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ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
РАШКА - На последњој седници општинског већа формиран је Савет за 
миграције  
општине Рашка. Ово тело ће радити на изради локалног акционог плана за  
побољшање положаја избеглих и расељених са подручја ове општине. Приоритет  
је трајно решавање стамбеног питања избеглих и њихова интеграција у локалну  
заједницу. 
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КНИНСКА СПОМЕН - ПЛОЧА 
 
ХРВАТСКИ МУП И ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
 
ЗАГРЕБ - Иницијатива младих за људска права у Хрватској, која је 5. августа  
поставила спомен-плочу на подручју Книна чиме је одата почаст и пружено  
извињење цивилним жртвама акције “Олуја”, односно српским избеглицама,  
затражила је објашњење од хрватског МУП о томе ко је и по којим законским  
прописима одлучио да се покрене испитивање активиста Иницијативе. 
- Сумњамо да се у овом догађају крије покушај политичког застрашивања  
активиста за људска права, каже се у саопштењу и наводи да су припадници  
криминалистичке полиције на кућној адреси тражили координатора 
Иницијативе. 
- Знамо да је једино Комунална служба у Книну реаговала на прекршај који смо  
направили јер смо поставили спомен-плочу без дозволе надлежних институција,  
истиче се у саопштењу и додаје да је Иницијатива још 5. августа јавно  
саопштила да је спомен-плочу поставила без одговарајуће дозволе, јер је није  
успела испословати. Поставља се питање како то да криминалистичка полиција  
интервенише у случају комуналног прекршаја! 
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ДЕБАТА: ШТА С РЕЗОЛУЦИЈОМ У ЊУЈОРКУ, А ШТА ПОСЛЕ 
 
Радослав Стојановић, стручњак за међународно право 
``Консултовати се са ЕУ, држати проблем у УН`` 
 
Слободан Самарџић, потпредседник ДСС 
``Корак по корак до капитулације у Бриселу`` 
 
- Предстојећа седница ГС УН није пресудна, јер се том резолуцијом неће решити  
што до сада није решено. Генерална скупштина мора да одговори на мишљење  
Међународног суда правде, јер га је она и поставила, а не Србија. Зато сматрам  
да је предлог српске резолуције био непотребан, поготово што је поднет без  
консултација с међународним факторима. Највише што у овој ситуацији очекујем  
јесте да Генерална скупштина својом резолуцијом препоручи преговоре, а било би  
добро и да наведе о којим питањима да се преговара.  
- Лично, више бих волео да се косовско питање реши у УН и да Савет безбедности  
донесе одлуку о томе, јер резолуција Генералне скупштине, чак и да донесе нешто  
ново, није обавезујућа за државе, за разлику од одлука Савета безбедности. УН  
су форум који у светским размерама решава ствари. С обзиром на то да води  
рачуна о светским проблемима, очекујем да би се у УН донело решење за Косово  
које би нама највише одговарало. Генерална скупштина и УН би се руководиле  
проблемима који могу да проистекну из косовског преседана, пошто таквих  
случајева има широм света. Водиле би рачуна да одлука или било какво решење  
донето у оквиру УН буде у склопу светских односа, што је за нас боље него да  
се све сведе на Косово. Што се тиче ЕУ, од почетка је направљена грешка што је  
Београд, ако је Брисел већ нудио некакво консултовање, унилатерално поднео  
резолуцију. Мада, никад није касно.  
- Постоји још једно питање које би морало да се решава ако се сматра да је  
независност Косова завршена прича. То је питање граница између тог независног  
Косова и остатка Србије - где ће та граница да иде. У том погледу и данас видим  
могућност да се северно КиМ, ако би се граница поставила на Ибру, постави у нов  
положај у односу на садашње стање.     
- Бојим се да су битни и пресудни кораци већ иза нас. Како ствари иду, ова ће  
Генерална скупштина представљати затварање косовског питања у УН. 
Пристанком на ублажавање ионако разводњене резолуције Србија пристаје на диктат 
западних сила у вези с фактичким признањем Косова. И сама одлука српских власти да 
ово питање преместе са Савета безбедности на Генералну скупштину представља увод  
у капитулацију. Последњих недеља присуствовали смо припреми унутрашње сцене  
на овакав пораз. Све је деловало као да у Србији сви једва чекамо да се  
отарасимо те море. 
- За тренутну политику западних сила према Србији, ово није искључујуће. План  
је да Србија са ЕУ докраја разводни резолуцију, да се она прихвати великом  
већином у Генералној скупштини и да се онда тотално пребаци на ЕУ. Шта би после  
тога УН уопште радиле на том питању? Оно са чим би Србија пред делом бирачког  
тела могла да оправда овакву предају Косова и Метохије, биће у рукама ЕУ. То је  



напредовање у процесу придруживања. Али, тога неће бити ни после предаје  
Косова. ЕУ ће се вратити на “класичне” услове које Србија за догледно време  
неће моћи да испуни.  
- То је оно о чему ће се у ЕУ још неко време причати. Али, последњих десет  
година деловања Уније на Косову и поводом Косова говори нам о томе да је она  
неспособна и невољна да се ухвати у коштац и с најнижим нивоом овог питања.  
Ако десетине судија и хиљаде полицајаца и војника из њених држава чланица  
нису могли да реше елементарно питање враћања Србима узурпиране имовине, ако  
њени представници на терену десет година мирно посматрају најбруталнија  
кршења људских права, ако се за то време у Покрајину није вратило ни три  
одсто прогнаника, ако је у области економске обнове Косова којом је директно  
руководила ЕУ долазило до таквих подбачаја, шта очекивати надаље када се  
Србија као држава сасвим повуче с Косова и Метохије. 
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НОВИ СТАНОВИ 
 
БЛАЦЕ - У насељу Илићи у Блацу јуче су завршени грађевински радови на згради  
намењеној избеглицама из Хрватске и расељеним с Космета. Према речима 
Небојше Милосављевића, председника Општине, изградњу зграде са дванаест 
станова финансирала је немачка невладина организација АСБ, а вредност радова 
је око 200.000 евра. 
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НА КОНВЕНЦИЈИ СОЦИЈАЛИСТА У РС 
 
Дачић и Кркобабић 
 
БАЊАЛУКА - Конвенција Социјалистичке партије Републике Српске и Партије  
уједињених пензионера биће одржана у недељу у Бањалуци, а присуствоваће јој  
и лидери СПС и ПУПС Ивица Дачић и Јован Кркобабић. 
Председник СП РС Петар Ђокић рекао је јуче да би за РС и њене грађане најбоље  
било да победе кандидати владајуће коалиције за председника РС и члана  
Председништва БиХ Милорад Додик и Небојша Радмановић, додајући да ће кампању  
социјалиста и ПУП пред опште изборе 3. октобра водити под геслом „Правда за  
све“. 
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ДВАДЕСЕТ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
 
ПОЖАРЕВАЦ - У близини градске болнице почели су радови на изградњи 
монтажног објекта са 20 стамбених јединица, у којима ће живети избегла и 
расељена лица из „картон насеља". Уговор за изградњу потписан је у мају ове 
године, између града Пожаревца, Републичког комесаријата за избеглице и 
немачке хуманитарне организације АСБ. Пројекат финансира ЕУ, укупна 
вредност радова је 288.000 евра. 
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РУСИЈА УПОЗОРАВА ОЕБС НА СИТУАЦИЈУ НА КОСОВУ 
 
Беч - Мисија ОЕБС у српској покрајини Косово треба да обрати посебну пажњу на  
ситуацију с повратком избеглих и јасније реагује на изражавање међуетничке  
нетрпељивости и провокације албанских екстремиста, усмерених на  
дестабилизацију ситуације у Покрајини и потискивање српског становништва,  
изјавио је стални представник Русије при ОЕБС Анвар Азимов. Он је на седници  
Сталног савета ОЕБС у Бечу рекао да су успостављање стабилности и  
безбедности, решавање питања осигурања права неалбанских националних  
заједница, очување српског културног и верског наслеђа и успостављање  
процеса стабилног повратка избеглих и расељених, кључни задаци утврђени у  
Резолуцији 1244 СБ УН.  Тањуг 
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ПОВРАТАК НА КИМ 
 
ОЕБС 
 
Мисија ОЕБС на Косову треба да обрати посебну пажњу на ситуацију са 
повратком избеглих и јасније реагује на изражавање међуетничке нетрпељивости 
и потискивање српског становништва, изјавио је Анвар Азимов, стални 
представник Русије при ОЕБС-у.  
 
 
Датум : 4.9.2010 
Новина : Курир 
Страна : 3 
 
БРИГА О ИЗБЕГЛИМА 
 
БЕЧ - Мисија ОЕБС у српској покрајини Косово треба да обрати посебну пажњу 
на ситуацију с повратком избеглих и јасније реагује на изражавање међуетничке  
нетрпељивости и провокације албанских екстремиста, усмерених на  
дестабилизацију ситуације у покрајини и потискивање српског становништва,  
изјавио је стални представник Русије при ОЕБС Анвар Азимов. 
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НОВА „ОЛУЈА“ 
 
Даница Ћурувија новинар 
 
За који дан ће се навршити 17 година од хрватске акције „Медачки џеп“, у којој  
је 9. септембра 1993. код Госпића сравњено са земљом неколико српских места.  
У Србији ће бити одржан још један парастос за 88 побијених Срба, док ће се у  
Хрватској служити „мисе захвалнице за погинуле бранитеље“. 
За то време, Хрватска ту исту српску земљу, коју су „домољуби“ спалили у свом  
крвавом походу, претвара у ловишта. Као и скоро цело подручје Српске Крајине,  
из које је у „Олуји“ протерано 200.000 Срба. Уз то су по српским местима  
поставили табле са ознаком у којима неупућене обавештавају да се налазе у зони  
„ловишта на дивљач“. 
Табле су постављене и дуж аутопута ка Јадранском мору, па туристи у „лијепој  
њиховој“, осим брчкања на мору, успут могу да нађу и додатну „забаву“.  
Хрватска се новим законом побринула да Србима на перфидан начин одузме 
вековна огњишта. Наиме, новим „уредбама“ се предвиђа да ће свако необрађено 
земљиште или плац бити привремено одузети и дати на коришћење другом лицу, 
за шта ће прави власници добијати неку симболичну накнаду. У супротном, 
власници ће морати да плате огромне казне, и то за исте оне куће које су им 
порушене у „Олуји“, а које им хрватска држава није обновила ни после 15 година. 
Хрватска држава ће свој буџет попуњавати наплатом казни од оних Срба који не  
живе на адресама наведеним у „њиховим“ личним картама. Новим законом о  
пребивалишту, предвиђа се да „онај ко не живи на назначеној адреси“ мора да  
плати од 3.000 до 5.000 куна. У преводу од 400 до 680 евра. Све то треба  
помножити са десетинама хиљада хрватских докумената, које избегли Срби још  
имају. Комшијама, очито, добро иде математика. 
Ћуте о томе српске власти. Важно је да је топ тема српско-хрватских односа  
међусобно изручење криминалаца крвавих руку. Оних 200.000 избеглих нико и не  
помиње. Осим на парастосима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Датум : 5.9.2010 
Новина : Блиц 
Страна : 9 
 
СРБИ НЕ ОДУСТАЈУ ОД СТАНОВА 
 
Откуп станова из Програма владе Хрватске за стамбено збрињавање није и 
никако  
не може да буде, замена за узурпирана станарска права и другу имовину избеглих  
Срба, изјавио је председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из  
Хрватске Милојко Будимир. 
 
Спремност власти у Загребу да омогући повратницима откуп станова из тог  
програма, Будимир је оценио као "нови маневар којим настоје да уклоне једну од  
последњих препрека за пријем у ЕУ, а да при том избегну обавезе према изгнаним  
Србима". Представници хрватских власти и Самосталне демократске српске 
странке постигли су недавно договор о откупу станова из Програма стамбеног  
збрињавања, а преговори о условима откупа су у току. 
"Откуп станова може бити решење за оне који су прихватили Програм стамбеног  
збрињавања, али никако замена за незаконито одузета станарска права",  
нагласио је он. Он је подсетио да је "Хрватска једина република бивше СФРЈ која  
је својим држављанима српске националности одузела станарска права, што је  
било у функцији спречавања повратка и етничког чишћења".  
Будимир је апеловао на МЗ "да Хрватској не дозволи улазак у ЕУ, док не испуни  
обавезе из Поглавља 23. које се односе на поштовање стандарда у области  
правосуђа и људских права". "То подразумева да Хрватска Србима врати станарска  
права и омогући откуп станова под истим условима као и осталим хрватским  
држављанима, или да омогући реституцију и новчано обештећење", објаснио је он. 
Он је навео да је "за разлику од БиХ, у Хрватској Сабор донео одлуку да се  
избеглим Србима одузму станарска права на основу закона бивше СФРЈ по коме  
носилац губи станарско право ако у стану не борави дуже од шест месеци".  
 
 
Датум : 5.9.2010 
Новина : Курир 
Страна : 6 
 
НЕЋЕМО ОДУСТАТИ ОД СТАНОВА 
 
Милојко Будимир 
 
БЕОГРАД - Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из  
Хрватске Милојко Будимир упозорио је јуче да откуп станова из Програма владе  
Хрватске за стамбено збрињавање није и никако не може да буде замена за  
узурпирана станарска права и другу имовину избеглих Срба. 
Спремност власти у Загребу да омогући повратницима откуп станова из тог  
програма Будимир је оценио као „нови маневар којим настоје да уклоне једну од  
последњих препрека за пријем у Европску унију, а да при том избегну обавезе  
према изгнаним Србима“. 
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РАТ ТРАЈЕ ЗА НЕСТАЛЕ 
 
ДЕЦЕНИЈУ ОД КРАЈА ПОСЛЕДЊЕГ СУКОБА, 15.000 ОСОБА ЈОШ ЈЕ БЕЗ 
ГРОБА И АДРЕСЕ 
 
Хрватска још споро открива судбину више од 2.400 особа 
 
Раде Драговић 
 
РАТОВИ на простору бивше Југославије, иако је последњи од њих завршен пре  
деценију, још трају за готово 50.000 људи са ових простора. Отприлике толико  
је чланова породица који годинама траже најмање 15.000 својих најмилијих који  
су нестали у ратним сукобима у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову и  
Метохији. 
Овом брзином, судбина несталих из БиХ биће утврђена тек за 11 година, док ће  
све жртве рата на Косову и Метохији добити вечни спокој за најмање - две  
деценије. 
Хрватска је посебан случај - на вратима ЕУ још носи терет најмање 2.400 особа  
без гроба и адресе, а процењује се да је тамни списак дужи за још најмање  
1.000 особа. Већина несталих су Срби настрадали у таласима “Бљеска” и “Олује”. 
Како се недавно чуло, приликом обележавања Међународног дана несталих,  
одговорност ове државе је највећа, јер је већина локација гробних места у  
Хрватској - позната. Неизвесно је, међутим, када ће у овој земљи сазрети  
политичка воља да се реши питање несталих. 
Саво Штрбац, председник Документационо-информативног центра “Веритас”,  
објашњава да су хрватске власти последњих година процес откривања несталих  
свесно одуговлачиле и избегавале. 
- Евиденције несталих су различите - указује Штрбац. - “Веритас” располаже  
податком од око 630 регистрованих гробних места, при чему је највише података  
добијено управо од Хрвата. Неке од локација су Слуњ, Шаш, Глина, Горње и  
Доње Селиште... На евиденцији Међународног комитета Црквеног крста је око 
350 гробница, док су Хрвати утврдили око 300 места. У Хрватској је до сада 
ексхумирано укупно око 900 тела жртава, 600 је и идентификовано. 
Како објашњавају у удружењима несталих, хрватска страна је као најчешћи  
разлог за одуговлачење потезала недостатак капацитета за смештај ископаних  
тела која чекају идентификацију, што је процес који може да траје и годинама.  
Тако и данас у мртвачницима у Загребу чека око 300 посмртних остатака за које  
је непознато коме припадају. 
Поред тога, Срби из Хрватске истичу и да је питање несталих у “Олуји” везано  
за процес у Хагу генералима Готовини, Чермаку и Маркачу. У прилог томе наводе  
да је поступак против њих окончан на основу 300 ексхумираних жртава, иако се  
настрадали броје - хиљадама. 
- Надамо се да Хрватској неће бити омогућен приступ ЕУ док не реши питање  
несталих особа - каже Штрбац. - Црвеном крсту и Међународној комисији за  



нестала лица добро су познате све околности расветљавања судбине несталих  
особа и очекујемо да међународна заједница дигне глас због одуговлачења. 
Иако су бројке другачије, ситуација је слична и у БиХ и на Космету, с тим што  
је локација великог броја масовних гробница и даље непозната. Примера ради,  
власти у Сарајеву не желе да потпишу међудржавни споразум о сарадњи. Због 
тога већ 10 година није могуће решити судбину 103 војника - држављанина Србије 
- који су побијени у колонама приликом мирног повлачења ЈНА. 
У Међународном комитету Црвеног крста решење виде у сарадњи влада и размени  
свих расположивих информација. 
- Државе западног Балкана морају да започну свеобухватну потрагу за  
информацијама о судбини несталих - каже Пол-Анри Арни, шеф регионалне  
делегације МКЦК. - То укључује коришћење свих докумената из полицијских,  
војних и судских архива које могу помоћи откривању масовних гробница... 
 
Антрфиле : РЕШЕНО 1.200 СЛУЧАЈЕВА 
 
ПРЕМА подацима Комисије за нестала лица Владе Србије, у централној Србији до  
данас је извршено 1.425 ексхумација, а идентификовано више од 1.100 тела  
жртава. Наша земља решила је укупно више од 1.200 случајева несталих. 
- Нема аргумената ни оправдања због чега нема ексхумација на познатим гробним  
местима у Хрватској и што многе масовне гробнице још нису евидентиране - каже  
Вељко Одаловић, шеф владине Комисије. 
Прошле године у Хрватској су ексхумиране само две гробнице. У њима је нађено  
46 посмртних остатака. 
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ИЗБЕГЛИЧКИ АПЕЛ БУДУЋОЈ ЧЛАНИЦИ 
 
Срби из Хрватске и даље потражују око 40.000 одузетих станарских права 
 
Милојко Будимир* 
 
До краја ове године најављено је одржавање донаторске конференције на којој  
би требало да буде основан међународни хуманитарни фонд за стамбено  
збрињавање српских избеглица из Хрватске. На овај начин судбина избеглих и  
прогнаних Срба из Хрватске престала би да буде политичко питање које блокира  
преговоре за улазак ове државе у Европску унију. Од потенцијалних донатора –  
САД, Европске комисије и УНХЦР-а – очекује се да се у тај фонд прикупи око 100  
милиона евра. 
Хрватска на разне начине покушава да заобиђе потписане билатералне и  
међународне споразуме на штету својих држављана српске националности. Она је  
најпре потписала Споразум о нормализацији односа са СРЈ (август 1996), затим  
Бечки споразум о сукцесији (јун 2001) и Сарајевску декларацију (јануар 2005), и  
ништа није учинила да испуни преузете обавезе и поништи дискриминишуће 
законе  
на основу којих је избеглим Србима одузела имовину, станарска и друга права. На  
министарској конференцији која је у марту 2010. године одржана у Београду  
закључено је да се брже крене у реализацију договореног. Уместо тога сведоци  
смо да је Хрватска ових дана понудила само могућност откупа за станове који су  
додељени према Програму стамбеног збрињавања и најавила могућност увођења  
новог термина за тај програм на „подручјима изван државне скрби“ (изван  
Крајине). 
Избегли Срби из Хрватске годинама указују на то да је Хрватска једина од свих  
република СФРЈ одузела својим држављанима станарско право, што је допринело  
спречавању повратка и етничком чишћењу. Програм стамбеног збрињавања који  
је донела влада Хрватске никако не може бити замена за одузета станарска права.  
Хрватска је овај програм очигледно донела да би заварала међународну заједницу  
и изиграла потписане билатералне и међународне уговоре. Слабо интересовање за  
тај програм довољно говори о његовој сврсисходности. 
Срби из Хрватске потражују око 40.000 одузетих станарских права и очекују да  
институције у Србији које су задужене за ову област заштите њихове интересе.  



Исто тако очекују и од међународне заједнице да пријем Хрватске у чланство ЕУ  
буде условљен поглављем 23 („правосуђе и људска права“) и да изврши  
натуралну или новчану реституцију бившим носиоцима станарског права. 
Уколико се овај проблем не реши на задовољавајући начин Срби из Хрватске неће се 
моћи вратити ни интегрисати у новој средини.  
Најаве које долазе са хрватске стране у којима, нажалост, учествују и представници 
Срба само су у функцији скидања одговорности са хрватске државе у циљу 
приближавања ЕУ. Иначе, свакоме је јасно да је наведених 100 милиона евра износ 
који ни издалека не може задовољити потребе избеглих и прогнаних Срба чија се 
имовина у Хрватској процењује на око 30 милијарди евра. Зато сада хрватска 
дипломатија ликује јер сматра да је тако успела да реши и последњи проблем који је 
стајао на путу ове земље ка ЕУ, а на штету дела својих држављана. 
Зато мислимо да је ово последњи моменат у коме је још могуће утицати на пријем  
Хрватске у Европску унију позивањем на права избеглих Срба, јер када до тога  
дође мале су шансе да се ситуација поправи. А без правичног решења ових  
проблема не може бити ни трајног мира, стабилности и поверења у региону. 
*Генерални секретар Удружења Срба из Хрватске 
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ПУПОВАЦ: УСЕЛИЛИ РОМЕ ДА СЕ СРБИ НЕ БИ ВРАТИЛИ 
 
ЗАГРЕБ: Представник Срба у Хрватском сабору Милорад Пуповац сматра да су  
општина Земуник и начелник Јосип Маруш ић кренули погрешним и нелегалним 
путем кад су од власника српских кућа порушених у рату одлучили да затраже 
сагласност и пуномоћ да из њих избаце повремено насељене Роме који на том 
подручју прикупљају отпад за рециклажу. У недељу је у Земунику одржан протест 
против Рома. 
"То се на такав начин не може радити. Као посланик и члан саборског Одбора за  
људска права и права националних мањина, знам да такав поступак није законит.  
Ако власници тих кућа, дакле, од рата расељени Срби, затраже деложацију из  
своје имовине, онда је у надлежности полиције да то учини", каже Пуповац и  
додаје да су му познате изјаве дела ромске заједнице у задарском залеђу која  
тврди да су 1997. године пуштени да користе, па и населе се у порушеним и  
празним српским кућама како би се отежао повратак Срба. 
"Нажалост, те су тврдње тачне и основане. И то не само на задарском подручју,  
него и на карловачком, личком и неким другим подручјима Хрватске су власти  
толерисале или усмеравале Роме у простор где су Срби живели, у њихове  
напуштене куће. Још пре пет-шест година из задарског залеђа, па и Земуника  
Горњег, добивали смо притужбе да Роми додатно девастирају имовину Срба. 
"Обратили смо се државним властима, па и Уреду за избјеглице, али ништа нисмо  
могли постићи. Не могу категорички да тврдим да су сви случајеви где су Роми  
или било тко други заузели напуштене српске куће подстакнути или усмеравани од  
стране локалних власти, али политика је у добром делу таквих случајева умешала  
прсте", сматра Милорад Пуповац и наводи случај општине Крњак с карловачког  
подручја, где су у напуштене српске куће насељавани Роми, али чак и неки  
мисионари из Јужне Америке. Као члан саборског Одбора за људска права и права  
националних мањина, Пуповац се противи и даљем заоштравању ситуације према  



Ромима који на том подруч ју и нису трајно насељени, него углавном од пролећа  
до јесени скупљају метале и други отпад с подручја Задарске жупаније, продају  
га и од тога живе. 
Пуповац је саветовао чланове СДСС-а у Опшинском већу Земуника да разговарају с  
начелником Јосипом Марушићем и да се обуставе демонстрације против Рома,  
односно њихове колективне деложације с подручја Земуника. 
"Није потребна кампања против Рома, него разматрање сваког појединачног  
случаја и поступање према важећим хрватским законима, које треба једнако  
примењивати према свим грађанима", нагласио је Пуповац. (Слободна 
Далмација) 
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СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ 
 
ВРАЊЕ - Двадесет породица, углавном избеглица из Хрватске и са Косова, као и  
социјално угрожених из Врања, добило је јуче кључеве нових станова. Изградњу  
станова финансирала је Европска унија. Зграда је коштала 35 милиона динара, а  
општина Врање је са 8,5 милиона уредила грађевинско земљиште, обезбедила  
документацију и платила пратећу инфраструктуру. 
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ПОМОЋ ЗА 26 ПОРОДИЦА 
 
ТРИ МИЛИОНА УЛОЖЕНО У САНАЦИЈУ ИЗБЕГЛИЧКИХ КУЋА 
 
ВРБАС: Комесаријат за избеглице Републике Србије доделио је општини Врбас 2,6  
милиона динара за помоћ расељеним и избеглим лицима кроз куповину 
грађевинског материјала. На ову суму локална самоуправа издвојила је још око 
10 одсто, тако да је избеглим и расељеним лицима, кроз грађевински материјал, 
додељено три милиона динара. 
Помоћ је добило 26 породица. Уз ову помоћ, пет породица добило је по 150.000  
динара за економско оснаживање и осамостаљивање. И ову суму обезбедио је  
Комесаријат за избеглице Републике Србије. Ово није крај помоћи овој 
категорији становниш тва јер ће Општинска комисија ускоро расписати конкурс 
за додељивање још 15 пакета помоћи у циљу економског оснаживања и  
осамостаљивања - рекла је чланица Општинског већа задужена за социјална  
питања Радмила Мусић. 
Она је додала да ће у најкраћем року бити окончан поступак доделе сеоских кућа  
расељеним и избеглим породицама, чим буде завршено оцењивање пристиглих  
пријава. На помоћи се у име расељених и избеглих захвалио Драган Вујовић, који  
је истакао да је угроженим породицама свака врста помоћи добро дошла. 
Захваљујем се локалној самоуправи и Комесаријату за избеглице који су имали  
разумевања за наше проблеме. Помоћ ће бити наменски потрошена, за адаптацију  
објеката у којим живимо - рекао је Вујовић. 
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ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ СВУДА ИСТИ  
 
После протеста против Рома у Земунику код Задра  
 
Начелник општине Земуник Јосип Марушић позвао је Роме да се врате одакле су  
дошли јер мештани не могу да се помире са загађењем околине, а институције  
правне државе позвао да спрече бесправно коришћење туђе имовине и загађивање  
околине  
  
Ненад Јовановић, Тањуг  
 
Задар 
Питање Рома који на подручју општине Земуник код Задра скупљају отпад и  
стварају велике депоније у селима и даље је један од разлога напетости на  
подручју општине. Медији су известили да се око сто мештана Земуника у суботу  
окупило на протесту да би јавност упозорили на проблеме које им стварају  
досељени Роми. При томе су нагласили да протест нема никакве везе с расизмом,  
већ да само покушавају да укажу на загађење околине и учестале проблеме које  
мештани имају с досељеним Ромима.  
Начелник општине Земуник Јосип Марушић позвао је Роме да се врате одакле су  
дошли јер мештани не могу да се помире са загађењем околине, а институције  
правне државе позвао да спрече бесправно коришћење туђе имовине и загађивање  
околне. Становници Земуника се жале да Роми гомилају велике количине отпада и  
бесправно пале пластику и гуме чиме угрожавају здравље становништва, али и  
своје деце. Тврде да Роми често изазивају нереде, а оптужују их и да су заузели  
неколико кућа у власништву српских избеглица, што онемогућава њихов 
повратак.  
Да избегну сукобе, Роми су се за време протеста, који је протекао без инцидената, 
склонили из кућа у којима живе.  
Посланик и потпредседник Самосталне демократске српске странке Милорад 
Пуповац сматра да су општина и њен начелник Јосип Марушић кренули 
погрешним и нелегалним путем када су од власника српских кућа срушених у 
рату одлучили да затраже сагласност и пуномоћ да из њих избаце привремено 
насељене Роме. „Како би онемогућиле повратак Срба, хрватске власти толерисале 
су или усмеравале Роме у простор где су Срби живели и у њихове напуштене 
куће“, рекао је Пуповац медијима, истичући да као посланик у Сабору и члан 
саборског Одбора за људска права и права националних мањина зна да такав поступак 
није законит.  
„Ако власници тих кућа, односно Срби који су те куће напустили у рату, затраже  
деложацију из њихове имовине, онда је у надлежности полиције да то учини“,  
рекао је Пуповац и додао да је упознат са изјавама дела ромске заједнице у  
околини Задра која тврди да су 1997. пуштени да користе, па и да се населе у  
порушене и празне српске куће да би се отежао повратак Срба. Пуповац је  
нагласио да су те изјаве тачне и истините јер се то види, не само на задарском,  
већ и на подручју Кордуна око Карловца, Лике и других подручја на којима су  
хрватске власти толерисале или усмеравале Роме у простор где су Срби живели.  



Он је навео да не може категорички да тврди да су локалне власти у свим  
случајевима подстицале Роме да запоседну српске куће, али да је „политика у  
добром делу таквих случајева имала умешане прсте“. Пуповац је упозорио да  
међуетнички осетљивим подручјима не треба додатна димензија етничког и 
расног заоштравања ситуације према Ромима, који тамо нису трајно насељени. 
 
 
Датум : 7.9.2010 
Новина : Ало! 
Страна : 4 
 
СРБИ И ХРВАТИ У ЗАДРУ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ РОМА 
 
У општини Земуник код Задра јуче су први пут после рата заједно протестовали  
Срби и Хрвати, а против масовног насељавања Рома. 
Историјски тренутак за овај крај свакако је био, како преноси хрватски „Јутарњи 
лист“, аплауз којим је у више наврата прекидан говор српског повратника 
Николе Трзина, који је такође демантовао и тврдње Милорада Пуповца да 
насељавани у српске куће. Окупљени су немају ништа против Рома, али да „не 
смећу“. 
 
 
Датум : 7.9.2010 
Новина : Курир 
Страна : 5 
Аутор : МИЛАН ДОБРОМИРОВИЋ 
 
СЛОЖНА БРАЋА 
 
Роми који су нелегално усељени у српске куће у хрватској општини Земуник  
ујединили Србе повратнике и Хрвате, који од њих захтевају да се иселе  
 
БЕОГРАД - Роми ујединили Србе и Хрвате! 
Нелегалним усељењем у српске куће у хрватској општини Земуник код Задра,  
локални Роми успели су да помире Србе и Хрвате, који су заједно организовали  
протест против њих. 
Окупљени Срби повратници и Хрвати нагласили су, додуше, да немају ништа 
против Рома, већ против великог ђубрета и нереда који праве. Протест је 
протекао без инцидената, али су се Роми, за сваки случај, склонили из кућа. 
- Немамо ништа против Рома, али имамо против оног што раде по Земунику. Они су  
грађани као и сви други, али начин њиховог живота је у потпуној супротности с  
нашим - рекао је начелник општине Земуник Јосип Марушић. 
Окупљенима се обратио и српски повратник Никола Трзин, чији је говор неколико  
пута био прекидан аплаузом. 
- Нисмо дошли да политизујемо. Многе куће су обновљене, а људи који су се  
вратили свакодневно живе у смећу и окружењу какво није достојно човека -  
поручио је Трзин. 
Лидер СДСС у Хрватској Војислав Станимировић за Курир каже да није пратио 
овај догађај, али да не би ишао тако далеко и повезивао га с братским окупљањем. 
- Сваки грађанин има право на своју имовину, а српска се стално узурпира.  



Мислим да су и Хрвати то схватили, али да се плаше да се нешто слично не догоди  
и њима. Зато су се удружили. Не верујем да је то нека претерана љубав, али  
добро је што заједно решавају проблеме - закључује Станимировић. 
 
Антрфиле : Пуповац: Хрватска власт толерисала 
 
Представник српске мањине у хрватском Сабору Милорад Пуповац изјавио је да 
је начелник Јосип Марушић кренуо погрешним путем када је од власника 
српских кућа одлучио да затражи сагласност и пуномоћ да из њих избаце 
привремено насељене Роме. 
- Како би онемогућиле повратак Срба, хрватске власти толерисале су или  
усмеравале Роме у простор где су Срби живели и у њихове напуштене куће. Ако  
власници тих кућа - Срби који су те куће напустили у рату, затраже деложацију  
из њихове имовине, онда је у надлежности полиције да то учини - каже Пуповац. 
 
 
Датум : 7.9.2010 
Новина : Данас 
Страна : 11 
Аутор : М. МИТРОВИЋ 
 
ХРВАТСКА НЕСПРЕМНА ЗА МАСОВАН ПОВРАТАК СРБА 
 
Протест против Рома у Далмацији сведочанство о нерешеним станарским 
правима прогнаних 
 
АКТУЕЛНО 
 
Загреб, Београд - На протесту мештана Земуника Горњег код Задра одржаном у  
недељу затражено је исељавање Рома из тог места због тога што је, како је  
рекао начелник Општине Јосип Марушић ,“начин њиховог живота у потпуној  
супротности с нашим“. Марушић је рекао да мештани немају ништа против Рома, 
те да желе мирно решење, али да имају „против онога што раде по Земунику“. 
- Ми не терамо Роме. Не видим овде паралелу с догађањима у Француској. Ми  
једноставно желимо да они оду - нагласио је Марушић и још навео да „ти исти  
Роми у северним крајевима Хрватске имају своје куће и нису бескућници те да  
немају право запоседати туђу имовину и бити изнад хрватских закона“. 
Док је функционер Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац,  
коментаришући протест, изјавио да су хрватске власти толерисале или усмеравале  
Роме да се уселе у порушене и празне српске куће на задарском, личком,  
карловачком и другим подручјима Хрватске како би се отежао повратак Срба,  
хрватски медији пишу о „повијесном тренутку“ наводног уједињења Срба и Хрвата  
против Рома. За „историјски чин“, према писању Слободне Далмације и Јутарњег  
листа, заслужан је српски повратник Никола Трзин којем су демонстранти у  
Земунику Горњем аплаудирали, пошто је рекао да Пуповац не говори истину. 
Саво Штрбац, директор Документационо - информационог центра „Веритас“ је  
мишљења да Роми који живе у кућама које су припадале Србима сами по себи 
нису проблем, већ је то што Хрватска, како наводи, генерално још није спремна да 
се суочи са масовнијим повратком Срба.   
- Проблем је ускраћивање станова Србима који су у њима некада живели. Велики  



број Срба се не враћа јер се, према програму стамбеног збрињавања, станови не  
могу откупити. Од 2004. када је програм покренут вратило се свега 1.038 Срба.  
За повратак се јавило више од 4.000 људи, али многи су одустали баш зато што  
нису могли да откупе станове - каже Штрбац за Данас.  
Владајући ХДЗ и њен коалициони партнер СДСС постигли су средином августа,  
према речима вицепремијера Хрватске Слободана Узелца, политички договор око  
тога да се српским повратницима омогући откуп станова у којима данас бораве 
као подстанари. Реч је, према писању хрватских медија, о становима око 4.500  
повратника. Договор још није озваничен кроз закон. 
Саво Штрбац истиче да би кроз овај договор и најављену донаторску 
конференцију могао да буде решен проблем мањег дела Срба повратника, јер пре 
рата они су у Хрватској имали више од 40.000 станова. Званичници ЕУ, подсећа 
Штрбац, упозорили су да у преговорима са Хрватском неће затварати поглавље 
правосуђа и основних права док се не реше права Срба, али, према његовим речима, 
ставови временом омекшају, као што су УНХЦР и ОЕБС прихватили програм 
стамбеног збрињавања без права откупа, мада су најпре били против. 
 
Антрфиле : Ко су пожељне комшије 
 
- Домаћи Хрвати због разлика у начину живота не прихватају ни Хрвате из других  
крајева, а камоли Роме - каже Саво Штрбац. Као пример наводи тешко  
успостављање комуникације између Хрвата староседелаца у Далмацији и оних 
који су после избијања сукоба у бившој Југославији дошли из Јањева, са Косова, 
те између Славонаца и Хрвата који су избегли из Хртковаца или из Босанске 
крајине. Из такве перспективе, „домаћи Срби“ су често далеко пожељније 
комшије. 
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Датум : 8.9.2010 
Новина : Блиц 
Страна : 6 
 
ИН 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
Интервенисаће наредних дана на тржишту са 5.000 тона уља које ће коштати 120  
динара 
ВЛАСТИ У ВРАЊУ 
У сарадњи с ЕУ, УНХЦР и Комесаријатом за избеглице обезбедиле су станове за 20  
избегличких породица 
ВЕСЕЛИН ЈЕВРОСИМОВИЋ 
„Комтрејд“ поново организује Фабрику знања, манифестацију посвећену  
информативним технологијама 
 
 
Датум : 8.9.2010 
Новина : Правда 
Страна : 18 
Аутор : Д.А. 
 
ОТКУП СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТВА 
 
КРАГУЈЕВАЦ – У колективним центрима за избегла и расељена лица на подручју  
Шумадијског округа врши се анкетирање о заинтересованости да се њихово  
стамбено питање реши откупом сеоских домаћинстава, изградњом монтажних 
кућа или социјалним становањем у заштићеним условима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Датум : 8.9.2010 
Новина : Преглед 
Страна : 6 
 
АПЕЛ СЕ МАКЕДОНИЈИ ПО ПИТАЊУ РОМА  
 
Стразбур  
Македонија треба да пронађе и примени трајна решења за интеграцију ромских  
избеглица са Косова, поручио је комесар Савета Европе за људска права Томас  
Хамарберг у писму упућеном премијеру Бивше Југословенске Републике 
Македоније (БЈРМ) Николи Груевском. „Око 1.500 избеглица са Косова живи у 
Македонији више од десет година. Многа деца су тамо рођена. Међутим, они и 
даље немају јасну и дугорочну перспективу за интеграцију и адекватан приступ 
основним људским правима, укључујући социјална и економска права“, наведео 
је у писму.  
Хамарберг је поновио да морају бити примењена трајна решења за избеглице које  
се можда неће вратити на Косово и које желе да се интегришу, саопштено је из  
канцеларије комесара за људска права. „Најбоље решење за Роме који не могу  
безбедно и достојанствено да се врате кући представља интеграција кроз процес  
који ће бити окончан добијањем држављанства“, закључио је Хамарберг.  Тањуг 
 
 
Датум : 8.9.2010 
Новина : Политика 
Страна : А4 
 
МАКЕДОНИЈА МОРА ДА УЧИНИ ВИШЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА 
 
Стразбур – Македонија треба да пронађе и примени трајна решења за интеграцију  
ромских избеглица са Косова, поручио је комесар Савета Европе за људска права  
Томас Хамарберг у писму упућеном премијеру Бивше Југословенске Републике  
Македоније (БЈРМ) Николи Груевском. „Око 1.500 избеглица са Косова живи у  
Македонији више од 10 година. Многа деца су тамо рођена. Међутим, они и даље  
немају јасну и дугорочну перспективу за интеграцију и адекватан приступ  
основним људским правима, укључујући социјална и економска права”, наведено  
је у писму.  
Подсећајући на препоруке из његовог извештаја, објављеног у септембру 2008,  
комесар Хамарберг је поновио да морају бити примењена трајна решења за  
избеглице које се можда неће вратити на Косово и које желе да се интегришу.  
„Најбоље решење за Роме који не могу безбедно и достојанствено да се врате  
кући представља интеграција кроз процес који ће бити окончан добијањем  
држављанства”, закључио је Хамарберг. Тањуг 
 
 
 
 
 
 



 
 
Датум : 8.9.2010 
Новина : Данас 
Страна : 12 
 
ПЛАН ЗА ОТКУП СТАНОВА НАСТАВАК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 
Вељко Џакула, шеф Српског демократског форума у Хрватској 
 
Загреб - Председник Управног одбора Српског демократског форума Вељко 
Џакула оценио је да је одлука хрватске владе о могућности откупа станова за 
бивше носиоце станарског права и најава још једног рока за пријављивање „још 
један промашени покушај да се реши проблем избеглих Срба“.   
Одлуком о откупу станова предвиђена је основна цена од 5.808 куна (798 евра) по  
квадратном метру која се може смањити за 1,5 одсто за сваку годину избеглиштва  
бившег носиоца станарског права и 15 одсто за куповину одједном, док би се стан  
могао купити на рате с тим да је најдужи рок 20 година.  
Џакула је на конференцији за медије оценио да је коалициона влада ХДЗ-а и  
Самосталне демократске српске странке „сврха сама себи, а не народу који  
представља“ и да је порука коалиције да грађани не треба да буду једнаки пред  
законом јер су се деведесетих станови откупљивали по нижој цени и уз ниже  
рате.  
Рекавши да би горња граница требало да буде 165 евра по квадрату или 200 евра  
уз откуп, али да би због патње тих људи морала бити мања, Џакула је најавио  
да ће СДФ од хрватског председника Иве Јосиповића тражити да се код владе  
заузме за решавање проблема српске заједнице у Хрватској.   
Најаве о новом року у коме би бивши носиоци станарског права могли подносити  
захтев за добијање статуса заштићеног најмопримца у становима, по њему су  
само наставак дискриминације избеглих Срба. 
Џакула је конференцију искористио и за вербални обрачун са СДСС-ом који је по  
њему главни кривац за лош положај Срба у Хрватској. „Влади и СДСС-у никад није  
био интерес да се људи врате“, рекао је и додао да за „то није толико крив  
ХДЗ, него СДСС-овци које занимају само позиције и који нема снаге, воље ни  
жеље да проблему бивших носилаца станарских права, али и другим мањинским  
питањима, приступи према европским стандардима и позитивним хрватским  
прописима, у циљу праведног и одрживог повратка и збрињавања избеглих  
Срба“.   
Он је оптужио СДСС да за Србе у Хрватској ништа нису направили по питању  
запошљавања и да је због СДСС-а Уставни закон о правима националних мањина  
постао тек мртво слово на папиру. Тањуг 
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ЏАКУЛА КРИТИКУЈЕ УСЛОВЕ ОТКУПА СТАНОВА У ХРВАТСКОЈ 
 
ЗАГРЕБ: Председник Управног одбора Српског демократског форума (СДФ) 
Вељко Џакула оценио је да је одлука хрватске владе о могућности откупа станова 
за бивше носиоце станарског права и најава још једног рока за пријављивање 
"још један промашени покушај да се реши проблем избеглих Срба".Одлуком о 
откупу станова предвиђена је основна цена од 5.808 куна (798 евра) по квадратном 
метру која се може смањити за 1,5 одсто за сваку годину избеглиштва бившег 
носиоца станарског права и 15 одсто за куповину одједном, док би се стан могао 
купити на рате с тим да је најдужи рок 20 година. 
Џакула је на конференцији за медије оценио да је коалициона влада ХДЗ-а и  
Самосталне демократске српске странке "сврха сама себи, а не народу који  
представља" и да је порука коалиције да грађани не требају бити једнаки пред  
законом јер су се 90-их година станови откупљивали по нижој цени. Рекавши да  
би горња граница требала би бити 165 евра по квадрату или 200 евра уз откуп,  
али да би због патње тих људи морала бити мања, Џакула је најавио да ће СДФ  
од хрватског председника Иве Јосиповића тражити да се код владе заузме за  
решавање проблема српске заједнице у Хрватској. 
Најаве о новом року у коме би бивши носиоци станарског права могли подносити  
захтев за добивање статуса заштићеног најмопримца у становима, по њему су  
само наставак дискриминације избјеглих Срба. 
Џакула је конференцију за медије искористио и за вербални обрач ун са СДСС-ом  
који је по њему главни кривац за лош положај Срба у Хрватској. 
"Влади и СДСС-у никад није био интерес да се људи врате", рекао је и додао да  
за "то није толико крив ХДЗ, него СДСС-овци које занимају само позиције и који  
нема снаге, воље ни жеље да проблему бивших носилаца станарских права, али и  
другим мањинским питањима, приступи према европским стандардима и 
позитивним хрватским прописима, у циљу праведног и одрживог повратка и 
збрињавања избјеглих Срба". 
Он је оптужио СДСС да за Србе у Хрватској ништа нису направили по питању  
запошљавања и да је због СДСС-а Уставни закон о правима националних мањина  
постао тек мртво слово на папиру. 
За разлику од Џакуле, Срби и њихови представници у Хрватској, али и  
УНХЦР(Високи комесаријат УН за избеглице) и ОЕБС поздравили су одлуку владе о  
могућности повољног откупа станова и најаве новог рока за пријављивање.  
(Тањуг) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Антрфиле : Статистика УНХЦР 
 
Према подацима УНХЦР-а у Хрватској, до септембра 2005. кад је истекао први 
рок за подношење захтева за бивше носиоце станарског права поднето је 4.581  
захтева. До сада је позитивно решено 1.544 захтева, 1.326 је у поступку, а на  
1.711 захтјева у првом ступњу одговорено је негативно.Физички је додељено  
1.035 стамбених јединица на урбаним подручјима, а у оквиру сарадње с хрватском  
владом, УНХЦР активно учествује у ревизији првостепених негативних решења. 
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СРБИ И КОСОВСКИ АЛБАНЦИ ДА РАЗГОВАРАЈУ О ПОМИРЕЊУ 
 
Пјетро Марсенаро, известилац Парламентарне скупштине Савета Европе, који  
припрема извештај о помирењу и политичком дијалогу између земаља региона  
 
Београд - Пјетро Марсенаро, известилац Парламентарне скупштине Савета Европе,  
који припрема извештај о помирењу и политичком дијалогу између земаља  
региона, каже у разговору за Данас да је последњих месеци дошло до значајног  
побољшања односа између земаља у региону.  
- Савет Европе одлучио је да направи извештај о односима и о помирењу између  
земаља у региону западног Балкана. За СЕ је питање Балкана и даље централно  
питање. Када смо одлучили да иницирамо тај извештај у јануару 2009. дошло је  
до жестоке расправе око процеса интеграције земаља у ЕУ и око међусобних  
односа земаља у региону. Срећом, данас су се ствари промениле. О тој  
позитивној еволуцији сведочи неколико догађаја последњих месеци. Постоји читав  
списак тих догађаја. Реч је о процесу који се тиче свих земаља у региону.  
Нарочито треба истаћи позитиван тренд у односима између Србије и Хрватске и 
два председника који су томе допринели - каже Марсенаро.  
Он додаје да захваљујући таквом стању данас постоје основни предуслови да се  
оде корак даље у побољшању односа између земаља у региону и да Савет Европе  
може да пружи одређену помоћ и подржи тај процес.  
Које су кључне тачке вашег меморандума који сте представили на седници  
Политичког савета СЕ?  
- Реч је проблемима који су свима познати. Нисмо ми ништа креативно смислили.  
То су ствари које се догађају на терену. То је проблем избеглица. Било је 2005.  
године догађаја на основу којих се претпостављало да би наредне године  
ситуација могла да се измени, данас поново почиње та иницијатива са  
тенденцијом да се ствари поправе. Реч је о веома значајном проблему и данас је  
тренутак да се он и реши. Наша жеља је да чујемо шта о томе мисле српски  
функционери и шта намеравају да учине, као и да размотримо како да 
међународна заједница пружи подршку у решењу тог проблема.  
 
 



 
 
Друго питање се односи на Босну и Херцеговину, јер ће 3. октобра бити избори у тој 
држави и тада ће ново руководство БиХ морати да се суочи са одлуком коју је донео 
Европски суд за људска права. Доћи ће до дискусије о уставним решењима БиХ, можда 
и о дискусије о Дејтонском споразуму, у светлу мишљења које је дао тај суд, по  
којем долази до противуречности између садашњих уставних решења и основних  
људских права и слобода. Дакле, у Босни се отвара питање дорађивања устава.  
Тај проблем је веома осетљив, јер треба пронаћи нову равнотежу у БиХ између  
федералне природе те државе, која се мора потврдити у смислу признавања  
плурализма на терену и са друге стране, једнакости, равноправности грађана. То  
рецимо онемогућује припаднику јеврејске или ромске заједнице да се кандидује за  
место председника државе. То је суштински проблем на који је суд указао и  
деликатно питање с којим се морамо суочити. Савет Европе је ту да помогне  
искуством у подржавању правне државе и равноправности свих грађана.  
- Заложили сте се и за успостављање регионалне комисије за истину и  
помирење?    
- Јесте, трећа тачка коју смо истакли је успостављање регионалне комисије за  
истину и помирење. То је предлог који је формулисан пре много година, али је  
та иницијатива заустављена, јер се сматрало да је немогуће доћи до позитивног  
закључка. Међутим, ситуација се променила. Невладине организације из региона  
су се мобилисале и ујединиле око тог питања и створиле повољну климу.  
Хрватски и српски председник су се усагласили око тог питања, што је условило  
могућност да се то данас конкретизује. Можемо да гарантујемо убедљиву подршку  
СЕ. Нужно је да државе успоставе такву комисију. То ће бити независна комисија  
иза које ће стајати институција државе, а друго је да сви одговорни људи из  
свих земаља у региону морају сести за исти сто. Дакле, сви протагонисти  
сукоба, а самим тим и сви неопходни протагонисти помирења. Око тог истог стола  
треба да седну и Срби и косовски Албанци. Није на нама да кажемо у ком облику  
ће бити ти разговори. На учесницима разговора је да пронађу форму, начин  
разговора. Сваки пут када се то питање постави, отвара се питање статуса. Ја  
не знам какво је формално решење, али га треба наћи, поготово оног ко је  
одговоран за проналажење таквог решења.  
- Да ли сте приликом сусрета са највишим званичницима држава у региону уочили  
код њих свест о потреби помирења у региону?  
- Како да не. Управо догађаји из последњих месеци о томе сведоче. Знамо какву  
је одлуку донео српски парламент у вези са Сребреницом, знамо да су лидери свих  
земаља били на комеморацији у Сребреници. Чињеница да се без интервенције  
суда покушава политичким путем решити међусобно оптуживање за геноцид Србије и  
Хрватске сведочи о тој спремности. Има много примера за то. Следеће седмице  
идем у Босну. Имам утисак да су преузете обавезе и да постоји јака воља да се  
наставе разговори у смислу помирења. Треба искористити ту прилику. Не треба  
дозволити да време пролази, а да се ништа не учини. Нажалост, имамо искуство да  
ствари могу да се мењају. Свестан сам ограничења Савета Европе, који може да  
буде добар катализатор. У извештају који морам да саставим треба да буду  
истакнуте оне тачке које обједињују актере конфликата. Неприхватљиво је имати  
идеју да Савет Европе долази да би разједињавао било кога. Немамо идеолошких  
проблема на које бисмо се фиксирали. Ту смо да погурамо процесе који су већ  
кренули и да им помогнемо да иду у добром правцу.  
 



 
 
- Једна од тачака у меморандуму је и могућност промоције и подршке јавног  
дискурса о протеклом рату?  
- У том питању постоји културна димензија. Мислим да у процесу помирења  
вредност мира долази до изражаја. Данас када се у региону говори о рату, о томе  
говоре припадници различитих заједница, свака на свој начин. Свака заједница  
има своју интерпретацију рата. Срби једну, Хрвати другу... Дискурс о рату  
постаје потенцијални извор националистичке реторике. Сећање на рат постаје  
сећање против рата. Можда је дошао тренутак да се положи културно оружје,  
после полагања војног оружја. Потпредседник Владе Божидар Ђелић рекао ми је  
нешто што сам и ја мислио, али нисам имао храбрости да изговорим. Можда је  
добро размишљати о уџбенику за основне школе у коме би проблеми прошлих  
ратова били изложени на јединствен начин.  
 Али добили бисте четири различита тумачења догађаја.  
- Управо тако. Био бих задовољан када бих у једном уџбенику наишао на сва  
тумачења, тако да ученици имају преглед - српско мишљење, хрватско,  
бошњачко мишљење... Када их поређате једно поред другог то је већ корак  
напред. 
 
Антрфиле : Помирење и улазак у ЕУ 
 
- Колики је утицај помирења у региону на улазак у Европску унију, јер је  
српска јавност и даље подељена око подршке према Хашком трибуналу, а  
националистичка реторика је и даље јака?  
- Помирење и улазак у ЕУ су веома повезани. Знамо да постоје тешкоће. Када  
политичари дискутују морају имати у виду да постоји јавно мњење и да се нешто  
мора учинити на том нивоу. Предлог регионалне комисије иде у том правцу. Ако  
узмете становиште жртава, онда је лакше доћи до дијалога и правде за жртве.  
- Да ли је могуће помирење у региону после свих страхота деведесетих?  
- Могуће је, не и поред тих страхота, него управо због тих страхота. 
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КУЋЕ АЛБАНСКЕ, ПОДРУМ И ШАТОРИ СРПСКИ 
 
Репортер „Блица“ у селу Жач на  Космету у коме се повратници боре за 
опстанак 
 
Четири пута су били засути камењем, три пута на њих пуцано, три пута се  
против њиховог повратка демонстрирало, два су повратника била нападнута 
и три  
пута рушене започете зграде 
 
Момчило Петровић 
 
Помислио би човек да је то неко рајско место, тај Жач. Нека плодна долина,  
извор лековите воде, рудник... чим се око њега толико бију.  
 
У фебруару се, наиме, вратило у ово село поред Истока пет српских породица 
које су га 1999. напустиле. У априлу још 26... да поново изграде куће и наставе  
живот тамо где су живели до НАТО бомбардовања и онога што је уследило на  
Косову и Метохији.  
Од тада, четири пута су били засути камењем, три пута се против њиховог  
повратка демонстрирало, три пута на њих пуцано, два су повратника била  
нападнута и три пута рушене започете зграде. А они не одустају. 
Као у оној песми Љубомира Симовића у којој Стојковиће бију, растржу,  
спаљују... а они ујутру живи, спремни за ново убијање. 
„Вешају нас брзо, вешто и лако./ Висимо тако обешени до мрака,/ време је  
вечери, скидају нас, - ми живи,/ сви нас туку и псују; али ако.“ 
Жач, па Жач! 
Био сам у том Жачу. Лепоте, нека ми опросте сељани, никакве нема. Спечена  
земља, зарасла у дивље жбуње и трње, и куће, разбацане. Куће су албанске, а  
шатори, на једној раскрченој ледини, српски. 
Сви су Срби у Жачу били у једном подруму. Што због кише која је изазивала  
нелагоду подсећањем на блиску јесен, а делом и зато што је то једина зидана  
просторија и једина у коју могу сви да стану.  
Али пре тог подрума... требало је да стигнем тамо. Жач је на западу Косова,  
близу Пећи, и с које год стране да му се прилази, треба Косово прећи. Љубазни  



и предусретљиви Неџад Бехљуљи, власник бујановачке телевизије „Спектри“,  
уговорио ми је састанак са председником источке општине и довезао ме до њега.  
Бујановац, Гњилане, Грачаница, Приштина, Клина, Исток... Нека ми не буде  
приписан дефетизам и нека не будем проглашен издајником, од ‘99. године, када  
сам последњи пут овуда пролазио, до данас толико је зграда на Косову  
изграђено, стамбених и хала да ја ни предграђе Приштине нисам могао да  
препознам. То Србија, мислим, тешко да ће опет бити! 
Председник општине Исток Хаки Ругова без премишљања је пристао на 
разговор за „Блиц“, уз извињење - испоставило се непотребно - што ће, можда, 
његов српски бити лош.  
Сажето: и косовске власти и оне у општини чврсто су решене да омогуће 
повратак свим Србима који желе да наставе живот на својим огњиштима; 
нема ни говора да постоји неко опште антисрпско расположење; сељани у 
Жачу нису против доласка Срба, проблеме прави само једна породица која је у 
рату тешко пострадала; прво су тражили да се и њима изгради кућа, сад 
наговештавају и захтев за запослење једног члана... и то ће им бити 
удовољено. 
„Ја сам“, каже још за „Блиц“ Хаки Ругова, „оптимиста. Мало помало, и 
решићемо проблем повратка у Жач. Нећемо дозволити да једна породица 
руши имиџ Истока и Косова“. 
Једанаест Кељмендија из Жача убијено је током рата, а тела шесторо још нису  
пронађена. Кељмендијеви тврде да су међу повратницима и починиоци ратних  
злочина. Срби кажу да нису. 
И још Срби, такође, кажу да проблеме изазивају само Кељмендијеви. Причамо у  
оном подруму... 
Сви су они ‘99. године побегли у Србију и потуцали се по избегличким центрима и  
ко зна где све. Очигледно је да се у Србији нису примили, да их је ова одбацила  
као страно тело и да је то разлог што су се вратили тамо где су рођени. 
Од летошњих инцидената чува их словеначки Кфор. Комесаријат за избеглице дао  
им је шаторе, спроведене су вода и струја и сада чекају завршетак градње кућа.  
Планирано је 19 зграда од око педесетак квадрата - толико има пара, и толико  
њих, кажу косовске власти, задовољава критеријуме, односно има истински  
решених на повратак.   
Нисам их пребројавао тог дана, једни, кажу, дођу, други оду. Углавном су ту  
мушке главе, представници породица, жене и деца чекају у Србији да дођу.  И они  
у Жачу чекају, нико од њих не ради, нигде. Живе од хуманитарних организација и  
наде, сви дисциплиновани држављани Косова.  
Кељмендијеви јесу проблем, спавајте ви испод танког шаторског крила кад  
запрашти рафал или кад полети камење... али нису једини проблем. Тек је  
тринаест кућа започето. Осталих пет тек су на папиру, а јесен ће, и кише, и  
хладно. А онда, посао. У општини најављују помоћ и отварање радних места, али  
свака власт на сваком језику чини исто, знају то и Жачани. 
Небојша Дрљевић, представник ових Срба, у Жач је довео целу породицу: жену,  
две ћерке од 12 и пет година и десетогодишњег сина. Кад би све породице дошле,  
било би 29 деце. Школа је у четири километра удаљеном селу Осојану, где  
постоји паралелна српска власт, финансирана из Београда.  



„Безбедност и некако, али шта ћемо и како ћемо даље, не знам...“, каже  
Дрљевић. 
Жач се и иначе нашао у процепу између Приштине и Београда. Први би да покажу 
да су способни да организују повратак и заједнички живот, други сваки инцидент  
дочекују са злурадошћу. „Кељменди баци камен, а Тадић одмах у Савету  
безбедности у Њујорку тражи заштиту...“, каже, помало резигнирано, Мухамед  
Гостуракај, портпарол општине, који нас је, заједно са Расимом Махмутовићем,  
задуженим за заједнице и мањине, пратио по Жачу. 
Они су, у моје име, ушли у кућу Кељмендијевих да их питају јесу ли за разговор  
са новинарима. Нису били... Само сам видео кроз прозор аута мушку прилику како  
промиче терасом испод крова на којем се вијорила албанска застава. 
Говорљивији је био Авдуљ Шаља, председник села, или како се то већ зове...  
Он нема ништа против повратка Срба у Жач ако нису злочинци, каже, и ако су пре  
рата живели ту. И још додаје да би било добро кад би се ови Срби оградили од  
злочина свих осталих Срба. Стојимо на улици и киша, изненада јака, у млазевима  
нам се слива низ вратове. Преводилац Мухамед Гостуракај већ је побегао у ауто и  
ја стављам сквашен нотес у џеп и кажем Авдуљу Шаљи: Хвала. Он узврати на  
српском... 
Киша после пљушти још дуго и ми пролазимо Клину, Скендерај, Дренас... и слива  
се вода низ ветробранско стакло и преко мрља боје којом су премазани називи на  
српском. А они морали у Жач... 
 
Антрфиле : “Као да се нешто запалило…” 
 
Григорија Миловановића 30. маја око пет поподне каменом у главу погодио је  
један од двојице чланова породице Кељменди који су претходно хапшени и били у  
кућном притвору због рафала испаљених на камп.  
“Ишао сам путем, кад одједном мене су очи засветлеле као да се запалило нешто.  
И занесвестио сам се. Кад сам се пробудио, полиција ми рекла да ће да ме вози у  
болницу у Пећ…” У болници је провео 20 дана. 
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Блиц – Србија, Датум : 10.9.2010, Страна : 3 
 
КРУШЕВАЦ  
 
ЕУ ће преко организације АБС финансирати изградњу зграде са 10 станова за 
избегла и социјално угрожена лица.  
Вредност инвестиције је 180.000 евра док ће град Крушевац обезбедити земљиште, 
комуналну инфраструктуру, неопходне дозволе и 3.000 евра. Завршетак радова 
очекује се јула 2011. 
 
 

ПАРАСТОС ЖРТВАМА ЗЛОЧИНА У МЕДАЧКОМ ЏЕПУ 
Политика, Датум : 10.9.2010, Страна : А8 

 
Парастос, поводом 17. годишњице агресије хрватских оружаних снага на подручју 
Медачког џепа у Лици, служен је јуче у београдској цркви Светог Марка. 
Помен за погинуле српске цивиле, полицајце и војнике служио је протојереј ставрофор 
Боривоје Васиљковић, са свештенством храма, у присуству неколико десетина чланова 
породица жртава и избегличких удружења Срба из Крајине и Хрватске. 
У име потпредседника Владе Србије Јована Кркобабића, помену је присуствовао његов 
саветник Раде Дубајић. Здружене снаге хрватске војске и полиције извршиле су 
агресију 9. септембра 1993. године на подвелебитска села, јужно и југоисточно од 
Госпића, која су била под заштитом мировних снага Уједињених нација. 
Према подацима Документационо-информативног центра „Веритас”, до 17. 
септембра побијено је и нестало 88 Срба, од тога 46 војника, шест полицајаца и 36 
цивила. Међу убијеним цивилима 26 је било старије од 60 година, од којих 17 
жена, док рањених у овој операцији није било. Српска села Медак, Почитељ, 
Читлук и Дивосело, са засеоцима у којима је живело око 600 становника, од којих 
око 500 Срба, потпуно су етнички очишћена.  
 
 

ПАЦОВИ, СВЕ ЧЕШИ СУСТАНАРИ ИЗБЕГЛИЦА 
Данас – Браничево, Датум : 10.9.2010, Страна : 8 

 
У бившој касарни ЈНА где живи двадесетак породица које је рат протерао и социјално 
угожена лица  
 
Петровац на Млави - Живанку Миливојевић, која са болесним сином живи у 
бившој касарни ЈНА, напао је пацов и огребао је по носу. Живанка каже да су се 
ови глодари толико намножили да је просто стах да легне у кревет.  
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 - Док сам лежала у кревету пацов ми је скочио на лице и ноктима ме огребао по носу. 
Готово сам се обнезнанила од страха док сам са носа брисала крв која је текла. Ево 
видите на носу имам белегу од тог пацова, прича Живанка која са болесним сином 
живи у бившој касарни ЈНА од пензије која износи 7.ооо динара и социјалне помоћи од 
5.ооо динара. 
Услови за живот у бившим касарнама ЈНА су нехумани. У јануару, када је 
температура била минус 15 станарима је искључена струја а прошлог петка и 
вода. Драган Благојевић повереник Комесаријата за избеглице каже да је 
колективни центар „Касарна ЈНА“ затворен у децембру прошле године али да је у 
њему остало седам незбринутих избегличких и петнаестак породица које примају 
социјалну помоћ и који живе у неадекватним условима.  
То што је Комесаријат понудио не одговара тим избегличким породицама и не 
знамо шта ће на крају крајева бити са њима. Није ми познат случај да је жену која 
тамо станује повредио пацов али док је функционисао колективни центар „Касарна 
ЈНА“ ми смо у пролеће и јесен радили дератизацију и уништавање глодара и све врсте 
инсеката. Сада је тамо стварно проблем јер тих глодара има превише и биће их још 
више. Требало би да се пронађе начин да се то и даље спречава али више нема ко то да 
финансира.  
Комесаријат за избеглице више то не финансира а нико други нема новца да плати 
одржавање тих објеката. Поред избегличких ту станује и петнаестак породица које су 
смештене привремено од Центра за социјални рад. То привремено требало је да буде до 
децембра прошле године а видите то се и даље продужило и сви они живе у 
неадекватним условима, каже Благојевић. 
 
 

ОД НЕМИЛА ДО НЕДРАГА И НАЗАД 
Правда, Датум : 10.9.2010, Страна : 31 

 
Избегли Срби из Хрватске надали су се да ће после посете председника Хрватске 
Иве Јосиповића Србији све кренути на боље, али после обележавања 
петнаестогодишњице егзодуса Срба, а и начина на који су Хрвати у Книну 
прославили свој „празник побједе", нема ни наговештаја да ће се нешто 
променити на боље. 
Сматрам да би председник Србије, а и Влада Србије требало нешто више да учине и да 
упорније преговарају са руководством Хрватске о проблемима избеглих Срба и 
њихових права. С тим у вези, проблеми би требало боље и брже да се решавају. Недаће 
с којима се суочавају избегли Срби из Хрватске, и после 15 година, велике су и тешке, 
али могу да се реше. 
Србима који су живели у Хрватској одузета су станарска права, тешко иде са 
конвалидацијом радног стажа, многима нису исплаћене доспеле пензије за период 
од 1991. до 1995. године... Слабо иде и са обновом њихове имовине, не решавају се 
инфраструктурни проблеми у срединама повратка. Не решава се учешће избеглих 
и прогнаних Срба у транзицији и приватизацији, проналажењу несталих лица и 
суђења за ратне злочине. Многима није враћено ни пољопривредно земљиште.  
Приступ  инвалидним правима у земљи порекла за све избеглице без дискриминације 
од суштинске је важности и само на тај начин може да испуни своје обавезе и 
допринесе стабилизацији у региону. 
Република Хрватска, и поред многих обећања, никако или веома споро та своја обећања 
испуњава. 



 3 

Из разговора са већином избеглих Срба из Хрватске који живе у Краљеву и околним 
местима, може се закључити да се суочавају са бројним проблемима. 
 
Илија Шекуљица, новинар, Краљево 
 

 
РЕЗОЛУЦИЈА ЋЕ ОМОГУЋИТИ ОПСТАНАК СРБА НА КИМ 

Политика, Датум : 10.9.2010, Страна : А6 
 
 
ИНТЕРВЈУ: БРАНКО НИНИЋ, председник општине Лепосавић 
 
Бранко Нинић, изабран на поновљеним локалним изборима у Лепосавићу за 
председника општине као члан Демократске странке, за „ Политику” каже да се 
заједничком резолуцијом Србије и свих 27 чланица Европске уније омогућава да дође 
до нових разговора чији је циљ да Срби опстану на простору Косова и Метохије. 
 
Шта ће за Србе на Косову и Метохији значити усвајање заједничке резолуције 
Србије и ЕУ? 
Резолуција коју је Србија у договору са земљама ЕУ осмислила повољно ће 
утицати на живот Срба на овим просторима. Омогућиће даље разговоре о 
питањима која се односе опстанак и останак нашег народа на овим просторима.  
Конфронтацијом са ЕУ и међународном заједницом ништа не бисмо добили. Овако, 
улазимо у дијалог. Што се тиче нас Срба на Косову, нарочито на северу, никаквих 
промена неће бити. Остаћемо овде а тражићемо као и до сада да будемо консултовани и 
имамо и даљу координацију са Београдом. Резолуција је висока политика, а оно што је 
битно је да ми не одустајемо од својих позиција. 
 
Шта би конкретно Влада Србије требало да уради у вези са питањем српске 
заједнице након усвајања резолуције? 
Владин примарни циљ треба да буде економско јачање српских средина, свуда где 
иједног Србина на Космету има, а све у циљу одрживог опстанка и повратка. 
Треба да наставе са улагањем у инфраструктуру, у изградњу стамбених објеката 
за интерно расељена лица, али и да улажу у мала и средња предузећа, јер је то 
искључиво услов да људи опстану. Нећу спомињати безбедност због које сви овде 
презамо, али економски фактор је јако битан. Уосталом, и то је један од начина где 
држава Србија показује своје присуство на овим просторима. 
 
Висока представници ЕУ Кетрин Ештон најавила је дијалог Београда и Приштине. Шта 
би по вашем мишљењу требало да буде приоритет у дијалогу у којем ће такође 
посредовати ЕУ? 
Што се нас тиче, питање статуса је суштински главна ствар, али не бежимо и од 
текућих питања. А то су питање електроснабдевања, инфраструктуре, водопривреде, 
што је на северу Косова донекле и уређено, али се дијалогом морамо више забавити 
људима који живе јужно од Ибра. 
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П О М О Ћ 
Вечерње Новости, Датум : 11.9.2010, Страна : 17 

 
 
СМЕДЕРЕВО - Комисија за доделу пакета хране најугроженијим домаћинствима 
упутила је позив избеглицама и интерно расељеним у Смедереву да се пријаве за 
помоћ.  
Образац за пријаву може се преузети у Повереништву за избеглице Градске управе, а 
рок за предавање је 17. септембар. Право на помоћ имају најугроженији, они који 
немају приходе веће од 6.000 динара по члану породице. 

 
 

НАМИЧУ ХРАНУ 
 

Вечерње Новости, Датум : 11.9.2010, Страна : 19 
 
НАРОДНА КУХИЊА ЧЕКА УПЛАТУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
 
СМЕДЕРЕВО - Свакога дана у Народну кухињу у Смедереву по оброк дође 1.000 
најсиромашнијих. Новац из градског буџета касни, па хуманитарци имају великих 
проблема због дугова према добављачима. Од почетка године уплаћена су тек три 
милиона од осам колико је планирано. 
Иако се лети број корисника углавном смањује, то није био случај и овог лета. 
Због дуготрајне кризе, број корисника је порастао, па се тренутно овде 
свакодневно припрема око 1.000 оброка. Хуманитарци се сналазе, јер велики део 
намирница набављају са сопствене економије, а новац стиже од Владе Србије, 
Комесаријата за избеглице и из градске касе. 
Када се прерачунају потребе из буџета града потребно је сваког месеца бар милион 
динара. Међутим, за протеклих осам месеци из градског буџета издвојена су само три 
милиона од осам колико је планирано за читаву 2010. годину. 
- Имамо уверавања из Градске управе да ће уплата брзо стићи, и да ће се испоштовати 
све обавезе до краја године, када прилив у буџет буде мало бољи него тренутно - каже 
Томислав Живановић, секретар Црвеног крста. 
Због беспарице, дугови се гомилају. Црвени крст највише дугује Пекарској индустрији 
Београд, више од милион динара. 
 
Антрфиле : ЖИВОТ НА РУБУ 
 
У Смедереву на граници сиромаштва живи 14.000 људи. Према подацима о социјалном 
статусу, број корисника бесплатних оброка Народне кухиње, уместо садашњих 1.000, 
требало би да буде двоструко већи. 
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КРОВ ДОБИЈА 10 ПОРОДИЦА 
Вечерње Новости, Датум : 11.9.2010, Страна : 19 

 
ЗГРАДА ЗА УГРОЖЕНЕ 
 
КРУШЕВАЦ - Према пројекту вредном 180.000 евра биће изграђено 10 станова из 
претприступних фондова ЕУ. Уговор о изградњи у којој посредује Комесаријат за 
избеглице  потписан је у Крушевцу. 
Два стана су намењена за социјално збрињавање, а остатак да се скуће протерани. Уз 
симболичну надокнаду од 3.000 евра, град је у обавези да обезбеди документацију, 
техничку контролу пројекта, земљиште. 
Усељење је планирано крајем јула наредне године. Иначе, на подручју града 
Крушевца, према подацима Комесаријата, живи 378 избеглих и 7.882 расељених. 
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ИЗБЕГЛИЦЕ У КОНТЕЈНЕРИМА,  БЕЗ КУПАТИЛА И КРЕВЕТА 
Пресс, Датум : 14.9.2010, Страна : 11 

 
ПРЕСС НА ЛИЦУ МЕСТА 
 
БУЈАНОВАЦ - У избегличком кампу „Салваторе“, надомак Бујановца, већ 11 
година у нељудским условима живи око 350 избеглица, махом Рома, углавном 
протераних са Косова. Има их највише из Гњилана и Витине, нешто мање из Косовске 
Каменице и Урошевца. Многе породице су се прошириле у кампу, где људи умиру и 
рађају се у окружењу које се може видети још само у филмовима. 
 
Иако му име у преводу са италијанског значи „спасен“, овај камп је далеко од 
тога. Његови житељи спавају на поду, у 11 контејнера и безброј шатора. Немају 
купатила, кревете, столове... 
У обилазак нас води Гастер Абдулахи, незванични „шеф“ кампа. Ту је 11 година и 
познаје све становнике. Проводи нас кроз узане пролазе између шатора и лимених 
контејнера, где се у сваком ћошку осећа „дах“ несреће и беде. 
Само једна чесма 
Једина благодет цивилизације је чесма, негде на средини кампа, где затичемо 
Фериду Мемедовић из Косовске Каменице која пере веш. 
- Не желим више да се сликам, сви долазе само да нас сликају и обећавају нам 
прелазак у нормалан смештај, а ми и даље живимо у најгорим условима. Ево, иде 
још једна зима, страх ме је шта ће бити - говори за Пресс разочарано Ферида, додајући 
да нико у кампу не ради и да већина деце не иде у школу. 
Дневно следовање од Комесаријата за избеглице је векна хлеба по особи и порција 
неког јела. Уз то шоља-две чаја. Полугола дечица трчкарају за нама. Играју се на неки 
свој начин. Породица Мемеди има седморо деце. Ђемаљ и Љуида су из Косовске 
Каменице и са осмехом причају како им је овај камп донео срећу: 
- Имамо шест ћерки и пре три године смо коначно добили сина. Често у шали кажемо 
како нам је Бујановац донео срећу, деца су нам жива и здрава, то је најважније. Па 
ваљда ће и на нас неко да се сажали и да нам нађе неки смештај - нада се Љуида. 
Непокретна старица 
У једној од лимених кућица стравичан призор. Болесна старица Доста Јовановић из 
Витине лежи на поду и дрхти, потпуно онемоћала. Њена ћерка је револтирана, каже да 
јој је доста обећања: 
- Сви долазе овде да нас сликају, а шта ми имамо од тога? Шта мислите како је мени 
док гледам непокретну мајку како умире и не могу да јој помогнем. Немам шта ни да 
јој обучем. Нико не заслужује овакву смрт. Следећи пут кад дође неки политичар да нас 
обиђе гађаћу га нечим, јер ми им служимо само за рекламу - огорчена је старичина 
ћерка. 
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На излазу из кампа срећемо девојчицу која седи и игра се. Поред ње група деце полази 
у школу. Живот, како-тако, ипак станује овде. Испраћају нас и кажу: „Видели сте један 
обичан дан у кампу „Салваторе“... 
 
Антрфиле : НА ПОТЕЗУ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
У Бујановцу је у колективном смештају укупно 406 људи избеглих са Косова. У 
кампу „Салваторе“ званично живи 240 њих. Још стотинак их се накнадно 
доселило из Македоније. Од Комесаријата за избеглице, кажу, добијају 57 динара 
по особи дневно за трошкове, док храну добијају од Црвеног крста. 
- Ја сам урадио акциони план, који је основа за конкурс код донатора који би 
финансирали изградњу станова или неког другог смештаја за ове људе, али тај план 
чека следећу седницу Општинског већа у Бујановцу када ће, надам се, да буде усвојен - 
каже Синиша Ковачевић, повереник Комесаријата за избеглице у Бујановцу. 
 
 

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА 
Дневник, Датум : 14.9.2010, Страна : 11 

 
ОЛАКШИЦЕ ЗА ДЕЦУ У ВРТИЋИМА 
 
ВРБАС: На предлог председника општине Врбас др Жељка Видовића, Општинско 
веће донело је одлуку о измени правилника о регресирању боравка деце у 
објектима Предшколске установе „Бошко Буха”, према којем ће знатно више деце 
убудуће имати право на бесплатан боравак. 
Према новом решењу, право на бесплатан боравак у објектима Предшколске 
установе „Бошко Буха” имаће деца без родитељског старања и деца са сметњама у 
развоју, за коју није остварено право на дечији додатак, затим деца из материјално 
угрожених породица, деца из породица које имају право на материјално обезбеђење, 
деца самохраних родитеља, палих бораца и војних инвалида, затим деца расељених и 
избеглих, која испуњавају имовинске цензусе који се примењују при остваривању 
права на дечији додатак и сви остали корисници дечијег додатка. 
Целокупне трошкове боравка у ПУ „Бошко Буха” за све ове категорије сносиће 
општина Врбас, док ће за треће и свако наредно дете трошкове боравка у забавиштима 
сносити АП Војводине. Поред ових олакшица за децу из породица које спадају у неку 
од поменутих социјално угрожених група, Општинско веће донело је одлуку и о 
смањењу трошкова за породице које не спадају у ове категорије.  
Тако ће од ове године пуна цена боравка износити 2.793 динара уместо 
прошлогодишњих 4.500 динара. 
 
 

ГРАД ПЛАЋА ДЕО ПРЕВОЗА 
Дневник, Датум : 14.9.2010, Страна : 9 

 
ЂАЦИМА КОЈИ ПУТУЈУ ВАН НОВОГ САДА 
 
Из буџета града и ове године је издвојен новац за месечне маркице ђацима који из 
Новог Сада путују у школу удаљену од места боравка, под условом да је школа 
коју похађају основала Република, Покрајина или јединица локалне самоуправе. 



 3 

Град ће учествовати у плаћању 80 одсто, односно 40 одсто трошкова. Ђаци до 25. 
септембра треба да однесу захтеве у Писарницу Градске управе, на шалтеру 12.  
Информације се могу добити и телефоном на број Кол центра 0800021 -021 или у 
Градској управи за образовање на број 4882 - 900. Образац за подношење захтева за 
регресирање трошкова превоза може се преузети и са сајта Града, адреса је 
www.novisad.rs. Град ће регресирати трошкове пута до школе са 80 одсто, ђацима чија 
породица прима дечји додатак, ученицима без једног или оба родитеља, онима који 
имају избегличку или расељеничку легитимацију, деци палих бораца или ратних војних 
инвалида, те ђацима из породице где међуградским превозом путује, двоје и више 
ученика из породице. Онима који не испуњавaју ове услове, Град ће платити 40 одсто 
трошкова превоза до школе. 
Ученици треба да приложе потврде да редовно похађају школу, потврду о 
пребивалишту, изјаву о броју чланова породице, фотокoпију умрлице за преминулог 
родитеља, за дечји додатак, избегличку или легитимацију прогнаних лица за све 
чланове породице, решење о праву на породичну инвалиднину, доказ да међуградским 
превозом већ путују двоје или више ученика из домаћинства. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 15.09.2010. год. 
 

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

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Преглед, Датум : 15.9.2010, Страна : 5 

 
Сремска Митровица 
У Сремској Митровици, у насељу Камењар, јуче је отворен објекат социјалног 
становања у заштићеним условима, у коме ће становати 34 породице избеглица, 
интерно расељених и социјално угрожених особа.  
Кључеве станова породицама је уручио министар рада и социјалне политике Расим 
Љајић, истакавши да у Србији тренутно има 86.000 људи са избегличким статусом, што 
је највише од свих земаља Европе. Љајић је рекао да је направљен помак у решавању 
њиховог стамбеног питања, али да око 5.000 људи и даље живи у избегличким 
центрима, иако влада чини све да се ти центри затворе, а да се избеглице интегришу у 
локалне средине или да се врате на своја огњишта. „То не значи да одустајемо од 
Сарајевске декларације, нити од захтева према суседним земљама да се реши проблем 
избеглица и њихова станарска права, пре свега у Хрватској, и учинићемо све да се ти 
проблеми реше“, истакао је Љајић. Он је навео да је Влада Србије, заједно са 
Комесаријатом за избеглице и локалним самоуправама изградила више од хиљаду 
стамбених јединица, и додао да ће се та акција наставити. Заменик комесара за 
избеглице Светлана Велимировић је рекла да је само за помоћ избеглицама које 
живе испод линије сиромаштва потребно 150 милиона евра, али да је то 
недовољно за решавање њихових проблема, попут запошљавања и стамбеног 
збрињавања. Заменик шефа делегације ЕУ у Србији Адриано Мартинс је казао да 
ЕУ улаже напоре да помогне Србији у решавању проблема избеглица и интерно 
расељених, као и социјално угрожених грађана.  
 
 
НЕМАЧКИ „ХЕЛП“ И КРАГУЈЕВАЦ ПОМАЖУ РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Данас, Датум : 15.9.2010, Страна : 15 
 
Крагујевац - Немачка невладина организација „Хелп“ и град Крагујевац доделили 
су јуче 57 донација за куповину опреме за почетак и развој малог бизниса, укупне 
вредности 8,84 милиона динара. 
Бесповратна средстава одобрена су предузетницима на основу два пројекта, за 
подршку избеглим и расељеним лицима и локалном становништву у Крагујевцу, 
речено је приликом склапања уговора у Скупштини града.  
У оквиру програма „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“ 
додељене су 42 донације појединачне вредности 150.000 динара, док је локалним 
предузетницима у Крагујевцу одобрено 15 грантова од по 200.000 динара. 
Члан Градског већа за привреду Владо Вучковић новинарима је рекао да су донације 
додељене подједнако предузетницима који отварају радње за обављање и услужних и 
производних делатности.  
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ЗАТВОРИТИ КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ 
Данас, Датум : 15.9.2010, Страна : 14 

 
Уручени кључеви станова за избегла и социјално угрожена лица у Сремској Митровици 
 
Сремска Митровица - Свечаним пресецањем врпце испред новосаграђеног 
стамбеног објекта у сремскомитровачком насељу Камењар јуче су уручени 
кључеви станова новим власницима, а уручили су их заменик шефа Делегације 
Европске уније у Србији Адриано Мартинс, министар рада и социјалне политике 
Расим Љајић, градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић и 
заменик комесара Комесаријата за избеглице Србије Светлана Велимировић. 
Реч је о укупно 34 стамбене јединице, површине од 20 до 48 квадратних метара, а 
добиле су их 24 избегличке породице, три интерно расељене и седам социјално 
угрожених породица са територије сремскомитровачке општине. 
Пројекат изградње зграде социјалног становања у заштићеним условима је, у 
сарадњи са градом Сремска Митровица, реализовала Међународна организација 
за миграције (МОМ), а финансирала га је Европска унија са 520.000 евра. Град 
Сремска Митровица је донирао грађевинску парцелу опремљену неопходном 
инфраструктуром и финансирао прикључке на инфраструктурну мрежу у укупној 
вредности од 182.000 евра. 
- Ово су ретки тренуци када човек осећа неку сатисфакцију за оно што чини и ради. 
Србија је прва земља у Европи по броју избеглица и интерно расељених лица, 13. земља 
у свету, и у Србији још увек живи 86.000 лица са избегличким статусом, а у једном 
тренутку смо имали и преко 600.000 расељених лица, тако да смо направили велики 
помак - рекао је министар Љајић.  
Љајић је подсетио да у Србији још увек има око пет хиљада људи који се налазе у 
колективним центрима, и да је заједнички посао да се колективни центри што пре 
затворе. 
- Желим овом приликом и да истакнем један партнерски, заједнички однос локалне 
самоуправе и централне власти, и међународних организација. То не значи да ми 
одустајемо од реализације Сарајевске декларације, не значи да одустајемо од наших 
захтева према суседним земљама да се реши проблем избеглица, да се реши проблем 
станарских права, и учинићемо све да се стратегија за решавање избегличког 
питања реши помоћу два елемента - или локална интеграција или повратак у 
земље из којих су избеглице дошле - рекао је министар Љајић. 
Један од будућих станара је и породица Златице Скорупан са синовима Мирославом 
(11) и Давидом (8), који су добили стан од 41 квадрата.  
- Немам речи захвалности, одушевљена сам - каже Златица. Сем овог великог поклона, 
министар Расим Љајић обећао је дрес Партизана млађаном Давиду, а градоначелник 
Недимовић компјутер јер је то дечакова највећа жеља.  
Градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић изјавио је да постоје две 
компоненте на којима град интензивно ради - једна је социјална, а друга отварање 
нових радних места и једна без друге не могу. - Надам се да ће људи који су добили 
кров над главом бити задовољни и да ће им станови служити кроз живот - рекао је 
Недимовић. 
 
Антрфиле : Помоћ Србији 
 
- Велико ми је задовољство што сам данас овде јер ми из Делегације ЕУ помажемо 
Србији да реши и овај проблем са избеглицама и интерно расељеним лицима. Не смемо 
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заборавити да ЕУ није само једно заједничко тржиште, већ је заједница која подржава 
заједничке вредности, под којима се подразумева и помоћ оваквим групама људи. Ово 
није решавање само стамбеног проблема, него смо радили и на пројектима помоћи 
људима који су напустили место пребивалишта и нису имали документацију. Надам се 
да смо помогли надлежнима у Србији и грађанима, и надам се да ћемо и даље успешно 
сарађивати - рекао је Адриано Мартинс. 
 
 

ПРОГРАМСКО ПРОТЕРИВАЊЕ СРБА СА КОСОВА 
Пресс, Датум : 15.9.2010, Страна : 4 

 
БЕЧ - Патријарх српски Иринеј изјавио је јуче у Бечу да би дијалог између Срба и 
Албанаца било најбоље решење за питање Косова, али да оно мора да задовољи 
обе стране. 
 
- Сада очекујемо неко решење, али ако не буде Србима дато некакво право, то ће бити 
простор сталног раздора, неспоразума, који ће донети нове ране и нама и другим 
народима. Зато желимо да се нађе правилно, правично и праведно решење, где ће бити 
задовољни Албанци, а неће бити оштећени Срби. Решење зависи од САД и Европе - 
нагласио је патријарх Иринеј и додао: 
- Нама је најбитније сада да сачувамо наше светиње и обезбедимо миран живот народа 
који је тамо и онима који желе да се врате. Косово није само географски простор, то је 
за Србе најсветија земља наша, колевка наше духовности, историје, где се налази преко 
1.300 цркава и манастира, подизаних за 800 година и више нашег присуства. Од 
Призренске лиге дошло је до програмског протеривања Срба, а кулминација је 
достигнута током Другог светског рата, када су, користећи инвазију КиМ, протерали 
200.000 Срба. Они који су хтели да се врате после ослобођења то нису могли јер је 
комунистичка власт законом забранила повратак Срба - подсетио је патријарх. 
Он је подсетио да је за време комунизма, према идеји Коминтерне, граница према 
Албанији била потпуно отворена да би се наводно прихватили прогнаници и 
незадовољни Албанци из Албаније, тако да је број Албанаца на КиМ стално растао. 
- Током трагедија 90-их година дошло је до нових протеривања нашег народа, којима 
до данас није омогућено враћање и они који се враћају доживљавају ужасне трагедије и 
шиканирање. Тако да се и данас све чини да се тамо нико не врати. Нажалост, на такво 
стање, Европа и САД су стале иза тих злочина - закључио је поглавар СПЦ.  
 
 
 

СТАНОВИ ЗА 34 ПОРОДИЦЕ 
Пресс, Датум : 15.9.2010, Страна : 15 

 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Зграда намењена смештају избеглица, расељених лица и 
социјално угрожених породица предата је јуче на употребу Центру за социјални рад у 
Сремској Митровици. Станови су обезбеђени за 34 породице, а у изградњу објекта 
Европска унија уложила је 520.000 евра. 
 
Такође, град је обезбедио опремљену грађевинску парцелу и финансирао прикључке на 
комуналну мрежу у вредности од 182.000 евра. Стамбене јединице су површине од 21 
до 48 квадратних метара, а добиле су их 24 избегличке породице, три интерно расељене 
и седам социјално угрожених породица са територије сремскомитровачке општине. 
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Свечаним пресецањем врпце стамбени објекат су предали на употребу, а потом и новим 
станарима кључеве станова уручили заменик шефа Делегације Европске уније у Србији 
Адријано Мартинс, министар рада и социјалне политике Расим Љајић, градоначелник 
Сремске Митровице Бранислав Недимовић, заменик комесара Комесаријата за 
избеглице Србије Светлана Велимировић и шеф мисије Међународне организације за 
миграције Грегоар Гудстаин. 
Власник стамбеног објекта биће Република Србија, корисник град Сремска Митровица, 
а стамбеном зградом ће управљати Центар за социјални рад у Сремској Митровици 
који ће бити и одговоран за наменско коришћење зграде. 
Обраћајући се присутнима министар Расим Љајић је подсетио да је Србија по броју 
избеглица и интерно расељених лица прва у Европи, а 13. земља у свету. У Србији још 
живи 86.000 лица са избегличким статусом, а у једном тренутку смо имали и преко 
600.000 расељених лица, тако да је направљен велики помак у њиховом збрињавању. 
- Нажалост, још имамо око пет хиљада људи који се налазе у колективним центрима, и 
наш заједнички посао јесте да колективне центре што пре затворимо, а ово је још један 
корак у том правцу - рекао је Љајић и поручио да ће се овакве акције наставити и у 
другим градовима Србије. 
 

ХЕЛП ПОМАЖЕ РАЗВОЈ БИЗНИСА 
Преглед, Датум : 15.9.2010, Страна : 3 

 
Немачка невладина организација Хелп и град Крагујевац доделили су јуче 57 донација 
за куповину опреме за почетак и развој малог бизниса, укупне вредности 8,84 милиона 
динара. Бесповратна средства одобрена су предузетницима на основу два пројекта, за 
подршку избеглим и расељеним лицима и локалном становништву у Крагујевцу, 
речено је приликом склапања уговора у скупштини града.  
У оквиру програма „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“ 
додељене су 42 донације појединачне вредности 150.000 динара, док је локалним 
предузетницима у Крагујевцу одобрено 15 грантова од по 200.000 динара. Члан 
Градског већа за привреду Владо Вучковић је новинарима рекао да су донације 
додељене подједнако предузетницима који отварају радње за обављање и услужних и 
производних делатности. Средства су, како је навео, први пут ове године одобрена и 
једном броју предузетника са искуством са циљем унапређења делатности и отварања 
нових радних места. Хелп и град Крагујевац заједнички финансирају програм развоја 
предузетништва од 2006. године откада је одобрено 209 донација, вредности веће од 
30,5 милиона динара, рекао је Вучковић. Вучковић је истакао да је одрживост тако 
започетог посла у Крагујевцу изузетно добра и да је до сада опстало више од 70 одсто 
фирми. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 16.09.2010. год. 
 

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

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА 
Дневник, Датум : 16.9.2010, Страна : 9 

 
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 
Поводом Дана општине данас у 11 сати у великој сали Магистрата у Сремским 
Карловцима биће одржана свечана седница Скупштине општине. На свечаности 
ће бити уручена највиша општинска признања овогодишњим добитницима, 
повеље општине Сремски Карловци Комесаријату за избеглице Републике Србије 
и Архиву Српске академије наука и уметности, а награда новинару и уреднику 
“Карловачког листа” Браниславу Санчанину. 
Сремски Карловци прослављају 16. септембар као свој дан у знак сећања на дан када су 
1753. године стекли статус слободне војничке вароши – комунитета. До сада је 
додељено 38 награда, 17 повеља , а седморо људи је проглашено почасним грађанима 
Сремских Карловаца. 
 
 

ВИТКОВИЋИ ДОБИЛИ СТАН НА ПОКЛОН 
Пресс, Датум : 16.9.2010, Страна : 16 

 
Акција „Наше Србије“ и Интеза банке уз подршку Пресса петочланој породици 
Данијеле Витковић јуче у Јагодини уручени кључеви трособног стана  
 
ЈАГОДИНА - Заједничком акцијом НВО „Наша Србија“ и Банке Интеза, уз 
медијску подршку дневног листа Пресс, петочлана породица Витковић, избегла са 
Космета, јуче је добила кључеве трособног стана у Јагодини. 
 
Кључеве новог стана породици су уручиле директорка „Наше Србије“ Сања Пајевић 
Бундало и директорка сектора маркетинга и комуникација Банке Интеза Маја Колар. 
Стан је површине 68 квадрата и вредан три милиона динара. „Џет компани“ из 
Кикинде је опремила стана. 
Данијела Витковић, мајка четворо деце, рекла је да не може да поверује да имају своју 
кућу, слободу и мир. 
- Немам речи да захвалим „Нашој Србији“ и Банци Интеза што су за моју децу 
обезбедили кров над главом и бар некакву изгледну будућност. За нас је ово први 
радостан дан од када је мој супруг Дејан погинуо у НАТО бомбардовању 7. априла 
1999. године. За једанаест година избеглиштва, од када смо напустили родну  
Приштину, променили смо седам градова и 18 пута се селили из стана у стан.  
Живимо од помоћи коју нам обезбеђује „Наша Србија“. Ја не могу нигде да се запослим 
и немам друге приходе. Ни рођена мајка не би могла овако и оволико да ми помогне - 
прича кроз сузе Данијела Витковић. 
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У трособном стану од сада ће удобно живети живот достојан човека Дејана (11), Ивана 
(13), Христина (16) и Стефан (18) и њихова мајка Данијела (37). Деца су одлични 
ученици у школама, а књиге им обезбеђује „Наша Србија“. 
Директорка „Наше Србије“ Сања Пајевић Бундало каже да ће помоћи мајци Данијели 
да сама покуша да издржава породицу. 
- Потрудићемо се да Данијели омогућимо да пронађе посао и осамостали се. Створили 
смо породици базу из које може даље нормално да напредује. Ова донација представља 
нови почетак и највећу подршку која из основе мења и олакшава њихов живот, 
поготову Христини, чије је здравље нарушила астма и хашимото синдром, односно 
обољење штитне жлезде које се лечи доживотно. За десет година рада, кроз наше 
програме помоћи прошло је 1.500 породица и више хиљада деце, казала је Сања 
Пајевић Бундало. 
Симболична предаја кључева новог стана измамила је сузе радоснице код Витковића. 
Мајка и деца били су одушевљени и частили донаторе тортом. 
 
Антрфиле : донација и за куповину покућства 
 
Маја Колар, директорка сектора маркетинга и комуникација Банке Интеза, каже да са 
„Нашом Србијом“ сарађују већ осам година. 
- Са Витковићима и храбром мајком са четворо деце упознали смо се 2008. године. 
Тада се родила идеја о обезбеђивању стана. Поносна сам на све који су учествовали у 
обезбеђивању и опремању стана, који ће означити почетак мирнијег и лепшег живота за 
Витковиће. Због тога смо за њих обезбедили и још једну донацију у висини од 150.000 
динара за куповину неопходног покућства - објаснила је Маја Колар. 
 
 

ПОМОЋ ЗА СОПСТВЕНИ БИЗНИС 
Блиц – Србија, Датум : 16.9.2010, Страна : 3 

 
КРАГУЈЕВАЦ  
Представници немачке НВО "Хелп" и града Крагујевца потписали су 57 уговора о 
самозапошљавању у укупној вредности од 8,8 милиона динара, од чега ће из 
буџета бити издвојено 3,5 милиона. За ова средства од 150.000 до 200.000 динара 
појединачно могла су да конкуришу избегла и интерно расељена лица, али и 
локално становништво са добрим и одрживим предузетничким идејама за 
започињање или проширење посла. 
 
 
ЈАЈЕТОМ ГАЂАО МИНИСТРА, ПА ПРИВЕДЕН У ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ 

Данас, Датум : 16.9.2010, Страна : 11 
 
 
Срби повратници протестовали у Тузли 
 
Тузла - Срби повратници са подручја Општине Калесија, у Федерацији БиХ, 
протестовали су јуче у Тузли испред зграде кантоналне владе незадовољни 
начином решавања свог статуса.  
Један од организатора протеста, председник Удружења пољопривредника 
Агроразвој код Калесије Милисав Гарић, гађао је јајетом министра за обнову, 
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развој и повратак Тузланског кантона Сеада Мујановића. Гарић је због тога 
приведен у Полицијску станицу у Тузли. 
Испред зграде Владе Тузланског кантона постављен је импровизовани шатор са 
трактором, где ће Срби повратници мирно протестовати до испуњења захтева. Гарић је 
рекао да су Општина Калесија, кантонална и федерална влада, „добро упознате са 
проблемима Срба повратника, о које су се оглушили“. 
- Зато смо приморани да поново протестујемо, јер смо суочени са дискриминацијом, 
коју нам углавном намеће руководство Општине Калесија, рекао је Гарић за Срну. Он 
је нагласио да је неопходно решити питање приласка српском православном гробљу у 
Гојчину као и решити питање депоније смећа. 
- Поједини путни правци према српским местима тотално су пропали, а нико их 
не санира с циљем да се онемогући одржив повратак, док у општинској 
администрацији Калесија није запослен ниједан Србин повратник - рекао је 
Гарић.  
Он је истакао да се навршило 11 година од повратка Срба у то подручје и да су 
повратници приморани поново да се исељавају јер се проблеми гомилају уместо да се 
решавају. Гарић је додао да је у току рата на подручју Општине Калесија 
уништено око 1.300 кућа, а обновљено е око 300 стамбених јединица.   
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