по доласку у Белгију кажу 
да немају документа и позивајући се на политички прогон затраже азил, што практично 
значи да је реч о лажним азилантима.  
Дачић је напоменуо да безвизни режим за грађане Србије неће бити угрожен због 
примедбе Белгије да је у тој држави повећан број азиланата са југа Србије и 
нагласио да ће лажни азиланти бити враћени на основу споразума о реадмисији.  
Поред тога, како нам је речено у полицији, МУП контролише и промену пребивалишта 
Албанаца са Косова и Метохије на југ Србије, јер они на тај начин долазе до 
биометријских пасоша. 
 
 

ЛАЖНЕ АЗИЛАНТЕ ВРАЋАЈУ ИЗ БЕЛГИЈЕ 
Политика, Датум : 3.3.2010, Страна : А1 

 
 
Реч је о грађанима Србије и Македоније који говоре албански и нису обавештени о 
могућностима коришћења визне либерализације 
 
Брисел, 2. марта – Азиланти нам и даље долазе са захтевима, јуче их је било 16 из Србије 
и 29 из Македоније. Сви причају албански језик. Немамо више места и могућности да их 
примимо, тако да су они практично на улици. Иако је јасно да ће вероватно сви њихови 
захтеви бити одбијени, ипак морамо индивидуално да обрадимо сваки захтев. Не можемо 
одмах да их одбијемо – казао је за „Политику” Фреди Роземон, директор бироа за странце 
при белгијском министарству унутрашњих послова поводом навале Албанаца из 
Македоније и са југа Србије који су стотинама захтева затрпали шалтере белгијских 
служби. 
Грађани са новим биометријским пасошима издатим у Србији поднели су према 
Роземоновим речима од јануара више од 360 захтева, док су особе са пасошима 
Македоније поднеле око 400 захтева. „Процедура одговарања на захтев за добијање 
азила траје око шест месеци, али ми ћемо на ове захтеве одговорити убрзо, за две три 
недеље. Ово није редовна ситуација”, објаснио је директор белгијског федералног 
бироа за странце.  
Он је додао да „поздравља одлуку о укидању виза за грађане Србије, Македоније и Црне 
Горе и да је она корисна”, али сматра да се морају спречити њене злоупотребе. О томе је 
белгијски премијер Ив Летерм обавестио Европску комисију прошле недеље тражећи да 
реагује и спречи „погубне последице визне либерализације”.  
ЕК је данас потврдила пријем поруке белгијског премијера и оценила да је јасно да су 
емигранти вођени економским мотивима дошли у Белгију. ЕК је подсетила да су власти у 
Србији, Македонији и Црној Гори обавезне да информишу грађане о правима која су 
проистекла из недавне визне либерализације, али истовремено и о њеним ограничењима.  
И Роземон сматра да је реч о „грађанима Србије и Македоније који говоре албански 
језик” који су лоше обавештени о могућностима коришћења права визне 
либерализације. „Очигледно је да је ове људе неко слагао да ће овде добити азил, новац и 
смештај. Ми знамо да је њихов проблем економске, а не политичке природе, па су изгледи 
да ће неко од њих добити азил веома слаби. Требало би их упознати са тим пре него што 
дођу овде”, казао је Роземон.  
Када се затворе шалтери, они који немају родбину и пријатеље у Бриселу остаће на улици. 
Ту ће јести и спавати док буду чекали на одговор. Азиланти из Македоније, од којих су 
неки са децом, нису били расположени за фотографисање, али кажу да су дошли у Брисел, 
јер су чули да могу да добију социјалну помоћ.  
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„У Скопљу не може да се живи. Без посла смо и жена и ја. Чули смо да ћемо овде добити 
смештај и новац, али за сада ништа”, објаснио је средовечни Албанац из групе која је 
чекала ред за подношење захтева испред зграде министарства. Млађа жена тврди да је 
дошла због болесног детета, јер се нада да ће овде бити излечено. 
Сви негирају да им је неко организовао путовање, већ кажу да су дошли у сопственој 
режији – аутобусима за које су плаћали карту од 100 до 150 евра.  
Према незваничним информацијама, аутобуси који их довозе су у власништву две, три 
скопске туристичке агенције. Према такође непотврђеним сазнањима, неки од азиланата 
продали су своју имовину у Македонији и Србији пре него што су дошли у Белгију, а неки 
су по доласку уништили своје пасоше. Међутим, губитак пасоша или његово отуђивање 
нису препрека за повратак оних којима буде негативно одговорено на захтев. Њима ће 
амбасада државе чији су грађани издати путни лист за повратак кући и они ће бити 
враћени натраг авионом према уговору о реадмисији. Основ за одбијање њихових захтева 
за азил и враћање кући јесте чињеница да Србија и Македонија нису на листи земаља које 
угрожавају слободе грађана.  
Премијер Србије Мирко Цветковић посетиће у петак Брисел, где ће поред састанака са 
европским званичницима имати сусрет и са Летермом, а једна од тема њиховог разговора 
свакако ће бити изненадни проблем албанских азиланата. Уколико проблем буде ускоро 
решен, не постоји никаква опасност да ће ЕУ преиспитивати одлуку о укидању виза 
нашим грађанима због неколико стотина досад поднетих захтева за азил, уверили су нас 
саговорници у Бриселу. Али ако овај рекордни прилив азиланата буде настављен, веома је 
тешко предвидети његове последице. 
 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 04.03.2010. год. 
 
 
 

РОБИНСОН КОД КРКОБАБИЋА 
Правда, Датум : 4.3.2010, Страна : 8 

 
 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић нагласио је у разговору са замеником 
помоћника државног секретара Сједињених Америчких Држава, Дејвидом 
Робинсоном, да Србија проблем великог броја избеглих и расељених лица не може да 
реши без међународне помоћи.  
Србија је држава са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица у Европи, једна 
од пет у свету са статусом дуготрајног избеглиштва, које траје дуже од 17 година, наводи 
се у саопштењу из кабинета потпредседника Владе. 
 
 

ХЛЕБА МАЛО, А СТУДИ МНОГО 
Вечерње Новости, Датум : 4.3.2010, Страна : 10 

 
 
Роми прогнани са Косова и Метохије живе код Сјенице у изузетно тешким условима 
 
Десеточлана породица Бериша спава у једном кревету и једе из једног тањира 
 
ОКО две стотине Рома својевремено прогнаних са Косова и Метохије, и ову зиму, 
сурову пештерску, проводи на Факовића брду изнад Сјенице, у „кућама од дасака и 
картона“ где температура често зна да падне и до 30. подеока испод нуле. У „кампу“ 
је пуно малолетне деце, слабо обувене и одевене која, осим што се смрзавају, често 
болују и најчешће - гладују. 
Станар овог необичног „насеља“ је и деветочлана породица Ајдара Берише која се, 
бежећи испред албанских екстремиста, овамо доселила из јужне Косовске Митровице. 
Веровали су да ће се у избеглиштву задржати кратко, можда само једно лето, и да ће се 
потом вратити на своје огњиште, али прошло је од тада десет година, а они су још у 
Сјеници, на Факовића брду, изложени сибирским мразевима, глади, студи и разним 
болештинама... Да се врате на Косово не смеју, да оду из Сјенице немају куд. 
- У дашчари, изолованој најлоном, кроз коју по сву ноћ „свира“ паклени пештерски 
северац, подижемо седморо малолетне деце којима се и ове зиме, мраз увлачи у кости и 
душу. Да би се некако згрејали, сви спавамо у једном кревету, јер другог и немамо и сви 
се грејемо поред дотрајалог „смедеревца“ који најчешће немамо чиме да наложимо. 
Сналазимо се како знамо и умемо: најчешће се грејемо картонима и отпадом који 
покупимо по сјеничким контејнерима, за дрва немамо новца, јер нико из наше породице 
не ради - истиче Ајдар Бериша. 
За Ајдарову супругу Дриту, као и за друге ромске породице на Факовића брду, основно 
питање је: како прехранити децу. 
- Кад се некако дограбимо хлеба или скувамо неку чорбу или пасуљ, сви једемо из једног 
тањира. Често имамо велики проблем да напунимо и тај једини тањир, јер хране немамо, 
па морамо да просимо по Сјеници или да је тражимо по контејнерима, забринута сам за 
децу - каже Дрита и моли Бога да што пре стигне пролеће. 
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Антрфиле : ПАЗАР РЕШИО ПРОБЛЕМ 
 
ОКО 300 Рома са Косова и Метохије „скрасило“ се 1999. године у насељу Батњик код 
Новог Пазара. Након десет година смрзавања и патње, уз помоћ међународне 
заједнице и општине Нови Пазар, прогнани Роми смештени су у насељу Постење где 
су добили плац на коме су изградили куће и бараке од тврдог материјала. Мада су 
услови у овом насељу врло лоши, они се бар не смрзавају. 
 
НАДЕ МАЛО 
 
ВИШЕ хуманитарних организација, Црвени крст и општина Сјеница покушавају да 
помогну прогнаним Ромима, набављено је неколико контејнера, више пута уручивана им 
је скромна помоћ у одећи и храни, али све је то премало да би се пристојно преживело и 
опстало у хладној Сјеници. Само запошљавањем бар мушких чланова породице и сталним 
примањима, уз обезбеђење неког пристојнијег смештаја, ови људи, а посебно њихова 
деца, могу имати перспективу. 
 
 

„ЈУРА“ ЗА РАЧУ ШАНСА ВЕКА 
Пресс, Датум : 4.3.2010, Страна : 14 

 
 
Најавом доласка корејске компаније у Рачу, млади појурили на биро рада како би 
конкурисали у „Јури“. НИП развезује кесу за изградњу неопходне инфраструктуре 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Најављени долазак корејске компаније „Јура“ у Рачу крај 
Крагујевца и обећање 1.000 радних места у малој општини крај Крагујевца изазвали 
су пометњу. Многи прикупљају документацију и пријављују се Националној служби за 
запошљавање јер желе да раде у корејској фирми. 
 
Разни министри најављују посете општини како би се одрешила државна кеса за изградњу 
инфраструктуре, неопходне новом улагачу. У општини празног буџета тврде да су опште 
ставили испред страначких интереса и да су пред министра Динкића сви бацили црвени 
тепих у нади да ће се Рача избавити из чланства у 40 најнеразвијенијих општина. Страни 
инвеститор је у вароши постао тема број један.„Јура“ значи излаз 
Заменик председника општине Бранислав Милутиновић оцењује долазак „Јуре“ као излаз 
из безизлаза и шансу која се јавља једном у пола века. 
- Тендер за „Заставу електро“ требало би да се оконча до средине марта, па да се потпише 
уговор. „Јура“ је заинтересована за хале и раднике, опрема их не занима јер ће већ у 
априлу инсталирати своју. По потписивању уговора радници ће бирати хоће ли да остану 
у новој фирми или отићи уз 300 евра по години стажа, што је отпремнина коју нико из 
Раче није добио. У априлу 200 радника иде на обуке у Словачку, где „Јура“ има своје 
погоне. Долази нам фирма која не тражи повластице, која је произвођач, не трговински 
ланац - објашњава Милутиновић. 
Он каже да су Корејци тражили од општине једино квалификоване раднике и аутобуске 
линије које ће их довозити на посао у три смене. 
- Од 1.400 људи из Раче који су до сада били на бироу рада, 900 одговара захтевима 
„Јуре“. Још око 250 грађана се за неколико дана пријавило Националној служби за 
запошљавање. Реч је о младима са села који нису били на бироу јер ниједна фирма не 
ради. Ту су и грађани Велике Плане који почињу да пријављују боравиште овде да би 
променили личну карту и конкурисали за посао. Има младих са села који су регистровали 
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газдинства надајући се субвенцијама, а сада одустају и земљу поклањају само да би били 
кандидати за „Јуру“. Шансу ће имати и бивши радници „Заставе електро“ - каже 
Милутиновић. 
Корејци као замајац привреде 
Развој догађаја у Рачи утицао је и на промене планова у Министарству за НИП, које је већ 
завршио избор пројеката које ће финансирати. Средином марта министарка за НИП 
Верица Калановић посетиће Рачу због додатних пројеката везаних за стратешког 
партнера. 
Долазак „Јуре“ утицаће и на развој сада десетковане индустријске зоне. 
- Тамо су сада пропале фирме и оне у стечају, „Технорад“, МДД „Милан Живић“, „11. 
октобар“, „Изолма“, „Шумадија“... Треба натерати власнике земље да је или продају или 
почну да раде. Власник „11. октобра“ продаће погоне можда и „Јури“. Долазак Корејаца 
замајац је за развој наше привреде - каже Милутиновић. 
 
Антрфиле : Раде само млин и пекара 
 
Пре деведесетих година у вароши Рача и околини радило је око 5.000 људи, а сада их ради 
око 1.800, од чега су две трећине буџетски корисници. Једина производња је у локалном 
млину и пекари. Пољопривреда је неразвијена, и они што живе на селу деценијама су 
запослени у вароши. У општини кажу да има око три хиљаде сеоских газдинстава, 
већином пред пропашћу, и да некада најбољи земљорадници и домаћини данас шверцују 
кобасице. 
 
Рача кроз бројке 
 
становника вароши  2.165 
становника општине  15.157 
расељених и избеглих  760 
незапослених  1.503 
запослених  1.864 
просечна плата (јануар)  16.166 
 
 

БОЉА БУДУЋНОСТ 
Политика - специјални додатак, Датум : 4.3.2010, Страна : 1 

 
 
У оквиру Пројекта „Подршка националним напорима за промовисање 
запошљавања младих и управљање миграцијама" установљен је посебан Фонд за 
запошљавање младих. Његов буџет је 3, 8 милиона долара а подједнаким средствима 
учествују фонд шпанске владе и Влада Републике Србије. Сарадњом Фонда и 
Националне службе за запошљавање, чак три хиљаде незапослених младих људи са 
нижим степеном образовања, добиће помоћ у проналажењу новог или у започињању 
сопственог посла. 
Геролд Шварц, менаџер Пројекта, објаснио је да се цео програм бави побољшањем 
положаја младих људи у Србији. Целину чине истраживања везана за могуће 
запошљавање, као и то шта би Влада могла да учини како би генерално поправила њихов 
положај. 
Важну улогу имају и невладине организације које се такође баве питањима младих. Кроз 
информативне кампање млади ће моћи директно да кажу шта им је потребно. Други део 
односи се на кориснике социјалних услуга и побољшање њиховог положаја уз помоћ 
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центара за социјални рад. Трећа активност је сарадња са канцеларијама за младе, у 
њиховим општинама. 
Наташа Ивановић, саветник за запошљавање на Пројекту, каже да за овај програм могу да 
конкуришу ниско образовани од 15 до 30 година, до ИИ степена стручне спреме, 
пријављени на евиденцију НСЗ бар три месеца и то у 36 општина на подручју 
Јужнобачког, Београдског и Пчињског округа. Приоритет имају Роми, особе са 
посебним потребама, повратници по споразуму реадмисије, избегли и интерно 
расељени и корисници услуга центара за социјални рад, као они који се теже 
запошљавају. 
На пет запослених послодавац може да узме једног полазника за обучавања да процес рада 
не би трпео а новозапослени имао и ментора. Када је реч о самозапошљавању приоритет 
ће имати они између 25 и 30 година. 
 
 

ОБЕЋАЛИ РАДНА МЕСТА И ПУТЕВЕ, АЛИ НЕ И КАКО ДОЋИ ДО ЊИХ 
Блиц – Србија, Датум : 4.3.2010, Страна : 6 

 
 
Како су странке водиле предизборну кампању у Неготину 
 
Политичари тврде и да ће се борити против криминала, привући инвестиције, али кажу и 
да кампања никад није била прљавија 
 
Неготин 
Нова радна места, инвестиције, отварање фабрика, обнова путева, борба против 
криминала и наркоманије само су нека од обећања девет изборних листа које ће 
учествовати на ванредним локалним изборима у Неготину заказаним за 7. март. Иако 
обећања политичара Неготинцима лепо звуче, нико не говори о томе како ће она бити 
испуњена у граду где је готово 3.000 незапослених, а привреда је годинама у лошем 
стању.  
 
Демократе, које на изборе излазе у коалицију са СПО, кажу да ће, ако победе, довести 
инвеститоре из иностранства и изградити производне погоне, али и да ће уз помоћ 
републичке владе искористити европске фондове за пограничну сарадњу и отворити 
бизнис инкубатор и азил за псе.  
- Неготинци су могли да се увере до какве их је ситуације довела претходна власт. Нама је 
потребна сарадња са републичким властима без чије помоћи нема напретка - каже др 
Драган Шујерановић, носилац листе ДС-СПО.  
Листа ЛДП-Радмила Геров обећава да ће сви грађани имати прикључак на канализацију, 
да ће реконструисати улице, наставити изградњу дечјих игралишта, градити водоводе, 
завршити зграду за избегле и расељене. 
- Ово је до сада најпрљавија предизборна кампања у нашој општини. Износе се разне 
прљавштине и лажи. Садашња коалиција ДС-СПС у Неготину, плашећи се пораза, није 
прихватила ниједан предлог за округлим столом на некој телевизији - истиче Радмила 
Геров. 
Коалиција СПС-ПУПС-ЈС обећава и улагања у инфраструктуру, образовање индустријску 
зону, уређење приобаља, решавање питања централне депоније.  
- Не обећавамо немо-гуће, већ обећања већ реализујемо. Пројекат реконструкције 
магистралног пута до граничног прелаза Мокрање, вредан 35 милиона динара, већ је 
започет. За изградњу сале ОШ „Бранко Радичевић” већ је издвојено 23 милиона из НИП - 
каже мр Милан Уруковић, председник неготинских социјалиста. Жестоку кампању у 
Неготину води и коалиција Живим за Неготин - Г17 плус - Бошко Ничић која обећава 
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отварање 1.000 радних места за четири године, али и изградњу бољих саобраћајница, а 
слична обећања нуде и остале странке и коалиције. 
- Неготину требају и способни људи који ће грађанима повратити достојанство, оживети 
привреду, протерати криминал и показати да се у Неготину може много лепше и боље 
живети - каже Слободан Видановић, председник СНС у Неготину. 
Представници Влашке демократске странке, поред поштовања мултиетничности на 
принципима ЕУ, залажу се и за развој села и равномернији регионални развој. Коалиција 
ДСС - Влашка демократска странка Србије - Нова Србија заговара постепени излазак из 
кризе као реалнију варијанту уз залагање за повећање наталитета и борбу против 
наркоманије и криминала. 
 
Антрфиле : Пола Владе долазило у Неготин 
 
Колико су неготински избори значајни за странке говоре и бројне посете високих 
функционера из Београда. Тако су последњих недеља у Неготину боравили 
потпредседници владе Ивица Дачић, Млађан Динкић и Божидар Ђелић, министри Верица 
Калановић, Милан Марковић, Петар Шкундрић, Вук Јеремић, Жарко Обрадовић, Снежана 
Самарџић-Марковић, Расим Љајић, Срђан Срећковић, Саша Драгин, Милутин Мркоњић, 
Слободан Милосављевић. Неготин је посетила и председница српског парламента 
Славица Ђукић-Дејановић, као и државни секретари из неколико министарстава. Осим 
државних, у Неготину су боравили и функционери других странака, међу којима и 
Александар Вучић, заменик председника СНС-а, Милан Поповић, потпредседник ДСС, 
али и напредњаци Борислав Пелевић, Божидар Делић и Јоргованка Табаковић, радикалка 
Вјерица Радета, Зоран Остојић из ЛДП-а и многи други. 
 
Прљава кампања стигла до Скупштине Србије 
 
Да у кампањи ништа није свето потврђује и посланичко питање које је у републичком 
парламенту упутио Чедомир Јовановић, лидер ЛДП. Он је прозвао министра полиције да 
утврди позадину смрти мајке Радмиле Геров, која је преминула пре недељу дана „након 
што је видела памфлет на којем је њена кћер приказана у компромитујућој фотомонтажи”. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 05.03.2010. год. 
 
 
 

“ХЕЛП” ГРАДИ КУЋЕ 
Вечерње Новости, Датум : 5.3.2010, Страна : 27 

 
 
НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТПИСАЛА УГОВОР СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ  
 
Пројекат вредан 250.000 евра, намењен расељенима  
 
СМЕДЕРЕВО - Представници немачке невладине организације “Хелп” и града 
Смедерева јуче су потписали уговор о реализацији пројекта вредног 250.000 евра 
намењеног збрињавању расељених и избеглих и развоју малог бизниса. 
- У Смедереву се реализује један од највећих пројеката Европске комисије. Од укупног 
износа, 74 одсто обезбеђује “Хелп” преко Европске комисије. Веома смо задовољни 
досадашњом ефикасном и поузданом сарадњом коју имамо са партнерима у Смедереву - 
оценио је Тимо Стегелман, регионални представник “Хелпа” за југоисточну Европу, након 
потписивања уговора са градоначелником Предрагом Умичевићем.Немачка НВО “Хелп” 
обезбедиће 180.000 евра, а преостала средства биће издвојена из буџета града. 
- У првој фази пројекта, 90.000 евра намењено је за набавку грађевинског 
материјала, а 92.500 евра за изградњу монтажних кућа за избегле и расељене и 
социјално угрожена локална домаћинства. Такође, 61.000 евра је економска подршка 
за отварање радних места - објаснио је градоначелник Умичевић. 
“Хелп” је за протеклих десет година у Србији реализовао 50 пројеката у вредности од 
18 милиона евра, и изградио око 250 стамбених објеката за расељене и социјално 
угрожено становништво. 
 

 
ТРАЖЕ АЗИЛ И У ШВЕДСКОЈ 
Данас, Датум : 5.3.2010, Страна : 2 

 
 
МУП Србије до сада примио 3.713 захтева за реадмисију, сазнаје Данас 
 
Режим „белог шенгена“ још није угрожен, али могу се очекивати строже контроле на 
границама 
 
Београд, Брисел  - Од почетка примене Споразума о реадмисији Србије и Европске 
уније, односно од јануара 2008. до данас, МУП Србије примио је 3.713 захтева држава 
чланица ЕУ за преузимање српских држављана који су у њима нелегално боравили. 
Највећи број захтева за реадмисију стигао је из Немачке, сазнаје Данас у 
Министарству унутрашњих послова Србије. Како нам је речено, „није примећено 
повећање броја захтева у односу на период пре почетка примене Споразума“.   
Ипак, судећи према најновијим информацијама, може се очекивати да ће поменута 
двогодишња цифра само у току 2010, након ступања на снагу „белог шенгена“, бити 
премашена. Након што је Белгија саопштила да је за последња три месеца око 500 српских 
држављана затражило у тој земљи азил, огласила се и Шведска.  
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- Само у фебруару више од 300 српских држављана који су дошли у Шведску поднело 
је захтев за азил, док их је од почетка године било 580 укупно - изјавио је Нил Кристер 
Брингеус, шведски амбасадор у Београду, и прецизирао да је углавном реч о Ромима.   
Брингеус је казао да је Шведска „веома забринута због овако драстичног повећања броја 
захтева, који су уследили тако брзо по ступању на снагу визне либерализације. Такође смо 
веома забринути због чињенице да су ти људи преварени јер су наведени да мисле да могу 
да добију азил у Шведској, што није тачно“, рекао је амбасадор. Према шведским 
законима, азил се не може добити из економских или социјалних, већ само из политичких 
разлога, а нема разлога да се то примењује у случају грађана Србије, објаснио је Брингеус 
у изјави за Тањуг.  
Ипак, како је истакао, Шведска и даље у потпуности подржава визну либерализацију и 
има потпуно поверење у мере које влада у Београду намерава да предузме. 
- Повећани број захтева за азил које су поднели углавном Албанци с југа Србије и из 
Македоније, као и Роми, неће непосредно угрозити безвизни режим који је одобрен 
Србији. Иако ЕУ може да измени сваку своју одлуку, то би био дуготрајан процес, какав 
се не покреће без крупних разлога – оцењује за Данас Маја Ковачевић, предавач на 
Факултету политичких наука и некадашња директорка савезне Канцеларије за 
придруживање ЕУ. 
Она подсећа да је Србија потписала споразум о реадмисији, којим се обавезала да 
прихвати повратак свих својих грађана који илегално бораве у земљама ЕУ. 
- Тај споразум је био један од предуслова за визну либерализацију управо стога што 
се могло очекивати да ће бити повећан број лица која ће покушавати да се и без 
правног основа настане у некој од земаља ЕУ. На тај начин су се земље Уније 
заштитиле и то је један од битних разлога зашто не треба очекивати промене у 
безвизном режиму - сматра Ковачевићева. 
Према њеним речима, случајеви с Белгијом и Шведском су последица чињенице да је 
безвизни режим тек почео да се примењује и да су „лаковерни помислили да тражењем 
азила могу себи да обезбеде бољи живот у иностранству“.  
Директор белгијске Федералне канцеларије за странце Фреди Розмонт рекао је јуче да се 
на подносиоце захтева за азил из Србије не може применити процедура азила, јер захтеви 
због којих они траже азил нису адекватни за ту врсту заштите. 
- У разговорима, они кажу да долазе због бољег живота, тешке економске ситуације код 
куће, помињу и проблеме у породици, што нема никакве везе са Женевском конвенцијом - 
казао је Розмонт. 
Известилац Европског парламента за визну либерализацију Тања Фајон позвала је власти 
у Македонији и Србији да поведу информативне кампање и обавесте своје грађане о 
постојању агенција које им лажним обећањима о бољем животу на Западу само узимају 
новац. Фајонова је рекла да још није било речи о могућим мерама, али да је потребно да се 
уведу јаче контроле на границама и строжи услови уласка, који се односе на новчано 
осигурање пута и слично. 
 
 

ЦВЕТКОВИЋ У БРИСЕЛУ О АЗИЛАНТИМА 
Блиц, Датум : 5.3.2010, Страна : 16 

 
 
БРИСЕЛ - Проблем наглог прилива азиланата из Србије у Белгију биће једна од тема 
разговора председника Владе Србије Мирка Цветковића и премијера Белгије Ива 
Летермона, потврђено је у кабинету српског премијера.  
 
Због повећања броја захтева за азил са југа Србије и Косова и Метохије у Београд ће 
у понедељак допутовати и директор за западни Балкан у Европској комисији Пјер 
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Мирел. Број азиланта из Србије у Белгији је са 514 у 2009. скочио на 347 само у прва 
два месеца ове године.  
Амбасадор Шведске у Београду Кристер Брингеус у разговору за ТВ Б92 потврдио је да је 
интересовање азиланата драстично повећано и за ову земљу. Он је навео да је та земља 
током целе протекле године примила 580 захтева за азил, а само у фебруару ове године 
чак 300 захтева.  
- Азиланти ће, по споразуму о реадмисији, бити депортовани из Шведске назад у Србију - 
каже Брингеус. 
Македонска полиција испитује сазнања да је нагли раст броја њених држављана 
који су затражили азил у Белгији након визне либерализације дело организоване 
криминалне мреже. Портпарол македонског Министарства унутрашњих послова Иво 
Котески каже за „Блиц“ да има индиција да су у преваре са азилантима умешани и 
белгијски држављани албанске националности и да се води истрага поводом тога. 
Македонски медији тврде да је једна од туристичких агенција која се бави овим сумњивим 
пословима у власништву Амдија Бајрама, посланика у македонском Собрању. 
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ХОЋЕ ДА ОТКУПЕ ЦЕЛУ ЗГРАДУ 
Курир, Датум : 7.3.2010, Страна : 14 

 
 
Станари зграде у Кошутњаку који су деведесетих избегли из Босне и Херцеговине и 
Хрватске хоће да се коначно скрасе у граду крај Мораве 
 
ЧАЧАК - Хоћемо да се скрасимо у граду крај Мораве, поручују станари зграде 
намењене лицима из Босне и Хрватске у чачанском насељу Кошутњак. 
Они траже да им се дозволи откуп станова које су добили на коришћење. Станове су, 
тврде они, добили ради трајне интеграције, а начин на који је њихов смештај решен, 
закупом на три године и станарином од 1,59 евра по квадратном метру, не може се 
сматрати трајним. 
- Радовали смо се прилици да коначно изађемо из колективног центра и добијемо простор 
у којем ћемо се коначно бити своји на своме. Једино и право решење за нас је да нам се 
дозволи да ове станове и откупимо - каже Душан Рашковић, који је са породицом дошао у 
Чачак из Книна. 
Бивша Сарајка Нада Глишић каже да одредбе из уговора нису испоштоване, јер се на 
њиховом и осталих десетак објеката из овог програма у Чачку, за разлику од других 
градова, максимално штедело. 
- Осећамо се преварено и због тога што нам је у уговору писало да ћемо добити станове са 
терасама и заједничком просторијом, као што су у Крагујевцу, Панчеву и другим 
градовима где се радило по овом програму - каже Нада. 
Директорка Градске стамбене агенције Бранкица Јелић каже да су станари добили 
одговор од организације УН Хабитат, пре које је влада Италије дала новац за ово 
насеље. 
- Они су их јасно упутили на уговор о закупу јер је програм тако конципиран. Ово је 
решење стамбеног питања за оне који су заиста угрожени, а не за оне који имају 
новца па желе да откупе стан. За такве постоји слободно тржиште - каже Јелићева. 

 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 8.3.2010, Страна : 35 

 
 
СОМБОР - УНХЦР и Фонд за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним особама 
Војводине расписали су јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање 
избеглица на териоторији неколико општина Војводине, међу којима је и Сомбор.  
Право пријаве имају грађани са статусом избеглог или прогнаног, пребивалиште у 
Војводини, под условом да намеравају да остану у покрајини, а смештени су у 
колективним центрима или у неусловном приватном смештају. Домаћинства 
добијају помоћ до 100.000 динара у грађевинском материјалу, пољопривредним 
алаткама, намештају, апаратима за домаћинства. Јавни позив је отворен до 22. 
марта. 
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БЕТОЧИ ПОСЕТИО ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 8.3.2010, Страна : 1 

 
СМЕДЕРЕВО 
 
Гиљермо Беточи, заменик комесара Европске комисије, посетио је Смедерево и 
обишао избеглички камп у Радинцу. Након сусрета са корисницима помоћи Високог 
комесаријата Уједињених нација за избеглице у Смедереву, Беточију је 
представљена и изградња нове стамбене зграде за социјално угрожене категорије на 
Ковачићеву. 
 
 

НА ПОДРУЧЈУ ЛОЗНИЦЕ ЖИВИ ОКО 4.600  
ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

Данас, Датум : 8.3.2010, Страна : 15 
 
Лозница - Комесаријат за избеглице уз помоћ донатора током прошле године 
обезбедио је различите програме помоћи за трајно збрињавање избеглица у Лозници. 
Заменик градоначелника Лознице Петар Екмешчић изјавио је да је у сарадњи са 
УНХЦР-ом 18 социјално најугроженијих избегличких породица добило шпорете и 
пећи на чврсто гориво, хигијенске пакете, ћебад и душеке, као и појединачне 
донације од 120.000 динара за 17 породица за пројекте из области пољопривреде. 
Програми помоћи наставиће се и ове године. 
 
 

УЛЕПШАВАЊЕ СТВАРНОСТИ ИЗБЕГЛИЦА? 
Дневник, Датум : 8.3.2010, Страна : 12 

 
Регионални одбор за помоћ избеглицама Војводине оптужио је јуче београдску 
канцеларију Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) да је одбио да дозволи 
увид у поједине начине финансирања партнера тог комесаријата.  
У саопштењу за јавност то избегличко удружење је навело да је београдска канцеларија 
УНХЦР-а одила да дозволи увид у средства која преко покрајинског Фонда за пружање 
помоћи избеглим и прогнаним и расељеним лицима уплаћује приватној агенцији 
„Каришик и Каришик“ из Новог Сада. 
Регионални одбор је навео да је дошао до незваничних података да производња и 
емитовање получасовне ТВ емисије „Путеви наде“ на Радиотелевизији Војводине, која је 
намењена информисању избеглица, а коју реализује наведена агенција, кошта 155.000 
динара што је, како се оцењује, енормно висок износ. „Та емисија скрива истину и 
улепшава стварност, а кроз њу углавном дефилују поједници из органа власти и 
међународне заједнице, који су и највећи кривци што повратак избеглица и одузете 
имовине у Хрватској и БиХ, или њихова интеграција у Србији траје пуних 15 
година“, пише у саопштењу. 
 
 

ОДМОР ЗА 40.000 ДЕЦЕ 
Данас, Датум : 8.3.2010, Страна : 14 

 
Црвени крст већ пола века организује летовање за 500 најсиромашнијих малишана 
 
Кроз програм организованог боравка за социјално најугроженије основце, Црвени 
крст Београда је у последњих 50 година упутио преко 40 хиљада деце у одмаралиште 
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„Боговађа“, седамдесетак километара од главног града. То је само део напора ове 
организације у процесу интеграције маргинализованих група у друштво.  
Годишње око 500 ђака из породица са најтежим социјално-материјалним положајем 
(без прихода, избегли и расељени, Роми) одлази у Боговађу. Током седмодневног 
боравка волонтери београдског Црвеног крста припремају за децу бројне активности кроз 
уметничке радионице, обуку из пружања прве помоћи, друге спортске и едукативне 
садржаје.  
Годишњи трошкови овог програма већи су од четири милиона динара. Како се 
неопходна средства обезбеђују искључиво захваљујући добротворним прилозима, у 
Црвеном крсту Београда наглашавају значај заједничке кампање са „Инфостаном“, 
који је омогућио да се активности ове хуманитарне организације приближе 
грађанима са идејом хуманости и социјалне одговорности. „Наша је дужност да 
створимо друштво са бољим условима за живот који ће овој деци омогућити да проведу 
летњи распуст далеко од тешких услова свакодневног живота“, кажу у Црвеном крсту 
Београда.  
Селекција за ову годину почиње у априлу у сарадњи са школама и социјалним установама. 
Посебна пажња ће се обратити на ментално недовољно развијену децу и становнике 
нехигијенских насеља. 
 
 

СРПСКА ТРОБОЈКА ПОРЕД ШАХОВНИЦЕ 
Вечерње Новости, Датум : 8.3.2010, Страна : 13 

 
 
ПОНАЈМАЊЕ се од Борова Села, надомак Вуковара, очекивало да у послератном периоду 
постане најразвијенија од свих 30 српских општина у источној Славонији и Барањи. 
А, управо се то догодило - месна заједница у којој је 2. маја 1991. године започео рат, 
брже од свих осталих српских средина у северној Хрватској прилагодила се 
мирнодопским условима и израсла у - најразвијенију општину. 
- Годинама смо носили печат ратне прошлости и заиста је било тешко сачувати идентитет 
а, истовремено, уверити хрватску државу да ми не желимо да будемо гето, већ отворена 
средина - каже Радо Босић, начелник општине Борово, једине у којој се, поред шаховнице 
вијори и српска застава, а уз латиничне живе и ћирилични натписи. 
Уочи ратних сукоба 90-их Борово Село имало је 6.400 житеља, од којих су 99 одсто Срби. 
У послератном периоду, уочи повратка хрватских власти, одавде се самоиницијативно 
иселило 400 српских породица. Већином оних чији су очеви учествовали у крвавим 
окршајима. 
Зато општина Борово данас има за 1.000 житеља мање него истоимена месна заједница. 
Њихове куће купили су расељени сународници из других делова Хрватске - са Баније, 
Кордуна, из Лике... 
Од 1997. када се по Ердутском споразуму вратила хрватска власт, страх је био обостран. 
Прибојавали су се Боровчани одмазде, а ни Хрватима није било свеједно, знајући да са 
мештанима нема шале. 
- Нашу децу у школе, и запослене у околним местима, првих година развозиле су мировне 
снаге. У вечерњим сатима, 
Хрвати нису залазили овамо, а ми нисмо смели главу да помолимо из Борова. Онда смо 
обострано схватили да морамо дати шансу животу, а он и после најкрвавије прошлости 
иде даље - каже Босић, коме је ово већ трећи мандат начелника Борова, чији се мештани 
махом баве сточарством. 
Босић поносно показује новоизграђени парохијски дом, нову зграду Радио Борова, 
шеталиште крај фудбалског стадиона кога у шали Боровчани зову „кнез Михаиловом 
улицом“... 
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Млади људи нису препуштени досади и кафанама. Окупљени су у 13 културно-спортских 
удружења, па се овде од априла до октобра сваког викенда нешто дешава. 
- Знаш ли ти ко је оно у рату певао „Кад загрми из Борова Села“? - пита своју другарицу 
Сенку Ромић истински замишљен Мирослав Радивојевић (22), председник Удружења 
младих у Борову. 
- Ау, нисам ту песму одавно чула, а и не знам. Питај ме који је нови хит „Колоније“. То 
сигурно знам - каже Сенка (22), апсолвент економије у Вуковару, која своју будућност не 
види ни у Загребу ни у Београду већ у свом родном Борову. 
 
Антрфиле : ДОШЛИ ПРЕ ЧАРНОЈЕВИЋА 
 
НАГЛАШАВАЈУЋИ своје дубоке корене, Боровчани најчешће кажу: „Када је Чарнојевић 
пролазио источном Славонијом, ми смо већ били овде“. 
И заиста, књиге кажу да су се 1540. године овде населили Срби горњег Подриња и 
Полимља, а први записи сежу у 1231. годину када се први пут помиње место.У првој 
половини 20. века Борово су населиле бројне српске породице из околине планине Озрен 
у БиХ. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 10.03.2010. год. 
 
 
 

НАПОКОН ДА СЕ СКУЋЕ И РАДЕ 
Курир, Датум : 10.3.2010, Страна : 15 

 
 
Највећи број избегличких породица заинтересован да им се купе куће, али желе да 
отпочну и сопствени бизнис, уколико добију помоћ у новцу 
 
КИКИНДА - Људима који су на север Баната стигли после хрватске „Олује“ и косовског 
„Милосрдног анђела“ коначно се смеши боља судбина. 
Кикиндска општина намерава да коначно скући преостале избеглице и расељена 
лица која немају сопствени кров над главом. Први конкретан потез повучен је 
усвајањем Локалног акционог плана, који предвиђа унапређење њиховог положаја, 
интеграцију и, што је најважније, стамбено збрињавање. Овај план биће реализован до 
2014. и омогућиће приступ разним донацијама, фондовима и средствима републичког 
Комесаријата за избеглице. 
- Програми предвиђају откуп кућа са окућницом и доделу грађевинског материјала онима 
који имају недовршен стамбени објекат. Помоћ ће се пружати и кроз програме 
отпочињања бизниса. Преквалификацијом и доквалификацијом биће им омогућено 
запошљавање. Анкета којом је било обухваћено око 230 избегличких породица 
показала је да је више од стотину заинтересовано да им се купи кућа. Њих 80 жели 
грађевински материјал. За програме самозапошљавања у пољопривреди 
интересовање је показало око 30, а за преквалификацију 60 особа - наводи Гордана 
Пажин из општинског Секретаријата за друштвене делатности. 
У општини Кикинда живи око 1.100 избеглих на сталној евиденцији који су 
интегрисани, односно имају наше држављанство, док нешто више од стотину има 
статус избеглица. 
Највредније донације до сада су зграда у којој су станове добиле 24 избегличке породице, 
чију је изградњу финансирала немачка организација „Хелп“ са 350.000 евра, као и 
куповина 13 кућа захваљујући италијанској хуманитарној организацији „Интерсос“. 
 
 

ВРАЋАЊЕ ВИЗА НИЈЕ ОПЦИЈА 
Правда, Датум : 10.3.2010, Страна : 7 

 
 
Уколико власти у Београду буду ефикасно спроводиле споразум о реадмисији, нема 
могућности да Србији буду поново уведене визе, изјавио је белгијски државни 
секретар за европска питања Оливије Шастел.  
– Србија је брзо и одговорно реаговала на проблем такозваних азиланата, па не постоји 
опасност да њеним грађанима поново буду уведене визе за путовање по земљама 
Европске уније, али Београд мора предано и у континуитету да ради на спречавању 
њиховог доласка – рекао је Шастел за новосадски Дневник. 
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САВЕТОМ ДО ДОБРОГ ЗДРАВЉА 
Данас, Датум : 10.3.2010, Страна : 19 

 
 
У насељу Борча отворено ново одељење Превентивног центра ДЗ „Милутин Ивковић“ 
 
У насељу Борча - Центар ИИИ, у Улици братства и јединства 115, јуче је отворено 
ново одељење Превентивног центра палилулског дома здравља „др Милутин 
Ивковић“, а његова улога биће промовисање и превенција здравља.  
- Едукација и превенција, као саставни део примарне здравствене заштите, кроз 
активности  Превентивног центра од сада  су доступне и свим грађанима овог дела 
Београда. У овом центру радиће лекари свих специјалности, медицинске сестре и 
нутрициониста - рекла је директорка ДЗ „Милутин Ивковић“, др Славица Калезић 
Милошевић на јучерашњем отварању којем је присуствовао и председник општине 
Палилула Данило Башић, као и велики број мештана. 
Руководилац Превентивног центра др Драган Кнежевић подсетио је да месна 
заједница Дунавски Венац, на левој обали Дунава, броји око 150.000 становника, 
међу којима је најмање 25.000 избеглица и интерно расељених лица.  
- Насеља Котеж, Крњача, Овча, Борча, Падинска скела, Ковилово, Јабучки и Глогоњски 
рит, Дунавац и Бесни Фок,  последњих година брзо су се ширила и увећавала,  а самим 
тим и њихове потребе за здравственом заштитом. Грађани ће моћи и путем интернета да 
комуницирају са лекарима и особљем, да поставе питање и добију савете и корисне 
информације - нагласио је др Кнежевић. Он је најавио да ће у четвртак, када се обележава 
Светски дан бубрега, у сарадњи са Удружењем за борбу против дијебета, бити 
организована прва бесплатна акција - контрола  шећера у урину и позвао грађане да дођу и 
преконтролишу рад својих бубрега.   
Превентивни центар у Борчи, уз своје редовне активности, примарну и секундарну 
превенцију, између осталог,  бринуће и о менталном здрављу угроженог дела популације 
овог дела Београда. 
 
 

СВЕ ВИШЕ ГЛАДНИХ 
Вечерње Новости, Датум : 10.3.2010, Страна : 38 

 
 
НАРОДНА КУХИЊА 
 
СМЕДЕРЕВО - Црвени крст Смедерево повећаће број корисника Народне кухиње и 
отворити нове пунктове за расподелу оброка у селима, најављују из ове 
организације. 
Прошле године право на бесплатни оброк имало је више од 900 најсиромашнијих 
Смедереваца, иако се процењује да има око 1.500 грађана на ивици егзистенције.  
Подељено је 245.000 оброка, и по први пут почела је расподела оброка у селима. И ове 
године старима који нису у могућности да дођу у град, волонтери Црвеног крста носиће 
храну у неколико најугроженијих сеоских средина. 
Већину намирница за Народну кухињу Црвени крст производи на сопственим 
плантажама. Овог пролећа биће подигнут нови пластеник од 300 квадрата за производњу 
поврћа и биће повећани капацитети фарме. 
У Смедереву има око 5.000 пензионера са најнижим пензијама, око 10.000 избеглица 
и 7.000 незапослених. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 11.03.2010. год. 
 
 
 

И НЕМЦИ ЋЕ ОКУЋИТИ ПАЛАНАЧКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ 
Дневник, Датум : 11.3.2010, Страна : 14 

 
 
За избеглице у Бачкој Паланци помоћ, већа него раније, ове године је обезбеђена с 
више страна: од неколико страних невладиних организација, домаћег комесаријата, 
али и општинског буџета. 
– У општини је било око 8.500 избеглица, али су се определили за држављанство 
Србије, 750 има привремени статус, док је 150 расељених с Космета – објашњава 
општински повереник за избеглице Радослав Милошевић. – На прагу смо решења за 
социјално, али и стамбено угрожене. Два пут је Комесаријат избеглицама обезбедио за 
грађевински материјала по 200.000 динара. Први пут укупно 1,875 милиона динара, 
други пут 2,625, а из општинског буџета ове године још 600.000. Ускоро треба да 
почне и реализација највеће помоћи – нова „кућа“ од 1.000 квадрата. 
– За зграду с 15 станова локална самоуправа већ је обезбедила плац од 7,5 ари у насељу 
„Синај“, крај православне цркве која се гради – каже Милошевић. 
– Осим расељених с Космета, два стана биће уступљена Центру за социјални рад, који ће 
их дати на коришћење угроженима. Немачка хуманитарна организације АСБ спремна 
је да помогне избеглима с 32.000 евра вредним грађевинским материјалом, а још 
12.000 ће дати за економске пројекте. 
 
 

ЕВРОПСКА ПОМОЋ ЗА ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ 
Политика, Датум : 11.3.2010, Страна : А1 

 
 
Из буџета ЕУ Србија за 2009. добија 70 милиона евра за девет пројеката 
 
Влада Србије потписаће до краја марта са Европском комисијом финансијски 
споразум о коришћењу средстава из Инструмента за претприступну помоћ Европске 
уније за 2009. На основу тог споразума који треба да буде потписан у Новом Саду, 
Србија ће добити 70 милиона евра за девет пројеката, сазнаје „Политика” од Огњена 
Мирића, координатора фондова ЕУ у Влади Србије. 
За јачање капацитета Дирекције за управљање одузетом имовином и за унапређење 
система за одузимање имовине проистекле из кривичног дела биће одвојено 2,5 милиона 
евра. За решавање питања избеглица и интерно расељених особа предвиђено је 12,6 
милиона евра. На подршку цивилном друштву отићи ће два милиона евра.  
Европске паре помоћи ће и реконструкцију Жежељевог моста. Из ИПА је 2009. за ту 
намену одвојено 30 милиона евра. Толико новца биће издвојено за Жежељев мост и из 
буџета Војводине и града Новог Сада. 
– Пети пројекат који ће бити финансиран из европске касе односи се на спровођење 
националног програма за борбу против рака (карцином грлића материце и карцином 
дојке), а његова вредност је 6,6 милиона евра, затим за унапређење предшколског 
образовања планирано је 3,7 милиона евра. На израду пројектне документације за 
изградњу фабрике за прераду опасног отпада отићи ће три милиона евра. Заштита 
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потрошача биће подржана са 2,5 милиона евра. И на крају, за контролу и искорењивање 
свињске грознице и беснила предвиђено је шест милиона евра.  
ЕУ је Србији за 2009. из својих фондова одвојила укупно 194 милиона евра. Поред 
ових 70 милиона евра за које ускоро треба да буде потписан споразум, 100 милиона је 
дато као помоћ буџету Србије, а остатак од око 20 милиона евра планиран је за сарадњу 
између земаља региона. „Пројекти за средства ИПА за 2010. годину су већ припремљени и 
очекујемо да они буду потписани у априлу или најкасније у мају”, каже Мирић. 
Да би Србија самостално управљала средствима која стижу из Брисела она мора да пређе 
на такозвани децентрализовани систем управљања.  
„Завршили смо две од шест потребних фаза”, објашњава Мирић и додаје: „Иако је реч о 
изузетно стручном послу у најкраће прелазак на самостално управљање средствима из 
фондова ЕУ значи да Србија треба да преузима надлежности у расписивању тендера, 
спровођењу тендерских процедура, закључивању уговора, плаћања и контроле трошка”.  
Србија већ сада одлучује где јој је помоћ најпотребнија. Али када њене  
институције преузму поменуте надлежности од Европске комисије оне ће, како објашњава 
наш саговорник, моћи да самостално спроводе пројекте и да самостално баратају новцем 
који долази из европских фондова. То самостално управљање фондовима ЕУ је услов за 
коришћење средстава намењених регионалном развоју, развоју људских ресурса и 
руралном развоју.   
Да би Србија прешла на самостално управљање фондовима потребне су две године, тако 
да се Мирић нада да ће земља пре завршетка тог посла постати кандидат за чланство у ЕУ. 
 
 

БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ НИЈЕ РАЈ ЗА СИРОТИЊУ 
Дневник, Датум : 11.3.2010, Страна : 2 

 
 
ИЗ БРИСЕЛА КРЕНУЛА КУЋИ ПРВА ГРУПА ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА 
 
Аутобус са двадесетак Албанаца с југа Србије који нису добили тражени азил у 
Белгији и које тамошње власти враћају на основу споразума о реадмисији с 
Београдом, кренуо је јуче из Брисела ка Прешеву. У питању су држављани Србије 
који имају биометријске пасоше и добровољно су прихватили да се врате у своја 
места боравка. У аутобусу су и 23 држављана Македоније, а сви су они, на основу 
лажних информација, допутовали у Белгију током фебруара, очекујућ и да добију 
политички азил, а заправо рачунајући на смештај и новчану надокнаду. 
– Повећање броја наших држављана који су поднели захтев за азил у Краљевини Белгији 
није вест која охрабрује и ствара позитивну атмосферу у примени безвизног режима. 
Напротив, таква ситуација упозорава, али као изолован случај сигурно неће довести до 
тога да за Србију безвизни режим буде суспендован – изјавио је за “Дневник” 
координатор “Групе 484” Владимир Петронијевић.  
– Негативно би могло бити ако би се успоставио такав тренд да људи с нашим 
пасошем одлазе у земље Западне Европе користећи безвизни режим, и тамо онда 
подносе захтеве за азил без било каквог основа. То је опасно, али верујем да се то 
неће десити. 
Срећом, о томе да је негативан тренд заустављен сведочи и изјава белгијског премијера 
Ива Летерма, који је саопштио да последњих дана готово да и није било захтева 
држављана Србије и Македоније за добијање политич ког азила у Белгији. Подсетимо, 
недавно су, осим Белгије, упозорење на то да се повећава број „азиланата” послали и 
Шведска, али и Европска комисија, из које је саопштено да Србија, Македонија и Црна 
Гора морају да објасне грађанима да не смеју да злоупотребљавају безвизни режим. 
Петронијевић каже да је ово био сигнал који је указао на то да је постојао озбиљан 
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проблем с информисањем јавности о томе шта, заправо, значи безвизни режим, те шта је 
то систем азила и ко су азиланти. 
– Људи који живе у тешкој материјалној ситуацији, а немају праве информације о овим 
питањима, могу лако бити изманипулисани од мешетара који чак за потенцијалне 
азиланте организују и аутобуски превоз у земље ЕУ. Тиме су на штети и изиграни 
грађани, али и наша држава, која на тај начин губи поверење и углед у Европској унији. 
При томе, наравно, зарађују само манипуланти – рекао је Петронијевић. 
Наш саговорник тврди да је уговор о реадмисији, који Србија има с низом европских 
држава, важан у овој причи јер омогућава ефикасно враћање наших држављана који 
немају било какав правни основ за останак у ЕУ. Извештаји кажу, тврди наш 
саговорник, да се процес реадмисије спроводи на задовољавајућ и начин, али указује и на 
то да је реч о процесу који долази тек на крају проблема. 
– Треба знати и да систем азила функционише тако да сви који га траже морају имати 
одговарајућ и смештај, храну и све животне потрепштине док држава не одлучи о 
њиховом захтеву. То много кошта и један је од разлога зашто се европске државе толико 
буне – образложио је Петронијевић. 
 
Антрфиле : Азиланти хоће и у Србију 
 
– Последњу годину прилив миграната који азил траже у Србији нешто је повећан, али то 
нема никакве везе с безвизним режимом – објашњава Петронијевић. – Ми никада нисмо 
имали, нити ћемо имати, азиланте који користе безвизни режим који важи за Србију да би 
се домогли западних земаља. Јер, то је напросто немогуће. 
 
 

БОЈКОВИЋИ ДИЖУ СПРАТ! 
Народне новине – Ниш, Датум : 24.2.2010, Страна : 4 

 
 
- Град Ниш је уз помоћ УНХЦР-а и Комесаријата за избеглице породици Бојковић, 
која се пре десет година доселила из Обилића, јуче уручио помоћ у грађевинском 
материјалу у вредности од 375.000 динара за завршетак породичне куће. 
- Осмочлана породица живи у приземљу незавршене куће, а до данас нисмо ни 
помишљали да можемо да завршимо још један спрат, каже глава породице Цветко 
Бојковић. 
Осмочлана породица Бојковић је само једна од многих породица које су пре 11 година, 
1999. године напустиле своје домове на Косову и нови живот наставиле у неком од 
градова Србије. Бојковићи су се тада одлучили за Ниш, а сада кажу да се ниједног 
тренутка нису покајали због тога. Да сигурно нису погрешили, уверили су се и јуче када 
им је у посету стигао градоначелник Ниша мр Милош Симоновић са својим 
сарадницима и том приликом им уручио грађевински материјал за завршетак 
породичне куће у вредности од 375.000 динара. Град је помоћ обезбедио уз помоћ 
УНХЦР-а и Комесаријата за избеглице, а овим гестом је само потврђено да Ниш води 
бригу о интерно расељеним лицима са Косова и покушава на сваки начин да им 
олакша живот не би ли се ови што боље уклопили у нову средину. 
Породицу Бојковић смо јуче затекли на окупу у дневној соби породичне куће коју су 
започели у новом делу насеља Бранко Бјеговић. У тој соби углавном и проводе дане, јер 
кућа још није завршена па је осам чланова породице приморано да се смести у стотинак 
квадрата у приземљу. 
Када смо пре 11 година стигли у Ниш, имали смо само 11.000 евра од продате кућеу 
Обилићу каже Миланка Бојковић. Са тим парама нисмо могли да купимо стан, а и да смо 
могли, не бисмо имали где сви да се сместимо. Велика смо породица и тадасмо били 
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супруг и ја са троје деце, два сина и ћерка. Тако смо се одлучили за плац и породичну 
кући коју смо почели да градимо из темеља. Градили смо док је било пара, а онда смо 
стали. Ни помишљали нисмо да у неко догледно време наставимо са градњом. 
Трачак наде за породицу Бојковић се појавио када су у "Народним новинама" видели 
конкурс за доделу грађевинског материјала. 
Пријавили смо се, поднели сву тражену документацију и нашли се међу четири породице 
које су добиле помоћ - каже Цветко Бојковић. Не постоје речи којима бисмо описали 
колико смо срећни због тога и много више нам значи материјал и од самих пара. Сада 
можемо да завршимо спрат јер је стигао и тишљерај, бродски под, плочице за купатило и 
кухињу, изолациони материјал и све што нам је потребно за унутрашње малтерисање. 
Почећемо да радимо одмах јер је то једини начин да свима живот учинимо бољим. 
У приземном делу куће Бојковић сада живе осам чланова породице и три генерације. 
Миланка Бојковић каже да је свакој генерацији припала по једна соба три са три, а она и 
супруг су у најмањој. Тако се мора. 
Породица се од доласка до данас и проширила на нашу велику радост каже Миланка. 
Синови Александар и Андреја су се оженили и сада су са нама и снахе Слађана и Ирена, а 
онда су дошли и унучићи. За сада два, унук Вељко и унука Валентина, али их очекујемо 
још јер се старији син оженио пре годину дана. Мада се ми држимо оне "када чељад није 
бесна, кућа није тесна", не знам како бисмо се сви сместили на садашњем простору који 
имамо. Одахнућемо када завршимо спрат и један од синова се одвоји од нас, а онда ћемо, 
полако, то учинити и са другим сином. Важно је да се кренуло. 
Бојковићи су задовољни животом у Нишу и насељу Бранко  Бјеговић. Све је ишло 
постепено, али све је ту. Када су стигли, није било ничега, а сада имају и водовод, и 
канализацију, струју, телефон. У њиховој близини почиње и изградња нове основне школе 
за њихове унуке. А није било разлога ни за њихов највећи страх, да ли ће и како да се 
уклопе у нову средину. 
Комшије су нас прихватили добро да боље не може бити, а ми смо се највише плашили 
како ћемо, после толико година да се уклопимо у нову средину и са новим комшијама - 
каже Миланка Бојковић. 
 
Антрфиле : Помоћ вредна 15.000 евра 
 
Према речима градоначелника мр Милоша Симоновића, помоћ у грађевинском 
материјалу су добиле четири породице које су интрено расељене са Косова, а укупна 
вредност помоћи је 15.000 евра. То је, додао је он, само један од начина на који град 
Ниш покушава да помогне овим људима да наставе живот у што нормалнијим 
условима. 
Не постоји ниједан град у Србији који у тој мери као Ниш помаже интерно расељена лица 
са Косова рекао је градоначелник мр Милош Симоновић. И до сада смо и надаље ћемо на 
различите начине покушавати да поправимо етатус ових људи. Омогућили смо им све 
бенифиције, почев од градског превоза, које имају и остали грађани и тако их изједначили 
у свему са Нишлијама. 
 
 

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ КОНАЧНО 
Панчевац, Датум : 5.3.2010, Страна : 9 

 
 
ЈАВНИ ЛОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНАЛИЦА 
 
Поверенкштво за избеглице града Панчева обавештава избегла и расељена лица да 
су покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
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и Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација расписали јавни позив за 
пружање помоћи у стамбеном збрињавању избеглих и прогнаних лица, и то уз откуп 
кућа с окућницом у 2010. години на територији АП Војводине. 
Јавни позив се односи на лица која, у складу са законом, имају статус избеглих и 
прогнаних лица с пребивалиштем, односно боравиштем на територији АП Војводине дан 
ступања на снагу Одлуке о оснивању наведеног фонда (21. децембар 2006), а која су 
смештена у колективним центрима или у неусловном приватном смештају и имају намеру 
да остану да живе на територији АП Војводине. 
Крајањи рок за пријаву избеглих и прогнаних лица из Апатина, Новог Сада, Сомбора, 
Суботице, Шида и Панчева јесте 22. март 2010. године. 
Образац пријаве и додатне информације могу се добити у Повереништву за избеглице 
града Панчева сваког радног дана 8 до 15 сати на телефон 308818. 
 
 



PRESS CLIPPING 
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МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА 
Политика, Датум : 13.3.2010, Страна : А7 

 
 
У Београду ће се одржати регионална конференција о избеглицама на којој би све 
стране из региона требало да траже трајна и конкретна решења проблема 
 
Дејвид Робинсон, заменик помоћника државног секретара у Бироу за становништво, 
избеглице и миграције Стејт дипартмента (БПРМ), посетио је регион и разговарао у 
Београду са представницима владе, међународних и невладиних организација. У 
фокусу његове посете била је припрема за предстојећу регионалну конференцију о 
избеглицама која ће се одржати у Београду на пролеће, на којој би све стране из 
региона требало да се упусте у искрену дискусију и траже трајна и конкретна решења 
проблема.  
– Ишли смо у Загреб, Сарајево и Београд из неколико разлога. Веома нас занимају 
изгледи за успех конференције. Надамо се да ће она довести до веће сарадње широм 
региона и мислимо да је право време за проналазак заједничког решења проблема 
избеглица. Надамо се да ћете осмислити такву конференцију која ће довести до 
конкретних резултата. Овде смо да оценимо како влада САД и наши програми за 
избеглице могу да помогну у овом процесу – каже Робинсон за „Политику“.  
Он напомиње да је високи комесар Уједињених нација за избеглице недавно 
наговестио могућност оснивања међународног донаторског фонда, тако да 
финансијски терет решавања дуготрајног проблема избеглица у региону не падне 
само на овдашње земље ако међународна заједница може да помогне.  
– То је једна од конкретних области за које мислимо да можемо да будемо од користи. 
Иначе, стекао сам утисак да се представници српске владе веома озбиљно труде око 
конференције – каже Робинсон, који се састао и са Борком Стефановићем, 
политичким директором Министарства спољних послова, Јованом Кркобабићем, 
потпредседником Владе Србије, Милицом Делевић, директорском Канцеларије 
Владе Србије за европске интеграције, Владимиром Цуцићем, републичким 
комесаром за избеглице, као и с представницима међународне заједнице који се баве 
питањима избеглица.                     
– Три трајна решења би била: безбедан и достојанствен повратак избеглица у 
домовину, интеграција у земљи у коју су избегли (тако да нађу посао, кров над главом, 
да им деца иду у школу) или њихово настањивање у некој трећој земљи. Сједињене 
Државе сваке године прихвате одређени број избеглица, при чему Конгрес одређује 
„плафон“. Прошле године, прихватили смо око 95.000 избеглица из свих крајева света. 
Доведемо их у САД и помогнемо им да тамо изграде нови живот, у било којој од 50 
држава – објашњава Робинсон.  
Биро у којем Робинсон ради је током последње деценије за заштиту избеглица на 
територији Балкана издвојио око 100 милиона долара. Новац долази из разних 
америчких фондова. Дејвид Робинсон оцењује да су средства која је Стејт 
дипартмент потрошио у региону веома добро искоришћена. 
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Међутим, како каже наш саговорник, БПРМ није само организација која даје новац, већ се 
бави и контролом и вредновањем начина његовог коришћења. Тако се Ен Мари Мур, 
регионални координатор за избеглице у америчкој амбасади у Београду, стара да 
активности које Одељење плаћа заиста и функционишу, односно да избеглице којима 
САД покушава да помогне добију помоћ коју заслужују. 
Према речима Ен Мари Мур, у претходној фискалној години, Биро за становништво, 
избеглице и миграције дао је Високом комесаријату Уједињених нација за избеглице 
7.8 милиона долара за територију југоисточне Европе. Ту су и споразуми о сарадњи с 
невладиним организацијама вредни 2.2 милиона. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ САД О ЉУДСКИМ ПРАВИМА  
У СРБИЈИ, ХРВАТСКОЈ И НА КОСОВУ 

Пресс, Датум : 13.3.2010,Страна : 5, 
 
ВАШИНГТОН - Србија је по поштовању људских права испред Хрватске и Косова, 
произилази из извештаја Стејт департмента за 2009. годину. 
Поред хомофобије, која је карактеристична за све три земље, Србији се замера на 
корупцији и политичким утицајима на праводуђе. Србија се критикује и због тога што 
Влада није начинила никакав помак у усвајању закона о реституцији и повраћају одузете 
имовине грађанима. 
За разлику од претходних година, када су наше власти углавном критиковане јер нису 
ухапсиле Младића и Хаџића, у ове године се о сарадњи са Хагом говори се у позитивном 
тону.  
С друге стране, Хрватска је углавном критикована због кршења људских права 
Срба. 
- Заостаци у решавању судских предмета, неефикасно процесуирање ратних злочина, 
кашњење у повратку имовине верских заједница, проблеми српских повратника и 
дискриминација Срба и Рома највећи су проблеми Хрватске - истичу САД. 
Стрејт департмент наводи проблеме са пребивалиштем српских избеглица које 
немају држављанство, спорост у решавању захтева Срба за регулисање станарских 
права, као и дискриминацију Срба приликом извршења правде, запошљавања и 
становања. Наводи се да су Срби у ратом погођеним подручјима и даље субјект 
узнемиравања и дискриминације, при чему власти често одбијају да запосле 
квалификоване Србе, чак и ако се ниједан Хрват не јави на конкурс. 
Што се тиче суђења за ратне злочине, САД апострофирају случај Главаша, који је осуђен 
на 10 година затвора због убиства српских цивила у Осијеку, али је побегао у БиХ. 
- Главаш истовремено службено остаје посланик, прима плату и има друге бенефиције све 
док пресуда не буде правоснажна. Није нам јасно како то да осуђени злочинац Бранимир 
Главаш још увек живи слободно у БиХ - пита се влада САД. 
У извештају се наводи и да је певач Марко Перковић Томпсон навео публику да узвикује 
профашистичке слогане у Биограду, као и да полиција никада против њега није подигла 
оптужницу. 
Косову се замерају „политички и етнички мотивисано насиље, неефикасно правосуђе и 
велики број интерно расељених, као и бројни случајеви насиља и дискриминације жена, 
трговине људима, пре свега жена и деце који се одвође у сексуално робље“.  
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ПРАВА СРБА СУ ПРОБЛЕМ ХРВАТСКЕ 
Правда, Датум : 13.3.2010, Страна : 7 

 
 
Застој у решавању судских предмета, неефикасно процесуирање ратних злочина, 
оклевање са враћањем имовине верских заједница, проблеми српских повратника и 
дискриминација Срба и Рома највећи су проблеми Хрватске – истиче се у годишњем 
извештају Стејт департмента о стању људских права у свету. 
У извештају за 2009. годину, истиче се споро решавање захтева Срба који су имали 
станарско право у друштвеним становима пре рата, али су га изгубили током рата, 
за шта се наводе подаци о 13.695 тих захтева, од чега 4.576 у градовима. 
 
 

СМАЊЕНЕ БОРАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ ИЗ РС 
Правда, Датум : 13.3.2010, Страна : 10 

 
 
Борци последњег рата на простору БиХ, али и борци Другог светског рата, који живе 
у избеглиштву, с огорчењем су примили решења из Републике Српске (РС) о 
смањењу пензија и до 50 одсто. 
Фонд ПИО РС ревидирао је решења о пензијама око 40.000 учесника рата и 
породица погинулих и несталих бораца, а пре два дана су почеле исплате по новим 
решењима. 
Ревизија је извршена на иницијативу Министарства за рад и борачко-инвалидска питања 
РС, које је проценило да је било великих неправилности у стицању борачких привилегија. 
 
 

ОД 1990. ГОДИНЕ У САД СЕ УСЕЛИЛО 22.104 СРБА 
Политика, Датум : 13.3.2010, Страна : А7 

 
 
САД су поносне што су нација имиграната и усељеници су у САД добродошли, каже 
Робинсон. 
– Усељеници из вашег дела света су добродошли. Људи који желе нови живот у САД, а 
спремни су да вредно раде и повинују се владавини права изузетно добро пролазе. Људи 
који су дошли из Србије и овог региона нису апсолутно никакав изузетак – истиче 
Робинсон. Он каже да усељенички режим не фаворизује ниједно занимање. 
Када избеглице уђу у САД, каже Робинсон, они тамо бораве легално и врло брзо добијају 
зелену карту. Практично чим напусте авион добијају радне дозволе. Сви имају прилику 
да постану пуноправни грађани након што испуне услове, а то је око пет година. У 
периоду од 1990. до сада БПРМ је помогао да се 22.104 Срба из региона усели у САД. 
 
 

ДАЧИЋ: ЕВРОПА НЕ СМЕ ДА СЕ УПЛАШИ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 
Политика, Датум : 13.3.2010, Страна : А9 

 
 
Морамо учинити све да се Европа не уплаши западног Балкана због илегалних 
миграција и лажних азиланата, јер то може угрозити европску будућност региона, 
оценио је јуче у Скопљу министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић после 
састанка са македонском колегиницом Горданом Јанкуловском. На састанкује 
разматран начин боље контроле и већег превентивног рада како би се спречило да појава 
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лажних азиланата и илегалних миграција нанесе штету обема државама и њиховом 
европском путу. Дачић је напоменуо да је реч о око 400 људи у Белгији и нешто више од 
500-600 људи у Шведској, највећим делом албанске и ромске националности, држављана 
Србије.  
Он је најавио заједничку истрагу да ли је било подстицања и организовања од стране 
неких људи и агенција. Дачић је оценио да је сарадња српског и македонског 
министарства као и полиција веома добра. „Македонија је једина држава, на простору 
претходне Југославије, са којом и после распада те државе никада нисмо прекидали наше 
добре политичке односе", казао је Дачић. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 15.03.2010. год. 
 
 
 

УСКОРО 15 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Курир, Датум : 14.3.2010, Страна : 14 

 
 
УЖИЦЕ - Град Ужице и немачка невладина организација АЦБ потписаће ускоро 
уговор о изградњи 15 станова у Севојну за потребе избеглица, интерно расељених 
лица и сиромашних породица, најавила је помоћница градо начелника за социјална 
питања Бранкица Јеремић.  
Како јавља Танјуг, пројекат се реализује у складу с Националном стратегијом за 
решавање питања избеглица и интерно расељених и настојањима Владе Србије да 
затвори колективне центре и побољша услове за живот њихових корисника. Ужице 
ће обезбедити локацију и опремити је комуналном инфраструктуром, уз додатних 
20.000 еуга из буџета, док ће АЦБ из претприступних фондова ЕУ обезбедити 265.000 
евра. 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ ТРАЖЕ ДА ОТКУПЕ СТАНОВЕ 
Пресс, Датум : 15.3.2010, Страна : 15 

 
 
ЧАЧАК - Више десетина избеглих и расељених из Хрватске и Босне и Херцеговине из 
седам градова Србије који су раније добили на коришћење станове изграђене 
донацијама страних влада, а који се сада налазе у власништву стамбених агенција у 
тим градовима, протестовали су јуче у чачанском насељу Кошутњак захтевајући да 
им се омогући да откупе станове у којима живе. 
 
Они ће преко Коалиције избегличких удружења упутити исти предлог надлежном одбору 
републичке скупштине у виду амандмана на нови закон о избеглицама. Према речима 
окупљених, то је једини начин да се трајно интегришу у друштво. 
Потпредседник Коалиције избегличких удружења Дубравко Чеко рекао је да је 
Република Србија око 2.800 станова поделила избеглим и расељеним лицима, који ће 
ускоро постати и власници тих станова. 
- Ми не тражимо ништа што већ није дато другим избеглицама. Ако нам стамбене 
агенције у нашим градовима не омогуће откуп станова у којима живимо, престаћемо 
да плаћамо закуп, као што се то већ догодило у Панчеву. Спремни смо и да кренемо и 
протестујемо испред Владе Србије - рекао је Чеко. 
У станове који су највећим делом грађени донацијама страних влада у Чачку, 
Крагујевцу, Нишу, Краљеву, Панчеву, Ваљеву и Новој Пазови, усељено је 530 
расељених и избегличких породица, које месечно за закуп плаћају 1,59 евра по 
квадрату. 
- Власник свих станова у насељу Кошутњак, где је изграђено 76 станова средствима 
италијанске владе, јесте Стамбена агенција у Чачку. Иако у меморандуму уговора између 
Владе Италије и града Чачка стоји да 40 одсто станова може бити откупљено, 40 одсто 
дато у закуп, а остали део намењен је социјално угроженим лицима, који не могу да 
плаћају закуп, откуп никоме није омогућен. Не знамо ни где иде новац који сваког месеца 
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плаћамо, јер ми сами одржавамо зграду - рекао је Душан Рашковић који је са породицом 
дошао из Книна и живи у насељу Кошутњак. 
Према речима станара, просечна закупнина за станове у насељу Кошутњак је око 70 
евра. У њима живи велики број породица у којима ради само по један члан, са веома 
ниским примањима. 
 

„ХЕЛП“ ПОМАЖЕ РАСЕЉЕНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 15.3.2010, Страна : 2 

 
 
КРАГУЈЕВАЦ - Град Крагујевац и немачка невладина организација „Хелп“ 
потписали су три уговора вредна 160.000 евра, за подстицај приватног 
предузетништва, изградњу стамбених објеката избеглим и интерно расељеним 
лицима и социјално економску подршку угроженим категоријама становништва. 
Шездесет одсто средстава обезбедиће „Хелп“, а остатак од 40 одсто град Крагујевац 
из буџетских средстава.  
Уговором о изградњи стамбених објеката предвиђено је да кров над главом добију 
четири породице, а 53 лица добиће средства за почетак сопственог бизниса. Кроз 
економску подршку угроженим категоријама становништва планира се набавка опреме, 
материјала и других основних средстава за лица која су започела бизнис, обука за 
почетнике у привреди, организација саветовања. 

 
 

МРАЧНО СТАЊЕ 
Дневник, Датум : 15.3.2010, Страна : 2 

 
 
Трговина људима, случајеви политич ки и етнички мотивисаног насиља, 
неефикасно правосуђе и велики број интерно расељених лица представљају озбиљан 
проблем на Косову, наводи се у извештају Стејт дипартмента за 2009. годину. Такође 
се указује на изражену антипатију према Србима и СПЦ, а у први план се стављају и 
случајеви корупције. 
 
 

БОЛЕСНИЦИМА ОБРОКЕ НОСЕ И КУЋИ 
Блиц – Србија, Датум : 15.3.2010, Страна : 8 

 
Народна кухиња на услузи старим суграђанима 
 
Од 850 корисника Народне кухиње у Пироту, 36 особа сваког дана добија оброк на кућном 
прагу 
 
Једва чекам да добијем кувано јело. Да ми није те помоћи, била бих стално гладна и не 
знам како бих уопште живела - прича једна од социјално угрожених бака која сваког дана 
на свом кућном прагу добија порцију хране из пиротске Народне кухиње. Од стотину 
корисника на почетку, сада се у овој кухињи храни 850 људи, а око 300 је на листи 
чекања. Од укупног броја корисника, 36 особа сваког дана добија оброк на кућном 
прагу.  
Реч је углавном о старим и инвалидним лицима која нису способна да долазе по оброк. 
Секретар Општинског одбора Црвеног крста у Пироту Мирољуб Мијић каже да се њима 
оброци носе на кућну адресу. За тај посао ангажован је Божидар Ђелић, који дневно пређе 
и до 35 километара.  
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- Већ осам месеци на кућни праг возим храну овим људима, а пре тога сам у пројекту 
"Брига о старима" био ангажован као мајстор у кући. Све те људе сам добро упознао. Они 
ме чекају на капији или на вратима са празним порцијама. Ако мало закасним, често знају 
да ме питају "зашто касним". Донесем им порцију кући и ставим на сто. Многи ме нуде да 
седнем са њима да мало попричамо. Обрадују се кад ме виде - прича Ђелић. 
Сви ти људи кажу да им Црвени крст помаже да преброде болест, муку и немаштину. 
Пензионерка Љиљана Видановић живи сама са пензијом од 5.000 динара. Каже да јој није 
ове порције, да би била гладна. 
- Имам скоро осамдесет година, болесна сам и ова помоћ ми много значи. Имам бар за два 
оброка дневно. Сваког јутра једва чекам да нам Божа донесе порцију јела - каже она. 
На кућном прагу нас дочекује Младена Николић (75). И она живи сама. 
- Да ми није ове порције, не знам како бих живела, јер сам болесна и морам да купим 
лекове који су јако скупи. Ова порција ми је довољна бар за један оброк у току дана - каже 
она. 
Олга Митова (78) после смрти супруга сама живи већ десет година. Нема деце. Има 
пензију од 12.000 динара. 
- Од тога не могу све да платим и да ми остане за храну. Кад би било неког поред мене да 
ми помогне, било би ми лакше. Не могу ништа сама да спремим.  
Порцију из Црвеног крста имам за два оброка дневно. Задовољна сам што нам овако 
помажу и хвала им. Јело је добро и никада ништа нисам бацила - каже она.Бака Надица 
Спасић (70) годинама већ живи сама у маленој и скромној кућици на периферији града.  
- Мени ова помоћ доста значи. Ово што ми донесу доста ми је за данас. Имам помоћ од 
5.000 динара, али то ми није довољно ни за лекове. Не могу да платим струју ни воду. 
Нека секу. Шта ћу - каже она. 
Помоћ много значи и Даринки Манић (63) која због болести и телесног оштећења не може 
готово ништа да спреми од хране. 
- Живим са мајком Милинком (95) која је болесна. Имам малу инвалидску пензију од 
6.000 динара, колико прима и мајка на име туђе неге и помоћи. Ова помоћ, доношења 
хране кући, много нам значи. Мајка је стара, а ја не могу да идем због болести - каже 
Даринка. 
У насељу Радин живи Богдан Тркуља, прогнано лице из Врнгин Моста у Хрватској. 
Годину дана добија кувано јело из Народне кухиње. 
- Нисам способан да идем по храну јер сам болестан. То ми је све што имам. Да ми 
није те помоћи, не знам како бих живео. Немам ни пензију ни било какву другу 
помоћ. Не могу ништа да радим - каже Богдан. 
Иначе, Народна кухиња је почела са радом 11. јануара ове године, а у плану је да ради до 
краја јуна. Уколико се обезбеде намирнице, рад би био продужен. Намирнице је 
обезбедила Влада Србије из акције Б92 "Храна за све", а припрему оброка са три милиона 
динара за ову годину финансира општина Пирот. 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ УТИРЕМО ПУТ СРБИЈЕ КА ЧЛАНСТВУ У ЕУ 
Блиц, Датум : 15.3.2010, Страна : 3 

 
Штефан Филе, комесар ЕУ пише за „Блиц“ 
 
Као комесар Европске уније за проширење, радујем се унапређењу перспективе Србије у 
контексту чланства у Европској унији.  
 
Успех проширења је имао снажан одјек. Проширење је моју земљу трансформисало, а 
средњу и источну Европу увело у ЕУ. Донело је стабилност, учврстило демократију и 
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створило веће могућности за развој привреде. Ја ћу се свим силама трудити да западни 
Балкан добије подршку, смернице и политички ангажман на свом путу ка приступању ЕУ.  
Процес приступања даје земљама западног Балкана снажан подстицај за спровођење 
политичких и економских реформи. Стога морамо да напредујемо са Србијом у том 
заједничком подухвату и наставимо да скупа промовишемо вредности на којима је 
изграђена Европа.  
Србија је постигла задивљујући напредак током последњих неколико месеци на путу 
европских интеграција бољом сарадњом с Међународним трибуналом за ратне 
злочине у бившој Југославији (Хашки трибунал) и ступањем на снагу прелазног 
трговинског споразума. Либерализација визног режима за грађане Србије сада нуди нове 
перспективе за промене и сарадњу, као и више могућности за млађе генерације. 
Кандидатура за чланство у ЕУ доказала је да је Србија снажно посвећена постизању свог 
стратешког циља - чланству у Европској унији.  
Ови конкретни резултати донели су нову динамику, нови европски замајац на којем сада 
треба градити и који треба искористити за суочавање са кључним изазовима.  
Искуство из претходних проширења показало је да консолидација владавине права остаје 
од суштинског значаја за функционисање демократије и економије. Ово такође 
представља изазов за Србију, где се треба позабавити питањима функционисања 
правосуђа, његове независности, професионализма и ефикасности што је раније могуће у 
процесу приступања Србије.  
Унапређена регионална сарадња и добросуседски односи представљају још један 
велики изазов којим се мора позабавити Србија, као и свака земља која тежи да се 
придружи ЕУ. Проблеми који су се јавили након распада Југославије, као што су 
избеглице, расељена лица и демаркација граница, не могу се оставити по страни. 
Друго кључно питање је наставак привођења правди осумњичених за ратне злочине. 
Судови за ратне злочине основани у Србији остају суштински елемент тог напора. 
Трагање за истином је кључни корак ка помирењу.  
Сада гледамо напред и ја се надам да ће Србија остати посвећена реформској агенди. 
Реформе користе свим грађанима Србије, и то не само због приступања ЕУ. Србија која је 
добро припремљена за приступање, неће Европску унију учинити само већом, већ ће је 
учинити и јачом. 
 
 

НАРОД ПИТА ПОСЛАНИКЕ 
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2010, Страна : 3 

 
 
ШТА знаЧе споразуми о реадмисији које наШа земља има са европским земљама? 
Пита: ЈОВАН РАДУЛОВИЋ, ПОЖАРЕВАЦ 
 
Ови документи подразумевају повратак људи који незаконито бораве у тим државама. 
Води се статистика о томе колико је људи враћено из 18 земаља, са колико имамо 
потписане овакве споразуме.  
Од почетка године, наша земља је добила 478 замолница за повратак на основу споразума 
о реадмисији. Позитивно смо одговорили на 304, а негативно на 156. Остатак се још 
проверава. Ових дана суочавамо се са проблемом да људи одлазе у иностранство да траже 
политички азил. Право је државе у коју оду да одлучи да ли им треба дати овакав азил или 
не. 
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Уторак 16.03.2010. год. 
 
 
 

НОВИХ 15 СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 
Данас, Датум : 16.3.2010, Страна : 14 

 
 
Донација немачке организације АСБ у Ужицу 
 
Ужице - Захваљујући уговору који ће у априлу потписати представници града и немачке 
невладине организације АСБ, у Ужицу ће бити изграђен објекат од 15 станова за избегла и 
интерно расељена лица, као и за социјално најугроженије породице.  
Немачка организација, посредством претприступних фондова ЕУ, обезбедиће 265.000 
евра, док је обавеза града да комунално опреми локацију у Севојну, где ће бити 
изграђена зграда, те да током ове и наредне године из градског буџета обезбеди 20.000 
евра. У тај пројекат под називом Подршка избеглицама и интерно расељеним 
лицима у Србији укључени су Комесаријат за избеглице Србије и Центар за 
социјални рад Ужица.   
- Пројекат је у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица и настојањима Владе Србије да затвори колективне центре и 
побољша услове њихових досадашњих корисника, објаснила је Бранкица Јеремић, 
помоћница градоначелника за социјална питања. Она се захвалила донатору и објаснила 
да ће тиме град успоставити нову услугу социјалне заштите, односно становање у 
заштићеним условима. 
Предвиђено је да градња објекта, у коме ће бити 12 станова за избегла и интерно 
расељена лица и три стана за социјално најугроженије ужичке породице, почне 
половином ове и да се заврши до 31. јула наредне године.  Према речима Ивана 
Марина, координатора АСБ за Србију, та организација ће обезбедити и подршку за 
економско оснаживање нових предузетника, тако што ће десет најбољих добити 
донацију од по 1. 200 евра. 
 
 

СТАНОВИ ЗА СИРОМАШНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 16.3.2010, Страна : 1 

 
 
УЖИЦЕ  
 
Захваљујући донацији немачке НВО АСБ, вредној 265.000 евра, у Севојну ће бити 
изграђена зграда са петнаест станова који ће бити уступљени на коришћење 
избеглим и расељеним лицима и социјално најугроженијим Ужичанима.  
Зграда ће нићи поред постојеће вишеспратнице коју је финансирала организација „Хелп“ 
и бити усељена до 31. јула 2011. године, а обавеза града Ужица у овом пројекту је да 
обезбеди локацију и комунално опреми објекат. 
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Четвртак 18.03.2010. год. 
 
 
 

ПАТРИЈАРХ: НЕ МОЖЕМО СЕ ОДРЕЋИ КОСОВА 
Блиц, Датум : 18.3.2010, Страна : 2 

 
 
Мартовски погром је дан страшног страдања, можда и највећег страдања српског 
народа на Косову и Метохији. Никада се Косова не можемо одрећи и молимо се 
Господу да се сети свих невино пострадалих оног страшног датума - рекао је јуче 
патријарх Иринеј у Саборној цркви после литургије и парастоса служеног жртвама 
терора марта 2004. године.  
 
Његова светост патријарх Иринеј говорио је о вишевековној историји српског народа на 
Косову и „светињама којих се не можемо одрећи“. 
- Светиње су порушене, али доћи ће време да их све обновимо - поручио је патријарх.  
Администратор Епархије рашко-призренске, владика Атанасије служио је помену у 
препуној цркви Светог Николе у Косову Пољу, иначе храму који је био запаљен у 
мартовском погрому, али је потом обновљен. Владика је поручио народу да се „добро не 
може остваривати на недобар начин“. 
- Ми смо народ вере и народ живота, не народ култа мртвих, не народ мржње, него народ 
широкогруд, народ који уме кадар да буде стићи, некада и кадар утећи, али најважније је 
на страшноме месту постојати - рекао је владика и додао да треба желети свима свако 
добро, у добру, у правди, у човекољубљу, у човештву, у хуманости и да ако имамо 
невоља, не кривимо за то другога.  
Погром, који је јуче обележен у многим храмовима СПЦ, почео је 17. марта 2004. 
године када је у тродневним нападима албанских екстремиста протерано 4.000 Срба, 
убијено 19 људи, порушено и спаљено 35 српских православних цркава и манастира 
и преко 800 српских домова. 
 
 

ПОГРОМ ОСТАО НЕКАЖЊЕН 
Преглед, Датум : 18.3.2010, Страна : 2 

 
 
Богдановић: Циљ мартовског насиља на Косову био етничко чишћење 
 
Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић оценио је да је циљ „мартовског 
погрома“ пре шест година био даљи прогон српског становништва из покрајине, што 
доказује и етничко чишћење шест градова и девет села у које се Срби до данас нису 
вратили. „Главни инспиратори и организатори тог погрома до данас нису откривени 
и то је оно што је поражавајуће и што треба да забрине све нас.  
Кажњени су само појединци који су учествовали у тој акцији, али не и организатори који 
су то припремали неколико месеци“, рекао је министар за Косово и Метохију. Богдановић 
је рекао да је у време уочи мартовског погрома боравио на Косову и да је безуспешно 
упозоравао званичнике међународне заједнице, између осталих и некадашњег високог 
представника ЕУ за спољну политику и безбедност Хавијера Солану, да се „нешто 
страшно“ припрема.  



 2 

„Добијамо уверавања да су међународне снаге на КиМ данас боље оспособљене и 
обучене, да имају бољу обавештајну службу и да неће дозволити да се понови 17. март 
2004.“, рекао је он. Министар ипак, позивајући се на искуство, страхује, посебно после 
смањења Кфора, да може нешто слично да се догоди, јер је очигледно да на КиМ постоје 
социјалне тензије, из којих може да се изроди нешто попут 17. марта. Влада Србије, како 
је истакао, жели да све проблеме на КиМ решава мирно, на конструктиван, прагматичан 
начин. Према његовим речима, Србија жели да на Косову буде успостављено 
просперитетно мултиетничко друштво, али да је један од предуслова за то повратак око 
220.000 избеглих и интерно расељених грађана. Богдановић је указао да је косовска влада, 
под притиском међународне заједнице, почела обнову уништених кућа, али да још нису 
створени услови за повратак српског становништва на те просторе. Тањуг 
 
 

ФИЛЕ: МНОГО ИЗАЗОВА НА ПУТУ ЗА ЕУ 
Политика, Датум : 18.3.2010, Страна : А5 

 
 
Европски комесар за проширење Штефан Филе изразио је јуче у Београду подршку 
Европске комисије процесу европских интеграција Србије.  
Филе је после састанка с премијером Србије Мирком Цветковићем новинарима рекао да је 
разговарано о потреби да се одржи позитиван замајац у евроинтеграцијама Србије 
остварен крајем прошле године, а као други стратешки циљ навео је улажење у нову фазу 
евроинтеграција ове године. „Много је задатака и изазова на путу у ЕУ, али ако је Србија 
заиста решена да приступи ЕУ, ја сам уверио председника владе да је Европска комисија 
заиста решена да у томе помогне”, рекао је Филе на почетку своје прве посете Србији на 
функцији комесара ЕУ за проширење.  
Говорећи о новој фази евроинтеграција Србије Филе је изразио наду да ће чланице ЕУ 
дати „зелено светло” Европској комисији за израду мишљења о чланству Србије у ЕУ.  
Премијер Србије је рекао да је Србија потврдила да наставља интензивне реформе и пуну 
сарадњу с Хашким трибуналом тако да очекује да у јуну почне ратификација Споразума о 
стабилизацији и придруживању, а да се до краја године или почетка следеће заврше 
послови око упитника Европске комисије тако да Србија добије статус кандидата.  
Цветковић је казао да је разговарано и о проналажењу техничког решења да Косово 
као статусно неутрално учествује на међународним скуповима. „Полазећи од тога да 
наступ мора бити статусно неутралан, заједнички смо закључили да треба трагати за 
одговарајућим техничким решењима”, рекао је Цветковић.  
Цветковић је оценио да је „састанак био свеобухватан” и да је разговарано о томе шта је 
до сада учињено и шта треба урадити у наредном периоду.  
Он је рекао да је у разговору констатовано да је „прошла година била једна од најбољих за 
Србију када се ради о европским интеграцијама”, при чему су издвојени либерализација 
визног режима, одмрзавање Прелазног трговинског споразума и подношење кандидатуре 
Србије за чланство у ЕУ. „Заједно смо закључили да је потребно искористити ту прилику 
убрзања које смо остварили претходне године и да исто тако наставимо с убрзаним 
европским интеграцијама у 2010. години”, рекао је Цветковић.  
Он је казао и да је разговарано о опасности да смањење броја запослених у 
администрацији негативно утиче на административни капацитет Србије за 
евроинтеграције, али и додао да је пронађено решење за тај проблем.  
Цветковић је навео да је било речи и о повећању броја људи с југа Србије који су тражили 
азил у Белгији и Шведској после укидања виза. „Према последњим информацијама које 
имамо, тај проблем се полако решава, захтева има све мање и мање, дошло се на 
неки нормалан ниво, с тим што је данас кренуо још један аутобус добровољаца из 
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Белгије који се враћају у Србију”, рекао је Цветковић и додао да је изражено „опште 
задовољство” начином на који је тај проблем решен.  
 
 

ШИПТАРИ ОТИМАЈУ ГАЗИМЕСТАН 
Правда, Датум : 18.3.2010, Страна : 6 

 
 
Газиместан, једну од најзначајнијих српских светиња на Космету, од данас ће чувати 
косовска полиција, саопштио је КФОР. Српски званичници и представници 
опозиције огорчени су због такве одлуке, наглашавајући да се тиме крши Резолуција 
1244 СБ УН-а, те да се Србији, на најболнији начин, отима њена јужна покрајина. 
Наиме, у саопштењу КФОР-а се наводи да је ту одлуку усвојио Савет НАТО-а, као и да та 
„примопредаја одговорности одражава поверење које НАТО и нације које учествују у 
КФОР-у имају у косовску полицију и њену способност да обавља овај важан задатак". 
Министарство за Косово и Метохију захтева од КФОР-а да настави да обезбеђује српске 
светиње на Косову. 
„Чување српских светиња и културно-историјских споменика не може се препусти онима 
који су их уништавали или немо посматрали њихово скрнављење и рушење", наводи се у 
саопштењу које је Министарство за КиМ Републике Србије издало поводом одлуке 
НАТО-а, а Марко Јакшић, потпредседник Скупштине заједница општина КиМ, каже да 
није случајно што је као датум за преузимање надлежности чувања српских светиња са 
Еулекса на КПС, узет баш 17. март. 
- Тиме се шаље јасна порука да за Србе живота на Косову нема. Огромно је огорчење 
код народа који гледа како Шиптари преузимају светиње да би их наводно чували, а 
зна се шта је крајњи циљ - протеривање и последњег Србина и уништење свега што 
је на Космету српско - категоричан је Јакшић. 
Оливер Ивановић, државни секретар Министарства за КиМ, упозорава да постоји 
неповерење између Срба и Албанаца и да српска баштина на Космету више не сме бити 
угрожена. 
- Срби неће веровати косовској полицији коју већином чине Албанци, а економски и 
политички мотиви који утичу на смањење броја војника КФОР-а не смеју да угрозе српско 
становништво, имовину и манастире - навео је Ивановић. 
И Борислав Пелевић, посланик СНС-а, уверен је да нема поверења Срба у косовску 
полицију и да се она неће трудити да очува Газиместан. 
- Сада је јасно да је то још један од споменика на КиМ који ће бити уништен. Већину 
КПС-а чине Шиптари и не верујем да ће Србима дозволити да буду близу тог споменика. 
То је подмукао потез међународне заједнице, која Шиптарима даје зелено светло да 
нападну север Космета - каже за Правду Пелевић. 
Посланик ДС-а, Срђан Миливојевић сматра да је неопходно да КФОР поштује Резолуцију 
1244. 
- Лош је знак за Србе и неалбанце да косовска полиција чува светиње и споменике - 
оцењује Миливојевић. 
 
Антрфиле : Раденковић: Ништа ново 
 
Да чување српских светиња од косовске полиције није јединствен случај, рекао је Дејан 
Раденковић, посланик СПС-а. 
- Не смемо заборавити да у КПС-у има и особа српске националности. Остаје да се види 
да ли ће се то одразити на безбедност српског становништва и светиња, али сада не бих 
ништа прејудицирао - рекао је Раденковић. 
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ИМЛЕК: НИЈЕ СВЕ У ПРОФИТУ 
Економист, Датум : 18.3.2010, Страна : 10 

 
 
Осим профита, ширења мреже, освајања нових извозних тржишта свуда у свету за 
компаније је постала неизбежна „друштвено одговорна ставка" у извештајима. Од сваког 
од милион продатих чоколадних млека са назнаком „школа без насиља" компанија 
Имлек прошле године донирала је по два динара УНИЦЕФу за истоимену акцију.  
Током протекле две године ова фирма испоручила је и 5000 пакета мајкама у 
породилиштима у Србији. Бригу о заједници у којој ради Имлек је проширио и на 
Свратиште за децу, Банку бране, избегличке кампове, здравствене и сличне установе 
за социјалну заштиту и децу са спедјалним потребама. Недавно су тенисери играјући 
на турниру „Имлек трофеј Београда" куповином цртежа деце из Тиршове донирали новац 
овој установи а у текућој школској години деца у двадесетак школа Београда, Новог Сада 
и Ниша добијају бесплатну „млечну ужину". 
 
 

ДАНСКА ВРАЋА АЛБАНЦЕ НА КОСОВО 
Правда, Датум : 18.3.2010, Страна : 9 

 
 
Нови споразум данских владајућих странака којим се пооштравају имиграциона 
правила у тој земљи предвиђа и да ће се направити процена колико би избеглица из 
појединих земаља, посебно са Косова, могло да буде враћено кућама.  
Високи функционер десничарске Данске народне партије, која подржава мањинску владу 
у Данској, Петер Скаруп, изјавио је да та странка „посебно има у фокусу Албанце са 
Косова". 
 
 

ШВЕДСКИ АМБАСАДОР: СВИ АЗИЛАНТИ ЋЕ БИТИ ВРАЋЕНИ 
Политика, Датум : 18.3.2010, Страна : А4 

 
 
Амбасадор Шведске у Београду Кристер Брингеус изјавио је јуче у Бујановцу и 
Врању да ће свих 1.120 грађана Србије који су у овој години из економских и 
социјалних разлога затражили азил у Шведској бити враћени. Према речима 
Брингеуса, од укупног броја оних који су дошли у Шведску, 80 одсто су Роми са југа 
Србије, 10 одсто су Албанци и 10 одсто Срби. 
 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 20.03.2010. год. 
 
 

ПОМОЋ 
Вечерње Новости, Датум : 20.3.2010, Страна : 35 

 
 
ЗРЕЊАНИН - Повереник за избеглице у Градској управи Зрењанина Вјера Хрубик 
саопштила је да је јуче расписан оглас за доделу помоћи у грађевинском материјалу 
за адаптацију кућа, или завршетак градње стамбеног објекта за избегле и интерно 
расељене, са пребивалиштем у општини Зрењанин. Оглас је отворен до 1. априла, а 
заинтересовани додатне информације могу да добију у Градској управи Зрењанина. 

 
 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЧУКИЋИМА 
Правда, Датум : 20.3.2010, Страна : 51 

 
 
КРАГУЈЕВАЦ – Представници Фонда дијаспоре за матицу уручили су јуче хуманитарну 
помоћ једанаесточланој породици Чукић, избеглој из Зубиног Потока 1999. године.  
Помоћ се састоји у одећи, обући, храни и хигијенским пакетима, а обезбедио је Фонд 
дијаспора за матицу у сарадњи са Министарством за Косово и Метохију (КиМ). 
Слађана и Драгиша Чукић са деветоро деце живе у крагујевачком насељу „Мале 
Пчелице“. 
Супружници не раде и породица се издржава од социјалне помоћи која износи 8.500 
динара месечно, а поменута помоћ пристиже од стране града Крагујевца и хуманитарних 
организација. 
 

 
ДЕСЕТ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Блиц – Србија, Датум : 20.3.2010, Страна : 11 
 
У Крушевцу ће у оквиру пројекта „Подршка избеглицама и интерно расељеним 
лицима у Србији“ бити изграђена стамбена зграда са 10 станова. Организација АСБ 
ће обезбедити техничку и финансијску подршку од 169.000 евра, а град Крушевац 
грађевинско земљиште са комуналном инфраструктуром и учешћем од 3.000 евра. 
 
 

ВЕЛИКО ЧИШЋЕ ВЕЛИКО ЧИШЋЕ КРИМИНАЛНОГ НАСЛЕЂА 
Правда, Датум : 20.3.2010, Страна : 30 

 
ПРВИХ 45 ДАНА 
 
Упркос оскудним финансијским средствима, нова власт је успела да се у кратком 
временском периоду лати посла и оствари добар део предизборних обећања, рекао је 
председник општине Вождовац, др Драган Вуканић (СНС), представљајући минуле 
недеље резултате новог општинског руководства у протеклих 45 дана. 
Он, међутим, упозорава да се нова општинска управа свакодневно суочава са траговима 
јавашлука, расипништва, па и бројних злоупотреба у раду претходних органа власти. 
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– У „Пазл граду“ на Бањици, који је најављиван као модерно дечје игралиште, наследили 
смо нерегулисан правни статус, као и ненаменско трошење средстава. На њега је 
утрошено 24 милиона динара, а не ради! Не постоји чак ни пројекат за његову изградњу, 
већ је он руком нацртан. Као пример колика је пљачка спроведена у име деце, нека 
послужи податак да се само за обезбеђење „Пазл града“ издвајало 200.000 динара месечно, 
док се за струју и дан-данас плаћа 50.000 динара, а „Пазл град“ је затворен – упозорава 
председник Вуканић. 
Према увиду у стварно стање, ништа мање јавашлука и малверзација откривено је и у 
Спортском центру „Шумице“, чијим се активностима ранија гарнитура власти хвалила на 
сва звона. 
– Најмањи месечни телефонски рачун у Спортском центру „Шумице“ износио је 220.000 
динара, а највећи 480.000 динара! За репрезентацију је 2008. године потрошено 850.000 
динара, а 2009. године нешто мање, 750.000 динара. Вероватно због избора, расипници из 
ДС-а и њихови коалициони другари нису имали довољно времена да се посвете кафанама, 
па су мање потрошили. За разлику од њих, ми смо укинули репрезентацију и своје рачуне 
плаћамо сами, не само за мобилне телефоне, већ све. Па, ако странка жели да попије кафу 
са нама, платићемо је из свог џепа, а не из општинске касе – категоричан је Вуканић. 
Са друге стране, због продужене и хладне зиме, најугроженијим грађанима подељено 
је више од 46 тона угља и 60 кубика дрва, а расељеним и избеглим лицима 
грађевински материјал. 
– Нисмо ми шкрти, него, за разлику од расипника, послујемо домаћински. За кратко време 
потпуно смо реновирали свечану салу у „Шумицама“, а ту, у парку, у плану је градња 
мале летње позоришна сцене, за коју је идејни пројекат већ у разради – каже Вуканић. 
Он ипак подвлачи да за нову вождовачку власт, коју предводе напредњаци, нема предаха 
у испуњавању предизборних обећања. 
– Отворили смо Дом здравља у подавалском насељу Зуце, а управо смо у преговорима око 
отварања апотеке, да би тако заокружили тај део здравствених услуга. Кад су у питању 
Јајинци, ту се управо завршава решавање проблема недостатка комуналног простора, и у 
току је регулисање имовинско-правних односа за проширење гробља. За Стару механу се 
чека одговор града о реконструкцији и начину конзервације, јер је то споменик од 
посебног значаја.  
С обзиром на то да је ова зима потрајала, најугроженијим грађанима смо поделили 
преко 46 тона угља и 60 кубика дрва! Такође смо дали и једнократну новчану помоћ 
угроженим грађанима, док смо грађевински материјал доделили расељеним и 
избеглим лицима – наводи председник општине Вождовац. 
Поред тога, др Вуканић је најавио нове пројекте и инфраструктурне радове на територији 
целе општине, који ће се изводити током целе године. 
– Асфалтирања која је претходна власт започела током кампање за изборе и која су 
прекинута на пола, ми ћемо довршити! Планирамо да по приоритетима асфалтирамо 
некатегорисане саобраћајнице у подавалским селима. Ту, пре свега, мислим на оправку 
оштећених путева, на пример, онај за Прњавор, где је вода однела и асфалтну подлогу и 
тротоаре, и где деца нису могла да прођу због блата. Тај проблем ћемо врло брзо решити и 
већ смо предузели конкретне мере.  
Гасификација Јајинаца је у току, и биће реализована у најскорије време, бар онај почетни 
део, који је планиран. Санација улица и путева у централном делу, где је дошло до 
откопавања које је остало незавршено, као што су паркинзи у насељу Кумодраж, приводи 
се полако крају. 
Кад је у питању сарадња са градом, председник општине Вождовац истакао је да је 
задовољан досадашњим односом: 
– Већ смо имали контакте са градским секретаром за образовање, а очекујемо и пријем 
код градоначелника. Ми намеравамо да завршимо инфраструктурне радове које је 
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започела претходна власт, али је веома битна добра сарадња са градом да не би дошло до 
преклапања радова – упозорио је Вуканић. 
 
Антрфиле : Програм за предшколце и основце 
 
Председник општине Вождовац рекао је да ће ново општинско руководство посебну 
пажњу посветити најмлађима, па је са градским секретаром за предшколске установе већ 
постигнут договор око градње прва два обданишта. 
– Тај пројекат управо креће ових дана, а за осталих пет вртића имамо програм до краја 
лета. Што се тиче школства, приоритет су нам школске сале у подавалским селима. Већ су 
урађени пројекти, а сала у Рипњу је на тендеру. За Кумодраж је у изради пројектна 
документација и овера правоснажних докумената, на основу којих ће се хала урадити, а 
планирамо и уклањање оне старе азбестне школе, јер смо у разговору са градским 
секретаром за образовање дошли до заједничког решења. Мислим да ће то ићи врло брзо и 
синхроно, како би се решио проблем школе у Кумодражу – закључује Вуканић. 
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ДОБАР ЛОШ ЈОСИПОВИЋ 
Курир, Датум : 21.3.2010, Страна : 7 

 
 
Нови хрватски председник у Србији је дочекан као неко ко ће поправити односе 
после несрећних и неспретних испада Стипе Месића. Међутим, онда је дошла његова 
изјава да ће се "радовати уколико Готовина буде ослобођен"... 
 
Позитивне особине 
 
Јован Кркобабић, потпредседник Владе, лидер ПУПС 
- Још је рано да бих било шта могао да кажем конкретно. Ипак, изгледа ми да даје 
пристојније изјаве од његових претходника. 
Жељко Томић, посланик ДСС 
- Позитивно је то што је спреман да промени мишљење о Србији, о Србима. 
Злата Ђерић, посланик НС 
- Мало је времена прошло откако је постављен на функцију председника Хрватске да би га 
могли кудити или хвалити. Ипак, у овом тренутку могу да похвалим што је прилично 
одмерен. 
Душан Марић, посланик СРС 
- Поруке које шаље боље су од оних које је слао Месић, али тешко је веровати Хрватима, 
посебно хрватским политичарима, када је у питању њихов однос према Србима. 
Александра Јерков, заменик шефа посланичке групе ЗЕС 
- Могу да похвалим левичарско опредељење, што жели да унапреди однос између Србије 
и Хрватске и што је спреман први да пружи руку. 
Есад Џуџевић, лидер БДСС 
- Нова је личност, у неколико наврата је показао добру вољу за сарадњу. Од самог старта 
шаље позитивну енергију. 
 
Негативне особине 
 
Јован Кркобабић, потпредседник Владе, лидер ПУПС 
- На почетку, у припреми доласка, изгледало је као да ће Јосиповић бити политички 
умерен и да ће политика Хрватске према суседима, посебно избеглицама, бити 
умерена и оперативнија. Међутим, што време одмиче, све више личи на свог 
претходника 
Жељко Томић, посланик ДСС 
- Осим декларативног залагања за сарадњу са Србијом, не пружа јаче аргументе томе у 
прилог. И у његовом деловању је више маркетинга. 
Злата Ђерић, посланик НС 
- Није још показао довољно чврст и јасан став који ће водити према Србији. Надам се да 
ће временом то ићи у нашу корист. 
Душан Марић, посланик СРС 
- Нека Јосиповић и Хрватска, када су Срби у питању, пређу са речи на дела. Треба да 
омогуће да се пола милиона протераних Срба врати у Хрватску и да им се врати 
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отета и уништена имовина чија се вредност процењује на 30 милијарди евра, 
укључујући 50.000 отетих станова. Да окупираној Републици Српској Крајини врате 
аутономију и коначно почну са процесуирањем стотина ратних злочина које је 
Хрватска починила над српским народом. 
- Александра Јерков, заменик шефа посланичке групе ЗЕС 
- Засад једино могу да му замерим недовољну критичност према десничарској влади у 
Хрватској. 
- Есад Џуџевић, лидер БДСС 
- Замерам му што хрватска мањина у Србији није прикупила довољан број потписа и тиме 
остала без права да упише свог припадника у Национални савет. Јосиповић је требало да 
учини нешто да се припадник хрватске мањине нађе у том савету. 
 
 

ЏАКУЛА: НЕОСТВАРЕНА МАЊИНА 
Политика, Датум : 21.3.2010, Страна : А5 

 
 
Председник Српског демократског форума Вељко Џакула изјавио је Фонету да међу 
Србима у Хрватској расте незадовољство стањем у којем се налазе и да држава још 
није спремна да Србима дозволи права која им по Уставу припадају. „Срби су у 
вазалном односу у Хрватској, јер су наши представници власти створили такав 
однос са државом” у време премијера Иве Санадера, оценио је Џакула. 
Он сматра да су Срби у Хрватској изгубили шест година драгоценог времена, јер нису 
решили ни елементарна питања. 
Џакула верује да ће се ситуација у Хрватској поправити под утицајем новог председника 
Иве Јосиповића, али упозорава да су његове ингеренције мале и да би „требало бити 
скроман у очекивањима”. Према речима Џакуле, и Србија мора више да се интересује за 
Србе у Хрватској, што није дуго чинила, да би се клима у Београду променила тек пре 
неколико година. „Србија је, као матица, схватила да мора да покрене, кроз дијалог, да се 
то питање најзад реши, да се види колики је број избеглица, које проблеме имају Срби 
који су остали или се вратили и избеглице и који су рокови за њихово решавање”, рекао је 
Џакула. 
Упитан како решити проблем спискова за хапшење Срба, Џакула је одговорио да 
„Хрватска, с времена на време, актуелизује проблем хапшења”, када осети да је појачан 
повратнички процес и да људи долазе да потражују нека своја права.Према његовим 
речима, Хрватска то не би смела да ради да су прави представници Срба у коалицији, који 
би за такве ствари требало моментално да напусте коалицију. 
Као пример лошег положаја Срба, Џакула је навео и право гласа, напомињући да 
„све мањине имају двоструко право гласа, осим Срба”. „Срби су исто мањина, али 
неостварена”, оценио је Џакула и подсетио да „ми више нисмо народ, него мањина”. 
„А све мањине имају двоструко право гласа осим нас, због тога што нас има превише. 
Значи кад и нас буде пет, шест или десет хиљада, а сад нас има 200.000 по попису, до тада 
ми то право не можемо остварити”, објаснио је Џакула. Они се стално боје освешћивања и 
оснаживања неке српске позиције у Хрватској, сматра Џакула, који мисли да ће тако бити 
све док „наша матица не буде аргументовано, преко међународне заједнице, стала иза 
нас”. 
Џакула истиче да би Србија требало да помогне и економско оснаживање Срба у 
Хрватској и тврди да су српске фирме у ту државу улазиле „преко хрватских 
екстремиста”. „Они су мислили да ће са наводним хрватским националистима, 
генералима, моћи направити некакав продор на хрватско тржиште. То је била заблуда. 
Ако се вежете за криминалне људе, тако ћете и завршити”, оценио је Џакула. 
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Према његовим речима, српске фирме „у великом луку” заобилазиле Србе у Хрватској, 
„јер су мислили да ће, ако буду било шта с нама радили, изгубити утицај у самој 
Хрватској”. „С друге стране, хрватски генерали и из озлоглашене Лоре у Србији имају 
веома успешне фирме”, рекао је Џакула.  
 
 

У АМЕРИЦИ ЖИВИ МИЛИОН СРБА 
Вечерње Новости, Датум : 21.3.2010, Страна : 23 

 
 
У априлу почиње попис у сједињеним америчким државама, што је прилика да се 
преброје и наши досељеници 
 
Американци српског порекла моћи ће у формулару да се изјасне као Срби Лопушина 
 
Стара дилема колико има Срба у САД може да се разреши током ове године ако наши 
људи у Америци попуне формуларе за попис становништва и ако их рођаци из отаџбине 
наговоре да то учине. Може се догодити да попис покаже да у САД живи око милион 
Американаца српског порекла. 
Овако говори Славка Драшковић-Јовановић, директорка канцеларије Конгреса српског 
уједињења у Србији, организације која је у САД повела кампању за одзив америчких Срба 
на попис. 
У поштанске сандучиће широм САД током протекле недеље почело је да пристиже више 
од 120 милиона формулара за попис. Одржаће се од првог априла до краја јуна. А 
резултати ће се употребити и за одређивање броја посланика у Конгресу, али и за 
утврђивање начина расподеле више од 400 милијарди долара савезне помоћи. 
- Попис је не само прилика да се утврди тачан број наших људи у САД већ и да се одреди 
њихов статус, јер, зависно од броја Срба, у одређеним срединама можемо да имамо и јачи 
друштвени и политички утицај у Америци. Зато је наша делегација посетила Комисију за 
попис у Вашингтону и успела да се договори да Американци српског порекла могу да 
уписују да су пореклом Срби - открила нам је Мирјана Самарџија, председница Конгреса 
српског уједињења (КСУ), који је на адресе америчких Срба послао на хиљаде формулара 
за попис. 
У позиву стоји да КСУ позива „све становнике наше нације“ да учествују на попису и да 
упишу и своје српско порекло. 
- Срби су Америку почели да насељавају пре 200 година. Прва истраживања 
показала су да нас је крајем 19. века било око 114.000. Попис становништва у САД се 
врши сваких десет година, али у њему никада није било рубрике о националности житеља 
Америке. Једно време је само постојало питање „којим језиком говорите у кући“, па се на 
основу тога могао извући закључак да су неки Американци српског или југословенског 
порекла - објашњава Славка Драшковић-Јовановић. 
Тако је, на пример, попис 2000. године показао да у САД има 140.337 Срба, али и 
328.547 Југословена. Како тврди др Владимир Гречић, многи Срби изјаснили су се 
баш као Југословени. 
- Сабирањем ове две бројке дошло се до чињенице да је крајем 20. века у САД било 
најмање пола милиона Срба. Многи наши људи, међутим, изјашњавали су се и као 
Словени, Балканци, као Крајишници или као Босанци. А њихови потомци као 
Американци. Зато је веома тешко утврдити тачан број житеља САД српског порекла - 
каже др Гречић. 
Етничка карта САД, коју су Американци израдили 2001. године, показује да Срби 
углавном живе у северном делу земље, у државама Илиноис, Охајо, Њујорк и 
Пенсилванија. Али да Срба има и у Калифорнији, Флориди, чак и на Аљасци. 
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Антрфиле : САБИРНИ ЦЕНТАР 
 
Током ратних догађања у Југославији, са наших простора, према подацима 
Министарства за дијаспору, у САД се иселило око 600.000 људи. Док су се млади 
дипломци запошљавали у Чикагу, Њујорку или Сан Франциску, за српске избеглице 
сабирни центар се налазио у Тусону, у држави Аризони. Избеглице су, када заврше 
курс енглеског, расељаване широм Америке. Зато се данас и претпоставља да у САД 
има најмање милион Срба. 
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УПИС ПРВАКА ОД 1. АПРИЛА 
Курир, Датум : 22.3.2010, Страна : 7 

 
 
БЕОГРАД - Упис деце у први разред основних школа почеће 1. априла, а школске 
2010/11. године у Србији ће бити око 79.600 првака, изјавио је Тањугу помоћник 
министра просвете Желимир Попов. То је 1.600 првака више него лане, а нова законска 
решења прописују да се сва деца укључују у систем образовања, без дискриминације 
по било ком основу, укључујући и лица без држављанства, стране држављане, 
прогнане и расељене.  
У редован систем образовања укључују се и деца са сметњама у развоју, а новину у 
Закону о основама система образовања и васпитања представља одредба која се односи на 
инклузију, обавезу школе да донесе индивидуални образовни план прилагођен детету. 
 
 

У ИЗОЛАЦИЈИ ЋЕМО ЈЕСТИ КОРЕЊЕ 
КООПЕРАТИВНИ СМО, А БЛИЗУ КОРЕЊА 

Политика, Датум : 22.3.2010, Страна : А4 
 
 
ДУШАН Јањић 
политички аналитичар 
 
ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ 
политички аналитичар 
 
Док смо са саговорницима „Политике”, политичким аналитичарима Ђорђем 
Вукадиновићем и Душаном Јањићем, у петак после подне разговарали о томе како 
би Србија требало да поступа у вези с регионалним скуповима на којима учествују и 
представници Косова, још није било познато да ли ће се председник Борис Тадића 
запутити на Брдо код Крања. Сличан изазов Србију чека ускоро на конференцији 
ЕУ у Сарајеву, али и на бројним регионалним скуповима. Иако се чинило да влада 
неподељено мишљење да Србија губи ако не учествује у регионалним форумима, 
један од саговорника сматра да у томе има и предности.  
 
Вукадиновић: Прилично је јасно шта се губи, око тога нема велике дилеме, јер ако 
нисте за столом, онда лако можете да завршите на столу. Али не верујем да је велика 
срећа ићи увек и по сваку цену, поготово ако то присуство представља политичко или 
макар симболичко жртвовање националног и државног интереса. Ако није обезбеђен 
асиметричан статус председника српске и косовске стране, онда је боље не учествовати, 
јер се тиме шаље порука да се не пристаје на ту врсту уцене која вас де факто навлачи на 
признавање независности Косова. 
 
Јањић: Сигурно је да нико не напушта неку политику све док има профит од ње. Тадић и 
круг око њега се не би тако понашали када би мислили да је штета од неучествовања већа 
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од, да кажем, добити. Е сада, питање је шта се калкулише, а ми то не знамо јер ово није 
демократска власт. У демократском друштву црта испод које се не иде, па макар трпели и 
штету, некако сазре као одлука грађана, а у недемократским друштвима то раде затворене 
елите, као што су то радили око Коштунице и Тадића, па сад само око Тадића. 
 
Политика: Можда та елита ни нема намеру да пређе црту? 
 
Јањић: Са овом економском кризом која је код нас специфична и која већ почиње да 
подрива унутрашњу снагу Србије, они су већ прешли једну црту, тако да тај тврди одговор 
у међународној блокади почиње да доноси контру. Ко је био по ушима Тадића да 
прихвати кипарски модел, што није прихватио македонски? Македонци не учествују где 
нису Република Македонија и они имају услов, али они имају разне флексибилне 
варијанте. Кипарски модел је чак тврђи од кинеског кад је у питању Тајван. 
 
Политика: Како би изгледало неко такво креативно решење на нашем примеру? 
 
Јањић: Видите, Дачић је био на састанку против организованог криминала у Тирани, на 
коме је морао да присуствује због сопственог интереса, интереса Србије и притиска 
Америке. У моменту када је ушао косовски председник, он је једноставно напустио салу. 
То је модел који је имала Коштуничина влада када људи с Косова нису имали потпис 
Унмик. Сада смо ушли у фазу у којој се и унутрашња и спољна политика воде по интересу 
врло уске групе људи, она де факто води ка изолацији, ка онемогућавању примене 
међународних стандарда, а нисам уопште сигуран да је патриотизам у питању. 
 
Вукадиновић: Проблем је што су неке ствари наопако урађене. Реакција на независност 
није била оштра и јединствена и зато сада, када ова влада повлачи потезе који су 
елементарно неопходни или минимални, то се доживљава као скандал у делу међународне 
заједнице, а део гласача саме коалиције помало је збуњен. Дакле, неко је посејао нереално 
очекивање код међународне заједнице, као што је она претходна влада посејала нереална 
очекивања код људи на Косову да независност може бити спречена. Последице су врло 
сличне: разочарење и љутња, с тим што љутња косовских Срба не кошта много, а љутња 
ових западних фактора, богами, уме да заболи. Али ја не мислим да због тога треба  
одустајати од те политике. 
 
Политика: Како би Србија требало да се понаша у вези са учешћем на самиту ЕУ у 
Сарајеву? 
 
Јањић: Кад упаднете у ћорсокак свако питање се завршава на исти начин или се направити 
преседан, као што је урадио Дачић. Али није то проблем, проблем је добрим делом оно 
што је рекао Ђорђе, проблем је у зачећу. Осим у религији, не постоји безгрешно зачеће. У 
овом конкретном случају говоримо о властима које су инсталиране 2000. године. Тада је 
апсолутно пренаглашена улога амбасада на унутрашњополитичкој сцени Србије. Ви 
видите како бесно ти амбасадори дају изјаве. Мени је жао што се мени више свиђа, на 
пример, изјава руског амбасадора о непоузданости инвестирања овде, него изјава мог 
премијера Цветковића, јер је руски амбасадор убедљивији. Дакле, потпуно се слажем да 
су нека очекивања овде нарасла, не зато што су Руси или западњаци зли људи, него што су 
очекивали неки узврат за оно што су помагали или мислили да су помагали.  
 
Политика: Па, не можемо сада само да говоримо о прошлости, шта даље? 
 
Јањић: Ако вам је неко одсекао ногу, немојте да играте тенис, промените правила игре. 
Ако већ ова влада има обавезу према западу или према Русији (а видим по љутњи руског 
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амбасадора да Тадић има и према Русији), поштеније, боље и сигурније за вас и за државу 
је да отворите, на пример, преговоре с Бриселом о томе како ћемо даље да управљамо 
проблемом Косова а да нам не буде стално испостављан као услов за сваки корак ка ЕУ.  
 
Вукадиновић: Мени се чини да је неопходна одређена врста одлучности, макар и 
закаснеле, с обзиром на нејасне сигнале који су слати или бар тако схваћени негде на 
западу. Знам да амбасадори у Београду неће бити одушевљени, али то ће постати нова 
политичка чињеница с којом ће морати да рачунају. Тачно је да ће се у нашој јавности 
онда махати страхом од изолације Србије, али та опасност, барем када је о региону реч, 
није превише реална. Уосталом, снови о регионалном лидерству свакако не иду преко 
пристанка на понижавајући третман у регионалним сусретима. 
 
Јањић: Тадић се сада увезао у чвор и нема више избора. Он мора или да пресече чвор, или 
да, не знам шта. Можда се нећемо договорити око мера, али ја ћу рећи неколико 
конкретних ствари које треба урадити. Прво, треба коначно водити политику у интересу 
Срба који доле живе. Ако смо Србе доле продали за визну либерализацију, хајде онда 
барем да им омогућимо да с папирима који им се издају могу слободно да се крећу у 
неким земаља. Зашто не могу без виза да уђу у Словачку, када она већ није признала 
Косово. У њиховом интересу је и да коначно разрешимо цео онај пакет из 2003. о 
техничком дијалогу: струја, повратак, имовина, престанак тортуре нарко-мафије у 
Северној Митровици. Ако студентски град браните с три прстена полицајаца, ако је 
мајкама главни проблем како да им деца не заврше као наркомани, како ће било шта даље.  
 
Политика: Слажете ли се да разговори о овим темама не значе признање? 
 
Вукадиновић: Разговори о техничким стварима као што су струја или борба против 
криминала јесу нешто што је потребно водити широм Србије и широм Балкана, а ја нисам 
сигуран да је Северна Митровица ту једино, а поготово не главно, жариште наркоманије. 
Мене мало брине, не мислим да то сада ради Душан, али често у нашем невладином 
сектору влада помало сумњива брига, односно да се под фирмом бриге за Србе на КиМ 
заправо предлажу мере које значе признање независности Косова. Када је реч о пасошима, 
рецимо Републике Косово, не би смело бити уступака јер је то пример мере која би ишла 
ка признању. 
 
Јањић: Овде је само питање да ли ћемо ми и даље, у име великих прича, стално да 
демонстрирамо немоћ, да испостављамо полако да је све завршено, да постоји завера, као 
нешто се јогунимо а у ствари предајемо Косово, јер погледајте како ствари иду на терену. 
Политика о Косову мора да се извуче из уског круга људи који ову земљу трагично воде. 
Ако се та политика не промени Косово је изгубљено. 
 
Вукадиновић: Ја мислим да је Косово изгубљено ако се прихвати тај капитулантски став 
по којем се сваки захтев сваког амбасадора сваке чланице ЕУ, а камоли неког секретара не 
дај боже европског, схвата као Свето писмо и објава божанске воље. Онда не да је Косово 
изгубљено, онда је изгубљено и много више ствари, пре свега и позиције Срба у 
Републици Српској, а вероватно је и питање шта ће бити с неким другим деловима земље. 
Може то неко звати паранојом или завером, али је потпуно јасно да сви ти амбасадори 
траже добросуседске односе, или питају где су нам границе с којима хоћемо да 
аплицирамо. Поента је у томе да се нама тражи де факто признање КиМ и да се свако 
противљење том имплицитном признању сматра јако лошим и погубним.  
 
Политика: Шта бисте ви конкретно урадили?  
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Вукадиновић: Можемо сарађивати на конкретним техничким питањима, од криминала до 
струје и сличних ствари на терену, а када је реч о односима у региону и с Бриселом, онда 
се чврсто мора истрајавати на ставу, макар то понеки пут захтевало напуштање састанка 
или недолазак, да не могу делегације Београда и Приштине имати равноправан статус. 
Ако ЕУ није стало до Србије, неће нам помоћи и да прихватимо све услове. 
 
Јањић: Мислим да би дипломатија требало да проучи искуство Македоније, да се не држе 
само кипарског модела у бојкоту институција и непризнавању. Кад је у питању 
унутрашња политика неопходна је реорганизација с фокусом на јачању људи који доле 
живе, а не викенд политичара, и да се заједно с њима уђе у решавање техничких проблема,  
 
Вукадиновић: Ја бих рекао управо супротно: потребно је сада коначно показати мало 
чврстине да би се створио простор за неке озбиљне преговоре. Мислим да су владе у 
Београду у последњих 10 па и више година показале превише кооперативности не само 
када је реч о Косову него уопште.  
 
Јањић: Добро, али онда не тражимо паре од ММФ-а за санацију буџета, не тражимо онда 
новац од ЕУ за помоћ, не очекујмо онда Цефту. Ако хоћете чврстину, онда поштено 
реците грађанима, као што је својевремено рекао председник СФРЈ Бранко Костић, 
јешћемо корење.  
 
Вукадиновић: Последњих 10 година смо веома кооперативни, па смо опет близу тога да 
једемо корење. 
 
 



PRESS CLIPPING 
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У ПАНЧЕВУ ПРЕТЕ ИСЕЉЕЊЕМ ИЗБЕГЛИЦА 
Правда, Датум : 25.3.2010, Страна : 11 

 
 
Градска стамбена агенција Панчево запретила је тужбама и исељењем избеглица 
због неплаћања станарине. Седамдесет породица које живе у згради изграђеној из 
програма Уједињених нација за збрињавање избеглица (УН Хабитат) у Панчеву, 
дугују више од 1,2 милиона динара за закуп станова, изјавила је директорка ГСА Вања 
Ракиџић.  
Станари су одбијали да плаћају закуп последња четири месеца, захтевајући да им се 
дозволи откуп тих станова. Министарство заштите животне средине је дало 
тумачење да то, према уговору између станара, донатора и ГСА, није могуће. 
 
 
 

ХИТНО ОТВОРИТИ ДЕСЕТ НАРОДНИХ КУХИЊА 
Блиц, Датум : 25.3.2010, Страна : 11 

 
 
Пакет мера за помоћ сиромашнима 
 
Министарство рада припремило предлоге за које је потребно око 900 милиона динара 
 
Министарство рада и социјалне политике припремило је комплекс мера за заштиту 
и помоћ најсиромашнијим грађанима Србије вредан око 900 милиона динара, сазнаје 
„Блиц“. Након консултација у извршној власти знаће се како ће тачно држава побољшати 
бригу о егзистенцијално угроженим грађанима. 
 
Међу четири ургентне мере, прва се односи на народне кухиње за које је од априла до 
децембра, за 29.920 корисника у 69 општина, потребно 220.992.800 динара. Стање на 
терену је такво да је од 1. јуна потребно хитно отварање десет нових народних кухиња и 
то у општинама Бојник, Бела Паланка, Мало Црниће, Жабари, Босилеград, Кнић, Црна 
Трава, Рековац, Ражањ и Блаце. За то треба 32 милиона динара. 
Стање је критично јер већина народних кухиња има залихе хране само до краја марта, док 
су у Зајечару, Бујановцу, Чоки, Ћуприји и Куршумлији престале да раде овог месеца, а 
исто се очекује у највећем броју народних кухиња у општинама југа Србије и у мањим 
општинама. Друга ургентна мера се односи на ланч пакете за које је потребно обезбедити 
131 милион динара за куповину, паковање и транспорт.  
У Министарству рада предлажу оснивање наменског фонда за помоћ породицама и 
појединцима кад им је угрожена егзистенција, а требало би спремити сто милиона динара. 
Последња ургентна мера је оснивање наменског фонда за помоћ у 40 
најнеразвијенијих општина, за пружање услуга и помоћи у области социјалне 
заштите. Ту би приоритети били обезбеђивање помоћи у кући старим и изнемоглим 
грађанима, финансирање дневних боравака за инвалидну децу и клубова и дневних 
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центара за стара и изнемогла лица. За то треба спремити 400 милиона динара, односно 
по десет милиона динара за сваку неразвијену општину. 
 
Антрфиле : Украдено дати сиромашнима 
 
Министарство рада тражи да се новац добијен продајом имовине одузете по Закону о 
одузимању имовине проистекле из кривичног дела усмери за потребе социјалне заштите.  
 
Групе сиромашних 
 
-породице које се налазе у сивој зони сиромаштва јер немају социјалну помоћ  
зато што не испуњавају -неки формални услов као што је имају власништво над  
земљом већом од пола хектара 
-радници који су у процесу приватизације остали без посла а старији су од 55  
година 
-самохрани родитељи са децом 
-сеоска старачка домаћинства 
-вишечлана домаћинства са децом 
-породице са инвалидном децом 
-интерно расељена лица и избеглице смештене у колективним центрима 
-пензионери са минималном пензијом 
-студенти и ученици из сиромашних породица 
 

 
 

СУБОТИЦИ СТИЖЕ ЈОШ 15.000 БЕСКУЋНИКА 
Правда, Датум : 25.3.2010, Страна : 26 

 
 
ИЗБЕГЛИЦЕ У СЕВЕРНОБАЧКОМ ОКРУГУ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ЧЕКАЈУ НА ПОМОЋ 
 
СУБОТИЦА – Суботичко Удружење избеглих и прогнаних са територије бивше 
СФРЈ огорчено је што у овом граду ни до данас није формиран савет за миграције, 
кога има 108 од 140 градова и општина у Србији. 
– Пре два месеца обезбеђено је 1,4 милиона евра намењених савету и помоћи 
избеглих. Али, наше избеглице неће добити ништа, јер локална управа и после две 
деценије одбија да формира савет. До данас немамо ни одговор зашто ово тело није 
формирано, иако је 11.480 избеглица у Суботици (по попису из 2002.) лишено помоћи. 
Ту је још и 6.000 расељених са Космета, чији су проблеми табу тема за Србију. 
Општинари не достављају њихове социјалне карте, па су избеглице у севернобачкој 
области остале и без помоћи у храни, коју ових дана нуди републички комесаријат – 
каже Верица Гргуровић, председница овог удружења. 
Она каже да око 70 одсто избеглих и расељених није решило своје стамбене 
проблеме, иако су за то још пре 15 година предвиђени плацеви. Све су веће сумње да 
се њима увелико манипулише. Проблем ће бити још већи кад у Суботицу, по 
програму реадмисије, дође нових 15.000 избеглица. 
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ЗАГРЕБ ОНЕМОГУЋАВА ПРАВА ИЗБЕГЛИМ СРБИМА 
Блиц, Датум : 25.3.2010, Страна : 7 

 
 
Европски савет за избеглице и прогнанике 
 
Европски савет за избеглице и прогнанике (ЕЦРЕ) оценио је у најновијем извештају 
да су и даље највећи проблеми за повратак српских избеглица у Хрватску то што 
хрватске власти онемогућавају остваривање ранијих станарских права избеглица 
или добијање обештећења за губитак тог права. 
 
У извештају, који је у Бриселу представио Бјарте Вандвик, генерални секретар 
ЕЦРЕ, наводи се да у Србији и даље живи око 70.000 српских избеглица из Хрватске 
и 27.000 Срба који су у време ратних сукоба деведесетих година избегли из Босне и 
Херцеговине. Европска комисија је у извештају за 2009. указала на то да је за преговоре о 
чланству Хрватске у ЕУ један од услова и решавање питања повратка српских избеглица. 
Штефан Филе, комесар за проширење ЕУ, у уторак је, после разговора у Бриселу са 
Горданом Јандроковићем, шефом хрватске дипломатије, указао на нужност да власти у 
Загребу осетно побољшају реформу правосуђа, битку против корупције, да оснаже 
темељна, мањинска права и право на повратак избеглица. Указао је такође да Загреб треба 
да поспеши сарадњу с Хашким судом, као и истраге и суђења за ратне злочине. Према 
закључку ЕЦРЕ, који окупља 69 невладиних организација из целе Европе које се баве 
питањима избеглица и прогнаних лица, „ политика власти Хрватске према избеглим 
Србима од завршетка сукоба 1995. до данас представља највећу препреку затварању 
избегличког поглавља у региону“. 
„Одређени резултати у повратку урбаних Срба, бивших носилаца станарс-ких права, 
постигнути су тек у последњих неколико година, пре свега захваљујући инсистирању 
представника међународне заједнице. Мере за решавање проблема повратка бивших 
носилаца станарских права у Хрватску нису засноване напримени међународних 
стандарда заштите људских права“, наводи се у у извештају ЕЦРЕ.Агенције 
 
 
 

КАКО ТРАЈНО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИЦА 
Данас, Датум : 25.3.2010, Страна : 8 

 
Јован Кркобабић, лични став 
 
После скоро годину дана припрема, током које је одржано више састанака на 
експертском нивоу и три припремна скупа, у Београду се одржава Регионална 
конференција на министарском нивоу са темом „Трајна решења за избеглице - 
обавезе и сарадња држава у региону у процесу европских интеграција“. На 
конференцији учествују министри спољних послова Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Србије, уз учешће високих представника међународне заједнице, једног броја 
амбасадора земаља ЕУ и представника дипломатског кора.  
Циљ Конференције је да се сагледају проблеми и предложе конкретни механизми за 
решавање бројних отворених питања, као и да се подржи регионални приступ у решавању 
проблема избеглих лица уз подршку међународне заједнице. Идеју  за Конференцију 
иницирао сам током посете наше делегације седишту УНХЦР децембра 2008. године. 
Она је уобличена током прошлогодишње августовске посете високог комесара за 
избеглице Антониа Гутереша региону Балкана који је овој идеји дао пуну подршку и 
помоћ. На скупу у Женеви Гутереш је Србију прогласио земљом са проблемом 
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дуготрајног избеглиштва, јединој у Европи и једном од пет у свету са тим трагичним 
статусом. Тада смо заједнички утврдили да Србија, од свих земаља бивше заједничке 
државе, носи највише терета када су избеглице и протерани у питању. Избеглиштво и 
проблеми избеглих, протераних и расељених оптерећују и остале земље бивше 
Југославије. Уверен сам да је то основни разлог што су се све земље региона 
обавезале да ће на свом путу у ЕУ посебну пажњу и приоритетно посветити баш 
избеглим и протераним. 
Један покушај за коначно решавање проблема избеглих и протераних представљао је 
Сарајевски процес, замишљен као регионална иницијатива, у оквиру које је учешће 
УНХЦР-а, Европске комисије и ОСЦЕ-а, требало да обезбеди надзор над повратком и 
остваривањем припадајућих права. Нажалост, Сарајевски процес је заустављен, јер је 
Хрватска одбила да нека отворена питања уврсти у своју Мапу пута. Управо та нерешена 
питања навела су ме да у име Владе Србије иницирам регионалну конференцију, за што 
смо добили пуну подршку високог комесара УН и шире међународне заједнице. 
Сарајевски процес је идентификовао проблеме и отворена питања, а циљ  
Конференције је да се установе конкретни механизми за правично и свеобухватно 
решавање проблема избеглица у региону, с посебним освртом на стечена права која 
нико не може ускратити, а нарочито не домицилна држава. Поред утврђивања 
механизма и прецизног одређења рокова неопходно је сачинити радне групе које би 
редовним састајањем пратиле спровођење преузетих обавеза и координирале потребне 
активности. 
Кад говорим о окончавању дуготрајног избеглиштва у Србији, добро је подсетити се да је 
Србија интегрисала преко 250.000 избеглих лица, што представља најмасовнији процес 
интеграције у Европи. Ми верујемо да је решавање питања избеглица и бивших 
избеглица и затварање избегличког проблема у региону условљено реституцијом 
индивидуалних, стечених права. Једино реституцијом индивидуалних стечених 
права или адекватном компензацијом за имовину, станарска права, радни стаж, 
пензије и сва остала права, избеглице могу остварити трајна решења, а државе у 
региону себи обезбедити европску перспективу. 
Обезбеђивање права свим грађанима без дискриминације је обавеза земље порекла. 
Уколико та обавеза није испуњена, избеглице немају могућност да се слободно одлуче за 
повратак или интеграцију, нити је било која од ових опција одржива. Разлог за то је пре 
свега чињеница да су ова два процеса међусобно повезана и међузависна. Добар пример за 
реституцију је, по мени, Босна и Херцеговина. Република Србија гарантује, и те гаранције 
ће поновити и на Конференцији, да ће сва права која су неком одузета по основу 
избеглиштва из Србије - уколико таквих случајева још увек има - вратити у пуној мери и 
без икаквог условљавања. Али, Србија исто тако инсистира на преузимању обавеза сваке 
од држава учесница Конференције на изналажењу реалних механизама и одређивању 
конкретних рокова за решавање преузетих обавеза. Јер, Конференција не представља циљ 
сама по себи, већ је предуслов како за решавање поменутих питања тако и за испуњавање 
услова за приступ ЕУ. 
Велики број лица којима је ускраћен приступ њиховим правима у земљи порекла 
још увек борави на територији Србије. Да подсетим, према Конвенцији о 
избеглицама из 1951. године избеглицама се мора омогућити да слободно бирају 
између повратка и интеграције. Моје је најдубље уверење да се због одлуке о 
интеграцији или повратку, коју слободно доноси сваки појединац, не смеју ни на 
који начин довести у питање њихова права у земљи порекла. Обезбеђивање приступа 
свим правима, свим грађанима без дискриминације обавеза је земље порекла, а приступ 
њиховим правима не може се условљавати повратком. Уколико избеглице не могу да се 
врате у државу порекла, мора им се гарантовати повратак њихових личних и имовинских 
права, а задатак међународне заједнице је да одлучно утиче на државе порекла да испуне 
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своју обавезу у погледу једнаког третмана свих својих грађана, а у складу с универзалним 
принципима поштовања људских права.  
Влада Србије је свесна комплексности продуженог избеглиштва на нашим 
просторима и не очекујемо да ће се самим одржавањем Београдске конференције 
решити постојећи проблеми. Реч је о процесу. Међународна заједница, једнако као и 
Србија, схвата пун значај проблема који покрећемо и то објашњава присуство 
међународних институција на Конференцији на врло високом нивоу. Лично мислим да је 
ово последњи тренутак да све државе у региону учине напоре ка решавању отворених 
питања и испуне обавезе неопходне за приступање ЕУ.  
Потребе 86.000 избеглица у статусу, и преко 250.000 оних који су узели документа 
Републике Србије, као и преко 200.000 интерно расељених лица са Косова и Метохије 
и даље су огромне. За решавање стамбених проблема оних који су још увек у статусу 
избеглице, за потребну инфраструктуру и помоћ најугроженијима, Србија би морала 
да обезбеди близу једне милијарде евра. То су огромна средства и Србија то не може 
сама да уради, мало је вероватно да међународна заједница може да их обезбеди. Из тих 
разлога, сматрамо да само повратком свих права избеглицама у државама порекла или 
њиховом реституцијом избеглице ће сопственим средствима решити егзистенцијалне 
проблеме. На тај начин ће се смањити број оних којима треба помоћ у обезбеђивању 
трајних решења.  
На самом крају, али можда и оно најважније: једино праведно решење за избегле и 
протеране води ка изградњи поверења и добросуседских односа. Избегавање обавеза, 
стављање проблема под тепих, веровање да ће време донети заборав, погрешан су приступ 
и историјско искуство нам је у том смислу више него трагично. То се не сме поновити и то 
сви морамо имати на уму.  
Аутор је потпредседник Владе Републике Србије 
 
 

УХАПШЕН ИЗБЕГЛИЦА ИЗ ХРВАТСКЕ НИКОЛА МУЊЕС 
Политика, Датум : 25.3.2010, Страна : А2 

 
 
У насељу Добре Воде код Бара јуче је ухапшен .Никола Муњес, српски избеглица из 
Хрватске за којим је расписана међународна потерница због ратног злочина против 
цивилног становништва.  
Муњес (42), родом је из Бенковца, а у Црну Гору је избегао за време напада хрватских 
оружаних снага на бившу Републику Српску Крајину у операцији „Олуја" 1995. Према 
сазнањима „Веритаса", Муњес, као и Бранко Бота (45) и Саво Шарић (61), такође из 
Бенковца, проглашени су кривим пресудом жупанијског суда у Задру марта 1995. године. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 26.03.2010. год. 
 
 
 

ИЗБЕГЛИЧКА РАДОСТ У РУМИ 
Политика, Датум : 26.3.2010, Страна : А21 

 
 
На периферији овог града, у некадашњим кукурузиштима, нови дом и пријатеље стекли 
прогнаници са Баније и Кордуна 
 
Рума – Кад су избегличке породице на крају Руме, у Берку, куповале по десетак ари 
земљишта и почињале нове куће, мало ко је веровао да ће у некадашња репишта, 
кукурузишта и стрњишта стићи асфалт, струја, вода. Да ће Улица Алексе Шантића 
личити на булевар и да ће бити дуга више од две хиљаде метара са 73 избегличке 
куће и још педесетак плацева за градњу кућа за оне што су пре 15 година морали да 
напусте Кордун и Банију. 
– Кад сам купио плац нисам ни помишљао да ће ово бити овако брзо уређено.Кад се сетим 
да живим у Улици Алексе Шантића, као да чујем себе како у школи, некад, давно, 
рецитујем његову песму „Остајте овде“. И ево ме, дођох и остах – прича бивши Кордунаш 
Жељко Летица, данас становник Шантићеве улице у Руми.  
– Видите, ова улица је пре нашег доласка била дуга само стотинак метара, а онда смо ми 
кренули да на ораници градимо куће.  
Ненад Боровић, председник Скупштине општине Рума, пратио је како избеглице 
купују плацеве, докле су стигле са градњом и обећавао да ће доћи и асфалт и струја и 
гас, телефони, канализација. Испочетка му нису баш много веровали, сматрали су то 
политичком пропагандом, а данас кажу у шали да је Ненад Боровић „крив“ што су 
баш на време добили све, и асфалтирану улицу – ма каква улица, кажу, булевар, а 
Боровић додаје: 
– Људи су направили чудо, саградили цело насеље у Берку, хоће овде да живе, па смо и ми 
у локалној самоуправи погурали мало, а данас, кад пуштамо у саобраћај улицу са 
комплетном инфраструктуром, обећавам, у јуну почињемо, баш овде, градњу обданишта 
за 160 деце. Видите, овде свака кућа има двоје-троје деце.” 
Рума је и данас пуна избеглица, јер, у таласу који је дошао са Кордуна и Баније 1995. 
године, многи су се овде брзо снашли, спријатељили се, па онда одлучили и да остану, 
почели да раде и да поново закућавају. 
– Већина избеглица је овде стигла и – остала. Сналазе се, купују куће у селима, али и 
граде, као ови овде у Берку. Видите, град нам се проширио за 73 нова крова, а биће још. 
Тачно је да је Боровић „крив“ што имамо ову нову улицу, што ће се градити обданиште. 
Општина је пружала подршку за ова решења, а Ненад је из Фонда за капиталне 
инвестиције Војводине успео да обезбеди 116 милиона за улицу, општина је уложила 
25, а „Електровојводина“ око осам милиона – каже Драган Кардаш, заменик 
председника општине Рума. 
Један од нових становника је и Миле Пузић, са Кордуна, који потврђује Кардашову причу. 
Каже да је стигао у Руму, свидели му се људи, град, све му је деловало лепо, па је и остао. 
– Нисам се покајао. Рума ми је баш град по мери. Румљани су гостопримљиви, честити и 
мени најдражи људи. Овде сам поново почео, и ево, мада је велика криза, некако се гура 
напред. И општина нам је помогла, види се по овом насељу да се овде води брига о 
људима – констатује Пузић. 
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На улици разиграна деца, куће су још готово све у градњи, а већ се лију темељи на новим 
градилиштима. Ненад Боровић само констатује да су ови људи имали среће, јер су плац на 
ораници плаћали по 2.500 евра, а данас кад је стигла инфраструктура, плац се већ цени на 
13.000 евра. 
 
 

ФОНД ЗА УГРОЖЕНЕ 
Блиц, Датум : 26.3.2010, Страна : 3 

 
 
Избеглице и расељена лица не смеју бити таоци наших политичких разлика и не смеју 
бити дискриминисани, рекао је министар спољних послова Србије Вук Јеремић, 
отварајући међународну конференцију која је у Београду окупила четири регионална 
шефа дипломатија Хрватске, Црне Горе, БиХ и Србије.  
Министри су се договорили и да ће у року од девет месеци, организовати 
међународну донаторску конференцију са циљем оснивања мултидонаторског 
фонда, ради помоћи у процесима повратка или локалне интеграције избеглица и 
интерно расељених лица, затварања колективних центара и помоћи 
најугроженијима. 
Министар спољних послова Србије Вук Јеремић изјавио је јуче на регионалној 
конференцији о проблему избеглица да је Србија међу првих пет држава у свету са 
дуготрајним избегличким проблемом и да у нашој земљи тренутно борави 86.000 
избеглица.  
 
 

ЈЕРЕМИЋ: СВИМ ИЗБЕГЛИЦАМА У РЕГИОНУ ВРАТИТИ ИМОВИНУ И 
ПЕНЗИЈЕ 

Пресс, Датум : 26.3.2010, Страна : 3 
 
 
БЕОГРАД - Министар спољних послова Вук Јеремић изјавио је јуче на међународној 
конференцији посвећеној решавању проблема избеглица у региону да нико од избеглих и 
расељених лица не сме да буде талац политичких разлика земаља региона.  
 
Поред Јеремића, на конференцији су учествовали и шефови дипломатија Црне Горе, 
Хрватске и БиХ, Милан Роћен, Гордан Јандроковић и Свен Алкалај. 
- Србија је данас међу првих пет земаља у свету када су у питању проблеми с 
избеглицама и код нас је регистровано 86.000 избеглица. Ми смо спремни да учинимо 
све да се људска и грађанска права свих избеглих и расељених лица поштују до 
краја, а то се посебно односи на право на повратак и решавање питања пензија и 
имовине - рекао је Јеремић, и додао да ће у решавању проблема избеглица имати 
помоћи ЕУ, УНХЦР-а и ОЕБС-а. 
Хрватски министар Гордан Јандроковић рекао је да је „Хрватска установила систем 
који омогућава повратак свих избеглих и прогнаних који то желе“, и додао да 
проблеме избеглих треба решавати без политизације.  
- Пред избеглим и прогнаним стоји избор - или повратак, или локална интеграција. 
Нека се што пре определе за нешто од тога - рекао је Јандроковић.Црногорски шеф 
дипломатије Милан Роћен рекао је да проблеми избеглих не смеју да буду 
злоупотребљени да би се суседима „забијао клип у точкове на путу европских 
интеграција“. 



 3 

- Не смемо да дозволимо да судбине несрећних људи послуже као монета за 
поткусуривање у нечијим политичким или било каквим другим интересима - рекао је 
Роћен. 
Министар БиХ Свен Алкалај рекао је да је крајње време да се после више од 
деценије од рата омогући свима да се врате својим домовима. Он је подржао идеју 
организовања међународне донаторске конференције на којој би био прикупљен 
новац за решавање проблема избеглих.  
 
 

ЉАЈИЋ: ИМОВИНУ КОЈА ЈЕ ОДУЗЕТА КРИМИНАЛЦИМА ДАТИ 
СИРОМАШНИМА 

Пресс, Датум : 26.3.2010, Страна : 7 
 

 
ЈАГОДИНА - Влада Србије припрема пакет мера тежак 880 милиона динара за помоћ 
до краја ове године најсиромашнијим и најугроженијим грађанима Србије, најавио је 
јуче у Јагодини министар за рад и социјалну политику Расим Љајић, и додао да ће у ту 
сврху послужити и имовина која је одузета од криминалаца или због неплаћања пореза и 
царина. 
- Имовина, која је одузета од криминалаца, треба да се расподели најугроженијим 
слојевима становништва. Имамо 6.000 грађана који живе у катастрофалним условима 
у колективним центрима, реч је о избеглим и интерно расељеним лицима, а видели 
смо златне каде и тушеве у кућама криминалаца. То треба продати и људе сместити 
у те објекте одузете од криминалаца - рекао је Љајић. Он сматра да треба искористити 
све објекте при Дирекцији за имовину која је одузета у различитим поступцима због 
неплаћања царине и пореза и поделити је најугроженијим слојевима. 
- Директно ћемо помоћи 40 најнеразвијенијих општина у Србији трансферима 
финансијских средстава, како би те општине могле да развију социјалне услуге за 
најугроженије. То су наше жеље, а видећемо какве су могућности  - најавио је Љајић. 
 
 

ДРЖАВЕ НИСУ КРИВЦИ 
Вечерње Новости, Датум : 26.3.2010, Страна : 3 

 
 
ШТА БИ ДОНЕЛО ВАНСУДСКО РЕШЕЊЕ ХРВАТСКО-СРПСКОГ СПОРА ПРЕД МСП 
 
Отворено питање одштета, одговорност на појединцима 
 
АКО би се Хрватска и Србија одлучиле да иду на вансудско поравнање, то би значило 
повлачење обе тужбе, процесуисање одговорних за ратне злочине, као и преговоре о 
статусу прогнаних и њихове имовине, враћању културног блага... 
Ово је идеални сценарио ”отопљавања” односа Београда и Загреба, чији су кроки на 
опатијској обали урадили челни људи две државе Борис Тадић и Иво Јосиповић. 
Уколико би две владе заиста прихватиле идеју о вансудском поравнању, онда би се 
процес из хашке суднице преселио за преговарачки сто. Преговори би, по прогнозама 
стручњака, могли да потрају неколико месеци. Формално, термин поравнање у себи 
носи и захтев за надокнаду материјалне штете, па би и око тога могло да буде спорења. 
Зато многи правни експерти, попут Радослава Стојановића, предлажу да се спор реши - 
националним помирењем. 
- У парничном смислу поравнање значи материјалну одштету, и тај сценарио је у овом 
случају практично неостварив - објашњава Стојановић, који је био шеф тима СРЈ у спору 
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са БиХ. - Колико морате да платите, рецимо, некоме ко је изгубио сина, мајку или оца у 
рату? Такви губици су неисказиви у новцу. 
Наш саговорник каже да национално помирење подразумева да свака страна јасно именује 
починиоце злочина и да изрази кајање и извињење. 
И професор Тибор Варади, некадашњи члан нашег правног тима, каже да је поравнање 
више правни термин који се односи на поступке у којима има имовинско-правних захтева, 
док је помирење термин више политичке природе. 
- Можда је вансудско решење најбољи назив за оно што би требало да следи - каже 
Варади, за ”Новости”. - У том случају ће обе стране вероватно да инсистирају да се све 
сведе на индивидуалну одговорност, а не да се терете државе. 
Адвокат Јован Симић, бивши саветник председника за хашка питања, тврди да захтеви 
наведени у тужбама неће бити од примарног значаја, ако се процес измести изван зидина 
Палате мира: 
- Хрвати ће вероватно да траже процесуирање злочинаца и повратак културног 
блага, док би Београд, осим привођења правди појединаца, могао да захтева и 
отварања архива, решавање имовинско-правних проблема и станарских 
права.Симић сматра и да Загреб нема добру позицију у поступку, па сада тражи 
начин да елегантно изађе из процеса. 
 
Антрфиле : ЦУРИ РОК 
 
СУД је Хрватској дао рок до 20. децембра да одговори на контратужбу, после чега Србији 
следује исти период да реплицира на хрватске ставове - до 4. новембра 2011. године. 
Хрватска је своју тужбу поднела 1999. године. 
 
 

ШТА СВЕ УСПОРАВА ПОВРАТАК НА КИМ 
Политика, Датум : 26.3.2010, Страна : А15 

 
 
Број прогнаних Срба и Црногораца, који су се за ових једанаест година вратили на 
КиМ не прелази ни три одсто од више од 200.000 прогнаних. 
Косовске институције нису много заинтересоване, и да нема међународних хуманитарних 
организација и донатора, тога повратка скоро не би ни било. Ако у четири 
косовскометохијске општине за две и по године треба изградити свега 180 кућа 
(многа српска села имају далеко већи број домаћинстава) а да у том пројекту 
Министарство за заједнице и повратак из Приштине учествује са свега 1,1 милион 
евра, онда о њиховој жељи да се прогнани врате нема ни говора.  
Додамо ли томе податак да ни половина ових 180 кућа нису намењене Србима и 
Црногорцима, онда је јасно о чему се ради. Па и када се протерани врате настају проблеми 
– нема посла, као ни искрене добродошлице, а комуналне службе (посебно 
електродистрибуција), замислите, загорчавају им живот настојећи по сваку цену да им 
наплате утрошак струје за последњих десет година који су направили други (Албанци). 
Нису нашли за сходно да дивљим станарима искључе струју или воду, али су несхватљиво 
упорни да је наплате од повратника. 
Општинске структуре могле би дати много већи допринос повратку, посебно у смислу 
успостављања контаката између некадашњих комшија. Никако да преузму улогу 
организатора сусрета – трибина, где би присуством а још више својом речју дали пример 
тамошњем становништву за обнављање старих пријатељстава и искрене добродошлице 
некадашњим комшијама. 
Пример Ђаковице показује нешто сасвим супротно, несхватљиво. У тој општини од 
протераних више од 10.000 Срба и Црногораца, за неверовати је, није се вратио ни 
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један једини!? Једноставно речено – не дају им да се врате. Све досадашње покушаје 
међународних организација да барем организују посете општинске структуре су одбиле. 
Истина, и да су посетили своја огњишта, протерани не би имали шта да виде – куће 
срушене, опљачкане, запаљене, гробља оскрнављена, споменици поломљени, све три 
цркве – Света Тројица (у центру града), Успење пресвете Богородице (у Српској улици) и 
Светог Лазара (на гробљу) сравњене су са земљом. Нигде ниједног споменика, бисте, 
спомен-плоче погинулим Србима и Црногорцима у Другом светском рату, промењени 
називи улица. Као да никада ту нису ни живели. Пустош, туга, јад и чемер. 
Протерани православци, који су августа прошле године самоиницијативно присуствовали 
освећењу камена темељца срушене цркве Успења пресвете Богородице у Српској улици (у 
народу задржан стотинама година стари назив), само захваљујући снагама Кфора и 
полиције избегли су да их не линчују тамошњи Албанци. Каменицама, претњама и 
псовкама није било краја. 
Владислав Раичковић, Подгорица 
 
 
 

ТАДИЋ ЈЕ ПОЛИТИЧАР КОЈИ ЗНА ШТА ХОЋЕ 
Данас, Датум : 26.3.2010, Страна : 1 

 
 
ЕКСКЛУЗИВНО: Председник Хрватске Иво Јосиповић говориза Данас о опатијском 
сусрету с председником Србије  
 
Европско партнерство које смо договорили подразумева међусобну подршку на путу у 
ЕУ, као и то да се сва отворена питања решавају по европским начелима права и правде 
 
Загреб, Београд - Сусрет с председником Борисом Тадићем у Опатији најављен је тек на 
дан одржавања јер нисмо хтели било чиме да угрозимо његов резултат. Тадић је 
политичар који зна шта хоће и који зна да се проблеми могу решавати само сарадњом и уз 
компромисе. Европско партнерство које смо договорили подразумева међусобну подршку 
на путу у ЕУ, као и то да се сва отворена питања између две државе решавају по 
европским начелима права и правде. Тужбе за геноцид неће бити потребне уколико 
будемо решили проблеме из ратног периода који су до њих довели. Отворено питање 
демаркације границе на Дунаву могао би решавати Међународни суд правде или ад хок 
арбитража, а различита виђења статуса Косова не треба да буду препрека јачању 
билатералних односа - истиче председник Републике Хрватске Иво Јосиповић, у 
ексклузивном разговору за Данас поводом сусрета са председником Србије Борисом 
Тадићем у Опатији.  
 
- Састанак је отворио пут тежем делу нашег дружења. Тужбе за геноцид биће непотребне 
ако решимо проблеме из прошлости. Гранични спор би могао да решава Међународни суд 
правде - Нема разлога да Косово буде препрека сарадњи л Нисмо раније најавили сусрет 
да не бисмо ризиковали резултат  
 
- На почетку, какав је утисак српски председник оставио на вас и у каквој атмосфери је све 
протекло? 
- Дојам с нашег првог састанка је одличан. Истина, сусрели смо се и прије него сам постао 
предсједник, али ово је ипак сасвим другачија прилика за упознавање. Ријеч је о изнимно 
образованој особи, политичару који зна што хоће, уважава суговорника и, што је данас 
најважније, зна да се проблеми могу рјешавати само добром вољом и спремношћу на 
компромисе. Сусрет је прошао у врло пријатељској  атмосфери и мислим да је отворио 
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пут и нашем тежем дијелу дружења која нас тек чекају - тражењу праведних рјешења за 
нагомилане проблеме, рјешења која ће бити на добробит обеју земаља и народа. Сигурно, 
о неким питањима постоје разлике у мишљењима, али одговорни политичари морају наћи 
начина да се таква питања ријеше. 
За јавност у обе земље, овај догађај је био изненадан. Како је све организовано и зашто се 
до самог краја држало даље од медија?  
- Наш је сусрет и у домаћој јавности и у међународној заједници био дуго ишчекиван, за 
њега је владало велико занимање. Због осјетљивости тренутка нисмо ни с чим хтјели 
угрозити његово одржавање и резултат. Ипак, медији су на вријеме добили обавијест о 
састанку. Уосталом, видјели сте колико је новинара било у Опатији.  
Шта подразумева најављено европско партнерство две земље?  
- Еуропско партнерство подразумијева прије свега међусобну подршку на путу у  
ЕУ, без обзира што ће Хрватска у ЕУ ући нешто прије. Надаље, то значи да ће се сва 
отворена питања између наших држава рјешавати на еуропским начелима права и правде. 
Осим тога, многи интереси су нам заједнички. Друштва нам имају сличне проблеме и 
лакше ћемо их рјешавати размјеном искустава. Ево, сурадња полиција и државних 
одвјетништава, односно тужилаштава, најбољи су примјер. Криминал не познаје границе. 
Заправо, срамота је да криминалци сурађују боље од држава и да тако додатно угрожавају 
сигурност грађана у обје земље, па и сигурност самих држава. Излазак из економске кризе 
ће у обје земље бити лакши и бржи ако се развије трговина и економска сурадња, па и ако 
се крене у заједничке пројекте према трећим државама, и у инфраструктурне пројекте који 
су еуропског значаја… Сигурно, Србија ће од скорог уласка Хрватске у ЕУ профитирати, 
као што ће и Хрватска профитирати уласком Србије у Унију. Динамика је нешто 
различита, али је циљ исти. 
Председник Тадић и ви изнели сте ставове да је могућа вансудска нагодба уместо тужби 
за геноцид. Шта би сада могло да уследи?  
- Тужбе су произашле из одређених проблема, као резултат ратних догађања. Када се 
ријеше проблеми, отпасти ће и потреба за тужбама. Зато је најважније ријешити проблеме 
који су узроковали тужбу. 
Да ли је на састанку било речи о Косову? Да ли сте се „сложили да се не слажете“? 
- Нисмо посебно говорили о Косову. Знано је да је Хрватска признала Косово и да ту 
постоји разлика у односу на политику коју заговара Србија. Али, нема никаквог разлога да 
та разлика буде запрека јачању билатералних односа између Хрватске и Србије. 
Какав је став Хрватске, и ваш лични, према начинима за учешће Косова у регионалним 
иницијативама? 
- Мени особно, а и Хрватској, важно је да регионалне иницијативе крену. Хрватска је 
позивом премијерке Косор и премијера Пахора на сусрет у Словенији показала жељу 
да се ојача регионална сурадња. Али, очито је питање Косова још превруће. Србија 
сама процјењује каква јој политика одговара.  
Проблем повратка избеглица оптерећује односе две земље. Има ли Хрватска план за 
убрзање тог процеса и у којим роковима ће га спровести? 
- Нема никаквих дилема о томе да Хрватска жели што прије ријешити питање 
избјеглица. Претпоставка је да се коначно и недвојбено утврди тко има статус 
избјеглице и тко се жели вратити. Заправо, право на повратак и на своју имовину 
има сватко, без обзира у којем је статусу. Али, статус избјеглице је специфичан и 
зато треба утврдити тко га има. То није проблем, потребна је само добра воља да се 
то учини, и то у кратком року, врло скоро. Не видим запреке да се практично одмах 
почне с повратком људи који се желе вратити у своје домове. 
Да ли сте разговарали о проблему демаркације међудржавне границе и има ли назнака за 
решење?  
- Да, питање границе на Дунаву је једно од отворених питања. Два су могућа критерија 
разграничења. Особно, сматрам да, ако се државе не могу договорити који ће критериј 
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примијенити, одмах предмет треба изнијети пред Међународни суд правде или пред ад 
хок арбитражу. Одгађање рјешавања проблема контрапродуктивно је и само јача 
напетости. Али, док граница није точно утврђена, а и након тога, грађанима с једне и 
друге стране границе треба омогућити да без сметњи користе своју имовину, да 
комуницирају, да границу немају као мјесто раздвајања, него као мјесто спајања. 
Трговање, дружење, културна и свака друга сурадња важне су компоненте рјешавања 
спорних питања. 
 
Антрфиле : Месићева подршка 
 
Бивши хрватски председник Стјепан Месић поздравио је састанак председника Тадића и 
Јосиповића, истакавши да подржава „релаксацију односа између две државе“. „Само 
уколико будемо сарађивали у региону, бићемо препознати као добри чланови ЕУ“, рекао 
је јуче новинарима Месић. 
 
 

РЕШЕЊЕ У САРАДЊИ 
Дневник, Датум : 26.3.2010, Страна : 2 

 
 
ШЕФОВИ ДИПЛОМАТИЈЕ ДРЖАВА РЕГИОНА О СУДБИНИ ИЗБЕГЛИЦА 
 
 Шефови дипломатија БиХ Свен Алкалај, Хрватске Гордан Јандроковић, Црне Горе 
Милан Роћен и Србије Вук Јеремић договорили су се јуче у Београду да интензивирају 
сарадњу у циљу решавања проблема избеглица и расељених пошто нису решени ни у 
једној од тих држава. Такође су најављене даље консултације са међународном 
заједницом у циљу организовања међународне донаторске конференције ради помоћи у 
процесима повратка или локалне интеграције избеглица и интерно расељених, затварања 
колективних центара и помоћи најугроженијима. 
Министри су саопштили да проблем избеглих и интерно расељених лица ни у једној од 
држава региона није у потпуности решен и да је неопходно интензивирати регионалну 
сарадњу у циљу постизања правичног, свеобухватног и трајног решења. Они су се 
договорили да се у наредном периоду интензивира та сарадња кроз надлежне националне 
стручне службе које ће се састајати два пута годишње, а по потреби и чешће. 
Шефови дипломатија су се сложили и да је приоритетно неопходно решавати 
проблем збрињавања и помоћи избеглица и интерно расељених лица која и даље 
бораве у колективним центрима као и лица која су у посебно тешком социјалном 
положају.  
„Истовремено, сагласили су се да је нужно спровести до краја и учинити 
транспарентнијим, постојеће програме у свим земљама у процесу повратка или локалне 
интеграције и увести механизме који би имали временске рокове и мерљиве циљеве”, 
додаје се у саопштењу, уз оцену да би то допринело даљем унапређењу добросуседских 
односа и стабилности региона, као и узајамној подршци у процесу европских интеграција. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Субота 27.03.2010. год. 
  
 
 

„СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ” ПРЕД СУДОМ 
Политика, Датум : 27.3.2010, Страна : А14 

 
 
Панчево – После вишемесечног спорења са становницима зграде са 76 станова у 
панчевачком насељу „Стрелиште“, Градска стамбена агенција је Основном суду у 
Панчеву поднела тужбе против већине станара, тражећи да плате заостале кирије 
или буду исељени. 
Реч је о згради са становима за „социјално становање“, који су усељени половином 
јануара 2008. године. Зграда је донација италијанске владе, преко УН Хабитата, а по 
изричитој вољи донатора станови се дају на рентирање социјално угроженима. 
Уговором између града и донатора предвиђена је цена закупнине од 1,6 евра по 
квадратном метру. 
Од октобра прошле године, међутим, како каже Зденка Јокић, координатор за примену 
пројеката Стамбене агенције у Панчеву, 90 одсто станара зграде у улици Вељка Влаховића 
престало је да плаћа кирију. Данас је њихов укупни дуг достигао скоро два милиона 
динара и озбиљно угрожава неке делатности агенције. Повод за бојкот плаћања кирије 
јесте неудовољавање захтеву станара да им се омогући откуп станова у којима живе. 
Пред зградом смо затекли неколико станара који су били вољни да говоре о разлозима 
свог незадовољства, али не под именом и презименом. Они тврде да им је својевремено 
обећавано да ће станове моћи да откупе, али не кажу ко је обећања дао. Кажу, „ако је 
зграда донација, онда је поклон“. Неки од наших саговорника тврдили су и да 
закупнина од 1,6 евра по квадратном метру није привилегија.  
Зденка Јокић, пак, тврди да су станови, вољом донатора, намењени социјалном становању 
и да се могу једино издавати под кирију. У Градској стамбеној агенцији се позивају и на 
писмено тумачење Маријерите Капирћи, шефа београдске канцеларије УН Хабитат, у 
којем стоји да спорни станови морају остати власништво града. Исти став имали су и 
представници Министарства за заштиту животне средине, урбанизам и просторно 
планирање, који су пре неколико дана боравили у Панчеву. Неки од њих посебно су 
инсистирали на нелогичности да је станарима ове зграде скупа станарина, а истовремено 
имају новца за откуп стана. 
У Стамбеној агенцији кажу да су обавезни да туже ако се станарина не плати четири 
месеца у години или три месеца узастопно, док станари зграде „социјалног 
становања“ тврде да ће бојкот плаћања кирије наставити све док се њиховом захтеву 
не удовољи. Већину становника ове зграде чине расељена и прогнана лица, али има 
и домицилног становништва. 
 

 
ДАЈТЕ ТЕ ВИЛЕ СИРОМАШНОЈ ДЕЦИ 

Курир, Датум : 27.3.2010, Страна : 5 
 
 
Велелепне куће и станови заплењени од учесника организованог криминала могли  
би ускоро да буду нови дом деци без родитељског старања, али и избеглицама ннн 
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БЕОГРАД - Виле и станови који су у акцији обрачуна с учесницима организованог 
криминала заплењени у последње време могли би да буду нови дом за малишане без 
родитељског старања, поручују домаћи политичари. 
Посланик СПО Александар Чотрић сматра да је такву замисао требало спровести знатно 
раније. 
- Уместо што је Шилерова срушена, у њу су могле бити смештене избеглице или деца без 
родитељског старања. Нема потребе продавати заплењене виле па куповати јефтиније 
станове, већ директно угрожене и сиромашне сместити у заплењене објекте. Од тих вила 
могу да се направе и домови за незбринуту децу и бескућнике, али и сигурне куће - 
предлаже Чотрић. 
Да је идеја и више него добра, тврди председница Скупштине Славица Ђукић-Дејановић. 
- То што пре треба преточити у дело, да се тој деци и свим осталим људима омогући бар 
пристојан живот - каже Дејановићева. 
Министарство рада направило је пакет социјалних мера, међу којима је и предлог да 
се избеглице из колективних центара раселе у објекте одузете Законом о одузимању 
имовине стечене организованим криминалом. 
- Имамо 6.000 људи који живе у избегличким центрима на подручју Београда у јако 
лошим условима. У неким центрима и по осморо људи спава у једној соби, без 
купатила, воде, а некад и струје. Није реално очекивати да ће се ти људи сместити у 
одузетим објектима, али они могу се продају и добијеним новцем да се купе други 
објекти - каже министар Расим Љајић. 
Мирослав Маркићевић из НС тврди да је идеја са моралне тачке у реду, али да је питање 
колико је то изводљиво с обзиром на то да су неки процеси још у току и да по њиховом 
окончању држава можда буде у ситуацији да заплењену имовину врати. 
 
 

ВРАТИТИ СТАНАРСКА ПРАВА СРБИМА ИЗБЕГЛИМ ИЗ ХРВАТСКЕ 
Политика, Датум : 27.3.2010, Страна : А4 

 
Бањалука, 26. марта – Док не буду решена имовинска и станарска права Срба 
избеглих из Хрватске, влада Републике Српске неће дати сагласност на Уговор о 
уређењу имовинско-правних односа између Босне и Херцеговине и Републике 
Хрватске, изјавио је данас у Бањалуци републички министар правде Џерард Селман. 
Он је, на данашњој конференцији за медије, рекао да се „једностраном изјавом воље или 
једностраним актом било које државе не могу укинути права стечена на законит начин“.  
„Ово ће бити једно од тешких питања приликом закључивања уговора, али влада 
Републике Српске гарантује да неће одустати од идеје да је и станарско право 
неприкосновено право, као што је и право власништва“, нагласио је Селман и додао да у 
Републици Српској живи 7.600 српских породица које су избегле из Хрватске.  
Селман је говорио и о имовини предузећа, чије је седиште у Републици Српској, која 
је остала у Хрватској. „ Вредност наше имовине у Хрватској процењена је на две 
милијарде марака (милијарда евра), а вредност имовине хрватских предузећа у 
Републици Српској је процењена на око 500 милиона марака.  
„Ми ћемо тражити да се приватизације имовине предузећа из Републике Српске и БиХ у 
Хрватској пониште, јер она и није била власништво хрватских фирми, па се на њу није ни 
могао примењивати закон Хрватске о приватизацији. Исти принцип предложићемо за 
имовину предузеће из Хрватске која је приватизована у БиХ“, поручио је Селман. 
Он се осврнуо и на Предлог закона о забрани деловања фашистичких и профашистичких 
организација, који је – прегласавањем српских министара – усвојио Савет министара БиХ. 
„Ми јесмо за усвајање оваквог закона, али смо против тога да се одлука о њему донесе 
прегласавањем представника Републике Српске у Савету министара. 
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НУДЕ ПОВРАТАК 

Вечерње Новости, Датум : 27.3.2010, Страна : 5 
 
 
канцеларија ЕУ у Косовској Митровици 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ Европске уније, Еулекса и Европске комисије отворили су јуче у 
Косовској Митровици своју канцеларију под називом "Европска кућа". Шеф 
канцеларије ЕУ за север Косова Микеле Ђифони изјавио је да је један од главних циљева 
да се "присуство ЕУ учини видљивим и да се Еулексу обезбеди делотворан рад на 
територији Косова, па и у северном делу". 
- ЕУ је неформално присутна од 1999. године у целој бившој Југославији, а на Косову је 
да би интервенисала где год је могуће да дође до дијалога, да се деполитизују питања и 
пажња усмери на конкретне проблеме на терену - казао је Ђифони. 
Према његовим речима, канцеларија ће радити на питањима имовине, повратку, 
економском развоју и социјалним питањима. 
Шеф мисије Еулекса Ив де Кермабон рекао је да очекује да ће судије и тужиоци, косовски 
Срби и Албанци ускоро почети да раде у правосуђу на северу Косова.  
Представник Европске комисије Кјатран Бјорнсон изјавио је да ће радити на 
успостављању бољег живота. 
 
Антрфиле : НИЈЕ ПО ПЛАНУ 
 
ОДГОВАРАЈУЋИ на питање - да ли почетак рада канцеларије ЕУ значи увертиру за 
спровођење Стратегије о интеграцији севера у косовске институције - Микеле 
Ђифони је рекао да то "нема никакве везе са тим планом или присуством других 
институција". 
 
 

ПРВО ПОМОЋ ЗА ГЛАДНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 27.3.2010, Страна : 5 

 
 
ИСТРАЖУЈУ КОЈЕ МЕРЕ САДРЖИ ВЛАДИН НОВИ ПАКЕТ МЕРА НАМЕЊЕН 
НАЈСИРОМАШНИЈИМ ГРАЂАНИМА 
 
Скромније заплењене куће биће претворене у боравке за угрожене 
 
ХИТНЕ мере Владе за помоћ најсиромашнијима почеће да се примењују већ од 
априла. За тај пројекат држава би у наредном периоду требало да потроши око 880 
милиона динара. Део ових средстава биће обезбеђен и продајом имовине стечене 
криминалом. 
У Министарству за рад и социјалну политику кажу да засад располажу минималним 
средствима, а да Влада тек треба да обезбеди највећи део потребног новца. 
Одређено је девет категорија становништва, које ће, захваљујући овом пакету мера, лакше 
поднети немаштину. Помоћ је намењена породицама у "сивој зони" сиромаштва, које, на 
пример, зато што имају више од пола хектара земље, немају право на социјалну помоћ, 
радницима старијим од 55 година који су у приватизацији изгубили посао, самохраним 
родитељима, сеоским старачким домаћинствима и вишечланим домаћинствима са децом. 
На листи приоритета су и породице са инвалидном децом, избеглице и интерно 
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расељени смештени у колективним центрима, пензионери са минималним 
примањима, студенти и ђаци из сиромашних породица. 
- Ургентно је да помогнемо народним кухињама и обезбедимо ланч и хигијенске пакете за 
наугроженије породице. Већ постоји план да пакете добије 21.000 породица - објашњава 
за "Новости" Љубомир Пејаковић, саветник у Министарству рада и социјалне политике. - 
За народне кухиње, које у 69 општина користи 29.920 грађана, до краја године потребно је 
више од 220 милиона динара. И то за набавку десет основних намирница и пратеће 
трошкове. Неопходно је и да обезбедимо још око 32 милиона динара за храну за десет 
нових народних кухиња, које би од јуна почеле да раде у Бојнику, Белој Паланци, Малом 
Црнићу, Жабарима, Босилеграду, Книћу, Црној Трави, Рековцу, Ражњу и Блацу. Влада би  
следеће недеље требало да се бави овим питањем. 
На народне кухиње укупно ће бити потрошено више од четврт милијарде динара. Ручак за 
најсиромашније је приоритет, јер већина кухиња има залихе само до краја овог месеца. 
Део средстава биће обезбеђен од одузете имовине стечене криминалом, којом ће 
располагати Дирекција за имовину. Неке објекте уступиће центрима за социјални рад, 
дневним боравцима за децу или старе. 
- Нећемо користити виле за потребе социјално угрожених. Исплативије је да се такви 
објекти продају или изнајме, па се тај новац уложи у неке скромније грађевине за 
угрожене - објашњава Пејаковић. 
Међу мерама је и расподела хране и друге робе заплењене на царини. Њу ће да добију 
установе за бригу о деци са посебним потребама и старима. Фонд за помоћ људима на 
ивици егзистенције располагаће са 100 милиона динара.Свака од 40 најугроженијих 
општина добиће по 10 милиона динара за плаћање геронтодомаћица, дневне боравке за 
инвалидну децу и центре за старе. 
 
Антрфиле : ПОДЕЛА ПАКЕТА 
 
ПРЕМА проценама Црвеног крста Србије најсиромашнијима је потребно 50.300 
хигијенских и пакета са храном. То ће државу да кошта 131 милион динара.  
 
ПРЕДНОСТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ 
 
ЗА јавне радове биће ангажовани угрожени становници из 40 општина. При захтевима за 
старт-ап кредите, приоритет ће имати млади са добрим идејама, који долазе из 
сиромашних породица. 
 
40.000 корисника народних кухиња има у Србији. Пакети с храном, процењује се, 
потребни су за око 100.000 породица. Хитну помоћ добиће око 6.000 избеглица. 
 
 

САРАДЊЕ И ДОГОВОРА МОРА БИТИ 
Политика, Датум : 27.3.2010, Страна : А6 

 
 
ИНТЕРВЈУ: Мирослав Шолевић, један од лидера Срба са Косова 
 
Ниш – После тачно 20 година Мирослав Шолевић, један од најпознатијих лидера са 
Косова и Метохије, враћа се у политику. Он, Момчило Трајковић и Славиша 
Петковић најавили су оснивање Покрета за Косово и Метохију. Он каже да је доста 
било мировања и ћутања, јер је ситуација са Србима на Космету све гора.  
 
Зашто се Шолевић враћа на политичку сцену? 



 5 

Срби на Косову су најугроженији ентитет у Европи, можда и на планети. 
Окупацијом НАТО-а и тако угрожен ентитет је располућен. Данас око 130.000 Срба и 
даље живи на Космету, а 224.000 је прогнано. Нажалост, београдске странке су 
странчарењем разбиле јединство Срба на Косову и Метохији, а донекле и прогнаних из 
покрајине, који су сада у Србији. Тако су Срби престали да буду значајан политички 
фактор и са њима се поиграва свако и колико хоће.  
 
Ко ће бити на челу Покрета за Косово и Метохију? 
О том потом. Ја сам, али заиста без икаквих претензија на лидерство, изабран за 
координатора покрета, а све ће се већ детаљније знати највише за месец дана, рекао је за 
„Политику” Мирослав Шолевић. 
 
Како функционише савез који сте основали? 
Основали смо организацију „Опстанак” која се бори за побољшање услова живота свих 
опсталих Срба у покрајини. Формиран је и „Повратак” са основним циљем стварања 
услова за одржив повратак на Косово свих прогнаних који то желе.  
 
Колико су ове организације на истом путу? 
Ради јединственог деловања „Опстанка” и „Повратка” крајем априла формираћемо покрет 
за Косово и Метохију који ће обједињавати деловање обе ове организације. 
 
Како ћете сарађивати са Славишом Петковићем, који је био у косовској влади? 
Огромна већина Албанаца и привремене институције никада више неће прихватити да 
живе у држави Србији, а огромна већина Срба и држава Србија неће прихватити да 
Косово буде независно. Између та два жестоко супротстављена става треба да живе 
опстали Срби, повратници и Албанци. А како да живе боље ако ту не дође до неких 
договора и сарадње. Та сарадња је један од циљева покрета. 
 
Који су још циљеви? 
„Опстанак” и „Повратак” ништа не могу без државе Србије, али је илузија да и држава 
Србија може ишта корисно без „Повратка” и „Опстанка” да уради за њих. Заједништво је, 
дакле, један од основних циљева. Следећи циљ је обавезно повезивање међународне 
заједнице, Београда и Приштине, јер на Косову и Метохији данас ништа не може да се 
уради, а поготову је незамислив повратак прогнаних, без ова три политичка чиниоца.  
И, на крају, без јединственог става парламентарних странака у Србији, без њиховог 
мораторијума на политичко деловање међу Србима на Косову и Метохији не може се 
формирати и одржати јединство, без којег нема ни борбе за боље услове.  
 
Како мислите да ће се све остварити? 
Мора се хитно направити искорак из садашње ситуације и да сви који макар и минимално 
могу да помогну ураде то што могу. То ће за почетак бити довољно. Већ после тога могу 
се створити прави услови и за наше деловање, али и за бољи живот Срба на Космету. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 29.03.2010. год. 
 
 
 

ЗАМЕЊЕН ИДЕНТИТЕТ 
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2010, Страна : 7 

 
ВЕРИТАС О ХАПШЕЊУ МИЛЕТА БОСНИЋА КОД ЛОНДОНА 
 
ПРЕМА сазнанима веритаса, српски избеглица из Хрватске Миле Боснић, кога је пре два 
дана ухапсила британска полиција, није човек за којим је биро Интерпола у Загребу 
расписао потерницу - изјавио је председник те невладине организације Саво Штрбац. 
Миле Боснић, син Миливоја (55) родом из Вуковара, ухапшен је 25. марта увече у 
Глочестеру, стотинак километара од Лондона, по међународној потерници због наводно 
почињеног дела злочина против цивилног становништва - изјавио је Штрбац. 
Боснић је ухапшен у стану, а судија у Лондону му је, после саслушања, одредио 
екстрадициони притвор, објаснио је Штрбац. 
Према сазнањима веритаса, кривични поступак против особе са истим именом - Миле 
Боснић, води се пред Жупанијским судом у Карловцу од 20. јуна 2003. године, и још је у 
фази истраге. 
 

 
БИРОКРАТИЈА КОЧИ ПОВРАТАК СРБА 

Правда, Датум : 29.3.2010, Страна : 5 
 
 
Лоша вест 
 
Министарство за Косово и Метохију је Србима повратницима наменило 111 милиона 
динара за подстицајне кредите, помоћу којих би они започели сопствени бизнис. У 
ужи избор је ушло 48 кандидата, али коначна одлука још није донета, јер је 
„процедура јако спора“, изјавио је државни секретар Оливер Ивановић.  
Он је у интервјуу агенцији Фонет „са жаљењем признао“ и да је привремено косовско 
министарство за повратак направило много више кућа за Србе, у односу на Београд. 
 
 

МИНИ САМИТ У БУДИМПЕШТИ О ИЗБЕГЛИЦАМА И РЕГИОНУ 
Блиц, Датум : 29.3.2010, Страна : 3 

 
 
У Будипешти ће се данас и сутра одржати састанак министара спољних послова 
Србије, Грчке, Хрватске и Мађарске. На два одвојена састанка министри ће 
разговарати о питању проблема повратка избеглица и о европској стратегији за 
макрорегију Дунава. 
 
Према најавама из Будимпеште прво ће се састати Вук Јеремић, министар спољних 
послова Србије, са својим колегама Мађаром Петером Балашом и Грком Димитрисом 
Друкасом. На другом састанку са домаћином Петером Балашом разговараће Горан 
Јандроковић, шеф хрватске дипломатије, и Вук Јеремић, министар спољних послова 
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Србије. Заједнички састанка четворице дипломата планиран је на неформалној вечери 
другог дана мини самита у Будимпешти. на неформалној вечери.  
Министре Јандроковића, Балаша и Јеремића, како је планирано, примиће и Ласло Шољом, 
председник Мађарске. Како се очекује министри ће разговарати и о решавању грчко-
македонског спора о имену Македоније. 
 
 

ОСНИВА СЕ СРПСКА БАНКА У ХРВАТСКОЈ 
Дневник, Датум : 29.3.2010, Страна : 21 

 
 
ЗАГРЕБ: У Хрватској би ове године требало да буде основана српска банка "Тесла", 
која ће се, осим осталог, бавити подстицањем обнове и развоја подручја страдалих у 
рату, као и повратком избеглих и расељених лица. Српско народно веће (СНВ) већ је 
позвало заинтересоване улагаче на сарадњу, а огласом на свом интернет сајту тражи 
и сараднике за банку. 
"Сматрали смо да је име Тесла сјајан симбол. То име значи пружање руке и пријатељство, 
значи развој и гледање унаприед, значи модернитет, све ствари које су итекако потребне 
овој земљи и овом региону", изјавио је за ријечки "Нови лист" заменик председника СНВ-
а Саша Милошевић. 
Према његовим ријечима, структура оснивача банке састојала би се од три групе 
деоничара. Прву би чинили хрватски и инострани улагачи, другу групу подузећа, установе 
и појединци са значајнијим уделима, а трећу мали деоничари. 
Још није одлучено колики ће бити минимални оснивачки улог, а коначна листа деоничара 
требало би да буде дефинисанарана најкасније до средине лета. Наклон тога од Хрватске 
народне банке биће формално затражено одобрење за рад "Тесла" банке, са седиштем у 
Загребу. 
Оснивачки капитал требало би да буде минимално 100 милона куна. Почетак рада 
банке Милошевић најављује за почетак 2011. "Тесла" банка не би требало да буде 
обична комерцијална банка, већ регионална развојно-комерцијална банка, чији су 
основни стратешки циљеви "обнова и развој привреде ратом уништених крајева, 
повратак избеглих и расељених особа, подстицање међурегионалне сарадње с 
привредним субјектима суседних земаља, као и усмеравање средстава ради 
уравнотеженијег развитка региона у Републици Хрватској".  
С обзиром на то, клијенте би проналазила преко развојних и кредитних програма за 
подстицање малог и средњег предузетништва, извозних програма и породичних 
пољопривредних имања, пише "Нови лист. 
 

 
ПОСЛЕДЊИ ПРИЗРЕНСКИ СРБИ 

Политика, Датум : 29.3.2010, Страна : А19 
 
У царском граду Призрену некада су сви као једно дисали: Албанци, Турци, 
Горанци, Хрвати, Роми и десет хиљада Срба, а сада их овде има само 19 
 
Призрен – Што јаче можемо ударамо о тешка дрвена врата без броја, у некадашњој улици 
Ослобођење, где живи старина Милош Некић коме ниједан Албанац није могао ништа. Ни 
они из УЧК, ни они ТМК, ни разуларена дечурлија која је камењем ударала о прозоре, о 
дотрајале ћерамиде, ни они који су му четири пута преко крова улазили не би ли га 
натерали да напусти дом у којем су од давнина живели његови преци. Отвара се реза и на 
вратима се појављује Милош на штакама: 
– Уђите – рекоше ми да долазе новинари.  
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Унутра тек изграђена кућа, још неограђене степенице, а у гостинској соби (с прозором 
који гледа на троспратницу, на имање које је Албанац купио од Србина) гвоздени кревет, 
пар ћебади, решо и управо отпакован телефон. Милош одмах започиње причу: 
– Мислили су да ће ме отерати одавде. Нису могли. Насртали су, покушавали да ми запале 
кућу, и мене у њој, али, као што видите, није им успело. Ја одавде не идем никуда. Само 
сам се накратко померио 1999. године под оним налетом  
Шиптара, мојих комшија и оних који су из Албаније дошли, као и пре две године, 
када су хтели кућу да ми обнове. Косовска влада преузела је на себе да ми изгради 
кућу, а онда су ме „вукли”, годину-две, док напокон добих кључ од своје куће, у којој 
су 300 година пре мене живели моји родитељи, дедови, прадедови – говори крепки 
старина.  
Пребира по мислима, враћа се на дан рата, на 2004. годину када је разуларена маса 
јуришала на врата и прозор, па су га једва спасла четири полицајца и на силу га извукла из 
куће: 
– И тада сам једва отишао. Морао сам, јер су ме извукли, а хтео сам да останем ту, да 
сагорим у мојој соби, јер ми је и тада као и сада душа сагорела. Али ја не идем одавде, 
никуд, јер хоћу овде да умрем, ту, на гробљу на којем су сахрањени сви моји ближњи и 
даљни. 
Милош Некић, некада социјални радник, сада живи од социјалне помоћи која му једва 
пристиже за мало шећера, соли и хлеба. Вели да не бира када је храна у питању. О продаји 
не размишља, а каже да Албанци ко птице злослутнице, свакодневно, облећу око његовог 
прага да купе ово што је његово. Казује нам како се некада живело у Призрену, када су 
сви ко једном душом дисали – и Албанци, мада је увек било мешетарења с њихове стране, 
Турци, Горанци, Хрвати, Роми...  
Сунчан је и топао пролећни дан на улицама царског града Призрена, на обали 
призренске Бистрице. Поред Милоша ту је остало још само 18 Срба, а било их је око 
10.000!. У насељу Поткаљаја стоје нагореле српске куће, док је у центру града све што је 
било српско изгорело 1999. и 2004. До темеља је порушено или запаљено свих осам 
цркава. Још понегде се виде нагореле стрехе и доксати и вире плитке ћерамиде.  
Кривуда сокак, док под ногама шкрипи калдрма, а из дућана извирују докони продавци. У 
центру Призрена обнавља се Парохијски дом, црква Светог Ђорђа, Епископија, мало даље 
је Богословија која тек треба да дође на ред.  
Поткаљајом зјапе уништене српске куће, порушена црква Светог спаса, Светог 
Пантелејмона, црква Свете недеље, али и Богородица Љевишка, драгуљ српске и европске 
баштине у којој је тек прошле недеље први пут после погрома 2004. године служена 
литургија. На улици срећемо Живку Јевтић. Неће да прича, одмахује руком. И она живи 
сама у Призрену. Ишла је до цркве Светог Николе у којој отац Михаило окупља српске 
вернике. У главној улици Камени мост, грађен кад и Синан-пашина џамија, ври од гужве. 
Кафићи и продавнице су пуни. На излозима пише „збртје” (снижење). Љубазно нам 
отпоздрављају Призренке,  
Албанке. Рекло би се – слобода у Призрену. У кафићу поред Каменог моста Арсим Бићаку 
и Нури Шаљчини, Албанци средњих година, веле да се у Призрену некада лепо живело. 
Питају нас: Зашто се Срби не врате? – Када би Срби дошли, гарантујемо вам не би лоше 
живели. Осим што као и ми не би имали посла. Али посла нема ни у Србији – закључују.  
Пред Богородицом Љевишком је петогодишња Милица, са мајком Евицом Ђорђевић, у 
пратњи чика Адама Мујовића (82). У овом граду она је једино српско дете. Нема њених 
вршњака, малих Срба, па су јој најбоље друштво монаси. Отац Михаило и они из 
манастира Свети архангели. 
– Свих 10 година сам овде, Милицу сам родила у овдашњој болници. Нисам се плашила, 
јер сам хтела да дете буде рођено овде где сам и ја рођена пре 45 година – говори Евица 
Ђорђевић која живи од социјалне помоћи и од 50 евра које додељује косовска влада. 
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Социолог по професији, понекад држи часове српској деци која ту, у Епископију, долазе 
из повратничких српских села. Однедавно ниједно дете не долази. Нема их. 
Евица каже да има проблема. Али, неће се померити никуд из свог стана који су јој 
родитељи оставили: – Не идем одавде, јер ко би мојим родитељима запалио свећу на 
Задушнице. Знам ја да ово није живот за Милицу, али за сада је овако. Богородица 
Љевишка, коју су спалили Албанци и дан-данас опасана је бодљикавом жицом. Адам је 
једини пријатељ двочланој породици Ђорђевић. Пре неколико месеци покрстио се, 
примио православну веру. Због тога има проблема, али Евици пружа сигурност, ону коју 
је некада имала код родитеља. 
Напуштамо град који се угнездио на крају питоме Метохије, на обалама Бистрице на којој 
је некада било млинова и вуновлачара. Град у коме се некада једном душом дисало, где је 
живело десет хиљада Срба, а сада има места само за 19, међу којима једино српско дете 
Милица – има пет година. 
 
 

ПОВРАТАК СРБА У ЖАЋ 
Политика, Датум : 29.3.2010, Страна : А20 

 
 
Исток – У село Жаћ код Истока враћа се 31 српска породица, иако су им куће 
порушене и мада ће бити смештени у шаторе које је обезбедио УНХЦР, најавили су 
представници породица који су јуче стигли у село које су напустили пре 11 година. 
Прва група Срба, представника ових породица, који су самоиницијативно одлучили да се 
врате, стигла је јуче око 15 сати у Жач, потврдила је Фонету координаторка за повратак у 
овој општини Весна Маликовић. 
Јуче ујутро је из Краљева, поред редовног, кренуо и један ванредни аутобус с 
повратницима ка општини Исток. Друга група Срба ће стићи у току дана јер су у Лешку 
код Лепосавића имали проблема са аутобусом који их превози. Куће ових људи су 
порушене али ће они бити групно смештени у шаторима које је обезбедио УНХЦР. 
Повратници су рекли да до сада нису имали помоћ Министарства за Косово и 
Метохију као ни подршку намери да се, после 11 година избеглиштва, врате својим 
кућама. 
Они намеравају да у Жач, чим се стекну макар основни услови за боравак, доведу и своје 
породице које су сада у Србији. У селу Жач живе и Албанци, али највећи део обрадиве 
земље, око 300 хектара у атару села, припада Србима који су избегли с Косова и Метохије.  
 
 

И Н 
Блиц, Датум : 29.3.2010, Страна : 6 

 
„ТЕСЛА БАНКА“ 
Српско народно веће у Хрватској планира прву српску банку за помоћ у повратку 
избеглих и расељених лица 
ЗОРАН ТОШИЋ 
Српски фудбалски репрезентативац постигао је два гола, од којих је први права 
мајсторија, у победи његовог Келна у Бундеслиги 
„ДАН И НОЋ У ПОЗОРИШТУ“ 
Акција поводом међународног дана позоришта привукла је у суботу велики број 
љубитеља театра у Београду 
 
 

ПАКЕТИ 
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Вечерње Новости, Датум : 29.3.2010, Страна : 36 
 
 
НИШ - Поводом ускршњих празника, Скупштина града, Епархија нишка, Коло 
српских сестара и Удружење Гњиланаца поделиће хуманитарне пакете избеглим и 
расељеним са КиМ и са осталих простора бивше СФРЈ. 
 
 

УПИС ПРВАКА ОД 1. АПРИЛА 
Пресс, Датум : 29.3.2010, Страна : 8 

 
 
БЕОГРАД - Упис деце у први разред основне школе почеће 1. априла. Школске 2010/11. 
године у Србији ће бити око 79.600 првака, изјавио је јуче помоћник министра просвете 
задужен за предшколско и основно образовање Желимир Попов. 
Првака ће за 1.600 бити више него лане, а нова законска решења прописују да се сва 
деца укључују у систем образовања, без дискриминације по било ком основу, 
укључујући и лица без држављанства, стране држављане, прогнане и расељене.  
У редован систем образовања укључују се и деца са сметњама у развоју, а новину у 
Закону о основама система образовања и васпитања представља одредба која се односи на 
инклузију, односно на обавезу школе да, у случајевима када је то потребно, донесе 
индивидуални образовни план прилагођен детету.  
 
 

НОВИ ДОМ 
Курир, Датум : 29.3.2010, Страна : 14 

 
 
Породица Нонковић из Бенковца у време „Олује“ пет дана путовала до Србије спасавајући 
живу главу. Данас су се сви лепо снашли овде и у свету 
 
КУРШУМЛИЈА - Вихор рата донео је 1995. године породицу Нонковић из Перушића код 
Бенковца у Куршумлију, градић за који до тада нису ни чули. 
Ипак, Ђуро Нонковић (71) био је тад пресрећан што се са супругом, два сина, две снаје, 
четворо унучади и ћерком, без ичега, у колони туге, после пет дана домогао Србије. 
Данас, после 15 година, Ђуро са супругом Јеком (69) проводи старачке дане у 
Колективном центру „Селова“ код Куршумлије, док су њихова деца на три стране 
успешно започела нови живот. 
- Најстарији син Миливоје (47) са супругом и два сина живи у Апатину. Ћерка Ирена (46) 
се удала, живи у Београду и ради у продавници обуће, а најмлађи син Југослав (40) са 
супругом Далиборком, две ћерке и сином живи у Америци - прича Ђуро. 
Нонковићи су некад живели на свом имању у селу Перушић, удаљеном три километра од 
Бенковца. Ђуро је радио у транспортном предузећу. Најстарији син Миливоје је радио у 
истој фирми. Ћерка Ирена је била трговац у „Борову“, док је најмлађи син Миливоје 
служио војску, некадашњу ЈНА. 
- Кад је почела „Олуја“, муж и синови били су на фронту, а ја у кући с две снаје, ћерком и 
четворо унучади, од којих је најмлађе имало само седам месеци.  
У септембру 2005. године дошао је неки човек у униформи и рекао да одмах морамо да 
бежимо. Нисмо имали времена да понесемо ништа, ни марамицу - прича Јека док јој од 
емоција дрхти брада. Са мужем и синовима срела се код Трпиње, а одатле су различитим 
возилима пуних пет дана путовали су до Србије и стигли у Батајницу. Ту се породица 
поново раздвојила. 
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Миливоје је са својом породицом отишао у Апатин код рођака. Ћерка је остала код тетке у 
Београду, док су Ђуро, Јека и најмлађи син Југослав са женом и двоје мале деце, преко 
Комесаријата за избеглице, доспели у планинско село Селова, двадесетак километара од 
Куршумлије, и сместили се у бараке. Међутим, није било новца ни посла у овом 
сиромашном крају. Ђуро је чувао овце и једног старца у оближњем селу Сагоњеву за 
пристојну зараду, а Југослав је отишао у Приштину, где је радио као физикалац. 
После рата на Косову Југослав се пријавио у УНХЦР и затражио да иде у Америку, па је 
убрзо отишао у Чикаго. Прво је радио у железари, а сада у хладњачи. Ђуро и Јека су 2008. 
године провели три месеца код њега у САД и уверили се да се одлично снашао, а и они су 
задовољни иако су већ петнаести Божић прославили у дрвеној бараци. 
 
Антрфиле : Нема повратка 
 
После седам година откако је избегао из Хрватске, Ђуро Нонковић је 2002. године 
отишао у Бенковац да обиђе породичну кућу и имање и да покуша да оствари право 
на пензију. Кућа и окућница су запаљени, а Ђуро је доживео такве непријатности од 
некадашњих комшија Хрвата да је после повратка у Куршумлију доживео слом 
живаца и 15 дана се лечио у болници у Прокупљу. Осим те непријатности, других 
проблема није имао, и данас добија пензију. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Уторак 30.03.2010. год. 
 
 
 

ПОСЕТА ИЗБЕГЛИЦАМА 
Блиц – Србија, Датум : 30.3.2010, Страна : 3 

 
СМЕДЕРЕВО 
 
Марција Палота, делегат Европске комисије, посетила је јуче Смедерево и обишла 
локацију на којој се гради зграда за смештај избеглих и расељених особа у насељу 
Ковачићево. Палота се срела и са корисницима програма Европске комисије 
намењеног избеглицама и обишла колективни центар за смештај избеглих и 
расељених лица у Радинцу. 
 
 

БЕНЗИН НАМ ЈЕ ПОСЛЕДЊА ОДБРАНА 
Правда, Датум : 30.3.2010, Страна : 12 

 
 
ПОРОДИЦА ГРАХОВАЦ КОЈУ ИЗ СТАНА ПОКУШАВА ДА ИСЕЛИ ЕДБ СРБИЈЕ, 
ПОРУЧУЈЕ: 
 
Бензина просут из канистера по паркету стана на шестом спрату зграде у улици 
Младена Митрића број 7, одвратио је извршитеље општине Чукарица да присилно 
иселе Душана Граховца (48), његову супругу Зорицу и кћери Тамару и Татјану.  
Они су из Приштине расељени августа 1999. године, а на улицу их истерује Душанова 
бивша фирма, Електропривреда Србије, у којој је Душан радио 23 године и из које је 
испраћен уз отпремнину, али, како он наводи, са лажним решењем за стан са правим 
печатима, и са потписом човека који није имао то право – некадашњег директора ЕПС-ове 
јединице у Приштини и заменика генералног директора Петра Костића.  
– Да је решење фиктивно сазнао сам на суду. Правник ЕПС-а обавестио ме је да директор 
Костић није имао депонован потпис, да је решење које имам безвредно и да морам да 
напустим овај стан на Чукаричкој падини, у који сам бесправно уселио након смрти 
колеге из фирме. Све што сам од ЕПС-а тражио је да ме овде оставе до јесени, када би 
требало да се вратим на Косово, у Грачаницу, где се завршавају станови за расељене. 
Јасно је да ме је Костић преварио, али не схватам да садашњи менаџмент нема пет минута 
времена да ме прими и саслуша.  
Све што смо на рецепцији дирекције добили је: оставите нам ваш број телефона – каже у 
једном даху, дрхтавим гласом Душан, пошто смо из стана, који је жестоко заударао на 
бензин, испратили једног од пет полицајаца који су били у пратњи извршитеља. Док смо 
разговарали, супруга је скупљала просути бензин са паркета у ходнику малог стана. 
Граховци су више пута подносили захтеве за помоћ. Узалуд. Генерални директор 
Драгомир Марковић је сваки позив одбио. Стан који је купио парама ЕПС-а, намењеним 
породици Граховац у стамбено пословном комплексу „Ењуб“, Костић је продао, баш као и 
онај у улици Рамиза Садика, и купио нови. Костић није тражио сагласност Управног 
одбора ЕПС-а из једноставног разлога – није је ни могао добити. У стамбеној евиденцији 
ЕПС-а, стога, о том стану нема ни трага, па отуда нису ни уплаћиване рате за стан у 
Приштини, у који Граховци никада нису уселили, јер су морали бежати са Косова, 
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спасавајући голи живот. Међу последњим Србима, уз пратњу ирског контингента снага 
КФОР-а.  
– Позвао ме Албанац, брат жене која је уселила у „мој“ стан и рекао да је приштинске 
власти исељавају, јер ЕПС није уплатио ниједну рату. Рекао ми је: „За твој стан није 
уплаћен ни један динар“.  
Наиме, по уговору са извођачем, прва рата, а и тај уговор Костић је потписао 
неовлашћено, требало је да буде уплаћена 15 дана по предаји објекта. У тој згради ЕПС је 
имао само један стан, остало су били станови других јавних предузећа Србије. Дакле, све 
је припремио да ме ојади – говори Граховац. Ни Душан а ни супруга Зорица, која је 
радила у приштинском позоришту, немају посао, и по повратку на Косово он се нада 
радном месту у Косовској Митровици.  
Зорица само повремено уради неки хонорарни посао, када неко од београдских позоришта 
иде на гостовање. Како кћери студирају, отпремнина коју је добио од ЕПС-а брзо се 
истопила. – Људе који су дошли да ме исељавају ја разумем, они само поступају како им 
дужност налаже. Нудио сам да потпишем да ћу добровољно иселити чим заврше мој кров 
над главом у Грачаници или у Лапљем Селу. 
 
Антрфиле : Директор на службеном путу 
 
У кабинету генералног директора упутили су нас на Сектор за односе са јавношћу, где 
коментар о овом случају нисмо добили, „јер је директор Момчило Цебаловић на 
службеном путу“. 
 
 

ЛОГИКА БЕДЕ 
Пресс, Датум : 30.3.2010, Страна : 2 

 
 
Да ли је то била та генијална идеја наше политичке елите или наших верних и вештих 
пријатеља са Запада, али углавном тај експеримент је успео. Србија је претворена у 
хипермаркет. Даље од тога и не планирамо. Размишљања Владе Србије иду очигледно у 
правцу новог хипермаркета. 
На то ме подсети банална идеја министра Расима Љајића, који каже да Влада Србије 
припрема пакет мера тежак 880 милиона динара за помоћ најсиромашнијим грађанима 
Србије. Пројекат је маштовит и иновативан. Имовину одузету од криминалаца треба 
расподелити најугроженијем становништву. Имамо 6.000 грађана који живе у 
катастрофалним условима у колективним центрима. Реч је о избеглим и интерно 
расељеним лицима, а видели смо златне каде и тушеве у кућама криминалаца. То треба 
продати или људе сместити у те објекте и тако директно помоћи 40 најнеразвијенијих 
општина у Србији, каже Љајић. 
Значи, виле са златним кадама и златним тушевима треба продати. Коме? Могу да их купе 
само они који већ имају у својим вилама златне тушеве и каде. Како су их они зарадили? 
Питајте истражне органе, они то сигурно знају. Све у свему, на помолу је чудесна размена 
златних када и златних тушева изнад златних када. Шта ће ови купци од толиког злата и 
позлата. Размишљају ли о томе да веома лако може доћи тренутак кад ће се њихове златне 
каде, и тушеви изнад тих златних када наћи на сличној аукцији. 
Није министар Љајић главни кривац поменуте логике, јер такав начин размишљања је 
генерална политика неколико последњих влада Србије. Али, то је већ нека друга прича. 
Суштина је у томе што и кабинет премијера Цветковића размишља логиком беде. Не пада 
им на ум чиста логика којом се руководи сваки честит домаћин, да гладне и сиромашне 
можемо нахранити ако им обезбедимо посао, ако инвестирамо у нове фабрике, а никако у 
хипермаркете. Србија коначно мора да се определи који су јој правци развоја: Да ли су то 
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пољопривреда, путна привреда, електропривреда..? После тога сав расположиви новац 
инвестирати у те послове, рецимо, неколико милијарди евра из девизних резерви. Овај 
посао би нам добро дошао, ако ништа друго да проверимо знамо ли још нешто осим да 
уништавамо оно што смо имали. 
Али, Влада сад даје потрошачке, а не инвестиционе кредите. Погледајмо у кристалну 
куглу, нема нам друге. 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 31.03.2010. год. 
 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КОД ПРИЈЕПОЉА 
Правда, Датум : 31.3.2010, Страна : 6 

 
 
На локацији Равне код Пријепоља јуче је почела изградња 13 станова за избеглице и 
социјално угрожене грађане. У згради од 450 квадратних метара, 11 ће користити 
избегличке породице из колективног центра на Јабуци, а два стана ће припасти 
локалној заједници, за смештај социјално угрожених породица. Гарсоњере су од 19 
квадрата и једнособни станови са 30-40 квадрата. 
Средства за изградњу обезбедили су Хуманитарна организација „Дивац“, „Хаусинг 
центар“ и УНХЦР, а локална власт даје локацију са инфраструктуром. Камен-темељац 
положили су Владе Дивац и председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић. 
 
 
 

ИЗБЕГЛИЧКА ПЛАТА 
Вечерње Новости, Датум : 31.3.2010, Страна : 5 

 
 
БЕЛА ЦРКВА - Нови председник општине Бела Црква Жељко Црногорац обећао је 
да ће прву плату (70.000 динара) поделити на равне части свој избеглој деци из Босне 
и Херцеговине и Хрватске, која имају мање од 18 година, а која су настањена у овој 
општини. На такав потез одлучио се из личних разлога, јер је и он пре 17 година избегао 
из родног Тешња, код Добоја (БиХ). 
 
 
 

СТАНОВИ ЗА УГРОЖЕНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 31.3.2010, Страна : 2 

 
 
На локацији Равне код Пријепоља је почела изградња 13 станова за избеглице и социјално 
угрожене грађане. У згради од 450 квадрата, 11 станова ће користити избегличке породице 
из колективног центра на Јабуци, а два стана ће припасти локалној заједници за смештај 
социјално угроженог локалног становништва.  
Средства за изградњу обезбеђују Хуманитарна организација „Дивац“ и америчка 
хуманитарна организација Хаусинг центар и УНХЦР. Камен темељац су симболично 
положили Владе Дивац, и председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић. Рок за 
завршетак објекта је септембар, а извођач радова је предузеће „Кеј“ из Ваљева.  
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ПОМОЋ РОМИМА ПОВРАТНИЦИМА 
Дневник, Датум : 31.3.2010, Страна : 9 

 
 
Екуменска хуманитарна организација покренула је пројекат „Персонална 
асистенција Ромима повратницима“ који ће се остваривати у ромским насељима у 
Новом Саду, Зрењанину и Беочину.  
Циљ пројекта је повезивање Рома повратника са ресурсима система социјалне заштите, а 
на пројекту је ангажовано 12 персоналних асистената, едукованих активиста и 
активисткиња. 
 
 

МИЛКА ОД СРЕЋЕ ЗАПЛАКАЛА 
Дневник, Датум : 31.3.2010, Страна : 10 

 
 
ПОЧЕЛА МОНТАЖА КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ОПШТИНИ ШИД 
 
КУКУЈЕВЦИ: Међу пет избеглица који су у последње време, од општине Шид, на 
расписаном конкурсу, добили монтажне куће, је и Милка Бакић, сада из Кукујеваца. 
А дошла је са мужем и четворо деце из села Гложђе, општина Доњи Михољац у 
Републици Хрватској. Њен муж Гојко је радио у водопривредном предузећ у „ПП 
Карашица-Вучица”, Хрватску су напустили 1991. године, а након девет година умро је у 
Кукујевцима, где је и сахрањен. 
Нисам имао дилему када је у питању било давање предлога за доделу кућа за 
најугроженије избеглице које живе на подручју Кукујеваца. Предложио сам Милку Бакић. 
Жену без мужа са четворо деце, која је конкурисала и, ето, имала среће да добије 
монтажну кућу - каже председник Месне заједнице Мирослав Стојчевић. 
Повереник за избеглице општине Шид Ивица Јовић је рекао да је куће донирао је 
„Интерсос” из Италије преко канцеларије у Крагујевцу по принципу „кључ у руке”. 
Вредност куће је око 12.000 евра, а кућа Милке Бакић је прва која је монтирана. 
Монтирали су је радници фирме „Тиса” ДОО из Крушевца. Првбо су монтирани 
спољни и преградни зидови монтажне куће коју производи власник фирме Новица 
Живковић и додао да су на кућу, површине 42 квадрата, већ уградили и ПВЦ 
столарију са ролетнама. Овај објекат су поставили на већ урађене темеље.а Живковић 
каже да и то они могу да урад,е јер раде по принципу „кључ у руке”.  
После смрти мужа, са Милком је остало четворо деце, Бобан, Стеван, те близанци Ненад и 
Мирјана. 
Ја више у Хрватској ништа немам, ни стан ни посао, ни жељу да се тамо вратим. Прошле 
године, захваљујући председнику Месне заједнице, кога из миља ми у Кукујевцима 
зовемо шериф, ја сам конкурисала и успела. Када сам у фебруару ове године добила 
обавештење да сам добила монтажну кућу, нисам веровала.  
Заплакала сам од среће. Мислила сам да ће ми пући груди, али остала сам на ногама, 
схватајући да сам добила највеће богатство на овом свету - кров над главом, који нисам 
имала од 1991. године - прича Милка увек бришући сузе када се тога сети. 
Њен најстарији син се оженио, а ћерка удала, а у овој кући живеће она и њена два сина 
Стево и Ненад. 
-Сада ћу се дефинитивно смирити, јер знам да се морамо усредсредити на рад, како бисмо 
живели сложније са мање брига и подесили себи живот да буде макар мало сличан ономе 
какав је био пре овог непотребног рата 1991. године. 
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НА СРБЕ 125 НАПАДА 
Курир, Датум : 31.3.2010, Страна : 3 

 
 
САРАЈЕВО - Министарство унутрашњих послова Федерације БиХ објавило је да се 
на подручју тог ентитета у три кантона током прошле године догодило 125 напада на 
Србе повратнике и њихову имовину, преноси Тањуг. 
Највише таквих инцидената догодило се, наводи исти извор, у тузланском кантону, 
укупно 101. „Срби повратници у Федерацији БиХ живе у безбедносно лошем систему јер 
свако може да им баци бомбу на кућу, поруши споменике и гробље, а полиција ништа не 
предузима да открије починиоце тих напада нити да заштити Србе и њихову имовину“, 
изјавила је медијима заменик председавајућег Дома народа парламента БиХ Душанка 
Мајкић. 
 

ИЗ КРСТУРА У ПАРЛАМЕНТ 
Дневник, Датум : 31.3.2010, Страна : 2 

 
 
Српски парламент је јуче отпочео нову скупштинску сесију на чије дневном реду ће 
се наћи нешто мање од стотину тачака дневног реда. Међу њима су измене и допуне 
закона о избеглицама, о регионалном развоју, о праву на бесплатне акције и новчану 
накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, о Агенцији за приватизацију... 
Готово две трећине дневног реда чине ратификације међународних уговора које је Србија 
преузела прошле, а неке и претпрошле године. Иначе, део јучерашње седнице пратили су 
с галерије ученици Гимназије “Петро Кузмијан” из Руског Крстура, који су били гости 
Скупштина Србије. 
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