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КРОВ НАД ГЛАВОМ КРАЈЕМ ОКТОБРА 
Данас – Браничево, Датум : 1.10.2010, Страна : 8 

 
Успешно напредује градња станова за избегла лица у Пожаревцу 
 
Пожаревац. Према садашњој динамици градње, до краја октобра биће усељиви 
станови који се у Узун Мирковој улици у Пожаревцу граде за интерно расељена и 
избегла лица, тренутно смештена у крајње неусловном „Картон насељу“ односно 
на локацији „Расадник -Север“ а ускоро ће добити свој „кров над главом“.  
Радове на овим објектима обишли су заменица градоначелника Пожаревца, Вукива 
Васић, народни посланик Жарко Пивац и директор ЈКП „Водовод и канализација“, 
Ненад Ратић. Пројекат вредан 278 хиљада евра реализује се преко АСБ, немачке 
хуманитарне организације, средствима Делегације Европске уније у Србији, уз учешће 
града Пожаревца у изградњи темеља и инфраструктурним улагањима.  
- Овај пројекат је део Националне стратегије за побољшање положаја избеглих и 
интерно расељених лица. То је значајна подршка граду Пожаревцу и 
Комесаријату за избеглице да реши њихов проблем и побољша квалитет њиховог 
живота, истакла је Вукица Васић. Да би ови објекти били изграђени и стављени у 
функцију било је неопходно инфраструктурно опремање што значи, довођење струје, 
воде и канализације.  
Заменица градоначелника упознала је јавност са динамиком радова нагласивши да је 
урађена напонска мрежа и трафостаница, те да предстоји довођење струје до самих 
објеката.  
- ЈКП „Водовод и канализација“ изводило је радове на изградњи канализације у дужини 
од 350 метара, као и секундарне водоводне мреже у дужини од 120 метара. Вредност 
поменутих радова је 4,5 милиона динара и финансирају се из буџета града, истакао је 
Ненад Ратић, директор ЈКП „Водовод и канализација“. Ово предузеће учествовало је и 
са донацијом у виду пројектне документације за водоводну и канализациону мрежу а 
обезбедило је и бесплатне прикључке на исту. 
У оквиру насеља налази се двадесет стамбених јединица са по четири стамбена 
објекта, површине од 30 до 55 метара квадратних. У њима ће смештај наћи 
стотинак станара. 
 
 

У СМЕДЕРЕВУ ЋЕ ГРАДИТИ 20 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Пресс, Датум : 1.10.2010, Страна : 15 

 
 
СМЕДЕРЕВО - У Смедереву је јуче потписан Споразум за изградњу зграде са 20 
станова у оквиру пројекта „Социјално становање у заштићеним условима“, који 
се финансира новцем Европске уније, саопштио је Високи комесаријат УН за 
избеглице (УНХЦР). Корисници станова,16 породица избеглих и расељених особа, 
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који тренутно бораве у колективном центру ОРА „Сартид“, имаће право да их 
користе док су у стању социјалне потребе. Сваки стан је опремљен основним 
намештајем и шпоретом „смедеревцем“ на чврсто гориво, а уз избегле и расељене 
породице, нове станове добиће и четири домаће угрожене породице.  
Укупна вредност грађевинских радова и опреме износи око 35 милиона динара. У 
колективном центру ОРА „Сартид“ тренутно борави 410 избеглих.   
 
 
 

ЗА СИРОМАШНЕ 43 СТАНА 
Курир, Датум : 1.10.2010, Страна : 14 

 
Уговор 
 
КРАГУЈЕВАЦ - У Крагујевцу ће до краја октобра 2011. године бити изграђена зграда 
са 24 стана за угрожене породице, а 19 станова биће додељено избеглим и интерно 
расељеним лицима, јавља ФоНет. 
У згради, укупне површине 1.200 метара квадратних, пет станова намењено је 
локалном социјално угроженом становништву. Вредност инвестиције износи 500.000 
евра, од чега ће град из свог буџета обезбедити половину средстава. 
Уговор о изградњи јуче је потписан између града Крагујевца, Комесаријата за 
избеглице Републике Србије, крагујевачког Центра за социјални рад Солидарност 
и Групе 484 из Београда. 
 
 

ДРЖАВА ПОМАЖЕ ДОЉЕВЦУ 
Пресс, Датум : 1.10.2010, Страна : 15 

 
НИШ - Министар за рад и социјална питања Расим Љајић јуче је у Дољевцу најавио 
пакет мера помоћи становништву, јер су неки Дољевчани најавили да ће продавати 
своју крв и органе, како би обезбедили средства за живот. 
 
Љајић је нагласио да сматра да Србија није толико сиромашна да би неко требало да 
прибегне овако очајничком потезу. Председник општине Дољевац Горан Љубић оценио 
је ову иницијативу као неумесан маркетинг појединаца. 
Након састанка са руководством општине Дољевац, Љајић је саопштио да ће држава 
обезбедити средства за помоћ најугроженијим мештанима. 
- Догађаји у Дољевцу, попут најављене продаје органа, по мојој оцени пре су начин да 
се скрене пажња на социјални проблем него нешто што ће се заиста остварити. Повод 
мог боравка овде нису ти догађаји, већ обилазак 48 најсиромашнијих општина, међу 
којима је и Дољевац. У разговору са општинским руководством договорили смо пакет 
мера за помоћ становништву.  
Народна кухиња у Дољевцу обезбеђује 400 оброка, а с обзиром на велико 
интересовање, обезбедићемо новац за још толико. Обезбедићемо и огрев за 
избеглице, расељена и социјално угрожена лица и покренути акцију за изградњу 
кућа за четири најугроженије породице са подручја ове општине. Донирали смо и 
возило општинској организацији Црвеног крста како би помоћ лакше стизала до 
становништва на сеоском подручју - казао је Љајић. 
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Председник општине Дољевац Горан Љубић изразио је огорчење потезом Драгића 
Неранџића, који је најавио да ће становништво из Дољевца, посредством агенције чије 
је оснивање најавио, продавати органе. 
- Тај човек је овде направио скандал и нанео велику штету нашој општини. Није 
Дољевац једина сиромашна општина у Србији, па нико не продаје органе да би 
преживео. Многи од тих људи који су наводно нудили органе на продају због 
сиромаштва имају пољопривредна газдинства и нису социјално угрожени. Сам 
Неранџић је радник општинске управе и прима редовну и пристојну зараду. Овакво 
понашање једино могу назвати небулозом, која је нанела велику штету нашој општини 
- казао је Љубић. 
Драгић Неранџић, који је ових дана био у центру медијског интересовања због своје 
иницијативе за оснивање агенције за продају органа, није се појавио пред министром 
Љајићем, а био је недоступан и новинарима. 
 
 

САМО НАЈОСНОВНИЈА СРЕДСТВА 
Правда, Датум : 1.10.2010, Страна : 15 

 
ХУМАНТИРНА ПОМОЋ ЗА СРБЕ У ЖАЧУ, КОД ИСТОКА НА КОСМЕТУ 
 
НОВИ САД – Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
Војводине обезбедио је хуманитарну помоћ за расељена лица са Косова и Метохије 
у виду ћебади, школског прибора, средстава за хигијену и основних прехрамбених 
намирница. 
Купљену робу, у вредности од око 200.000 динара, преузели су представници 
Савеза удружења расељених са Косова и Метохије у Војводини „Опстанак“, који 
су донацију доставили повратницима у село Жач, у општини Исток. Финансијска 
средства за набавку тражених артикала обезбеђена су путем субвенција из буџета 
АП Војводине. 
– Неизмерно смо захвални фонду због тога што је имао воље да нам помогне, и то на 
начин који је у овом тренутку најпримеренији. Много расељених лица у Војводини 
живи у тешкој ситуацији, али је, ипак, најтеже онима који покушавају да се врате у 
своје домове, јер су им куће махом порушене, па спавају под шаторима и ведрим 
небом, без праве подршке. Због тога врло емотивно примају сваку помоћ, а посебно 
цене чињеницу да им у овом случају помоћ стиже од Војводине – изјавио је Драган 
Прелевић, председник удружења расељених „Опстанак“ . 
 
 

ПОДРЖАТИ УЛАЗАК СРБА У ИНСТИТУЦИЈЕ НА КОСОВУ 
Данас, Датум : 1.10.2010, Страна : 3 

 
ДЕБАТА: ЦРВЕНЕ ЛИНИЈЕ СРПСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 
Небојша Човић, бивши председник Координационог центра за КиМ  
 
Формат разговора Београда и Приштине треба да иде од простијих ка сложенијим 
темама, а томе треба прилагодити и састав учесника  
 
Београд - Надам се да ће у тиму Београда за разговоре с Приштином бити људи који 
знају да пројектују будућност и изналазе прагматична решења. Обе стране имају црвене 
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линије, које су веома удаљене једна од друге. Сматрам неопходним да се те две линије 
међусобно приближавају - оцењује Небојша Човић, бивши потпредседник Владе 
Србије и председник Координационог центра за КиМ, учествујући у Данасовој дебати 
„Црвене линије српске политике“.  
- Којим темама би требало да буде посвећен предстојећи дијалог Београда и Приштине? 
Да ли би и ко требало да посредује, и под чијим окриљем? 
- Када почиње дијалог овакве врсте, требало би га започети лакшим темама, односно 
оним које се тичу побољшања услова живота грађана који живе на Космету, без обзира 
на њихову националну припадност. Реч је о телекомуникацијама, проблемима 
снабдевања електричном енергијом, економији, привреди, потом повратку интерно 
расељених и решавању судбину несталих. Након тога потребно је постепено достизати 
теме попут питања статуса. Формат разговора треба да иде од простијих ка сложенијим 
темама, а томе треба прилагодити и састав учесника. Што се тиче посредника у тим 
разговорима, нисмо у прилици да бирамо или значајно утичемо на то. С једне стране је 
Београд, с друге Приштина, а посредници би требало да буду ЕУ, УН, САД и Русија. 
Мислим да би окриље под којим би се разговори одвијали требало да буду УН. 
- Како би требало решити „седење за истим столом“ представника Београда и 
Приштине у регионалним организацијама, имајући у виду да косовски званичници не 
желе да буду заступљени као „Косово/Унмик“? 
- Ако постоји добра воља, онда је лако дати одговор на то питање. Међутим, ако је 
присутан елеменат ината који произилази из унутрашњополитичких прилика обе 
стране у дијалогу, онда то отежава и оптерећује предстојеће разговоре Београда и 
Приштине. Ако људи желе да буду кооперативни, онда ће то питање третирати у 
смислу да табле не значе ништа. Оне су за сликање и снимање камерама. Сматрам да је 
без табла испред учесника разговора, дијалог сасвим могућ. Ипак се ради о 
препознатљивим личностима које учествују или ће учествовати у дијалогу. 
- Под којим условима би Србија могла да прихвати улазак Косова у Савет Европе и 
ОЕБС? 
- То је тема за дијалог. Не би било добро да јавност у Београду и Приштини 
прејудицира ставове. Све што се прејудицира, отежава разговоре и изналажење 
могућих решења, која би могла да проистекну. Морамо поћи од реалности. Обе стране 
имају црвене линије које су веома удаљене једна од друге. Сматрам неопходним да се 
те две црвене линије међусобно приближавају у циљу изналажења одрживог решења.  
- Шта би Београд требало да учини уколико Приштина поднесе захтев за пријем у УН? 
- Србија ће наставити да блокира пријем Косова у УН. То је, у овом тренутку, сасвим 
логичан и природан след догађаја.   
- У случају поделе Косова, где би Србија требало да повуче границу? 
- То је тема око које се дуже време води полемика. Много је рано сада причати о 
границама, односно о картама, линијама и оловкама којима ће границе бити исцртане. 
Препустимо то учесницима дијалога. Видим да ће у нашем тиму бити историчари који 
ће имати њима својствену перспективу проблема везаних за прошлост. Међутим, надам 
се да ће у нашем тиму бити и људи који знају да пројектују будућност и изналазе 
прагматична решења. Проблем Космета није такав да га је могуће решити преко ноћи и 
као такав захтева високо компетентне тимове.  
- Да ли Београд треба да подржи улазак Срба у косовске институције на предстојећим 
парламентарним изборима на Косову? 
- Треба, јер је то исправан пут и начин да се Србија преко тих међународно признатих 
институција избори за побољшање услова живота грађана српске националности на 
Космету. Простор Космета неће ништа значити без Срба који тамо живе. Услов да се 
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Срби врате да живе на Космету је да им обезбедите перспективу и безбедност. Без 
перспективе и безбедности живота није могуће замислити повратак. 
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ШЉИВЕ КРИВЕ ЗА НЕСТАНАК СТРУЈЕ 
Дневник, Датум : 2.10.2010, Страна : 11 

 
СТАНАРИ БАРАКА „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ – ТОПЛАНЕ” ТРИ МЕСЕЦА У МРАКУ 
 
ЗРЕЊАНИН: Станари барака „Термоелектране – Топлане” у Зрењанину, у улици 
Панчевачка бб, од 1. јула немају струје, а за та три месеца нико им није помогао да 
добију нормалне услове за живот. Они су јуче јавно апеловали на надлежне да их 
избаве из незавидне и тешке ситуације, упозоравајући да им је директно угрожена 
егзистенција. У поменутим баракама насељени су људи различитих узрасних 
категорија, који су деведесетих година у Зрењанин дошли као избеглице из ратом 
захваћених подручја у Босни и Херцеговини и Хрватској.  
Комесаријат за избеглице тада их је упутио у бараке које се електричном 
енергијом и водом снабдевају из „Термоелектране – Топлане”. 
 - По налогу тог предузећа децембра 2009. је Електротехнички институт ДЕЦ 
проверио електричне инсталације. У стручном налазу је наведено да су 
инсталације које доводе струју до барака исправне, док су у самим објектима оне у 
лошем стању. Том приликом је констатовано да је из безбедносних разлога 
неопходно искључити струју, али да ће то, ипак, бити пролонгирано до пролећа 
ове године – прича један од станара Златибор Пауновић. Он вели да су се житељи 
барака обратили градоначелнику Зрењанина Милети Михајлову и поверенику за 
избеглице у Градској управи Вјерки Хрубик и предочили им проблем. У међувремену, 
снабдевање електричном енергијом било је уредно. 
 - Међутим, 30. јуна 2010. дете из породице коју је у бараке упутио Центар за 
социјални рад, убацило је незреле шљиве у разводну кутију од струје, што је 
изазвало варничење. Одмах смо пријавили Топлани шта се догодило, како би 
накратко искључили струју док квар не буде отклоњен, да не би дошло до горе 
хаварије. Струја је одмах искључена и тако је до дан-данас – појашњава Пауновић. 
Станари су добили допис у коме се наводи да је Електротехнички институт ДЕЦ 
прогласио инсталације потпуно неисправним. Обратили су се поново градоначелнику, 
по чијем налогу у бараке долазе социјални радници ради анализирања проблема и 
спровођења социјалне заштите. Након њиховог увида у реално стање, овдашњим 
мештанима није достављен никакав писмени, ни усмени закључак. 
 - Повереник за избеглице Вјерка Хрубик све време се оглушује о наш проблем, 
ограђујући се причом да нисмо признати као колективни избеглички центар и 
поред тога што већ готово две деценије ту живе породице избегле из Босне и 
Херцеговине и Хрватске. С обзиром да се ближи зимски период, велики проблем 
за нас представљаће и грејање – указује Пауновић. Од станара са којима смо причали 
сазнајемо да овде живи шесторо деце која похађају основну школу.  
Хигијену, баш као и њихови родитељи, одржавају грејући воду у шерпама и лонцима 
на авлијским казанима. На тај начин углавном и спремају храну. 
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 - Овако је било и 1946. године. Да немамо воде, знао бих шта да урадим, донео бих је у 
кантама. Струју не могу да донесем – вели Јово Мандрапа (73), кога затичемо за 
шпоретом, док на ватри од шапурика, пече паприку. До закључења овог броја нисмо 
успели да добијемо званичан коментар из Панонских електрана предузећа у чијем 
саставу послује Термоелектрана топлана Зрењанин. 
 
Антрфиле : Опасно по живот 
 
Повереник за избеглице у Градској управи Вјерка Хрубик одбацила је оптужбе да 
се све време оглушује о проблем станара барака. Она вели да је учинила све што је у 
њеној ингеренцији. 
 - Редовно обилазим становнике барака, иако већина више нема статус избеглица 
јер је прихватила држављанство Републике Србије. Од 37 станара, међу којима 
има и домицилног становништва, само је деветоро лица са статусом избеглица – 
рекла је Хрубикова и нагласила да је до нестанка струје дошло грешком самих 
житеља и да би поновно укључење било опасно по живот грађана и имовину. 
 
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ КРОВОВА, ПОДОВА И КУПАТИЛА 
Дневник, Датум : 2.10.2010, Страна : 10 

 
ЗА НЕДЕЉУ ДАНА ПЕЋИНЦИ ДВА ПУТА ПОМОГЛИ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
ПЕЋИНЦИ: За само недељу дана општина Пећинци је по други пут доделила 
помоћ избеглим лицима у грађевинском материјалу. Овога пута четрнаест 
породица добило је помоћ за адаптацију стамбених објеката, у вредности од по 
375.000 динара.  
Уговоре о додели помоћи, корисницима је уручила повереник за избеглице 
Драгица Петковић. Комесаријат за избеглице Републике Србије је општини 
доделио милион и 875 хиљада динара, а на ту суму општина Пећинци је обезбедила 
још 10 одсто средстава. 
 - Највише је било захтева за помоћ у опремању купатила и реновирању кровова, а 
могла су да конкуришу само избегла лица и није свим корисницима додељен 
максималан износ, већ су пакети материјала дефинисани према потребама исказаним у 
захтеву - нагласила је Драгица Петковић. Раде Црнобрња, избеглица из Двора на Уни, 
каже да му ова помоћ много значи јер већ петнаест година живи у Србији, а нема 
хигијенске услове јер, најпре као подстанари, потом у старој кући коју је сам купио и 
обавио, није било купатила. Ова помоћ ће омогућити породици Црнобрња да уреде 
купатило и претресу кров.  
 
 

СТАНОВИ И КУЋЕ ЗА НОВИ ПОЧЕТАК 
Политика, Датум : 2.10.2010, Страна : А18 

 
За избегла и расељена лица у Крагујевцу ће до краја наредне године бити 
изграђено нових 20 станова, а око 13.000 бескућника има могућност да добије кућу 
на селу 
 
Крагујевац – Осим беспарице и затварања фирми, Крагујевац се, можда више него неки 
други градови, суочио са још једним великим проблемом. Деведесетих година, током 
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ратова на простору бивше Југославије, а и касније, после бомбардовања 1999, у овај 
град се слио велики број избеглица. Многи од 13.000 бескућника успели су да се снађу 
и скуће код родбине, али и данас велики број породица нема кров над главом. 
У два преостала колективна центра у тешким условима живи више од 300 
протераних из Хрватске, Босне и Херцеговине, а међу њима је највише оних који 
су се, углавном без икакве имовине, доселили са простора Косова и Метохије. 
За неке од њих, после готово две деценије потуцања по избегличким центрима и 
неусловном приватном смештају, долазе бољи дани. Град Крагујевац је, наиме, 
потписао уговор о изградњи нове зграде за социјално угрожене особе са 24 стана, с 
тим да је за избегла и расељена лица предвиђено 20 станова. Остатак је намењен 
домицилном становништву, чији приходи нису довољни за живот. Нова зграда у 
насељу Аеродром биће завршена до краја 2011. 
Уговор је склопљен између града, Комесаријата за избегла и расељена лица, 
Центра за социјални рад „Солидарност“ и Групе 484. 
– Вредност ове инвестиције је 500.000 евра, а град ће обезбедити половину 
планираних средстава. Такође, локална управа је уступила и грађевинско 
земљиште са комплетном инфраструктуром. Очекујемо да ће на овај начин бити 
збринуто стотинак особа –изјавила је Славица Савељић, члан Градског већа, задужена 
за социјална питања. 
За избегла и расељена лица у Крагујевцу је до сада изграђено 190 станова. Тиме, 
међутим, нису решени сви проблеми ових бескућника. Иако је кирија минимална, 
многи од њих желе да се врате у избегличке центре, будући да се у овом граду тешко 
долази до посла, а плате су минималне. 
– Дешавало се да ми се многи пожале и замоле да их вратимо у колективне центре. 
Заиста је велики проблем како избеглицама обезбедити посао. То је други део наше 
бриге, који се не тиче процедуре, већ је реч о људској и моралној категорији. Суштина 
напора који локална управа улаже како би се помогло овим људима је у њиховој 
социјализацији, односно укључењу у нормалне токове живота – објаснила је 
Савељићева.  
Уз помоћ УНХЦР-а и Комесаријата за избегла и расељена лица на територији 
Шумадије збринуто је више породица за које су ове организације, у сарадњи са 
локалном управом, откупиле неколико сеоских домаћинстава. 
До сада је на овај начин свој дом у Шумадији стекло десетак породица избеглих из 
бивших југословенских република. За Поповиће, Морачанине и Терзине, породице са 
укупно 11 чланова, усељење у куће у селима Драча, Ђурисело и Горње Комарице 
значило је нови почетак и покушај да се заборави изгубљено. 
– До сада смо радили на туђим њивама, сада имамо шансу за нови почетак, у својој 
кући, на свом имању – рекао је Предраг Морачанин. 
Према речима Ивана Гергинова, помоћника комесара у Комесаријату за избегла и 
расељена лица, у Србији је тренутно 138 градилишта на којима се зидају станови 
за бескућнике. Прошле године је на овај начин збринуто 1.350 породица, а намера 
Комесаријата је да ове године премаши тај број. У плану ове организације је и 
наставак акције откупљивања сеоских домаћинства, а на подручју Крагујевца ће 
до краја 2010. бити откупљено укупно 15 кућа. 
Бескућницима су кроз различите пројекте подршке на располагању и средства за 
набавку грађевинског материјала и покућства, а циљ Комесаријата је, према речима 
Гергинова, да се у што скоријем року затворе колективни центри. 
 
 
 



 4 

КЛИНА НЕКАД И САД 
Политика, Датум : 2.10.2010, Страна : А19 

 
РТС 2, 14.50 – Више од једанаест година косметски Срби нису успели да се врате у 
своје куће. Екипа емисије „Живот и стандарди” посетила је неколико села у тој 
општини да би се уверила како тече процес повратака. Мештани Доњег Петрича, 
Гугихњива, Биче, Видања и других села покушавају да створе нови живот али трпе 
искушења. Предах од проблема и центар свих дешавања им је једна продавница где се 
окупљају сви Срби из Клине. 
 



PRESS CLIPPING 
 

Понедељак 04.10.2010. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

КАКО СЕ ДЕЛИ ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Пресс, Датум : 3.10.2010, Страна : 22 

 
Позовите Ђуру 
 
Слушалац Драшко из Београда пита да ли постоји могућност јавног увида у то 
колико и ко добија помоћ од Комесаријата за избеглице. Коме пријавити 
злоупотребу и који су критеријуми за добијање помоћи? 
- Комесаријат за избеглице РС тренутно реализује неколико програма стамбеног 
збрињавања и економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица. При 
додели било ког вида помоћи прави се селекција потенцијалних корисника на основу 
једнобразних и унапред утврђених услова и критеријума угрожености. При одабиру 
крајњих корисника, предност се даје социјално угроженим појединцима и 
домаћинствима, другим категоријама социјално угрожених породица, које због 
хроничних физичких или менталних болести или инвалидитета једног или више 
чланова породице не могу да обезбеде услове за пристојан живот, самохраним 
родитељима са децом млађом од 18 година или студентима млађим од 26 година - који 
живе у непотпуној породици без или са недовољним учешћем другог родитеља, старим 
лицима, породицама у којима су жене носиоци домаћинстава, вишегенерацијским 
породицама са једним или више чланова старијим од 60 година, лицима без редовних 
месечних примања или са нередовним месечним примањима (до 50 одсто просечне 
нето зараде на територији РС по члану домаћинства), породицама са трудницама или са 
једним или више деце до пет година и жртвама сексуалног и породичног насиља.  
При спровођењу програма финансираних средствима донатора, одлуку о одабиру 
крајњих корисника доносе комисије сачињене од представника Комесаријата за 
избеглице, Високог комесаријата за избеглице УН-а, међународних организација, 
општинских/градских повереника за избеглице и зависно од типа помоћи представника 
центра за социјални рад. Листе потенцијалних корисника се јавно истичу на огласне 
табле општина и градова.  
Свако лице које сматра да је оштећено може уложити писани приговор у року од 
осам дана. Након достављања приговора Комисија разматра наводе истог, и на 
основу процене истинитост и релевантности навода доноси коначну одлуку о 
додели помоћи. У случају да постоје основане сумње да долази до било каквих 
злоупотреба при реализацији програма стамбеног збрињавања и економског 
оснаживања, треба поднети писмена пријава. Пријаве се, зависно од врсте помоћи, 
могу упутити општинском/градском поверенику за избеглице, Комесаријату за 
избеглице Републике Србије или Министарству за Косово и Метохију. 
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ХРАНА ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Дневник, Датум : 3.10.2010, Страна : 14 

 
Одсек за избегла, прогнана и расељена лица при Градској управи за социјалну и 
дечју заштиту делиће пакете хране сутра од 8 до 14 часова, у магацину Црвеног 
крста Новог Сада, у Улици Филипа Вишњића 2/а. Пакете хране добиће избегла и 
расељена лица која су поднела захтев и потребна документа, а са собом треба да 
понесу лични индетификациони документ. Хуманитарну помоћ је обезбедио 
Комесаријат за избеглице Републике Србије.  
 
 

ХРАНА И ОГРЕВ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 
Дневник, Датум : 3.10.2010, Страна : 15 

 
ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У КАРЛОВЦИМА 
 
Избегличке и породице интерно расељених с Косова и Метохије које живе у 
Сремским Карловцима могу да се пријаве за једнократну помоћ за куповину 
огрева или лекова. Помоћ обезбеђује Комесаријат за избеглице, а они обрасце за 
пријаву могу да преузму у портирници или у канцеларији повереника за избеглице у 
Магистрату у Сремским Карловцима, на Тргу Бранка Радичевића 1. Попуњене 
формуларе са документацијом треба да предају до 8. октобра поверенику за избеглице 
Нади Остојић – Агбаби. 
По њеним речима, избеглице и расељени с Косова и Метохије могу да конкуришу само 
за једну од понуђених врста помоћи, а не за обе истовремено. Право на помоћ имају 
они којима укупни месечни приходи домаћинства не прелазе 34.591 динар, колика 
је висина просечног нето примања за јули 2010. године. Додатне информације 
могу да добију на број телефона 685 - 3075.  
 
 

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У ЛОЗНИЦИ 
Блиц, Датум : 3.10.2010, Страна : 26 

 
Повереништво Комесаријата за избеглице Републике Србије у Лозници примаће 
до 11. октобра захтеве за једнократну помоћ коју комесаријат додељује за набавку 
огрева и лекова. На ове принадлежности могу рачунати породице са статусом 
избеглих и интерно расељених лица, као и други који су евидентирани у овом 
повереништву из категорије најугроженијих – болесни, остарели, усамљени, 
породице са више деце, самохрани родитељи. Уз захтеве потребно је да у 
канцеларију бр. 18. Градске управе приложе избегличке или расељеничке карте, 
или медицинску документацију из 2010. године. 

 
 

ИНФОРМАТИКА И ЕНГЛЕСКИ УПОЛА ЦЕНЕ 
Дневник, Датум : 3.10.2010, Страна : 14 

 
У НОВОСАДСКОМ ХУМАНИТАРНОМ ЦЕНТРУ 
Новосадски хуманитарни центар организује курсеве енглеског језика и 
информатике, намењене избеглим и расељеним лицима као и незапосленим 
женама старијим од 30 година.  
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За курсеве који се плаћају по сниженим ценама могу се пријавити и лица која су имала 
избеглички статус а сад су држављани Србије. Цена курса енглеског језика је 1.000 
динара месечно, док се часови информатике наплаћују по модулу а сваки модул 
кошта 1.000 динара. Курс енглеског језика траје четири месеца, док ће часове 
информатике полазници имати током два месеца. Учесници покривају 50 одсто 
трошкова а остатак плаћа Новосадски хуманитарни центар. За додатне 
информације треба се јавити на бројеве телефона НСХЦ-а: 423021, 423-024 и 422-
969.  
 
 

ЗАШТО НОРВЕШКА ДЕПОРТУЈЕ КОСОВСКЕ СРБЕ 
Данас, Датум : 4.10.2010, Страна : 6 

 
Отворено писмо председнику Владе Краљевине Норвешке, господину Јенсу 
Столтенбергу 
 
ПИСМА : Дејан Караклајић 
 
Разлог да Вам се обратим овим отвореним писмом је противзаконита депортација 
азиланата, косовских Срба, из Краљевине Норвешке у Републику Србију. У 
тренутку депортације Ви и наша норвешка влада започињете незакониту радњу. 
Краљевина Норвешка је признала Републику Косово 28. марта 2008. Косовски Срби 
долазе из подручја које тим признањем постаје Република Косово, траже политички 
азил у Норвешкој. Њихове куће су спаљене и/или уништене за време или по завршетку 
НАТО бомбардирања, у коме је Норвешка, као чланица НАТО-а учествовала. Након 
бомбардовања многим косовским Србима имања су одузета или су спаљена и уништена 
да се у њима више није могло живети. Они су били прогоњени, јер су Срби по 
националности, иако су на тој територији живели од 6. века. До дана данашњег ово по 
живот опасно стања, без основних грађанских слобода, није се промијенило за многе 
косовске Србе у Републици Косово. Упркос тим чињеницама, добро познатим нашој 
Влади Краљевине Норвешке, Ви и Ваши министри су одлучили да врате косовске Србе, 
али не у земљу из које су дошли, у Републику Косово, већ у „трећу земљу“, у овом 
случају Републику Србију. То је у супротности са Повељом Уједињених нација - В 
(пет), члан 32, чији је Норвешка потписник од 1951. године. 
Према члану 32. Повеље УН, ако Влада Краљевине Норвешке одлучи да протера 
избеглицу, Влада треба да да избеглици одређени разуман рок у коме избеглица 
може да тражи азил или други легални статус у другој земљи. Наша Влада 
Краљевине Норвешке одлучила је да уз помоћ полиције у 3:00 ујутро покупи жене, 
децу и мушкарце из њихових кревета, дајући им два сата да се спакују. Потом су 
били депортовани, без икаквог права које им гарантује Повеља УН В (пет). 
Представник Владе Краљевине Норвешке који се појавио на ТВ, назвао је ову 
операцију „веома хуманом“. 
Свестан сам да ће Ваше објашњење за ову бруталну акцију бити потписан уговор 
или меморандум између Краљевине Норвешке и Републике Србије о предаји и 
прихвату избеглица између две земље. Жао ми је што морам да Вас обавестим да 
се овај документ не може користити у случају косовских Срба. Они су дошли из 
Републике Косово, а не из Републике Србије. Република Србија признаје и прихвата 
да се избеглице косовски Срби врате натраг у Србију, јер су они по српском Уставу и 
даље грађани Србије, а Косово је још увек саставни део Србије. Влада Краљевине 
Норвешке не може у једном тренутку да призна Републику Косово као независну 
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државу, а у другом случају, као са депортованим азилантима/ избеглицама, као део 
Србије. Морате да се одлучите да ли признајете Републику Косово или не, и онда се 
понашајте у складу са том одлуком. У случају протераних косовских Срба, Ви и Ваши 
министри не можете се понашати опортунистички, јер, у овом случају, то је против 
Повеље УН - В (пет), коју је Краљевина Норвешка као високо цивилизована земља 
потписала. 
Али, то није све. Поставља се питање зашто су само косовски Срби протерани из 
Краљевине Норвешке?  
Нема извештаја о депортацији косовских Албанаца или Босанаца у њихове земље. 
Рат и опасност су завршени за њих. Косовски Албанци су добили своју независну 
државу, и уз нашу, норвешку помоћ, а такође и Босанци. Члан 3 Повеље В УН 
јасно говори да не сме да постоји дискриминација између избеглица и азиланата. 
Да не буде забуне, господине премијеру, ја не желим да се косовски Албанци или 
Босанци протерају и врате у њихове поштоване земље. Ако су већ успели да побегну, и 
они заслужују бољи живот, треба да се у потпуности интегришу у наше норвешко 
друштво, и да уз напоран рад одгајају своју децу у успешном и демократском 
окружењу. Верујем да Влада Краљевине Норвешке, иста влада која увек промовише 
себе и своју политику као социјалну, демократску и транспарентну, треба овога пута да 
призна своју погрешку коју је направила протеривањем косовских Срба, у име нас, 
грађана Краљевине Норвешке, пореских обвезника који својим тешко зарађеним 
новцем плаћају ваше плате. Потом треба да изнађете решење како да се овим 
азилантима на достојан начин помогне!Разлог што сам тако оштар према Вама, 
господине премијеру, јесте моја комшиница, Норвежанка, коју повремено срећем на 
улици шетајући свога пса. Она ми је пришла пре неки дан (што овде иначе није обичај) 
и питала ме о депортованим косовским Србима: где су, где ће се вратити, а посебно је 
интересовало како се осећају пошто су тако брутално избачени из наше земље, 
Норвешке. Казао сам јој да су се вратили не у земљу из које су дошли, већ у „трећу 
земљу“ где није њихова имовина, пријатељи или родбина, гробља са њиховим 
покојницима, већ у земљу која је веома сиромашна и економски уништена, делом и 
због НАТО бомбардирања у коме смо и ми, Краљевина Норвешка, учествовали. Она је 
била јако узнемирена овим објашњењем и закључила је: „Ти људи нас Норвежане сада 
највероватније веома мрзе.“  
Дакле, господине премијеру, ово отворено писмо којим Вам се обраћам заправо је 
писмо о Норвешкој и Норвежанима, а не о косовским Србима. Реч је о нашој савести 
као народа и нашем националном моралу. Ми, Норвежани, показали смо наше праве 
људске вредности током Другог светског рата, када смо спасавали логораше Србе 
из нацистичких концентрационих логора за време владе квислинга. То је био 
тренутак у коме се у правом светлу и конкретној акцији показао наш морал и 
људска брига. Данас, када наша норвешка влада хапси азиланте у раним 
јутарњим сатима са полицијским снагама, норвешки људи опет су показали исте 
моралне вредности. За време хапшења тридесетак људи, углавном деце успело је 
да побегне.  
И шта мислите ко их скрива и помаже им?  
Норвежани, опет, упркос норвешкој влади. Норвешки морал и етика је изнад стандарда 
норвешке владе, на чијем сте челу Ви и ја сам срећан и поносан што сам део ове земље. 
Поносан сам због људи, али не и због Ваше владе. Ја чврсто верујем да имате прилику 
да спасете свој и ваших министара „образ“ ако признате своју грешку и пронађете 
начин да се помогне незаконито протераним косовским Србима. То би био разлог да ми 
Норвежани можемо бити поносни на нашу владу. Ви сте на потезу! 
У очекивању Вашег цењеног одговора, срдачан поздрав. 
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Аутор је норвешки држављанин, филмски и ТВ редитељ/продуцент 
 
 

МОЖЕМО И МИ 
Вечерње Новости, Датум : 4.10.2010, Страна : 37 

 
 
КИКИ ЛЕСЕНДРИЋ ПОМОГАО ФОНД АНЕ И ВЛАДа ДИВЦА 
 
НА прексиноћном концерту у „Београдској арени“, пред 15.000 посетилаца, Кикију 
Лесендрићу су се у једном тренутку на бини придружили Снежана и Владе Дивац и 
отпевали песму заједно са дечјим хором „Чаролија“.  
Тако су се фронтмену „Пилота“ захвалили што се придружио акцији „Можеш и 
ти“ њиховог фонда и омогућио својој публици да једном СМС поруком помогне 
избеглим и расељеним лицима која живе у колективним центрима широм Србије. 
Од 2007, када је покренут Фонд Ане и Влада Дивца, решена су стамбена питања за 
више од 200 породица. Циљ Фонда за ову годину је да се смањи број од хиљаду 
породица које живе у 43 колективна центра, њиховим пресељењем у сопствене 
домове. 
 
 

БЕОГРАЂАНИ ИМАЈУ ПОСЛЕДЊУ РЕЧ 
Дневник, Датум : 4.10.2010, Страна : 11 

 
НЕ ЗНА СЕ КАДА ЋЕ СТАНАРИ БАРАКА ТЕ-ТО ДОБИТИ СТРУЈУ 
 
ЗРЕЊАНИН: Непознато је још увек када ће станари барака „Термоелектране – 
Топлане” (ТЕ-ТО) у Зрењанину, који већ три месеца живе без струје, поново добити 
минималне услове за нормалан живот. 
„Дневник” је у суботњем броју објавио њихов апел да им се помогне, јер су од 1. јула 
остали без електричне енергије, којом су се напајали из ТЕ-ТО и то услед квара 
изазваног дечијом непажњом и подметањем незрелих шљива у разводну кутију од 
струје. Од тада трају уверавања надлежних да су инсталације потпуно неисправне и да 
би њихово даље коришћење било опасно по живот људи и имовину. 
Нико, међутим, не говори када би електричне инсталације могле бити поправљене и ко 
би сносио трошкове санације, јер је очигледно да ће житељи барака, међу којима има 
избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске, али и домицилног, социјално угроженог 
становништва, овде тешко да презиме. Сада се сналазе тако што воду за купање и 
одржавање личне хигијене греју у шерпама и лонцима, на дворишним казанима, на 
којима спремају и храну. Један од станара Златибор Пауновић упозорава да он и 
комшије у потпуности зависе од струје. Немају могућности да се у објектима греју на 
чврсто гориво, јер постоји опасност од избијања пожара, пошто не постоје димњаци. 
Надлежни у „Термоелектрани – Топлани” у Зрењанину нису желели да реагују на јавни 
иступ станара њихових барака који већ три месеца живе без струје. Покушаји 
„Дневника” да ступе у контакт са директором Зораном Шушњевићем били су 
безуспешни. Његова секретарица нам је пренела директорову поруку да није овлашћен 
за давање било каквих изјава медијима, и да се за коментар обратимо челницима 
„Панонских електрана” у Новом Саду, у чијем саставу послује и зрењанинска ТЕ-ТО. 
На другој адреси имали смо више среће. У „Панонским електранама” нам је потврђено 
да су бараке у власништву предузећа „Термоелектро” из Београда, уз напомену да су 
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њихови станари избегла и расељена лица, пензионери, радници поменуте београдске 
фирме, али и други. 
Након избијања пожара и квара на инсталацијама у баракама, 30. јуна ове године, 
предузеће ДЕЦ из Зрењанина испитало је исправност инсталација у баракама и 
закључило да су постојеће електричне инсталације дотрајале и неисправне и због тога 
небезбедне за станаре. На основу тога, и опасности од избијања новог пожара, 
„Термоелектрана Топлана” из Зрењанина је била принуђена да искључи напајање 
струјом. 
О свему овом је обавештен град Зрењанин, Комесаријат за избеглице, полиција, 
надлежни инспекцијски ограни, као и власник барака предузеће „Термоелектро” из 
Београда – речено је „Дневнику” у новосадским „Панонским електранама” и наглашено 
да до отклањања кварова на инсталацијама у баракама није могуће њихово напајање 
електричном енергијом. 
На питање ко би требало да сноси трошкове санације, овде нам је одговорено да 
зрењанинска ТЕ-ТО није у могућности да поправља електроенсталације у објектима 
чији је власник „Термоелектро”. Трошкове би требало да сноси власник барака, станари 
или надлежне службе за решавање питања статуса избеглих и расељених лица. 
Реално решење овог проблема је у довођењу посебног електро вода за сопствено 
напајање електричном енергијом из трафо станице „Електровојводине”, јер ТЕ-ТО 
Зрењанин није овлашћена за испоруку и продају електричне енергије на ниском напону 
домаћинствима – закључују у „Панонским електранама”. 
 
Антрфиле : Школарци у мраку 
 
Повереник за избеглице у Градској управи Зрењанина Вјерка Хрубик рекла је за 
„Дневник” да је у баракама тренутно настањено 37 људи, од чега само деветоро има 
статус избеглих лица. Од станара са којима смо причали сазнали смо да овде живи 
шесторо деце која похађају основну школу. 
 
Бесплатна струја 
 
У „Термоелектрани – топлани” у Зрењанину нашем листу је незванично речено да 
станари барака ранијих година нису плаћали струју која им је допремана из овог 
предузећа. Али, уколико и кад електроинсталације буду поправљене, може се десити да 
бројила буду регистрована на њих и да убудуће сами, као званични потрошачи, 
измирују своје режијске трошкове. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 06.10.2010. год. 
 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

НАГРАДЕ 
Вечерње Новости, Датум : 6.10.2010, Страна : 17 

 
ЖАБАРИ - Октобарску награду, највеће признање поводом 8. октобра, Дана 
општине, према одлуци СО, добиће др Славица Ђукић-Дејановић, председница 
Скупштине Србије, Александар Радосављевић, саветник у Министарству за државну 
управу, и Љубиша Перић, власник фарме и највећи произвођач млека у општини. 
Октобарску плакету примају Комесаријат за избеглице Србије, "Гоша" АД, као 
најуспешнија фирма, и извозник из Симићева и МЗ Витежево. 
 
 
 

ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Вечерње Новости, Датум : 6.10.2010, Страна : 22 

 
ЛОЗНИЦА - Избегле и расељене особе, које су у најтежем социјално-економском 
крају, већ од 11. октобра моћи ће, у Повереништву за избеглице у Лозници, да 
поднесу захтев за доделу једнократне помоћи за набавку огрева и лекова, коју 
додељује Комесаријат за избеглице Србије. 
Они који се надају тој помоћи, како нам је речено, дужни су да, уз захтев, приложе 
медицинску документацију из ове године и избегличке, односно расељеничке карте. У 
лозничком крају живи неколико стотина избеглих и расељених особа, углавном из БиХ 
и Хрватске и са Косова. 
 
 
 

ЉАЈИЋ: У СРБИЈИ ЈОШ ОТВОРЕНО ИЗБЕГЛИЧКО ПИТАЊЕ 
Политика, Датум : 6.10.2010, Страна : А7 

 
Велика Плана – Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је јуче у 
Великој Плани да је избегличко питање још отворено, јер у Србији живи 86.000 
регистрованих избеглица и више од 200.000 интерно расељених лица. Он је у Великој 
Плани присуствовао свечаној додели кључева станова породицама избеглих и 
интерно расељених лица.  
Кључеве станова добило је 16 породица које су на тај начин стамбено збринуте у 
оквиру пројеката „Подршка избеглицама у Србији у побољшању услова живота и 
реализацији трајних решења” који је остварен у сарадњи са ЕУ и Данским 
саветом за избеглице. Према Љајићевим речима, од тада до данас изграђено је укупно 
536 стамбених јединца у 26 општина у Србији. 
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ИВАНОВИЋ: ЈОШ ИМА ШАНСИ ЗА ДИЈАЛОГ 
Данас, Датум : 6.10.2010, Страна : 4 

 
Сада све зависи од Запада, од тога да ли ће да „попусти“ Тачију или остаје при 
досадашњој политици 
 
Београд - Унутрашњополитичка ситуација на Косову не би требало да утиче на 
почетак техничког дијалога Београда и Приштине, с обзиром на то да ће у њега 
бити укључени тимови стручњака, а не политичари. Дакле, дијалог би могао 
неометано да крене и без разрешења тренутне ситуације у вези с могућим ванредним 
косовским изборима - каже за Данас Оливер Ивановић, државни секретар у 
Министарству за КиМ. 
Ивановић објашњава да, с обзиром на потребу да разговори Београда и Приштине 
почну од такозваних животних тема, попут снабдевања струјом, телекомуникација, 
повратка расељених и решавања питања несталих, „јасно је да ту није неопходно 
присуство високих званичника“. 
- Највиши званичници ће се укључивати у разговоре постепено, како дијалог буде 
одмицао ка статусним питањима. Јасно је и да ће дијалог сигурно трајати 
неколико година - оцењује Ивановић. Наш саговорник наглашава да је тренутна 
политичка ситуација на Косову компликована, али и да међународна заједница, 
односно ЕУ и САД, помно прате развој ситуације.  
Да косовске власти намеравају да одложе почетак преговора с Београдом за наредну 
годину, супротно намерама ЕУ да „дијалог о унапређењу живота људи на Косову“ буде 
покренут што пре, можда већ крајем октобра, потврђује изјава Јакупа Краснићија, в. д. 
председника Косова и првог човека косовског парламента. Потпредседник Тачијеве 
ПДК рекао је да ове године неће бити одржани ванредни избори, а да би тек нови 
сазив парламента требало да усвоји резолуцију „која ће служити као основна 
оријентација за даљи процес дијалога са Србијом“.  
Ипак, како се незванично оцењује, намере Приштине, или бар Тачијеве политичке 
опције, мање су важне од решености Запада, односно кључних чланица ЕУ, високе 
представнице Кетрин Ештон и САД, да преговори почну што пре. Сада све зависи од 
земаља Квинте, односно од њиховог става да ли ће им важније бити „конституисање 
институција у пуном капацитету“ на Косову, што је аргумент Приштине, или ће остати 
на досадашњој позицији да је апсолутни приоритет „дијалог две стране“.  
С друге стране, како је Данасу рекао извор из врха власти у Београду, који је због 
осетљивости теме захтевао анонимност, све је већа могућност да половином 2011 и у 
Србији буду расписани превремени избори. „Врх власти би врло лако могао да се 
одлучи да половином наредне године распише изборе, одмах након добијања 
кандидатуре за чланство у ЕУ. До тада би требало да буде окончана и продаја 
Телекома. Борис Тадић би тада могао да изађе пред бираче и да каже да је испунио сва 
обећања, од укидања виза до добијања кандидатуре. Неће имати проблем да тражи 
мандат и да уведе грађане Србије у Унију“, закључује наш саговорник. 
 
 

КАДА ЋЕ СЕ РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИЦА ИЗ СЛОВЕНИЈЕ 
Данас, Датум : 6.10.2010, Страна : 8 

 
Приликом напада Словеније на бившу ЈНА, и разбијања бивше СФРЈ 1990. 
године, из Словеније је протјерано или избјегло око двадесет и двије хиљаде Срба 
који су тамо радили и живјели. 
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Тек 24. 7. 2010. године у Словенији је ступио на снагу ретроактивни закон о 
прогнаним и избјеглим Србима из Словеније. По нашој евиденцији у Србији има 
око једанаест и пол хиљада избјеглица и прогнаника Срба из Словеније. Због тога 
смо у неколико наврата звали Амбасаду Словеније у Београду, и питали да ли је 
Амбасада добила инструкције о спровођењу тог закона. Сваки пута смо добили одговор 
да још нису добили инструкције о спровођењу тог закона. 
У последње вријеме када назовемо Амбасаду Словеније на број 303-84-71 (правна 
служба) шаљу нас на неке телефоне Телекома Србије. И док словеначка амбасада ћути, 
избјеглице и прогнаници у Србији трпе јер не могу да реше своје породичне, 
имовинско-правне и пензионе проблеме и остваре лична права која су својим радом 
стекли у Словенији прије овог лудог рата.  
Наше удружење је сазнало из других извора да је прије извјесног времена словеначка 
амбасада добила инструкције од своје владе о спровођењу закона о повратку Срба 
прогнаних и избјеглих из Словеније, али то не даје у средства информисања. 
Вјероватно желе да се што мањи број избјеглица и прогнаника Срба из Словеније врати 
у Словенију. 
Удружење избјеглица и прогнаника у Србији ПОЗИВА све избјеглице и прогнане из 
Словеније, а који се налазе у Републици Српској, да траже од Амбасаде Словеније у 
Београду рјешавање својих породичних, имовинско-правних и пензионих проблема.  
 
Проф. др Милорад Муратовић председник Удружења избеглица и прогнаних у Србији 
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