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ПОПИС ЗА ПОЛИТИЧКУ УПОТРЕБУ
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2011, Страна : 8
ПРЕБРОЈАВАЊЕ ГРАЂАНА И ИМОВИНЕ ПОЧЕЛО У ХРВАТСКОЈ, ЦРНОЈ ГОРИ И
НА КОСОВУ УЗ БРОЈНЕ НЕДОУМИЦЕ
Проблеми са националним и верским изјашњавањем. На Косову Срби бојкотују
ПОПИС становништва који је почео у Хрватској, Црној Гори и на Косову за Србе
је много више од пуке статистике. Пребројавање колико их има, ко су и одакле су више им се чини политичким него демографским питањем. Јер, од изјашњавања зависи
каква ће им права бити када се подвуче црта под резултате пописа. А највећа мука коју
им је попис донео - страх од могуће злоупотребе података које пописивачи убележе у
анкетне листиће.
У свакој од ових држава Срби имају различите проблеме. У Црној Гори жале се на
политичке притиске и страх од последица ако се изјасне као Срби. На Косову,
према званичном ставу наше државе, Срби бојкотују попис. А, с друге стране, део
НВО им саветује да приме анкетаре у кућу, јер је то важно за очување њихове
имовине на КиМ. У Хрватској највише смета одлука владе да на попису не могу
да учествују грађани који дуже од године имају пребивалиште изван земље.
ОПЦИЈЕ
ОДЛУКА да буду пописани само грађани који не живе дуже од године изван Хрватске,
највише ће погодити прогнане Србе.
Нашим сународницима смета и то што се у изјашњавању националности нуде две
опције - „Хрват“ или „остали“. Тек испод тога анкетирани могу да прецизирају шта то
„остали“ значи. Мада је конгрес европских статистичара сугерисао Хрватској
изјашњавање вишеструке националне, верске или регионалне припадности, званични
Загреб то није прихватио, уз образложење да је овако лакша обрада података, пошто
хрватски живаљ доминира и чини 90 одсто становништва.
Наше сународнике, додуше, охрабрио је позив председника Хрватске Иве Јосиповића
свим мањинама, укључујући Србе, да се на попису без устезања изјасне о националној
и верској припадности.
- Психолошки притисак је донекле попустио. Надамо се да ће то охрабрити наше
сународнике да се на попису изјасне о свом националном и верском идентитету оцењује, за „Новости“, др Војислав Станимировић, председник Самосталне
демократске српске странке и заступник Срба у Сабору.
Српско национално веће, Заједничко веће општина и Самостална демократска српска
странка позвали су Србе да се национално и верски изјасне, јер од тога зависе
појединачна и колективна права која ће Срби остваривати у друштву - од броја

представника на свим нивоима, до запослења у државним и јавним службама, и
употребе ознака, језика и писма, као и медија на српском језику и ћирилици.
Бројне су дилеме и у вези са верским изјашњавањем. У делу у коме грађани дају
податке о својој вероисповести, питањем „да ли сте католик или неке друге вере, а ако
јесте - које?“ директно се сугерише припадност католичкој вероисповести, чиме се
крши Уставом одређено право на једнакост вера.
Због такве методологије могло би да се деси нешто слично као пре десет година, кад је
број оних који су се изјаснили као „припадници православне цркве“ износио 196.000, а
оних који се сматрају „припадницима Српске православне цркве“ свега 40.400. У
Загребу су од 15.634 декларисаних припадника православне вере, само 129 уписани као
припадници СПЦ.
Саво Штрбац, из „Веритаса“, истиче мноштво проблема у вези са овим пописом. Каже,
избегли и прогнани Срби, који су се обраћали овој организацији, највише се плаше да
податке које буду дали не злоупотребе безбедносне и друге службе:
- Људи се, поучени ранијим искуствима, не осећају безбедно, између осталог, и због
списка оптужених за ратне злочине које Хрватска стално мења.
Он наглашава и да је много оних које занима да ли одсуство са пописа може да има
последице по њихова права и имовину.
У статистички број Срба у Хрватској ући ће, како смо навели, само они који нису дуже
од годину дана одсутни из Хрватске или они који долазе бар једном недељно. Остали
ће бити уписани само са пребивалиштем. Међутим, пописивачи немају механизме
провере, па се и то оставља на савест онима који се изјашњавају - да ли ће рећи да живе
у Хрватској или да ту само свраћају. Ако кажу ово прво, подићи ће проценат Срба на
попису.
- Тужна истина је да Срби из Хрватске одлазе. У периоду од 2002 до 2009. вратило
се, према подацима њиховог статистичког завода, 11.000 Срба, а иселила 21.000 каже Штрбац, и закључује да би посебне тензије могла да изазове пресуда хрватским
генералима у Хагу, која ће бити објављена 15. априла. Каква год да буде, жртве
еуфорије могли би да буду „дежурни кривци“ - Срби.
ВИШЕ ОД 80 ОДСТО ДЕЦЕ ВАШЉИВО И ШУГАВО
Данас, Датум : 4.4.2011, Страна : 15
Ромско насеље у Вржогрнцима код Новог Пазара
Нови Пазар - Лекари Епидемиолошко-хигијенске службе новопазарског
Здравственог центра, недавним боравком у ромском насељу Вржогрнци, утврдили
су да је више од 80 одсто малишана захваћено вашљивошћу и шугом. Надлежним
институцијама упућени су захтеви да се обезбеде средства за сузбијање ове појаве.
Главни разлог је нехигијена. Такође је утврђено да ниједно дете у том насељу није
примило обавезне вакцине. У циљу здравствене заштите Рома овдашњи Дом
здравља ће ове године реализовати пројекат „Унапређење и очување здравља
Рома“, који ће финансирати Министарство здравља.
У ромском насељу у Вржогрнцима смештене су 24 породице са око 150 чланова, које су
у овај град дошле након бомбардовања 1999. године, и неколико ромских породица
одавде. Насеље је формирано пре неколико година на градској парцели уз обавезу
УНХЦР да допреми контејнере. Због неиспуњавања обавеза тадашњих општинских
власти, контејнери су отишли на другу страну, а породице наставиле да живе у
картонском насељу. Муслиманско хуманитарно друштво „Мерхамет Санџак“ је
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покушало да помогне у решавању овог питања, па је преко иностраних донатора
обезбедило блокове за зидање кућа до плоче. Већина породица је искористила ту
помоћ, али још увек има оних који живе у кућама од картона и најлона. У насељу нема
ни струје ни воде. Воду два пута седмично допремају цистерне КП „Чистоћа“.
Повереништво Комесаријата за избеглице у Новом Пазару за овај месец најавило
је генерално чишћење насеља. Покушава да помогне и Црвени крст алармирањем
надлежних институција и повременом расподелом хране и средстава за хигијену.
Сваког месеца Друштво за децу и омладину из Ниша обезбеђује хигијенске пакете
породицама чија деца су обухваћена једним од облика образовања. На таквом програму
је шездесетак малишана.
ОПСТАНАК У КРХКОМ МИРУ
Вечерње Новости, Датум : 4.4.2011, Страна : 18
ПОРУКЕ ПОСЕТЕ МИНИСТРА ГОРАНА БОГДАНОВИЋА ОПШТИНИ ЗВЕЧАН И
ТАМОШЊИМ СРБИМА
За две и по године, у објекте инвестирано више од 130 милиона динара
ЗВЕЧАН - Народу на Косову и Метохији, конкретним мерама и пројектима, морамо да
покажемо како држава Србија води рачуна о њима, јер празна реторика ништа не значи,
поновио је министар Горан Богдановић, обилазећи Космет, истакавши да Влада
Републике Србије и Министарство за КиМ улажу средства широм Покрајине, не би ли
људима помогли да достојанствено живе.
У општини Звечан, упознајући госта са актуелном политичко-безбедносном
ситуацијом, први човек локалне самоуправе, Драгиша Миловић, оценио је како је она
"мирна, али крхка".
- Грађани су забринути због патролирања регионалне полиције и специјалне јединице
"Роса", али и најава о отварању суда у северном делу Косовске Митровице, без
договора са Београдом и локалном заједницом - рекао је Миловић који је, потом, током
обиласка објеката чију градњу финансира Министарство за Косово и Метохију,
нагласио како је, у протекле две и по године, за изградњу неколико објеката у општини
Звечан, издвојено више од 130 милиона динара.
Поред Средње техничке школе, која је дограђена средствима Министарства за КиМ, у
питању су и две стамбене зграде у центру Звечана, изградња пута у селу Дољани, а
министар Богдановић посетио је и интерно расељена лица у хотелу "Тројка", као
и ТВ "Мост".
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА У ОПШТИНИ СУРЧИН
24 сата, Датум : 4.4.2011, Страна : 2
Један од акутних проблема са којима се Србија већ другу деценију суочава јесте велики
број избеглих и расељених лица. Наша земља је прва у Европи, а пета у свету по броју
избеглих...
Иако се интензивно ради на омогућавању њиховог повратка на огњишта, највећи број
расељених лица одлучује да остане у Србији и интегрише се у средине у које су
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избегли. Према последњим прорачунима, око 3.500 становника општине Сурчин
спада у категорију избеглица и принудно расељених лица.
ИНТЕГРАЦИЈА - У жељи да им на најбољи начин омогући интеграцију у локалну
средину ГО Сурчин је организовала низ акција за помоћ најугроженијим
породицама. У последње три године рађено је на побољшању њиховог
материјалног положаја не само кроз једнократну финансијску помоћ већ се у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице тражила могућност њиховог економског
јачања и осамостаљивања, дакле започињања послова који би им омогућили
трајнију егзистенцију.
У 2009. години обезбеђено је 1,85 милиона динара у грађевинском материјалу за
побољшање основних услова становања за 58 породица. Избеглом Војину Романићу
из Јакова општина је помогла са 1,5 милиона динара да реши проблем подземних вода:
срушена му је стара трошна кућа, насут је терен и саграђена нова кућа. У току ове
године 127 породица је добило пакете хране са основним животним намирницама.
У 2010. години дељени су пакети хране за 129 породица, 20 породица је добило по
15.000 на име једнократне помоћи, а 20 породица по три метра дрва. За помоћ у
грађевинском материјалу издвојено је 2,625 милиона динара.
Председник Комисије за избор корисника помоћи, члан већа ГО Сурчин Мироје
Видаковић, истакао је да општина настоји да што више допринесе интеграцији
избеглица и посебно да сагледа и реши ургентне проблеме непосредно угрожених
домаћинстава.
- Имајући у виду тешку економску ситуацију, настојимо да помогнемо људима. Рад
Комисије је јаван, чланови излазе на терен да размотре ситуацију и на основу
директног увида процењују коме је помоћ неопходна. При том се руководе
строгим критеријумима, поштујући правилник Комесаријата - каже
Видаковић.Поред Видаковића, чланови Комисије су: Драгица Миловановић, Весна
Јефтић, Ранко Бојанић, Сања Живковић и Славко Маџар.
У овој години остварена је сарадња на невладиним организацијама “Визија” из
Крагујевца и “Нови мостови”, које су донирале више пољопривредних и пет
грађевинских пакета. У току марта 36 породица добило је подршку за бављење
неком од привредних активности. За десет породица обезбеђено је по шесторо
јагњади, за 11 по шест прасића, за три по теле, а за једну породицу која се бави
пчеларством кошнице. Подељено је још 11 пословних пакета попут машине за
шивење, опреме за водоинсталатера.
Повереник за избегла и расељена лица у ГО Сурчин Драгица Миловановић истиче
одличну сарадњу са Комесаријатом за избегла и расељена лица.
- Захваљујући Комесаријату обезбеђена је помоћ у више наврата. Најчешћи
облици помоћи су у грађевинском материјалу, прехрамбеним производима и
пољопривредним пакетима. Тренутно је у току и конкурс за доделу грађевинског
материјала за расељена лица са Косова. Пријаве са потребном документацијом се
подносе најкасније до 11. априла. А више информација може се добити на број
телефона 8443-760, локал 108 - каже Драгица Миловановић.
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ИЗГРАДЊА СТАНОВА
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 4
СУВИ ДОЛ – У Сувом Долу, једином мултиетничком селу у северној Косовској
Митровици, јуче је почела изградња зграде са 36 станова намењених социјално
угроженим и расељеним особама.
„Станове ће градити општина Косовска Митровица са инвеститором Миодрагом
Ракићевићем, а завршетак радова очекује се за шест месеци“, рекао је заменик
начелника Општинске управе Миодраг Вукашиновић.
ЈАВНИ ПОЗИВ
Пресс, Датум : 6.4.2011, Страна : 14
За пријављивање најугроженијих домаћинстава избеглица и интерно расељених
лица на територији Градске општине Звездара за доделу хуманитарних пакета
хране расписала је Комисија за расподелу хуманитарних пакета. Захтеви са
потребном документацијом подносе се најкасније до 10. априла, на писарници ГО
Звездара.

ФОНД „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“ УЗ МАРАТОН
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 31
БЕОГРАД – Трка задовољства у оквиру 24. београдског маратона, који ће бити
одржан у недељу 17. априла, одржаће се под слоганом „Данас трчимо – можеш и
ти“ Хуманитарног фонда „Ана и Владе Дивац“. Директор Београдског маратона
Дејан Николић истакао је да маратон нема само спортско-рекреативни, већ и
хуманитарни карактер.
– Данашњи маратони су симболи издржљивости, али и воље да се помогне људима у
невољи. На прошлогодишњем Лондонском маратону сакупљено је 47 милиона фунти у
хуманитарне сврхе – подсетио је Николић.
Директор фонда „Ана и Владе Дивац“ Снежана Дивац позвала је компаније и
појединце да уплатом од по 10.000, односно 5.000 динара помогну избеглим и
расељеним лицима.
– Позивам све компаније да учешћем у Трци задовољства покажу социјалну
одговорност и велико срце – рекла је Снежана Дивац.

ВАШКЕ ЈЕДУ ЖЕДНУ ДЕЦУ
Вечерње Новости, Датум : 6.4.2011, Страна : 22
НЕХИГИЈЕНА У ВОЖЕГРНЦИМА, ГДЕ СУ СЕ СКРАСИЛИ ИЗБЕГЛИ СА
КОСМЕТА
НОВИ ПАЗАР - После недавног обиласка ромског кампа у насељу Вожегрнци, у
МЗ Постење, стручњаци Хигијенско-епидемиолошке службе Здравственог центра
саопштили су поражавајући податак: чак 80 одсто деце у овом насељу има шугу и
вашке, ни једно није подвргнуто обавезним вакцинацијама, а за све крива нехигијена. Стога је најављена помоћ коју ће овдашњи лекари реализовати у оквиру
пројекта „Унапређење и очување здравља Рома“, који финансира Министарство
здравља Србије.
Насеље у Вожегрнцима формирано је пре неколико година, „збрињавањем“ Рома који
су, 1999, овамо избегли из Косовске Митровице, Вучитрна, Приштине и других градова
на Косову и Метохији, те се - у првом налету - обрели у „картонском насељу“ на
бившој депонији, у насељу Батњик. Тренутно, у овом „кампу“ живе 24 породице са
око 150 људи, међу којима је највише деце, а свима недостају пристојан смештај,
одећа, храна и, не ретко - вода за пиће.
У насељу, наиме, нема ни струје, ни канализације, па комунално предузеће „Чистоћа“
воду допрема цистерном, два пута недељно, што је често недовољно. Деца су, при томе,
само делимично обухваћена најнижим обликом образовања, односно наставу похађају кад је похађају - у осмолетки у Постењу.
Иначе, када су Роми са Косова стигли у Вожегрнце, УНХЦР и тадашње градске
власти обећале су им контејнере које, из непознатих разлога, никада нису добили,
па је и овде најпре никло „картонско насеље“. Тек ангажовањем Хуманитарног
друштва „Мерхамет“ и уз помоћ страних донатора, обезбеђени су грађевински блокови
за куће од чврстог материјала, које углавном нису завршене и покривене, а неки
житељи нису их ни започели, па још спавају под шаторима..
Антрфиле : СТРАХ
НЕКЕ од ромских породица из кампа у Вожегрнцима имају куће и локале у јужној
Косовској Митровици, те другим градовима на Косову и Метохији, али тамо - због
претњи Албанаца - не смеју да се врате. Било је и покушаја да се, у нешто бољим
условима, скрасе по другим градовима Србије, али су и ти пројекти пропали.
БОЈКОТ ПОПИСА ЈЕ НЕОДГОВОРАН
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 8
ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНА ГРАЧАНИЦА И КЛОКОТ КРИТИКУЈУ ВЛАСТИ У
БЕОГРАДУ
Ово је била прилика да Срби целом свету покажу да је Космет њихова постојбина,
тврди Бојан Стојановић
ПРИШТИНА – Свако питање на Косову и Метохији, па и питање пописа
политизује се, а управо попис је шанса да се покаже свету колико Срба живи на
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КиМ и колико њих чека повратак на своја огњишта, кажу Бојан Стојановић,
председник општине Грачаница, и Саша Мирковић, председник општине Клокот.
– Две године трају припреме за попис, а то су, надам се, знали и у Београду, али,
нажалост, тек дан-два пред попис, званичници из Београда оценили су да не постоје
услови да се Срби јужно од Ибра попишу. Позивају народ да бојкотом покаже
лојалност, али питам се коме – каже Бојан Стојановић.
Он додаје да нико, ни политичари ни расељени, немају реалну слику о животу јужно од
Ибра.
– Управо због тога бићемо доведени у ситуацију да ћемо за годину или две ми који смо
опстали на Космету бити одговорни што се нисмо пописали, што пописом није
обухваћена имовина у власништву Срба, што Срба нема у Метохији, што стотине
хиљада расељених Срба живи у статусу бескућника... – каже Стојановић.
Он додаје да је Београд одговоран због бојкота УНМИКових личних карата.– Свака
особа којој су деда или прадеда рођени на Косову и Метохији имала је право да добије
та документа, чиме бисмо показали да на повратак чека 200.000 или 300.000 Срба. А то
нисмо искористили.
За то неко мора да одговара. Неко ће сносити историјску одговорност за то што
изласком на попис губимо шансу да покажемо колико нас има и колико нас чека да се
вратимо на своја огњишта – наводи Стојановић.
Он је, каже, уверен да је попис прилика да се исправи све оно што је српском народу
учињено нажао.– Попис ће бити одржан са или без Срба. Тај процес неће угрозити ни
министар Горан Богдановић, ни његове фразе. Уверен сам да ћа прича о оспоравању
резултата пописа трајати годину или две, онолико колико је то потребно да се
„патриотизмом“ добије понеки глас. Зар колико јуче нисмо добијали уверавања да
Београд неће прихватити косовску царину, а одједном је у Бриселу делегација
прихватила да се на царињену робу која се увози на Косово ставља печат „републике
Косово“. Морамо да искористимо прилику да се што масовније попишемо и постанемо
одлучујући фактор на Косову – тврди Стојановић.
Саша Мирковић каже да је на терену од почетка пописа присутна збуњеност.
– С једне стране, људи су уплашени да ће остати без финансијске помоћи и слушају
Београд, док, с друге, ослушкују међународне званичнике, њихове поруке и гаранције,
које су директно утицале на свакодневни живот – каже Мирковић.
Он додаје да попис спроводе Срби које су обучавали међународни стручњаци.
– Коме да верујемо да ће попис бити валидан ако не Србину пописивачу, првом
комшији, члану породице? Зар би више требало да верујемо неком пописивачу из Гане,
Пакистана или Непала? Примерак пописних листа остаје општинама, и заиста не
постоји могућност да неко злоупотреби пописне резултате. Зато не знам коме смета,
изузев онима који су доказивали и доказују да на Космету не живи ни 150.000 Срба, и
да се што масовније попишемо. Зар Београд није имао времена и мудрости да у попис
укључи своје људе, ако нема поверења у нас који смо остали на своме – каже
Марковић.
Антрфиле : Без надлежности
– Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић требало би да каже како да
утврдимо укупан број становника на Косову и како да попишемо Србе и њихову
имовину, ако министар јужно од Ибра борави само када је у приватној посети, а службе
његовог министарства немају баш никакву надлежност на том простору – каже Бојан
Стојановић.
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ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ГЛАВНИ УСЛОВ
Дневник, Датум : 7.4.2011, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ЗАВРШЕТАК КУЋА
РУМА: Данас почиње реализација прве фазе пројекта помоћи у грађевинском
материјалу за најугроженије категорије избеглица и интерно расељених лица која
живе на територији општине Рума.
У Конференцијској сали румског Културног центра одржана је презентација поројекта
за сва заинтересована лица која би евентуално могла да конкуришу за ову врсту
помоћи. Представница Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација
Јадранка Марић је на презентацији појаснила да је циљ пројекта побољшање
животних услова до нивоа задовољења основних потреба избеглих и расељених
лица и да могу да конкуришу, како лица која поседују још увек статус избеглица,
тако и лица која имају место пребивалишта на територији румске општине.
-Услови за добијање помоћи у грађевинском материјалу су, пре свега, да лице које
подноси захтев, има већ започет стамбени објекат изграђен до прве плоче, да поседује
грађевинску дозволу и доказ о власништву над земљиштем на коме се налази започети
објекат. Такође, за ову помоћ могу да конкуришу и лица која живе у неусловним
стамбеним објектима на којима је неопходна адаптација и која су у њиховом
власништву. Помоћ се састоји од грађевинског материјала под којим се подразумева
цигла, креч, материјал за купатило, подове, цеви, а не подразумевају се лимарски
радови и електроматеријал – објаснио је координатор пројекта испред Данског савета за
избеглице Миодраг Јовановић.
Такође, заинтересовани могу уз обавезну документацију приложити и пратећу
документацију о здравственом стању породице, уколико чланови породице имају већих
здравствених проблема, лица су са посебним потребама или у породици има трудница,
као и документацију о социјалном статусу породице.
Подношење документације ће трајати до 29. априла и, по речима Јовановића, довољно
је поднети фотокопије документације, које не морају бити оверене.
-Након завршетка прве фазе комисија ће прегледати и проверити све поднеске, затим
направити прву селекцију и обићи све оне који буду испуњавали услове и тек након
тога донети и дефинитивну одлуко о томе ко ће добити помоћ. Та одлука ће бити
донешена до краја јуна, а након тога рок за завршетак предвиђених радова је 60 дана,
тако да ће породице које добију помоћ морати у своје куће да се уселе до почетка
септембра. Са територије румске општине предвиђено је да десет породица добије
помоћ – казао је Јовановић.
Право учешћа на конкурсу немају избегла и интерно расељена лица која су
добила средства у другим програмима и пројектима стамбеног збрињавања.

За више информација и преузимање конкурсне документације заинтересовани се могу
обратити поверенику за избеглице општине Рума Саши Радивојевићу у Одељењу за
друштвене делатности, Главна 107, прекопута Паркића.
ПОСАО ЗА 5.000 ЉУДИ
Данас, Датум : 7.4.2011, Страна : 8
Београд - Више од 5.000 грађана биће упослено на 434 пројекта у оквиру јавних
радова, које је јуче одобрила Национална служба за запошљавање. Држава је за ове
пројекте из буџета издвојила 700 милиона динара, а највећи број јавних радова, чак 57
одсто, биће спроведено у неразвијеним општинама, попут Житорађе, Блаца, Трговишта,
Варварина, Бујановца.
Запосленима на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване зараде према
степену стручне спреме и то од 17.600 до 22.000 динара месечно. Незапослени ће бити
ангажовани на период од шест месеци, а приоритет имају Роми, избегла или
расељена лица, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, старији од 45
година, жене и социјално угрожени.
МОНИТОРИНГ ЗА ПОПИС
Блиц, Датум : 7.4.2011, Страна : 3
КИМ
Министар за КиМ Горан Богдановић оценио је да попис становништва на КиМ
носи бројне дилеме и опасности и да треба да буде обављен под снажним
мониторингом међународне заједнице како би се избегла његова политизација.
Како ће се пописати више од 200.000 расељених, око 40.000 уништених или
узурпираних кућа и станова, узурпирана имања.
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ДО 2020. ГОДИНЕ 670.000СРБА МАЊЕ
Пресс, Датум : 8.4.2011, Страна : 6
ЦРНА ПРОГНОЗА У ПРВОМ НАЦИОНАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ
У претходној деценији број становника Србије смањио се за чак 220.000, а
предвиђања за наредних десет година су још црња. Нестаће два Нова Сада или
Ниша, односно пет Панчева. Једини спас хитне мере државе
Број становника Србије смањен је за чак 220.000 у последњих десет година, наводи се у
Првом националном извештају који је пре неколико дана објавила Влада Србије, са
потписом потпредседника Божидара Ђелића. Прогноза за следећих десет година је чак
и црња и каже да ће нас 2020. бити још 670.000 мање,
Демографски и социолошки стручњаци наводе да су главни разлози овако суморне
слике мали број рођених, велики број умрлих и исељавање.
Популационе мере
По извештају Владе, у Србији је на почетку 2010. живело 28.300 мање људи него
годину дана пре тога и чак 220.000 мање него 2000. године. Број рођених током 2009.
био је за 33.700 мањи од броја умрлих. У истом документу се наглашава да су
неопходне ефикасне популационе мере које би омогућиле да број становника Србије
2020. године буде 7.273.000 (сада нас има 7.306.000). Ако оне изостану, наша земља
имаће 6.636.000 грађана, што је за 670.000 мање у односу на почетак прошле године.
Нестаће дава Нова Сада или Ниша, односно пет Панчева.
Др Нада Радушки из Центра за демографска истраживања Института друштвених наука
слаже се са проценама које су изнете у Владином извештају и објашњава да се Србија
по стопи наталитета и морталитета у негативном смислу разликује од европских
земаља.
- Стопа рођених у Србији је ниска и стално има тренд опадања. С друге стране, имамо
релативно високу стопу морталитета, која је такође виша него у другим земљама. Оне,
махом, такође имају ниску стопу наталитета, али је код њих стопа морталитета нижа, па
је самим тим и природни прираштај у Европи већи него у Србији. Код нас је, међутим,
још од деведесетих година природни прираштај негативан - објашњава Радушки.
И у националном извештају Владе пише да је 2009. година 18. година заредом како
се у Србији бележи негативан природни прираштај. Према подацима Републичког
завода за статистику, годишње се у нашој земљи роди од 68.000 до 79.000 беба, а умре
од 102.000 до 106.000 људи. Од 2003. до 2009. године сваке године се број рођених
смањивао. Изузетак је направљен само 2008. и 2009. када је рођено више беба у односу
на претходне године. Број умрлих се смањио 2008, да би већ 2009. забележио раст.
Србија земља старих

У Републичком заводу за статистику објашњавају да Србија све више постаје земља
старих.
- Просечан житељ Србије има 42 године, а са 17 одсто старијих од 65 година наша
земља се сврстава међу најстарије у Европи - наводе у заводу, и додају да досадашња
популациона политика није довела до повећања наталитета.
Гледано по старосним групама, највише (578.927) има оних између 55 и 59 година,
затим између 50 и 54 године (549.201), па између 45 и 49 година (504.906). С друге
стране, српска мајка у просеку има 1,44 деце. То је испод просека и ЕУ у којој жена има
1,6 деце, али и далеко од 2,1 колико је потребно за просто обнављање популације.
Мање деце од српских мајки имају само жене у Летонији, Португалу, Мађарској,
Немачкој, Румунији, Аустрији, Пољској, Шпанији, Словачкој и Италији, док је исти
ниво као у Србији на Малти. У већини ових земаља, међутим, стопа морталитета је
знатно мања.
Др Нада Радушки додаје да су и неадекватна здравствена заштита, економски
узроци и политичка превирања довели до негативних демографских резултата.
- Србија је у том смислу суочена не само са белом кугом, већ и сталним исељавањем
становништва. У последњем међупописном раздобљу, између 1991. и 2002. године,
број становника је смањен за 80.000, а то се догодило упркос великом броју
избеглица које су се доселиле - упозорава др Радушки.
Криза као трајно стање
Социјални психолог Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Весна Томић каже да држава годинама не предузима адекватне мере.
- Због социјално-економске кризе у земљи, која прелази у трајно стање, становништво
се не одлучује на потомство. Изневерене су све наде и очекивања.
У друштву влада општа неизвесност. Урушени су системи који су неким редоследом
доводили до традиционалних вредности, односно стварања породице. Млади виде да се
овде знање слабо исплати, а на сцени је и тотални распад образовног система, на
основу којег би они, поред породице, требало да формирају своје моделе понашања наводи Томићева.
Сутра: Како се Србија бори за повећање наталитета
Антрфиле : Само две мере на снази
У Првом националном извештају Владе Србије пише да се у нашој земљи примењују
две директне мере популационе политике важне за подстицање рађања. То су
родитељски додатак који се исплаћује за прво, друго, треће и четврто дете и пуна
зарада за запослене мајке за време породиљског одсуства у трајању од годину дана. У
току прошле године за ове намене је издвојено око 2,16 милијарди динара месечно.
Наравно, овде нису поменуте мере које самостално спроводе поједине локалне
самоуправе.
ИСЕЉАВАЊЕ САМО У НУЖДИ
Преглед, Датум : 8.4.2011, Страна : 5
АИ: ЕУ да помогне Србији у обезбеђењу станова за Роме
У извештају Amnesti internešenela наводи се да Влада Србије није успела да испуни
обавезе на основу уговора о међународним и регионалним људским правима да
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заштити, спречи и оконча принудна исељавања које су посебно лоше утицала на
ромске заједнице у нелегалним насељима
Amnesti internešenel позвао је јуче Владу Србије да законом забрани принудно
исељавање Рома, а ЕУ да финансијски помогне Србији у обезбеђивању социјалног
становања за Роме и друге угрожене групе. У најновијем извештају те организације о
стању Рома у Србији, донетом поводом 8. априла Дана Рома, Влада Србије је позвана
да омогући доношење закона којим би се забранило принудно исељавање Рома, али и
да обезбеди да општинске власти, укључујући оне у Београду, не спроводе принудна
исељавања. Amnesti internešenel је, такође, позвао и ЕУ да обезбеди финансијску помоћ
у оквиру фондова Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) како би се помогло
Влади Србије у обезбеђивању социјалног становања за Роме и друге угрожене групе.
Исељавање треба спровести у крајњој нужди и након што су исцрпљене све друге
оствариве алтернативе исељавању, препоручио је Amnesti internešenel у извештају под
називом „Дом је више од крова над главом, Ромима је ускраћено право на становање у
Србији“.
У извештају те организације наводи се да Влада Србије није успела да испуни обавезе
на основу уговора о међународним и регионалним људским правима да заштити,
спречи и оконча принудна исељавања које су посебно лоше утицала на ромске
заједнице у нелегалним насељима. „Принудна исељавања су првенствено имала
утицај на ромске заједнице које живе у нелегалним насељима, а оне су
најмаргилизованије заједнице у Србији“, указано је у извештају. Наводи се да
многе од тих заједница укључују интерно расељене Роме с Косова или Роме који
су принудно враћени из земаља чланица ЕУ.
Amnesti internešenel препоручио је Влади Србије да обезбеди да све жртве принудних
исељавања имају право на ефикасан правни лек и репарације, укључујући реституцију,
рехабилитацију, компензацију, задовољење и гаранцију непонављања, као и да се
усвајањем или изменама закона обезбеди плаћање накнаде за штету, или губитак
ствари.
Важно је и да се заједницама и појединцима који треба да буду исељени дају
информације о томе где могу да се жале. Неопходно је и да се повећа финансирање
програма за легализацију ромских насеља, али и да општинске власти прераде
или направе урбанистичке планове с временским роковима, како би се ромским
насељима обезбедили путеви, вода, санитарија и друге основне услуге.
Amnesti internešenel препоручује Влади и да у јужну Србију не враћа Роме исељене
из насеља у Београду осим ако они то не желе, као и да онима који су већ враћени
понуди да поново дођу у Београд уз плаћање адекватне компензације за принудно
исељење.
КО БИ ТРЕБАЛО ДА ПОМОГЕ ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ?
Правда, Датум : 8.4.2011, Страна : 9
АНКЕТА
Ђорђе Момировић, власник „Моне"
- Држава мора да отвори нова радна места на КиМ јер је у привреди решење за бољи
живот повратника. На нама привредницима је да подигнемо производњу на Космету.
Слободан Петровић, директор „Салфорда"
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- Ако се људима на Космету омогући солидан живот, они ће остати на КиМ. Само
улагање у привреду може да у овом тренутку да замајац народу да остане, живи и ради
на КиМ.
Александар Југовић, СПО
- Расељеним са КиМ држава би одговорном политиком требало да обезбеди бесплатно
и земљу и кредит за обнову напуштеног или за подизање новог домаћинства.
Драган Тодоровић, СРС
- Србија би требало пре свега да има јасан план за повратнике на КиМ и за то обезбеђен
новац у буџету. Нажалост, плана нема, а ни новца, што показује сву неозбиљност ове
власти.
БАЗАР РУКОТВОРИНА
Блиц – Београд, Датум : 8.4.2011, Страна : 3
СТАРИ ГРАД
Принцеза Катарина ће данас у 10 сати свечано отворити Ускршњи базар
руктворина жена избеглица у згради Општине Стари град у Македонска улици.
Ове године на базару излаже преко 40 учесника, представника удружења избеглих
и расељених лица, удружења особа са инвалидитетом и школа за децу са
проблемима у развоју.
НА ПОСЛУ 5.000 ЉУДИ
Вечерње Новости, Датум : 8.4.2011, Страна : 5
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ОДОБРИЛА 434 ПРОЈЕКТА ЈАВНИХ РАДОВА
Највише људи биће запослено у неразвијеним општинама
НА јавним радовима широм Србије, ове године ће посао добити 5.211 особа.
Национална служба за запошљавање одобрила је 434 пројекта, а из буџета
Министарства економије и регионалног развоја у овој години је за ту намену
издвојено 700 милиона динара.
- Предност смо и ове године дали неразвијеним општинама попут Житорађе,
Трговишта, Варварина и Бујановца - објашњавају у НСЗ. - Чак 57 одсто јавних радова
спровешће се у тим варошицама.
Највише пројеката одобрено је у социјалној, хуманитарној и културној делатности. У
169 различитих програма учествоваће 1.673 особе. У области заштите животне средине
и природе ће на 165 пројеката радити 2.223 особе, а на изградњи инфраструктуре 1.315
особа.
Запосленима на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване зараде према
степену стручне спреме. По 17.600 добијаће особе које имају први и други степен,
18.000 ће примати они који су завршили трогодишње и четворогодишње профиле. За
пети и шести степен стручне спреме предвиђена је плата од 20.000, а за факултетски
образован кадар 22.000 динара.
- Јавни радови организују се из хуманитарних, културних или еколошких делатности наводе у НСЗ. - Незапослени се ангажују на период од шест месеци, а приоритет
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имају Роми, избегле или расељене особе, људи са инвалидитетом, дугорочно
незапослени, старији од 45 година, жене или социјално угрожене особе.
На овогодишњем конкурсу за спровођење радова од јавног значаја поднета су 1.133
захтева, у вредности од три милијарде динара.
ДОН КИХОТ ИЗ РАКОВИЦЕ
Политика, Датум : 8.4.2011, Страна : А19
Поред тога што има специфичан приступ, овај документарац (РТС 2, 19.36) има јаку
поруку и веома је критички обојен, каже редитељ Милутин Јовановић
Матија Бузуровић Гаги становник је ромског насеља, основаног одлуком Скупштине
града Београда у насељу Кијево у Раковици. У њему, у такозваним контејнерима за
становање, живе Роми расељени из нехигијенског насеља код моста „Газела”.
Редитељ Милутин Јовановић са Гагијем се срео у његовом новом дому где је започео
причу о себи, својој породици, послу којим се бави. На свој начин...
Овај филм својеврсни је наставак, како за наш лист објашњава редитељ и сценариста
Милутин Јовановић, документарца „Сеобе” који такође прати живот Рома. Занимљив је
и другачији приступ теми, који се разликује од свих до сада виђених и који главног
јунака ставља у улогу наратора и главног актера приче.
Наиме, гледајући екипе РТС-а, које су у више наврата снимале прилоге за своје
емисије, Гаги је пожелео да сними филм о својим комшијама и пријатељима.
Набавио је камеру и „кренуо у снимање”. Ипак, комшије су биле много речитије када је
камера била искључена, него када би Гаги поставио питање о томе како живе и са
каквим проблемима се суочавају. Кроз разговоре са комшијама стиче се увид у
атмосферу у насељу. Тамо где су, по Гагијевом мишљењу, изостали концизни
одговори, он сам стаје пред камеру да ситуацију објасни „до краја”.
Екипа Редакције документарног програма РТС-а на челу са редитељем Милутином
Јовановићем пратила је Гагијева настојања да забележи један тренутак у животу
ромског насеља. Груба прича о Гагију, његовој амбицији, Ромима и њиховим
проблемима, зачињена је и понеком духовитом ситуацијом, коју је спонтано
забележила нека од камера.
Емисију „Дон Кихот из Раковице” Редакција документарног програма емитује поводом
обележавања Међународног дана Рома.
Поред тога што има специфичан приступ, овај документарац има јаку поруку и веома је
критички обојен, казује наш саговорник додајући да ће филм ускоро бити приказан и у
оквиру ромског павиљона на Венецијанском бијеналу, да би наставио свој фестивалски
живот и у Бечу, Холандији и на другим међународним фестивалима.
– Драго ми је што је овај филм већ изазвао велику пажњу како овдашње, тако и
иностране публике и надам се да ће ми ово остварење помоћи да наставим да се бавим
документарцима који су моја основна преокупација, истиче Јовановић који ових дана
ради још једну причу о Ромима, у оквиру велике светске кампање о здрављу ове
националне мањине.
Такође, на Студију Б емитује се и његова емисија „Телевизија нове генерације” која се
бави животом тинејџера.
И за крај нам каже да увелико размишља и о реализацији његове давнашње идеје,
снимању дугометражног документарног филма чију тему још није желео да нам
открије.
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– Документарци су мој фах. Трудићу се да уђем и у интернационалне воде јер се у
иностранству знатно већа пажња придаје овом жанру. Сматрам да имам велико и лепо
искуство када је реч о овој области филмске уметности, каже редитељ Милутин
Јовановић, иначе и директор продукцијске куће „Голден тач”.
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PRESS CLIPPING
Субота 09.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПЕТИЦИЈА ПРОТИВ АЗИЛАНАТА
Блиц – Србија, Датум : 9.4.2011, Страна : 3
Траже исељење Центра
БАЊА КОВИЉАЧА - Неколико грађана Бање Ковиљаче покренуло је петицију у
којој се захтева што хитније решавање проблема великог броја азиланата у овом
туристичком месту. Према речима Мирослава Вукосављевића, председника
савета месне заједнице, петиција ће бити предата локалној власти у Лозници, а у
плану је и састанак са представницима Центра за азиланте у Бањи Ковиљачи,
који је од 2008. године предат на управљање Комесаријату за избеглице.
Ми само желимо да упозоримо све надлежне у управи града на проблеме који су
присутни и на оне који могу настати услед боравка великог броја азиланата у нашем
месту. Њихов број, а има их више од сто поред оних који су смештени у азилу, као
и неконтролисано кретање, боравак на пријављеним и непријављеним адресама,
кретање у великим групама уз повремено непримерено понашање и прављење
мањих ексцеса стварају дозу страха ког житеља Бање Ковиљаче - каже
Вукосављевић, додајући да то може посебно сметати у јеку туристичке сезоне. Он
објашњава да потписници петиције, њих више од 300, траже да се у овом случају
примене слична правила каква се примењују у другим „демократским државама
Европе“.
Како је то регулисано у Швајцарској, Немачкој или некој другој држави, нека тако буде
и овде. Петицију ћемо предати градоначелник Лознице, а разговараћемо и са
управником Центра за азиланте где су, иначе сви капацитети попуњени - објашњава
Вукосављевић.
На последњој седници Скупштина града неколико одборника је указивало на проблем
великог броја азиланата. Неки су затражили и измештање овог центра јер, како је
речено, оно не приличи туристичком месту. Градоначелник Лознице Видоје
Петровић, најавио је том приликом да ће Градско веће на једној од наредних
седница разматрати питање измештања Центра за азиланте и да ће о томе
покренути иницијативу код одређених институција. Иначе, у Центру за азиланте,
објекту са 80 места, сви капацитети су попуњени, а највише азиланата је из
Авганистана, мада их има и из Ирака, Ирана, Сомалије, Пакистана, Палестине, Конга....
ЗБРИНУТИ
Вечерње Новости, Датум : 9.4.2011, Страна : 18
ИЗБЕГЛИЧКЕ МУКЕ
ПОЖАРЕВАЦ - У избегличком насељу у Узун-Мирковој улици јуче је усељена још
једна ромска породица избегла са Космета 1999. године. У овом насељу прошле

године усељено је 20 нових станова, уз које је накнадно подигнут још један. У
подизање насеља уложено је 390.000 евра, од чега је ЕУ обезбедила 260.000, а
локална самоуправа 130.000.
РОМИ ЛАКШЕ ДО ДОКУМЕНАТА
Дневник, Датум : 9.4.2011, Страна : 9
АМБАСАДОРКА
АМЕРИКЕ
ХУМАНИТАРНОМ ЦЕНТРУ
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Амбасадорка Сједињених Аме-ричких Држава у Србији Мери Ворлик посетила је
јуче Нови Сад и Новосадски хуманитарни центар, а поводом Међународног дана
Рома.
Овом приликом она је разговарала са представницима Рома о тешкоћама које имају у
вези са регистрацијом и прибављањем докумената.
- Захвалила бих се Новосадском хуманитарном центру на напорима да помогну
Ромима, нарочито око проблема које имају са прибављањем докумената, и надам се да
ће ваша Влада и невладине организације наставити да чине оно што могу да реше
поменуте проблеме на дуже стазе. То кажем јер не мислим само на људе који сада живе
овде, већ и на наредне генерације, како би им се обезбедио квалитетнији живот.
Мислимо да је веома важно да све угрожене групе становништва добију прилику да
побољшају квалитет живота и да се боље интегришу у друштво - истакла је
амбасадорка САД Мери Ворлик.
Дијана Малбаша која је укључена у пројекат пружања правне помоћи Ромима у
Новосадском хуманитарном центру каже да им се у Новом Саду највише обраћају
интерно расељени са Косова и Метохије који немају документа, због измештених
матичних служби, изгубљених података или уништених матичних књига. Додаје
да има случајева да неки од њих нису чак никада уписани у матичне књиге, па због тога
имају великих проблема са добијањем докумената. То, по њеним речима, повлачи
немогућност Рома да остваре своја права, па се њихова помоћ састоји у подношењу
захтева за документа, контаката са релевантним институцијама и друго.
ПАОРСКЕ ПАТРОЛЕ ЧУВАЈУ СЕЛО
Блиц, Датум : 9.4.2011, Страна : 14
Трешњевац честа мета крадљиваца
НЕДЕЉКО КОЛУНЏИЈА ДРАГАН ШОЛАЈА Трешњевац
Због све учесталијих крађа и вандалског понашања становници села Трешњевац
код Кањиже планирају да се организују и уведу цивилне страже, као и у
оближњем Чантавиру, да би могли да региструју проблем и пријаве га Месној
заједници и полицијској станици у Кажњижи.
Лајош Бала, председник МЗ Трешњевац, у којој живи око 1.800 становника, каже да
стражари неће имати овлашћења да физички спречавају чињење прекршајних или
кривичних дела, те је демантовао да је овде реч о организовању паралелних органа
реда.
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Све је кулминирало у последњих годину дана.
Прво је почело са ломљењем и крађом саобраћајних знакова, ситнијим
разбојништвима, потом је у неколико наврата разбијен сеоски дом, да би кап која
је прелила чашу било мазање школских прозора људским изметом. Тада су се људи
сами организовали и дошли у месну заједницу да траже реакцију - рекао је Бала.
Одржан је састанак са надлежнима у полицијској испостави у Кањижи, али је
Трешњевчанима речено да немају довољно људства да би организовали сталне патроле
у њиховом селу.
Пошто наши закони не препознају цивилне патроле, решили смо да, по Закону о
удружењима, оснујемо Удружење добровољних цивилних патрола, које не би имала
већа овлашћења од обичних грађана.
Оне би бројале од две до пет особа и њихов једини задатак би било осматрање,
документовање и обавештавања месне заједнице и полиције, уколико уоче неке
прекршаје.
Синоћ смо имали збор грађана по овом питању и очекујем да ће ова идеја ускоро и
заживети. Оснивачи удружења били би месна заједница, Фонд „Сеоски дом“ и
Културноуметничко друштво „Петефи Шандор“ - додао је председник
МЗ„Трешњевац“.
Планирано је да месна заједница купи мобилни телефон и дигитални фотоапарат, што
би било једино „оружје“ цивилних патрола.
Ми сви знамо ко су ти вандали. Они живе овде, али немамо доказа. На овај начин моћи
ћемо да их хватамо на делу, фотографишемо и доказе прослеђујемо полицији. На улазу
у село поставићемо и табле на којима ће писати да рачуна о безбедности воде наше
цивилне страже.
Очекујем да ћемо на овај начин ствари вратити на старо, када је Трешњевац био мирно
и безбедно село - рекла је за „Блиц“ секретарка МЗ Трешњевац Јадранка Балаж
Петровић.
Полиција не ради свој посао. Живим овде на салашу у непосредној близини пута и до
сада су ме три пута покрали.
Украли су ми канистер са 20 литара нафте, затим исту количину бензина и 1.400
динара. О томе сам обавестио полицију, али су ми рекли да је у питању ситна крађа и
да за такав лоповлук не реагују, а то је за мене велика штета - каже Шандор Жолдош
(50), земљорадник из Трешњевца, који додаје да треба да се формирају добровољне
цивилне патроле.
Ференц Хусак, житељ овог села слаже се са својим суграђанином и говори да све
невоље долазе петком у вече када се организује дискоклуб.
Дођите ујутро да видите на шта личи наше село. Не нарушавају изглед села странци,
већ овдашња младеж. Изгредници су свима у селу знани, али нико неће да им се
супротстави.
Ако добровољне цивилне патроле затекну на делу прекршиоца, сниме га и о томе
обавесте надлежне органе, сигурно да ће завладати мир у селу.
Овако сви смо узнемирени и стрепимо за своја имања. Драган Дацин, радник НИС
Нафтагаса, са сабирне станице у Трешњевцу мисли другачије.
Јесте, има вандализма у селу, као што их има и у другим местима. Млади немају посла,
немају шта да раде и своју енергију усмеравају на разбијању. Имамо Министарство
полиције, полицијску управу и станицу у Кањижи која је отворила испоставу у
Трешњевцу, али у њој нема никога. Полиција је плаћена да нас чува и за то смо сви
порески обвезници, па нека раде свој посао, а не да се ми замерамо једни другима.
Председник Месне заједнице Лајош Бала каже да у селу нема нових житеља нити
повратника из реадмисије из земаља Европске уније и да су изгредници из села.
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Антрфиле : Затвор за ситне крађе
Председник Демократске заједнице војвођанских Мађара Арон Чонка тражи од
посланика да у Народној скупштини покрену питање спречавања учесталих
"ситних крађа" и вандализма на северу Бачке и Баната. Председништво ДЗВМ
предлаже да лопови, без обзира на вредност украдене робе или штете, буду кажњени
затвором или друштвено корисним радом. У локалној самоуправи Сенте сматрају да
све крађе морају бити санкционисане јер су људи који су прерпели штету до 15.000
динара и изгубили једномесечну радничку плату, а њени извршиоци, због лимита,
остају некажњени јер се не гоне по службеној дужности. Председник СО Сента Ласло
Рац Сабо сматра да је до повећања оваквих крађа дошло и због реадмисије наших
грађана из ЕУ.
МИЛИЦИ СЕ ВРАТИО ВИД
Политика, Датум : 9.4.2011, Страна : А14
Зрењанин – Пре тачно пет година тада осмогодишња Милица, из избегличке
породице Вукобратовић, оперисала је лево око, а недавно су јој са њега скинута
сочива па се, након дуготрајног лечења, показало да је оно у потпуности успело и
да јој је вид потпуно враћен. Лечење десног ока је у току.
Као што је „Политика” писала, Миличине проблеме с видом приметила је њена
учитељица Александра Вуковојац и на себе преузела обавезу да јој помогне, јер је
претила опасност да дете потпуно ослепи на оба ока. Распитивала се о могућностима
лечења и тражила добре људе да јој финансијски помогну. За своје хумано залагање
учитељица је добила и највеће признање града Зрењанина, а девојчици су помогли и
чувени лекари из Калуге који су извели оперативни захват.
А највећу награду и ученица и учитељица, као и сви који су помогли, добиле су
недавно када су лекари саопштили да Милица на једно око види у потпуности и да ће
се резултати показати и на другом оку на коме је лечење настављено. То девојчици
омогућава нормалан живот. Да пише и да чита из књига и са компјутера и, што је за њу
најважније, да настави школовање у ОШ „Вук Караџић“ и постигне и боље резултате
од врло добрих какве је постизала у отежаним околностима.
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СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ: ДИСКРИМИНАЦИЈА И НАСИЉЕ
НАД СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 10.4.2011, Страна : А5
Загреб – Дискриминација Срба и Рома један је од крупних проблема у Хрватској,
објавио је амерички Стејт департмент у годишњем извештају о стању људских
права у свету, пренео је Танјуг. „Иако устав брани било какво дискриминисање
мањина, и даље се региструје дискриминација и насиље над етничким Србима и
Ромима.
Власти нису доследне у поступању с прогнаним припадницима мањина, а
међународни посматрачи оцењују да се у вези с избеглицама које траже азил
одлуке доносе преспоро”, каже се у извештају. Избеглице које се враћају у земљу
као држављани других земаља бивше Југославије, а не хрватски држављани,
наилазе на препреке у вези с добијањем права трајног боравка, наглашавају у
Стејт департменту. Онима који су се вратили и то затражили до јуна 2005. закон
допушта стицање статуса, а онда и тражење држављанства, али влада то не спроводи
доследно, што ствара несигурност и одлаже реинтеграцију повратника.
Помињу се инциденти с пљачкама, физичким и вербалним претњама, као и
наставак писања увредљивих графита на српској имовини у Далмацији и
централном делу земље.
АЗИЛАНТИ ОКУПИРАЛИ БАЊУ КОВИЉАЧУ
Политика, Датум : 11.4.2011, Страна : А8
Становници Бање Ковиљаче почели су да потписују петицију којом траже да се
регулише боравак азиланата, посебно илегалних, у том туристичком месту.
„Њихов број, боравак на непријављеним адресама, неконтролисано кретање у
великим групама, повремено понашање на ивици ексцеса, ствара страх код
житеља Бање Ковиљаче, посебно код деце и млађих женских особа... Решавање овог
проблема је хитно, јер уколико дође до већих непријатности, сви ћемо трпети
последице”, наведено је у петицији која ће следеће недеље бити упућена Градској
управи Лознице, пренела је Бета. Потписивање петиције грађани су покренули
самоиницијативно и до суботе је прикупљено више од 500 потписа.
Тренутно, највише азиланата, више од 50 одсто долази из Авганистана, а има их и
из Палестине, Ирака, Пакистана, Ирана, Сомалије, Јемена и Конга. Према
подацима Комесаријата за избеглице Србије, кроз Центар су 2008. прошла 44
лица, наредне 246, а прошле године 434 азиланта.

УГОВОР О ЗАКУПУ, ПА ОТКУП
Дневник, Датум : 11.4.2011, Страна : 9
ДЕЦЕНИЈА ОД УСЕЉЕЊА У ИЗБЕГЛИЧКЕ СТАНОВЕ У КАРЛОВЦИМА
Корисници избегличких станова у насељу Дока у Сремским Карловцима, требало
би да до 17. априла поднесу захтев за закључење уговора о закупу на одређено
време републичком Комесаријату за избеглице. Склапањем уговора о закупу они
ће стећи право да после шест месеци поднесу и захтев за куповину непокретности.
Избеглице које не потпишу уговор о закупу стана на одређено време неће имати
више право да га користе.
Захтеве и документацију корисници станова треба да поднесу Комесаријату за
избеглице директно, а у повереништву за избеглице у карловачкој општини могу да
добију све информације о томе.
- Осим захтева за закључење уговора о закупу у обавези су да доставе фотокопију
личне карте или избегличке легитимације обострано копиране за себе и чланове
домаћинства, фотокопију решења или уверења о држављанству за све чланове
породице, као и фотокопију упута на основу кога користе стан - каже повереница за
избеглице Нада Остојић-Агбаба. - Такође треба да приложе за све пунолетне чланове
домаћинства писану изјаву, оверену у општини или суду да не могу да користе
непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави и да се до
подношења захтева нису вратили или преселили у трећу земљу.
Малолетна лица биће обухваћена изјавама родитеља.
Након потписивања уговора о закупу, биће израчуната висина закупнине, коју ће
корисници плаћати месечно уплатом на посебан рачун, наведен у уговору.
Станови, укупно 23 у пет зграда, су дати избеглицама на коришћење пре десет
година, а већина их је пре тога била смештена у колективном центру у Соколском
дому.
ПОВРАТАК ЗАТРПАН У СУДСКИМ СПИСИМА
Политика, Датум : 11.4.2011, Страна : А4
Загреб – Председник Европске комисије Жозе Мануел Барозо боравећи минуле
недеље у Загребу похвалио је Хрватску за учињени напредак у остваривању
предуслова за коначно окончање преговора о прикључењу ЕУ, али ничим није
потврдио да би то заиста могло да се оствари крајем јуна ове године што толико
прижељкује државни врх.
Све је више индиција да ће се то ипак десити неодређен број месеци касније, а
зашто је то тако можда илуструје и случај Милице Миладиновић из Загреба, један
од многих сличних који указују да хрватска држава ипак још није спремна да
испуни све оно што тако лако вербално обећава а тиче се повратка грађана српске
националности избеглих и прогнаних током протеклог рата.
До 1991. године Милице Миладиновић је с породицом, супругом и децом, мирно
живела у стану у Грушкој улици, у којем су имали станарско право. Милица је радила у
трговачком предузећу из Задра, а супруг је био официр ЈНА. Нису ни помишљали на
одлазак из Хрватске када се она почела осамостаљивати. Штавише, супруг је напустио
војску када му је речено да ће можда морати да пуца из касарне у којој је служио у
граду. Током августа доживела је први шок.
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„Једног дана рекли су ми на послу, у трговини у којој сам радила, да ми ту није место и
да више не морам да долазим на посао. Била сам у шоку, али то је био тек почетак.
После пар дана неколико униформисаних особа из ЗНГ провалило је у наш стан и
истерало нас. Рекли су нам да нам у Хрватској није место. Склонили смо се код
пријатеља и покушавали да се вратимо у стан, али је брава већ била промењена”, каже
она и додаје да су „позвали у помоћ полицију”, али слично им је рекао и полицајац.
Отишли су прво у Босну, а затим у Србију. Прошла је скоро деценија док се прилике
нису донекле смириле, а кад је Рачан преузевши власт 2000. године позвао српске
избеглице и прогнанике да се врате у Хрватску кренула је и Милица Миладиновић. У
међувремену брак јој се распао, деца одрасла и отишла својим путем.
Када се вратила у Загреб сазнала је да јој је судском пресудом одузето станарско право
па тиме и стан, али је имала и другу могућност – викендицу у власништву код
Стубичких топлица недалеко Загреба.
Међутим, држава је њено власништво доделила на привремено коришћење извесном
Мирсудину Никшићу, хрватском борцу, који је кућу скоро разрушио прилагођавајући
је својем науму и потребама. Чак је у томе науму зашао и у суседну парцелу.
И тада почиње Миличина правосудна калварија, која је често имала одлике правосудне
фарсе.
Невероватном упорношћу стизала је до свих организација за људска права, обраћала се
свим релевантним међународним организацијама и институцијама које имају своје
канцеларије у Загребу, свуда је од њих добијала подршку, али ништа није помогло да
оствари своје право. Када је добила пресуду да јој се врати кућа Никшић је то блокирао
тужбом за надокнаду свих трошкова које је имао девастирајући њену имовину.
Иако је то учинио и без дозволе државе која му је туђу кућу дала на коришћење (сада се
„заборавља” да је у почетку Туђманова власт обећавала таквима да ће додељена им
српска имовина после десет година постати њихово власништво) и без дозволе
власника куће суд у Златару је пресудио да она мора да му надокнади све трошкове које
је имао преуређујући кућу и још камате на то.
Уместо да заштити правог власника, држава ју је на тај начин још казнила. А још се
утврдило да је Никшићу још 1998. држава обновила породичну кућу у Новској, па да
према томе и није имао право да му се додели и Миличина кућа. Све то није помогло да
Милица до данас оствари своје право. На њену страну стао је и омбудсман Јурица
Малчић оцењујући да је „поступање надлежних тела било пристрасно и погодовало
привременом кориснику, а на штету власнице, чиме су њена права озбиљно повређена”.
Милица је понудила нагодбу држави да јој додели одговарајући стан у власништво, а
она ће одустати од захтева за враћање стана на који је имала станарско право и куће у
Стубичким топлицама. На то је стигла противпонуда да јој се за њену кућу и стан чије
враћање тражи додели станчић од 35 квадратних метара у најам.
„Мисле ваљда да сам полудила. Истерали су ме из стана и викендице, 20 година се
потуцам, 11 година чекам да се узурпатор исели из моје куће, пресудили су да му
морам платити преко 40.000 евра за оно што је наводно потрошио – и сад би то решили
тако да ме сместе уз плаћање најамнине”, каже она и не одустаје од своје борбе за
правду и најављује завршни корак – Суд за људска права у Стразбургу.
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КОРУПЦИЈА И НАСИЉЕ НА КИМ
Блиц, Датум : 10.4.2011, Страна : 5
СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ
Мешање косовске владе у рад безбедносних снага и судства, притисци на медије,
дискриминација и насиље над припадницима мањинских заједница, неки су од
проблема који се наводе у најновијем извештају Стејт департмента о људским
правима на Косову. Помиње се да је забележено и насиље над припадницима
верских заједница, наношење штете верским објектима и ограничен напредак у
повратку расељених.
ИЗБЕГЛИЦА МНОГО, НОВЦА МАЛО
Политика, Датум : 10.4.2011, Страна : А2
У ситуацији када је однос потреба и могућности за решавање избегличких питања
10 према један, тешко је усагласити приоритете, каже Марио Ненадић
Бањалука – Према подацима Министарства за људска права и избеглице Босне и
Херцеговине, иако је од завршетка рата прошло више од 15 година, 45.000
породица и даље чека на обнову имовине, као основног услова за повратак. У БиХ
и данас има 114.000 расељених лица, а у Србији и Хрватској 70.000 грађана БиХ
желе да се врате у своја предратна места живљења.
Помоћник министра за људска права и избеглице Марио Ненадић у разговору за
„Политику” каже да „повратници широм БиХ, када је реч о њиховој будућности, деле
исте проблеме”.
„Разлика је само у којој је ко фази повратка. Они који су се вратили имају
проблем егзистенције, одрживости, запошљавања, лечења... Они који су у процесу
повратка, првенствено брину о томе како да добију средства за обнову имовине.
Питања обнове, здравства, школства, социјалне заштите, запошљавања… кључна су
питања чије решавање од власти траже повратници”, каже Ненадић.
Он наглашава да је формирање фонда за надокнаду штете особа чија се имовина не
може поправити „питање које је ’фактурисано’ БиХ и њеним институцијама, јер је
пропуштена прилика да се то реши у складу са решењима из Дејтонског споразума.
„Због тога је Парламентарна скупштина БиХ, усвајајући Ревидирану стратегију
спровођења Анекса 7. Дејтонског споразума наложила да се и ово питање реши
као део ’дејтонског пакета’. То је врло захтеван и скуп процес, јер треба усвојити
законе и друге прописе који ће уредити ову област”, објашњава Ненадић.
Он је истакао да „за сада нема процена колико ће новца требати за решавање овог
питања, јер је предуслов за то усвајање законских решења која ће дефинисати ниво
штете која ће се надокнађивати, услове и критеријуме на основу којих ће се процена
штете обављати.
Одговарајући на питање у којој мери је повратак политичко и правно питање, Марио
Ненадић каже да је „повратак пре свега финансијско питање, јер да има довољно
новаца, лакше бисмо се могли договорити о свим отвореним питањима. Овако, у
ситуацији када је однос потреба и могућности 10 према један, тешко је усагласити
приоритете”.
Ненадић подсећа да је на нивоу БиХ у последње три године за повратак издвојено око
150 милиона марака и нагласио да је то мање од десетине дела средстава потребних да
би се питање повратка решило до 2014. године. Он је додао да очекује много од
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предстојећег министарског састанка, који ће се одржати у Београду и на којем ће
учествовати светски донатори који ће помоћи да се реше питања алтернативног
смештаја, колективних центара и питање Срба избеглих из Хрватске у БиХ.
ПОТРЕБНА МЕХАНИЗАЦИЈА
Правда, Датум : 11.4.2011, Страна : 4
ИСТОК – Срби повратници из села Жач у општини Исток истрајни су у намери да
остану у овом селу у Метохији, и поред озбиљних безбедносних проблема које
имају и недостатка пољопривредне механизације. Представник Срба из Жача
Небојша Дрљевић каже да је највећи проблем повратника немогућност обраде
земљишта због недостатка пољопривредне механизације. „Имамо четири трактора, а
један плуг. Фали нам механизација и прикључне машине како би обрађивали наше
земљиште. Немамо примања а пољопривреда је једини начин да преживимо“, каже
Дрљевић.
ПРЕТЕ ИМ ИСКЉУЧЕЊЕМ СТРУЈЕ
Правда, Датум : 11.4.2011,Страна : 5
СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ КОСОВСКА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
УРУЧУЈЕ ОПОМЕНЕ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Повратници у српским срединама у Метохији
забринути су јер су службеници косовске електроенергетске корпорације
последњих дана почели да им, уз редовне рачуне за утрошену електричну
енергију, достављају опомене за измирење старог дуга.
Срби из Осојана, највећег повратничког места у овом делу Космета, опомињу да су
изненађени овим потезом КЕКа, поготову зато што се опомене односе на дуг који је на
основу споразума представника Срба и КЕК-а из априла 2009. године замрзнут од
даљњег и зато што стари дуг треба да буде једно од питања дијалога Београда и
Приштине.
– Овим споразумом договорено је да Срби наставе да редовно плаћају потрошњу
струје, а да ће питање заосталог дуга бити део политичких преговора. Иако се опомене
односе на наводне нередовне платише, Срби у Осојану и околним селима важе за
најредовније платише на читавом Космету – истичу представници Срба из Метохије и
објашњавају да се у опоменама повратници упозоравају да ће им бити искључена
струја, иако за то нема никаквог разлога.
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ОБУКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 12.4.2011, Страна : 11
КИКИНДА: Комесаријат за избеглице одобрио је општини Кикинда средства за
економско оснаживање и осамостаљивање избегличких породица, путем обуке за
израду бизнис плана. Право на ову помоћ имају породице избеглица, особе које су
укинуле избеглички статус и имају пребивалиште у кикиндској општини.
Пријављивање је у канцеларији Повереништва у локалној самоуправи, до 15. априла, од
8 до 15 сати или телефоном 410-131.
Сви који се пријаве имаће обуку за израду бизнис плана како би документација коју
буду подносили била исправна.
Помоћ ће бити одобрена у роби, као једнократна и бесповратна, у износу од 15.000
динара за сваки одобрени грант по породици, односно подносиоцу захтева.
ОСТВАРУЈЕ СЕ ТУЂМАНОВ САН
Правда, Датум : 12.4.2011, Страна : 4
ПОПИС У ХРВАТСКОЈ: СРБИ СА 4,5 ПАДАЈУ НА ТРИ ОДСТО ПОПУЛАЦИЈЕ
КНИН – Број пописаних Срба у Хрватској биће мањи него на претходном попису,
а на половини пописног периода јасно је и то да ће Срби због малобројности
изгубити и оно мало власти на локалном нивоу – тврди за „Правду“ Милојко
Будимир, председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске.
– Већ се налазимо на половини пописног рока, а према оном што сам тамо видео,
огроман број Срба неће се пописати. Према прошлом попису (2001. године) Срба је
у Хрватској било 4,5 одсто, или 201.000, а сада ће тај број бити максимално три
одсто. Сећамо се да је то био сан Фрање Туђмана и ево сада се његов сан остварује.
Дакле, етничко чишћење Срба проводи се крају, и то пред очима ЕУ, док Србија све
гледа са стране, као да је не интересује – каже Будимир.
Пописна места су, сведочи Будимир, без ознака, а ни они упорнији никога не могу да
нађу „јер су пописивачи на терену“.
– И оно мало Срба који су хтели да се попишу одвраћено је од путовања. Онима
који су то хтели, а нису имали новца, није омогућен превоз, а онда је уследило
застрашивање.
Све је намештено, тако да је и мали број Срба који су се хтели пописати одвраћен од те
намере. У Книну сам покушао да пронађем пописни центар како бих испунио своју
грађанску дужност, иако ми није јасно шта је боравиште, а шта пребивалиште.
Портир ми је рекао да не зна да је пописни центар у општини и упутио ме је на неку
другу локацију. Тако је урадио и са још неким који су, као и ја, стигли из Србије, па смо

отишли на други крај Книна, где су нас дочекали без пописивача у самом центру и без
дежурног. Вратили смо се необављеног посла – сведочи Будимир.
НА КОСОВО СЕ НИКО НЕ ВРАЋА
Курир, Датум : 12.4.2011, Страна : 2
Прошле године у јужну покрајину вратило се свега 393 људи, што је упола мање него
2009. Министар Богдановић: Повратницима је ограничено кретање
БЕОГРАД - Преполовила се шака јада!
Током прошле године на простор јужне покрајине вратило се свега 393 људи! То
је, према подацима Министарства за КиМ, готово упола мање него 2009. године,
кад се вратила 631 особа.
Министар за КиМ Горан Богдановић у изјави за Курир каже да су подаци прилично
поражавајући.
- Отприлике исти број, или можда мало већи, исељава се с Косова. Оно мало њих којисе
врате на Косово суочени су с недостатком безбедности и ограниченом
слободомкретања. Њима су урушена и узурпирана имања, за њих нема посла, а често
ихпровоцирају Албанци - каже Богдановић и наставља:
- С друге стране, људи напуштају огњишта због учесталих напада и притисака,
као и због узурпирања имовине - истиче Богдановић и додаје да је забрињавајућ
податак од прошле године да је само 1.307 људи желело да се врати у покрајину.
Председник СНВ северног Косова Милан Ивановић тврди да број исељених с Косова
из године у годину расте.
- Непријатељско окружење, недостатак инвестиција и мањи буџет, као и узурпација
станова и имања, главни су разлози. О коликој дискриминацији Срба је реч,
довољно говори податак да међународне институције нису решиле ниједан од око
40.000 спорова Срба у вези са узурпацијом станова, кућа и имања - каже наш
саговорник.
Ранђел Нојкић, покрајински функционер СПО, истиче да је упознат с неколико
случајева узурпације имовине.
- На три документа о преносу права власништва, очигледно фалсификата, видео сам
три различита потписа. То је највећи проблем, јер зашто да се људи враћају ако им се
овде не признаје ништа? - пита се Нојкић.
Антрфиле : Вратило се само 12.000 људи!
Према подацима УНХЦР у Приштини, на Косово се у периоду од 2000. до 2009.
вратило свега 12.145 расељених с простора Србије. Главни разлози за овако ниску
стопу повратка су недостатак безбедности, ограничено кретање и приступ јавним
службама и школама за децу, као и недостатак економске перспективе за повратнике и
тешкоће у повраћају сопствене имовине, која се често уништава пре него што се врати
у руке повратника.
Разлози слабог повратка
недостатак безбедности немогућност да обрађују своју земљу (урушена имања)
недостатак посла узурпирана имовина притисак и претње Албанаца учестали напади на
повратнике
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УЖИЦУ, БАЈИНОЈ БАШТИ И ЧАЈЕТИНИ УСКРАЋЕН ОГРОМАН НОВАЦ
Данас, Датум : 12.4.2011, Страна : 15
Тужбе против премијера и бивше министарке финансија
Ужице - Као већина одбора ДСС у Србији, и одбори те странке у Ужицу, Бајиној
Башти и Чајетини, поднели су јуче, тачно у подне, Основном јавном тужиоцу у
Ужицу кривичну пријаву против премијера Србије Мирка Цветковића и бивше
министарке финансија Диане Драгутиновић јер су, како је речено, прекршили
Закон о финансирању локалне самоуправе.
Непоштовањем тог закона, којим је предвиђено да годишњи износ укупног
ненаменског републичког трансфера буде 1,7 одсто домаћег бруто производа за све
локалне самоуправе, они су, како се у пријави наводи за три године (2009. до 2011)
оштетили буџете градова и општина у Србији за око 50 милијарди динара.
- Буџет Ужица је за три године оштећен за више од четири милиона евра. Тим новцем
могле су се финансирати најзначајнији пројекти у граду, попут изградње дечјег вртића
на Пори, спортске хале у Крчагову и базена - рекао је Тихомир Петковић, председник
ГО ДСС, а потом објаснио да „поједини министри долазе у градове и по политичкој
линији за поједине пројекте деле новац, који градове и општине иначе следује“,
подсетивши да је буџет Ужица за ову годину планиран у износу од око 1,8 милијарди
динара.
Милан Стаматовић, председник општине Чајетина и члан Председништва ДСС, навео
је да је та варошица за три године ускраћена за 152 милиона динара.
- Иако су различити проценти износа трансфера који су општинама ускраћени,
Чајетини је ускраћено максималних 60 одсто. Неке локалне самоуправе нису ускраћене
јер им се из републичког буџета, по политичкој линији и на разне начине, додељује
новац. Више пута смо упозоравали Владу Србије да не крши закон и да не наноси
штету локалним самоуправама јер су управо оне поднеле највећи терет економске
кризе - навео је Стаматовић.
- Надам се да ће тужилац реаговати као и када су представници ДС подносили пријаве
против опозиционих општина и да ће покренути истрагу - поручио је Стаматовић,
додавши да је буџет Чајетине за ову годину планиран да буде 720 милиона динара.
Дејан Млађеновић (ДСС), заменик председника општине Бајина Башта, истакао је да је
та погранична општина за три године ускраћена за скоро 1,5 милиона евра, те да је
општински буџет за ову годину пројектован на 680 милиона динара.
- Имамо страховитих инфраструктурних проблема, велики прилив становништва
из РС, велики број избеглица и више од 3.500 незапослених. Није нормално да
терет кризе највише подносе најсиромашније локалне самоуправе. За две седмице,
од када је формирана нова власт (СРС, ДСС и Г17 плус), више од 200 људи дошло је у
моју канцеларију и тражили су само једну ствар, а то је хлеб - казао је Млађеновић
додавши да очекује „поштену истрагу и да се грађанима врати новац који им законом
припада“.
Антрфиле : Тишина
- Исте странке у Ужицу су на власти на републичком нивоу. Није први пут да локална
самоуправа Ужица ћути када грађани добијају мање него што им следује.
Ћутали су и када је ДСС покренула акцију да Ужице остане центар Златиборског
округа и да спречи евентуалну поделу тог округа. И сада ужичка власт ћути, иако су у
питању витални интереси Ужичана - коментарисао је Петковић одсуство реакције
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ужичке власти (ДС, СПС, СПО, Г17 плус и ЛДП) на смањење републичких трансфера
том граду.
ЈОШ САЊА ЂАКОВИЦУ
Вечерње Новости, Датум : 12.4.2011, Страна : 30
ПОТРЕСНА СУДБИНА ХАШКОГ СВЕДОКА И ИЗБЕГЛИЦЕ МУХАРЕМА ИБРАЈА
НИШ - Било је 17 душа у албанској породици Мухарема Ибраја, у селу Осек Хиља,
надомак Ђаковице. Све до 14. јуна 1999. године!
После рата, по доласку међународних снага на Космет, Мухарему је разрушен дом:
најпре су му киднапована три рођена брата, син и два братанца, а онда је
најмилије и сахранио. Све, осим брата Исе, чије је тело још у приштинској
мртвачници. Колико он зна...
Да га снађе оваква несрећа разлог је Мухаремово сведочење у Хагу, где је, како
каже, само био сведок истине. Није хтео заштиту, нити да му замаскирају лице.
Вели, веровао је у братство и јединство, а онда скупо платио то веровање.
Од Србије, земље за коју је радио и служио јој као командир полиције, сада добија тек
скромну помоћ од 8.500 динара.
Преживели потомци су му у расејању, а он - у селу Каменица поред Ниша - нада се
обећању Комесаријата за избаглице, како ће му помоћи да овај трошни дом откупи и,
коначно, нађе свој мир.
- Четворо деце, колико ми је живо, после избеглиштва, уточиште је пронашло у
избегличком кампу УНХЦР у Тирани - каже Мухарем. - Овде нисам могао да их
издржавам. Чим се скућим, надам се да ће доћи... Иначе, до јануара сам живео у Хуму,
а онда је газда продао кућу, па сам морао да се селим у Каменицу, где ми је власник дао
кућу на чување. Уз помоћ пријатеља, успео сам да је поправим, тек толико да не спавам
у колима, јер сам на седишту аута ноћивао читава два месеца.
Оца Мусу, преминулог пре две године, сахранио је овде, на муслиманском гробљу, али
за споменик није имао. Мајка се, у невољи, вратила код рођака на Космет. А он, кад му
сан дође на очи - сања родну груду и своју Ђаковицу. На јави, живот је удесио да му
један од највећих ослонаца у животу буде Србин, Љуба Столић, избегао из Косова
Поља...
- Мештани су нам дали парче баште и запустели воћњак, па смо, чим је снег окопнио,
почели да их обрађујемо - каже Љуба Столић, који живи од пензије од око 11.000
динара. - Имамо по лопату и грабуљу, али недостаје нам нека фреза да би ишло брже.
Риљамо, прекопавамо... Посејаћемо кукуруз и пасуљ, да имамо за основно.
Антрфиле : ОБЕЋАЊЕ
ПОСТОЈИ чврсто обећање из Комесаријата за избгелице да ће, у најскорије време,
пронаћи средства за куповину сеоског домаћинства за Мухарема Ибраја, који не
жели да живи од социјалне помоћи, већ од свог рада - каже повереник Јован
Стојковић, уз напомену да су за судбину овог човека сазнали тек прошле године.
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НОВА РАДНА МЕСТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 13.4.2011, Страна : 12
УСКОРО ПОЧИЊЕ ДА РАДИ ЕКО-ЗАДРУГА „ЗРЕЊАНИНКА”
ЗРЕЊАНИН: Еко-задруга „Зрењанинка”, која ће се бавити сакупљањем, обрадом и
продајом ПЕТ амбалаже и запошљавати искључиво избегла и расељена лица,
ускоро ће почети да ради, потврдио је јуче за „Дневник” члан Градског већа
задужен за реализацију овог пројекта и будући члан Управног одбора Славко
Родић. Он је казао да је прошле недеље одржан састанак ком су присуствовали
представници УНХЦР-а и покрајинског Фонда за избегла и расељена лица и да је,
након што је локална самоуправа предочила да је урадила све оно што се од ње
очекивало да би задруга заживела, дефинитивно одлучено да она буде смештена у
Зрењанину.
- Наредних дана биће потписан меморандум о разумевању између УНХЦР-а,
покрајинског Фонда и града Зрењанина, после чега ће уследити оснивачка Скупштина
еко задруге на којој ће бити формирани органи управљања. Седиште задруге биће у
просторијама Пословног инкубатора, у згради водоторња, и за почетак ће запошљавати
11 радника. Њихова предселекција биће обављена већ 14. априла, на Сајму
запошљавања – појаснио је Родић и прецизирао да ће радни простор, у ком ће
запослени обрађивати ПЕТ амбалажу, бити у оквиру будућег еколошког дворишта, на
простору Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило”.
По речима саговорника „Дневника”, два су основна циља Еко задруге
„Зрењанинка”. Први је ресоцијализација избеглих и расељених лица и њихово
активније укључивање у овдашњу друштвену заједницу, а други подизање
еколошке свести код грађана. Дугорочни план је да након годину дана, колико ће овај
пројекат финансирати УНХЦР, задруга настави да послује и постане самоодржива, али
и да упосли више радника. УНХЦР ће, иначе, донирати опрему, пресе, возила, одећу,
рекламни материјал и друго што је потребно за рад. Како је раније саопштено, овај
пројекат је вредан близу 80.000 евра.
Антрфиле : Месечно 150 тона пластике
По проценама Техничког факултета из Новог Сада, у Зрењанину се годишње произведа
54.637 тона комуналног отпада, од чега се 3,73 одсто односи на пластичну амбалажу.
Дакле, у граду на Бегеју за годину дана на сметлишту заврши 1.864 тоне ПЕТ
амбалаже, односно око 150 тона месечно.

ОДОБРЕНО 18 ПРОЈЕКАТА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Данас, Датум : 13.4.2011, Страна : 16
Јавни радови у Нишу и шест општина у околини почињу највероватније следећег
месеца
Ниш - Управни одбор Националне службе за запошљавање одобрио је нишкој
филијали 18 пројеката везаних за јавне радове, у укупној вредности од 39 милиона
динара, на којима ће бити упослена 241 особа са њене евиденције. На јавни позив
Министарства економије и регионалног развоја за учешће у јавним радовима у овој
години из Ниша је био пријављен 71 пројекат, који су кандидовала јавна предузећа и
установе у области комуналне, социјалне, културне и хуманитарне далатности, као и
удружења грађана, саопштено је у тој филијали.
Према њиховим речима, јавни радови у Нишу почеће највероватније у мају, а сви
заинтересовани би што пре требало да се јаве свом саветнику у НСЗ и саопште да
желе да учествују у оваквим радовима. Нишка НСЗ извршиће селекцију међу
заинтересованима, а предност при упошљавању имаће корисници новчане
надокнаде, неквалификовани радници, особе старије од 45 година, дугорочно
незапослене особе, припадници ромске националности, као и избегла и расељена
лица. Ангажоване особе моћи ће да раде најдуже шест месеци у континуитету.
Месечна надокнада зависиће од степена стручне спреме, тако да ће незапослени са
првим и другим степеном стручне спреме месечно примати 17.600, са трећим и
четвртим - 18.000, са петим и шестим - 20.000, а са седмим степном 22.000 динара.
Од 18 одобрених пројеката, осам је са подручја Ниша, а десет на територији општина
Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Ражањ, Дољевац и Мерошина. У Нишу су одобрени
пројекти градске општине Нишка Бања „Дечији осмех“, градске општине Медијана рашчишћавање бујичних потока, Центра за социјални рад - подршка деци са посебним
потребама. Кроз јавне радове биће уређено земљиште на нишком аеродрому Цар
Константин Велики, меморијални паркови у граду за које је надлежно јавно предузеће
„Горица“, а Обједињена наплата
спровешће анкете о квалитету услуга међу
корисницима. Удружење самохраних мајки наставиће прошлогодишњи пројекат
помоћи у кући старијим особама и особама са инвалидитетом.
У Алексинцу су одобрени пројекти Јавног предузећа за путеве и стамбено-комуналну
делатност и јавног предузећа Водовод и канализација. У Мерошини ће средства за
јавне радове добити Дирекција за изградњу општине, а у Сврљигу Дом здравља и
Културни центар. Општине Ражањ, Дољевац и Гаџин Хан моћи ће да кроз одобрене
пројекте уреде дивље депоније на својој територији.
Антрфиле : Највише неразвијеним општинама
Министарство економије и регионалног развоја за пројекте јавних радова у 2011.
години издвојило је око 700 милиона динара. Укупно су одобрена 434 пројекта која би
требало да упосле 5.211 грађана. Највећи број пројеката из области јавних радова, чак
57 одсто, одобрен је најнеразвијенијим општинама, међу којима су Житорађа,
Трговиште, Блаце и Бујановац.
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ПОМОЋ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
Преглед, Датум : 13.4.2011, Страна : 4
Јуче на седници усвојена измењена и допуњена одлука о правима у социјалној заштити
Све жене које су у Сигурној кући у Београду, а пријављене су на адресу у
Београду, у наредних 12 месеци добијаће месечну помоћ од 11.000 динара
Градски одборници усвојили су на јучерашњој седници измењену и допуњену одлуку о
правима у социјалној заштити Београда.
– Ради се о проширеним правима у социјалној сфери. Све жене које су у Сигурној кући
у Београду, а пријављене су на адресу у Београду, у наредних 12 месеци добијаће
месечну помоћ од 11.000 динара. Ова помоћ ће обухватити и децу – жене с једним
дететом добијаће 16.000, жене са двоје деце 21.000, а жене са троје и више деце 26.000
динара. Ово је битно побољшање положаја жена које су изложене насиљу у породици –
изјавио је Милан Кркобабић, заменик градоначелника Београда.
Градски секретар за социјалну заштиту Владан Ђукић рекао је да је та одлука
предложена ради превазилажења последица породичног насиља и нормализације
живота, то јест обезбеђивања егзистенцијалне сигурности у процесу осамостаљивања
жртве породичног насиља након изласка из Сигурне куће.
– Процењује се да ће се дванаесточасовним радним временом Центра за дневни
боравак постићи оптимална заштита корисника услуга. У Центру за дневни
боравак би се обезбеђивале услуге дневног боравка, исхране, здравствене неге,
радне терапије и социјалне заштите старих и одраслих лица. Овим је предвиђено и
решавање питања избеглица и интерно расељених лица, као и затварање
колективних центара и унапређивање животних услова тих људи у Београду –
истакао је Ђукић.
Град Београд предузима мере за обезбеђивање адекватног смештаја за социјално
угрожене породице тих категорија, као и социјално угрожене породице из локалне
заједнице. Социјално становање у заштићеним условима је вид отвореног облика
социјалне заштите који се реализује у стамбеним објектима предвиђеним за ову
намену. То право реализује се и успешно функционише у 42 општине у Србији и њиме
је обухваћено више од 1.800 лица у 657 стамбених јединица.
ДРЖАВА ОБЕЋАЛА ПОМОЋ ГЛАДНИМА
Правда, Датум : 13.4.2011, Страна : 9
ПОМОЗИМО СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ ДА ЖИВЕ КАО ЉУДИ
Министарство за КиМ саградиће кућу Марковићима, а општина Грачаница доделиће
стан пару Бекић и Миловановић
ПРИШТИНА – После писања „Правде“ о одлуци повратника Ивице Марковић из
Црквених Водица код Обилића да продајом бубрега обезбеди новац за издржавање
породице, у помоћ је притекло Министарство за Косово и Метохију.Државни секретар
Оливер Ивановић је обилазећи Марковиће рекао да ће то министарство изградити им
кућу од 48 квадрата и да ће наћи начин да се једно од двоје Марковића, Ивица,
машински техничар, или његова супруга Бојана, медицинска сестра, запосли.
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– Председник општине Обилић Горан Данчетовић обавестио ме је да ће градња почети
за дан или два, јер је у току тендер за избор извођача радова – каже Ивица,
изражавајући велику захвалност.
Породици Станишковић из Граца код Вучитрна помоћник министра за Косово и
Метохију Драган Петковић обезбедио је мотокултиватор, који ће, како је најавио, стићи
у двориште Станишковића за неколико дана. Живићи из Горње Гуштерице код
Липљана, изузев мањих уплата на рачун, нису добили ни позив из општинских власти,
нити је било ко од званичника, било српских, било косовских, обишао њихово троје
гладне деце.
Председник новоформиране општине Грачаница Бојан Стојановић после читања приче
о брачном пару Бекић и Миловановић и њиховој деци одлучио је да им на коришћење
додели стан у згради за социјалне случајеве у насељу Падалиште у Грачаници.
– Ми због њих постојимо. Одлучили смо да им доделимо стан и бар донекле олакшамо
њихов тежак живот – каже Стојановић, најављујући да ће општинска комисија убрзо
привести крају снимање социјалног положаја свих грађана настањених на подручју ове
општине.
Антрфиле : Рачуни за помоћ
Новчану помоћ породици Марковић из Црквених Водица можете уплатити на рачун
Ивице Марковића: „Дунав осигурање“ АД, Банка Звечан, број рачуна 360–
0078581701007–18, број картице 1885 – Ивица Марковић.
Помоћ Станишковићима из Граца могуће је упутити на рачун Слађане Станишковић у
„Косовскометохијској банци“, Звечан, жирорачун банке је 908–0000000036001–33, а
број рачуна је 360–002536170100–7–61.
Породица Владице Живића из Горње Гуштерице исцрпљена је од немаштине, живе
гладни и жедни, а сви надлежни су на њих заборавили. Помоћ им је могуће уплатити на
рачун Владице Живића у „Комерцијалној банци“, жиро-рачун банке је 908–20501–70, а
број рачуна је 205–1001528796895–16.
Помоћ породици Снежане Миловановић и Ненада Бекића из Грачанице можете
уплатити на рачун код „Комерцијалне банке“ АД Београд, жиро рачун банке 908–
20501–70, број текућег рачуна на име Ненад Бекић 205–9011004210519–18.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ЂОРЂЕВИЋЕ
Данас – Браничево, Датум : 15.4.2011, Страна : 2
Нови објекат у насељу за избегла лица
Пожаревац - На сам Дан Рома, једна фамилија осетила је незамисливу срећу осмочлана породица Александра Ђорђевића добила је кров над главом званично
се уселивши у своју нову кућу у Узун-Мирковој улици. Они су раније живели у
нехигијенском насељу а изградња њихове нове куће обезбеђена је уз залагање локалне
самоуправе. Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић уручио је кључеве
куће Александру Ђорђевићу и пожелео им да у будућности живот његове породице
буде много срећнији и спокојнији:
- 8. април је Светски дан Рома и мени је драго што управо на данашњи дан отварамо 21.
кућу намењену ромском становништву. Данас се овде усељава домицилна породица и
на тај начин ми негујемо тековине које су усвојене 1971. године на конгресу Рома у
Лондону. Тада је и званично одређена званична химна, застава и језик овог народа. Од
тог дана па до данас, чине се напори да ромско становништво, које има око 12 милиона
припадника у Европи, буде интегрисано у друштво.
Интеграција је најбитнија за побољшање положаја ромске популације, истакао је
градоначелник:
-Интеграција подразумева становање и школовање, то су основни услови која треба да
се испуне, како би ромско становништво у потпуности било изједначено са
становништвом државе у којој живи. То је наш задатак и мислим да ћемо у томе успети.
Локална заједница показала је изградњом овог насеља, заједно са Комесријатом за
избеглице, да се ствари могу мењати на боље. Интерно расељене породице са
Косова, укупно њих 19, добило је своје нове домове у нашем граду, као и једна
домицилна породица. Данас је свој кров над главом добила 21. породица и ми
ћемо и даље помогати ромском становништву.
Вредност овог монтажног објекта је око 1,5 милиона динара, а по речима
градоначелника, значајну помоћ у изградњи ове куће пружили су Водовод и
канализација, Електроморава, Дирекција за изградњу града Пожаревца и друге
установе. У наредном периоду је планирана изградња још монтажних кућа, а најваљено
је и отварање четири нове куће у насељу Забела за социјално угрожене породице.
Заменица градоначелника Вукица Васић изразила је задовољство поводом стамбеног
збрињавања ове ромске породице, али је истакла да се на овом пољу мора још пуно
учинити да би се дошло до жељеног циља:
- Надам се да ће њихов живот данас добити на квалитету усељавањем у ову кућу и да ће
се укључити у систем запошљавања и образовања. Наравно, као локална заједница,
потрудићемо се да разбијемо предрасуде који постоје о Ромима и омогућити им лакши
живот у овом крају. Желимо да им помогнемо, да им омогућимо подједнаке шансе у
образовању и животу. Економска криза још додатно отежава њихов положај, степен

сиромаштва је тако постао још израженији и на нама је да им помогнемо колико год
можемо.
Руководство града Пожаревца је затим обишло простор некадашњег „картон насеља“,
које сада не представља више запуштен и нехигијенски простор, пошто је уклоњен сав
отпад.
Председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић најавио је да ће се на овом
простору у будућности налазити савремено насеље, уређено по свом урбанистичким
прописима:
- На овом простору је грађевинским планом предвиђен објекат за колективно
становање, за вишеспратнице и индивидуалне породичне куће. Када простор буде у
потпуности очишћен, град Пожаревац моћи ће, путем планских докумената да направи
један позив за сва заинтересована лица, како за вишеспратнице, тако и индивидуалне
стамбене објекте, тако да би заједничком снагама створили услове за решавање
стамбеног питања за све оне људе који још увек немају свој дом. Комплетна локација је
опремљена у потпуности, овуда пролази сва неопходна инфраструктура и надам се да
ћемо веома брзо да активирамо ову локацију.
ТРАЖЕ РАДНИКЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.4.2011, Страна : 24
У ЗРЕЊАНИНУ ОДРЖАН 12. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗРЕЊАНИН - У хали спортова у Зрењанину јуче је Национална служба
запошљавања - Филијала Зрењанин - организовала 12. Сајам запошљавања.
Послодавци су исказали потребу за ангажовањем трговаца, месара, млекара, радника у
производњи, шивача, возача, аутомеханичара, лимара, комерцијалиста, агената продаје,
али и конобара, кувара, машинских инжењера, економиста, информатичара, лекара,
фармацеута, социјалних радника и неговатељица.
За ангажовање на јавним радовима, тражени су НК, и радници 4. и 7. степена
стручне спреме информатичке струке. Незапослени избегли и расељени могли су
да се пријаве за ангажман у оквиру пројекта "еко - задруге", који ће бити
реализован у Зрењанину.
ПОТРЕБНО ВИШЕ СОЛИДАРНОСТИ
Преглед, Датум : 15.4.2011, Страна : 7
Парламентарна скупштина Савета Европе разматрала проблем прилива емиграната
Решења могу да коштају, али су суштинска уколико Европа жели да избегне ризик
стварања нестабилних земаља на својим јужним поморским границама, са великим
бројем незапослених, са слабом економском перспективом
Стазбур
Европа мора да покаже више солидарности према масовном приливу миграната,
избеглица и азиланата из Северне Африке на њене јужне границе, мора се хитно
позабавити хуманитарним питањима и наћи дугорочна решења за те проблеме, сматра
Парламентарна скупштина Савета Европе (ПССЕ).
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Посланици су јуче у Стразбуру огромном већином прихватили предлог резолуције
и препоруке Комитета Савета Европе за миграцију, избеглице и становништво о
масовном приливу миграната из Северне Африке у којима се наглашава да „све
европске земље имају одговорност“ за решење тог питања.
„Та решења могу да коштају, али она су суштинска уколико Европа жели да избегне
ризик стварања нестабилних земаља на својим јужним поморским границама, са
великим бројем незапослених, нарочито младих, са слабом економском перспективом и
огромним бројем људи који беже из конфликтних подручја и траже међународну
заштиту“, јуче је навео комитет у извештају.
Известилац комитета Тинеке Стрик из Холандије у нацрту резолуције који је
представила ПССЕ навела је да је до сада више од 23.000 људи бродовима, претежно из
Туниса, стигло на италијанско острво Лампедуза, а почели су да на Малту и у Италију
пристижу и први бродови из Либије. Стотине миграната на том путу изгубило је живот,
што је неприхватљиво, нагласила је. „Те цифре су, међутим, безначајне у поређењу са
460.000 људи који су из Либије побегли у суседне земље, а хиљаде ту земљу настављају
да напуштају свакодневно.
Европа мора да се позабави хуманитарним питањима проистеклим из прилива
миграната и да пружи међународну помоћ онима којима је потребна“, указано је у
извештају. Европа, такође, мора да покаже више солидарности са земљама Северне
Африке, као и са својим граничним чланицама које су прве на удару миграната, попут
Малте и Италије, навела је Стрик.
Комитет за миграцију, избеглице и становништво позвао је СЕ да преузме већу
улогу, како краткорочно, тако и дугорочно, као и Комитет министара да
преиспита са Саветом Европске развојне банке у којој мери може да помогне
чланицама које су највише на удару илегалних миграната, избеглица и азиланата,
као и у интеграцији оних који добију међународну заштиту.
Тај комитет је, такође, тражио да се обезбеди смештај и обезбеди здравствена заштита
са све оне који стижу на јужне европске границе, да се омогући фер и ефикасна
процедура за оне који подносе захтеве за азил, као и да се власти европских земаља
уздрже од аутоматског притварања илегалних миграната и азиланата. „Морамо да
будемо реални и у решењима, морамо да избалансирамо потребе земаља из којих
долазе мигранти са интересима наших земаља чланица. Европа треба да понуди
економску, социјалну и правну подршку демократским реформама (у земљама Северне
Африке), као и да обрати пажњу на легалне канале за мигранте из тих земаља. Те
земље, пак, треба да се боре против илегалне миграције на домаћем терену“, навео је
комитет. Посланици су указали да Европа мора да заштити мигранте и спречи да они
губе живот у покушају да се домогну Европе, али да истовремено „не треба да прима
више миграната од оног броја који може да апсорбује“.
„Отварање наших граница не би било добро за мигранте, јер не можемо да им
понудимо економску и социјалну сигурност, већ само утопију, што не би било решење
њихових проблема“, казао је један посланик.
ТРКЕ ЗА ЈАПАН
Вечерње Новости, Датум : 15.4.2011, Страна : 38
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН
НИЗ хуманитарних програма дуж трасе 24. Београдског маратона, који је на
програму у недељу, 17. априла. Многе институције, компаније и грађани биће у
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прилици да помогну кроз учешће, пре свега у Трци задовољства на пет
километара, чији слоган ове године гласи „Данас трчимо. Можеш и ти“, у
организацији фонда „Ана и Владе Дивац“.
Минимална донација је 5.000 динара, а прикупљени новац отићи ће избеглим и
расељеним лицима.
Магазин „ЦорД“ осмислио је „ЦорД Четири Мастер трку“, у којој ће се представници
страних амбасада и компанија надметати за помоћ Јапану, тако што ће уплатити по 500
динара за сваки пређени километар. Црвени крст Србије и Београдски маратон, такође,
организују акцију под називом „Уз Јапан солидарно“.
На иницијативу Националног удружења родитеља деце оболеле од рака, хумани
маратонци и социјално одговорне компаније могу да се укључе у акцију опремања
Института за онкологију и радиологију клинике у Тиршовој.
ПОСЕТИЛИ РОДНИ КРАЈ
Правда, Датум : 15.4.2011, Страна : 4
ПРИЗРЕН – Око 20 Срба посетило је Призрен, у оквиру „Иди-види“ посете у
организацији призренског удружења „Свети спас“ из Београда и Данског савета за
избеглице. Срби, који су изразили жељу да се врате, обишли су своје куће у ужем
историјском језгру града у насељу Поткаљаја, заједно са представницима ДРЦ-а,
косовским министром за заједнице и повратак Радојицом Томићем и
потпредседником општине Призрен Орханом Ломпаром.
У насељу Поткаљаја било је око 100 српских кућа и све су опљачкане и уништене од
1999. до 17. марта 2004.
Ово насеље у ужем историјском делу Призрена налази се под заштитом УНЕСКОа и
Завода за заштиту споменика Републике Србије.
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ОД ПРЕМИЈЕРА ТРАЖЕ ПОМОЋ ЗА ЦЕНТАР ЗА АЗИЛАНТЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
БАЊА КОВИЉАЧА - После иницијативе Скупштине града, на којој су изнете
жалбе и захтеви грађана Бање Ковиљаче у вези с Центром за азиланте у том
туристичком месту, градоначелник Лознице Видоје Петровић упознао је
председника Владе Србије Мирка Цветковића са проблемима рада Центра и у
циљу доприноса развоју туризма предложио промену намене овог објекта.
У писму председнику Републичке владе, Петровић је, осим забринутости због
кретања и присуства азиланата на јавним местима, указано и на чињеницу да је
реч о јединственом примеру постојања такве институције у једном угледном
туристичком центру Србије. Петровић је навео и неке безбедносне аспекте с обзиром
на непосредну близину државне границе, на реци Дрини, код Бање Ковиљаче и указује
на могућности да се Центар за азиланте смести на другу локацију у Србији.
Центар за азиланте у Бањи Ковиљачи једини је такве врсте у Србији и од 2008.
године од УН, које су га и саградиле, предат је на управљање Комесаријату за
избеглице. Највише азиланата долази из Авганистана, више од половине, мада их има
и из Ирака, Ирана, Сомалије, Пакистана, Палестине, Конга, Јемена, Алжира.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И СИРОМАШНЕ ШАПЧАНЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
Граде објекте за социјално становање у Шабцу
Зграде ће бити изграђене у близини Улице Зеке Буљубаше, а рок за изградњу је 70 дана
У Шапцу је јуче почела градња објекта за социјално становање у заштићеним
условима који је намењен породицама из популације избеглица, расељених лица и
локалног становништва које су у стању изразите социјалне угрожености. Овај
пројекат реализовала је Међународна организација за миграције (МОМ) у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и градом Шапцом. Предвиђена
инвестициона вредност објекта је око 200.000 евра. Према подацима из јануара ове
године, у Колективном центру у Варни смештено је 80 избеглих и 13 интерно
расељених лица, а на територији града Шапца има око 1.700 избеглица и 376
интерно расељених.
Гради се 12 станова, с тим што ће за потребе избеглица бити опредељено 10, а два за
потребе социјално угрожених становника нашег града корисника Центра за социјални
рад. Неће све избеглице из Колективног центра у Варни овде пронаћи смештај. План
Комесаријата за избеглице је да се центар у Варни затвори током следеће године, а
дотле ће бити сви њихови проблеми решени, некима у новом објекту, некима кроз

давање грађевинског материјала или донација за куповину објеката на сеоском
подручју - објашњава Милош Милошевић, градоначелник Шапца.
Овај пројекат финансира Европска унија преко делегације Европске уније у Републици
Србији, а циљ му је да, у складу са националном стратегијом за решавање питања
избеглица и интерно расељених лица, допринесе да се затворе колективни центри,
унапреде животни услови и реши стамбено питање ових категорија становништва. У
Међународној организацији за миграције сматрају да ће корисници новог објекта имати
адекватне услове за живот у новим и функционалним стамбеним јединицама
опремљеним основном опремом (бојлер, шпорет, фрижидер) и основним намештајем.
Објекат ће бити приземан и имаће 12 стамбених јединица просечне величине од око 38
квадратних метара, а укупна корисна површина ће бити 472 квадратна метра и 93
квадратна метра отворених и помоћних простора. Станови ће бити урађени од чврстих
и трајних материјала, опремљени инсталацијама и стандардном уграђеном опремом.
Нове зграде гради грађевинско предузеће ПД „Думача“ из Шапца, у близини Улице
Зеке Буљубаше, а рок изградње је 70 дана. Власник објекта ће бити град Шабац, а
објектом ће управљати Центар за социјални рад. Шабац је дао локацију за изградњу,
ЕУ је обезбедила 180.000 евра, а Република Словенија око 20.000 евра.
Антрфиле : Избор корисника
Избор будућих станара, корисника социјалних станова, према усвојеним
критеријумима, бира комисија састављена од представника града, Центра за социјални
рад, Комесаријата за избеглице, МОМ-е и УНХЦР-а. Станари стамбених јединица ће
моћи да их користе све док се налазе у статусу по коме су стекли право коришћења, али
никада не могу да га трансформишу у личну својину.
КУЋЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
Вечерње Новости, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
КРАГУЈЕВАЦ - На Метином брду отпочела је изградња четири монтажне куће, од
којих су три намењене породицама избеглих и интерно расељених, који живе у
овдашњим колективним центрима, док ће једна бити намењена деци без
родитељског старања. Из одговарајућих фондова Европске уније је, за изградњу
ових кућа, издвојено 74.000 евра, град је помогао са 50.800, а Министарство рада са
20.000.
ПРОТЕРАНО 250.000 СРБА
Блиц, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
Операција “Олуја” је војна акција којом су почетком августа 1995. хрватска војска и
полиција, потпомогнути и Петим корпусом Армије БиХ, успоставиле контролу над
западним делом тадашње Републике Српске Крајине чиме је почео и највећи егзодус
Срба јер је 250.000 српских цивила протерано из Хрватске.“Олуја” је почела у зору 4.
августа снажном топовском и ракетном паљбом по српским положајима и била је
кључна акција која је довела до окончања ратних дејстава на територији Хрватске.
Овом операцијом хрватске снаге су освојиле 10.400 квадратних километара територије.
Током четири дана “Олује” погинуло је око 500 војника Републике Српске Крајине и,
према незваничним подацима, око 700 цивила, док је око 1.800 нестало.Губици
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хрватске војске бројали су 174 страдалих и око 1.100 рањених. Према хрватским
подацима, заплењена је већа количина наоружања, међу којима и шест вишецевних
лансера ракета, 54 оклопна возила и шест авиона. Иако је било релативно мало
разарања и губитака на обе стране, највеће последице уследиле су након ове операције.
Протерани су Срби, спаљено је око 15.000 кућа, а све је то праћено бројним злочинима.
Убрзо након окончања “Олује”, хрватске власти су затвориле подручје некадашње
Крајине и улаз дозвољавале само војсци и хрватским избеглицама из тог подручја.
КРАВЕ "ЗАПАЛИЛЕ" СЕЛО
Вечерње Новости, Датум : 16.4.2011, Страна : 17
ЗБОГ ТЕРАЊА ГОВЕДА НА ИСПАШУ КРОЗ ЕЛЕМИР ПОМИЊЕ СЕ ЧАК И ОРУЖЈЕ
Због стоке захладнели комшијски односи, кваре се пријатељства, стижу и претње
ЗРЕЊАНИН - Краве не само да су жестоко посвађале житеље Елемира, мирног
банатског села уз обалу Тисе, недалеко од Зрењанина, него прети опасност да се сукоб
око тога како ће и којим улицама краве да се терају на испашу, прошири и поприми
нежељене последице.
Тињање вишегодишњег неспоразума око проласка крава "запалило" је Елемир
почетком априла, када је по традицији почела пролећна испаша. Краве се сваког јутра
терају кроз село и то дужим, најпрометнијим улицама, што је разлог за незадовољство
мештана. Нарочито из јужног дела, где стада пролазе кроз три улице, а у овом делу
практично нико не држи говеда. Становници улице Иве Лоле Рибара, који су највише
на удару, већ годинама од руководства МЗ траже да се проблем реши.
Како ништа није учињено ни овог пролећа, после упозорења да неће дозволити ново
малтретирање до јесени, житељи јужног дела села од 4. априла организују уличне
блокаде! Спречавају чобане да протерају краве овим делом насеља.
Повицима и махањем штапова успели су у више наврата да краве усмере ка главној
улици. Станари из Улице Иве Лоле Рибара непрекидно су у заседи, поручујући да се
неће удаљити и да краве више неће овуда тутњати, балегати по тротоару и травњацима,
наносити штету домаћинствима и аутомобилима...
Поприлично узаврела атмосфера била је на прексиноћном скупу у згради МЗ Елемир,
ком су присуствовали мештани, представници пашњачког одбора и градске управе у
Зрењанину. Истакнуто је да је село подељено. Кваре се стара пријатељства, захлађују
односи међу комшијама. Потеже се подела на "лале", који су велика већина међу
власницима крава, и "дођоше-Босанце", који немају краве... Има и случајева да
становницима јужног дела села, где углавном живе колонисти после Другог
светског рата и избеглице, власници крава више не продају млеко! Падају претње,
спомиње се и оружје, подсећа се ко је када дошао у Елемир, чак и на Немце који су
овде живели до 1945...
Референти за пољопривреду у Градској управи Зрењанина Стојан Краљ и Војислав
Субин власницима крава објаснили су да постоји пропис, по коме стока може да се
одређеним улицама тера на испашу. Прецизирали су да је проблем што краве тера
недовољан број чувара, немају контролу над њима, па се оне крећу травњаком и долази
до оштећења возила.
- Градском одлуком одређено је да домаће животиње, при кретању кроз насеље, не
смеју да загађују околину, оштећују зелене површине и узнемиравају грађане -
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нагласио је Краљ, што је изазвало бурне реакције власника говеда. Једно од питања
било је саркастично - да ли кравама треба ставити пелене да не балегају по улици? Али,
изнето је и упозорење да је недопустиво да се спречава изгон говеда на испашу.
Антрфиле : ЗА ВИКЕНД ТОТАЛНА БЛОКАДА
ПОКУШАЈИ стручњака из Градске управе да постигну компромис нису успели.
Секретар Пашњачког одбора Витомир Еремић закључио је да се власници придржавају
правилника о терању стоке на испашу и да све остаје како је досад било! Учесници
блокаде такође кажу - не повлаче се све док МЗ не реши проблем, а за викенд најављују
тоталну блокаду целог јужног Елемира!
СТРУЈА
ИЗНЕТЕ су и оптужбе да учесници блокаде ударају краве, па чак и да пуштају струју у
ограде испред кућа, док говеда пролазе!?

4

PRESS CLIPPING
Петак 18.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ И ИЗБЕГЛЕ
Блиц, Датум : 17.4.2011, Страна : 26
КРАГУЈЕВАЦ - Изградња четири монтажне куће од којих су три намењене
породицама избеглих и интерно расељених лица које живе у колективним
центрима, док је једна намењена деци без родитељског старања и младима који
излазе из система социјалне заштите, почела је на Метином брду у Крагујевцу, а
вредност им је 74.000 евра.
Реч је о пројекту „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“
који је са милион евра подржала ЕУ. У конкретном пројекту град Крагујевац
учествује са 50.800, а Министарство рада и социјалне политике са 20.000 евра.
АМОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 18.4.2011, Страна : 21
Крагујевац - На Метином брду у Крагујевцу почела је изградња четири монтажне куће
за избегле и расељене породице из колективних центара у Трмбасу и објекту ПКБ у
насељу Бресница, док ће једна кућа на истој локацији бити намењена младима без
родитељског старања који излазе из система социјалне заштите.
Пројекат вредан милион евра реализује немачка невладина организација Хелп
посредством Комесаријата за избеглице, а средства су обезбедили надлежни фонд
Европске уније, Министарство рада и социјалне политике и град Крагујевац. НВО
Хелп ће током ове године поред стамбеног збрињавања избеглих и расељених
лица, грантовима вредним 1.500 евра помагати економско оснаживање социјално
угрожених породица.
ШТА ЋЕ ТИ ПРАВДА КАД НЕМАШ ДОМ?
Пресс, Датум : 18.4.2011, Страна : 4
Реакције на пресуду готовини
Нема еуфорије у избегличком кампу у Крњачи, у којем живе крајишници
За жалбу спремни Хрватски политичари, правници и „бранитељи“ спремају приговоре
на одлуку Трибунала и сматрају да је ово „компензација за Косово“
Радован Ж. Марковић
У избегличком кампу у Крњачи јуче је било суморно и тихо. Тек неколико
избеглица седи испред радничких барака. Нико због пресуде хрватским

генералима, који су их и протерали из Крајине, овде није наздравио, нити се
осетио боље.
Ма, каква је то правда, када немаш свој дом, већ само - своју муку?
- Неће после пресуде бити могућ заједнички живот Хрвата и Срба, таман као ни пре ње
- говори Вукашин Анђушић. Из Сиска је избегао 1995. Прво на Косово, а онда се
скрасио овде.
- Немам ни жељу да се вратим, после толико година. Хрвати сада покушавају да
одбране себе и све што су направили Србима.
Анђушић са супругом и сином живи у две собице. У бараци деле заједничко купатило
са још неколико избегличких породица.
Предвидљиви протести
У собицама једва има места за орман, кревет и мали сто. А ту су избеглице из свих
крајева бивше Југославије. Једна од њих живела је у околини Книна, и побегла од
„Олује“.
- Гледам их сада како протестују због ове пресуде. Па, ко је крив што смо ми морали
да се иселимо? Ко је командовао, ако не они? Тамо нема више заједничког живота.
Враћају се само старци. Нема правде, када немам ништа своје - каже, и крије се од
фотоапарата. Страх ју је.
Читала је о протестима у Загребу и Сплиту и Марица Фолић, још једна избеглица из
Крајине.
- Свако има право да се буни за свој народ, али знам да се тамо не бих осећала сигурно.
И Саво Штрбац из „Веритаса“ каже да су се протести у Хрватској могли очекивати.
- Да је била ослобађајућа пресуда, славље не би трајало дуго, али ово сада може
потрајати. Зато сам и говорио да пресуда ревидира новију хрватску историју и да је она
почетак суочавања са прошлошћу - оцењује Штрбац.
Председник Српске народне странке у Хрватској Милан Родић каже за Пресс да су за
реакције Хрвата највише криви медији.
- Они су крили да је у рату било и злочина, да је било пљачке Срба и да је српски народ
масовно отишао пред погромом. То је нешто што су сви видели, али нико није
помињао. Није се знала потпуна истина о страдању Срба - објашњава Родић и додаје:
- Негодовање Хрвата и окупљање на трговима представља и лошу поруку Србима.
Хрвати уједињени
У Загребу и осталим градовима јуче није било „просвједа“. Али, то не значи да их неће
бити. У дану када је ослобођеном генералу Ивану Чермаку позлило, због чега је
примљен у болницу, објављено је и истраживање по којем је у Хрватској постигнут
потпуни консензус - више од 88 одсто испитаника сматра да је пресуда неправедна, а
свега једна четвртина и даље подржава приступање Европској унији!
Потпредседник Сабора Владимир Шекс јуче је поновио да је за Хрватску потпуно
правно неприхватљива теза о кривичној одговорности државе. А Бранко Борковић,
заповедник током битке за Вуковар, оценио је да је пресуда - компензација Србији за
губитак Косова.
Антрфиле : Карла дел Понте задовољна пресудом
Бивша главна тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте изјавила је да пресуда
хрватским генералима Анти Готовини и Младену Маркачу одговара „стравичним
злочинима који су почињени“ и изразила наду да ће пресуда о жалбеном року бити
потврђена.
- Задовољна сам, то је правда за жртве - рекла је Дел Понте коментаришући пресуду.
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Она је оценила да је казна од 24 године за Готовину и 18 година за Маркача
одговарајућа.
- То је права казна за стравичне злочине који су почињени - изјавила је она за
загребачки „Вечерњи лист“.
О ТРГОВИНИ ЉУДИМА НА ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ
Политика, Датум : 18.4.2011, Страна : А16
На Правном факултету Универзитета у Нишу почела је реализација пројекта помоћи
особама које завршавају као бело робље
Ниш – Трговина људима, која последњих година поприма забрињавајуће размере
будући да је Србија велика раскрсница путних праваца, убудуће ће у нашој земљи
бити третирана кроз научни рад и посебне пројекте. Конкретно, на Правном
факултету Нишког универзитета почела је да ради Правна клиника за борбу против
трговине људима, каже за „Политику” проф. др Предраг Димитријевић, декан
факултета:
– Као облик практичне наставе ова Општа правна клиника ради од 2002. године, а пет
година касније добила је статус наставно-научне јединице у којој се обезбеђују услови
за извођење клиничких програма обуке студената у правним вештинама. Заједно са
Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице формирали смо сада и
специјализовану Правну клинику за борбу против трговине људима. Ова борба готово
да је наметнута у тренутној ситуацији на нашим просторима и у свету пошто је
схваћена у суштини хуманитарна природа проблема избеглих лица и тражилаца
азила, као и чињеница да овај проблем представља међународну претњу и тешко
кривично дело кршења људских права – рекао нам је професор Димитријевић.
У рад клинике укључени су, поред студената, и професори нишког факултета, али и
адвокати пошто је успостављена одлична сарадња са адвокатским коморама, као и
судови и тужилаштва. Студентима се пружа прилика да на практичан начин у
контактима са угроженим особама провере научено из књига. На овај начин много се
помаже и жртвама трговине белим робљем, које немају новца за плаћање бранилаца и
заступника пред судом.
– Пројекат траје два академска семестра, учесници могу да буду студенти трећих и
четвртих година факултета који се упознају са европским и светским стандардима у
борби против трговине људима на пољима превенције и заштите жртава, као и
кривичног гоњења починилаца, укључујући основне принципе међународне заштите
угрожених – истиче декан Правног факултета у Нишу.
Захваљујући овој специјализованој Правној клиници за борбу против белог робља биће
унапређена сарадња правних факултета у Београду, Новом Саду и Нишу, додаје
Предраг Димитријевић. Посебно се истичу изванредни односи са колегама на Правном
факултету у Тирани, у Албанији, који ће маја ове године боравити у Нишу. Тим чином
наставља се, истиче декан нишког факултета, практично повезивање државних правних
факултета у јединствену мрежу југоисточне Европе.
Мрежа је основана пре месец дана у Скопљу, у Македонији, а биће продубљена
повезивањем правних факултета из Хрватске, Румуније, Босне и Херцеговине и других
земаља овог региона.
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КАКО ЈЕ ДРЖАВНА ПРОПАГАНДА ЗАТРОВАЛА НАРОД
Политика, Датум : 18.4.2011, Страна : А5
Годинама се није смјело знати за злочине у „Олуји“ и након ње. Није се смјело знати за
фамозни састанак на Бријунима. Нитко, укључујући осумњичене, није смио знати да
Хааг крајем деведесетих истражује „Олују“. Нисмо смјели знали тко је оптужен, гдје се
скривају документи и докази, гдје су фамозни топнички дневници и тко их је уништио.
Тијеком вишегодишњег трајања суђења тројици генерала нисмо уопће знали како тече
судски процес, већ нам се у медијима све презентирало из перспективе обране. И сада
се сви чудимо како су то наши генерали осуђени на високе затворске казне, за
удружени злочиначки потхват, за злочине о којима се није смјело говорити.
Перфидна манипулација
Као што је владајућа пропагандна машинерија годинама народу говорила да хрватских
злочина није било, тако му сада говори да је за те злочине осуђен читав народ.
Перфидна манипулација, тако типична за ХДЗ.
Тровање траје пуних петнаест година. У еуфорији након „Олује“ једино су „Ферал“ и
„Нови лист“ доносили извјештаје о убојствима и пљачкама, о палежи читавих српских
села и нападима на избјегличке колоне које су милиле према Србији. Државна
пропаганда све то је суставно заташкавала. А оне који су о томе извјештавали
проглашавала државним непријатељима. Било је, наиме, популарно лагати у интересу
Хрватске.
Извјешће о злочинима након „Олује“
Кад је Хрватски хелсиншки одбор саставио извјешће о злочинима након „Олује“,
побројао мртве цивиле и спаљене куће, тек су се малобројни медији усудили о томе
писати.
Поткрај деведесетих, кад се Хаашко тужитељство почело занимати за хрватске
осумњиченике, Фрањо Туђман забранио је било какву истрагу „Олује“ и контакт
хрватских генерала с истражитељима. Да је Готовина тада добио прилику дати исказ,
можда не би заглавио у Хаагу.
Убијте гласника
Државна пропаганда годинама је скривала информације о Бријунском састанку, који је
сада постао окосница пресуде Анти Готовини и Младену Маркачу, да би се сада
хистерично упирало прстом у Стјепана Месића, оптужујући га да је он тај крунски
доказ доставио Хаагу. Није спорно што у транскрипту стоји, већ како се он нашао у
рукама „непријатеља“.
И онда, кад је напокон дигнута оптужница против Готовине, власт га је пустила да
побјегне, није се знало гдје се налази ни тко га скрива, тко манипулира доказима, тко не
даје Хаагу топничке дневнике и које би посљедице такво понашање могло имати за
оптужене генерале.
А сада, након вишегодишњег лагања и манипулирања, након медијских извјештаја у
којима су се износили само аргументи Готовинина одвјетника Луке Мишетића,
хрватски грађани дочекали су пресуду са шоком и невјерицом.
Откуд сада злочини
Откуд злочини кад нам нитко о њима није говорио? Откуд удружени злочиначки
потхват, кад злочина није било? Како то да су генерали осуђени, кад је ХДЗ још јучер
говорио да ће бити ослобођени?
Народу, толико затрованом пропагандом, тешко је сада прогутати низ догађаја
презентиран хашком пресудом: како се на Бријунима – поред ослобођења територија –
планирао егзодус Срба, како се након ослобођења тај егзодус и догодио, како су Срби
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су отишли, а они који су остали убијени у кревету, како су њихове куће спаљене, а
њихов повратак годинама је онемогућаван, те да нитко због тога није кажњен.
Како се не би људи бацали кроз излоге
Тешко је народу све то прихватити кад је државна пропаганда о свему томе годинама
шутјела, правосуђе није процесуирало пљачкаше и убојице, власт је забранила било
какво процесуирање Олује, а државна политика годинама говорила како су генерали
невини. Како се онда људи не би бацали кроз излоге?
У томе су велику улогу одиграли исти они медији и новинари који су након „Олује“
окретали главе и камере од аута накрцаних украденом српском робом, а сада на
насловницама и у емисијама говоре о херојима. Велику улогу одиграла је политика која
је правдала хрватске злочине и величала хрватске (осуђене) злочинце, као и Црква која
је молила за хрватске злочинце.
Злочин се правдао домољубљем
Најмање су криви људи који се бацају кроз излоге. Они који носе Готовинине слике и
говоре о бјелосвјетској завјери и некаквом изједначавању Туђмана и Милошевића. Они
су тек продукт атмосфере у којој се злочин правдао домољубљем, а лагање у интересу
државе проглашавало патриотизмом.
Њихов шок је аутентичан, а невјерица природна. Само, јесу ли шокирани и они који су
убијали старце, палили њихове куће, пљачкали њихову имовину и физички пријетили
сваком српском повратнику? Носе ли и они на реверу слику генерала који ће робијати
(и) због онога што су они учинили? Имају ли грижњу савјести? Да, сигурно...
СРБИМА У ХРВАТСКОЈ ВЕЋА АУТОНОМИЈА
Правда, Датум : 18.4.2011, Страна : 5
Од свих коментара које сам чуо у Хрватској о пресуди генералима Анти Готовини
и Младену Маркачу највише ме је заинтригирала изјава сина Фрање Туђмана,
Мирослава, да је тиме на неки начин уважено постојање Републике Српске
Крајине. РСК је имала иста права као и сама Хрватска, ту је српски народ имао све
облике власти на простору који је признат од Уједињених нација.
Сада морамо хитно реафирмисати идеју да се Србима у Хрватској да широка
аутономија и ово је та сјајна прилика. Срби који су били конститутиван народ у
Хрватској не би ни тражили ту аутономију да није почела сецесија Хрватске од СФРЈ и
да све није указивало да ће се поновити усташки злочини из Другог светског рата. То
што нас Хрватска није прихватала и што је требало да се им се догоди да целокупан
државни и војни врх буде апострофиран као они који су се удружили у злочиначком
подухвату, њихов је проблем. Сада је та чињеница верификована и ова пресуда ће
сасвим сигурно постати правоснажна, на шта већ указују они Хрвати које разум није
напустио.
Све је, дакле, враћено на почетак и коначно се Хрватима после 5. августа 1995. године,
када су очистили Крајину од Срба, догодио и 6. август, да се ствари назову правим
именом. За нас избеглице, то је нада коју смо чекали и дочекали после 16 година. И
пре пресуде коју смо чули од судије Алфонса Орија избегличка удружења су
отварала питања одузетих права и имовине, и сада је наша петиција да се
Хрватска не прима у ЕУ док не реши проблем људских права, коју смо упутили
свим кључним европским и домаћим факторима, добила ветар у леђа. Мислим да
није преамбициозно надати се да се Србима у Хрватској врати статус
конститутивног народа и да нам се изједначе сва права са Хрватима, али ту је
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једна крупна препрека, а то је да ће оних који се изјасне на попису као Срби бити
око три одсто.
То је оно што је желео Фрањо Туђман управо из страха од српске аутономије. Према
подацима државног завода за статистику на попису становништва у Хрватској из 1991.
године, од укупно 4.784.256 становника, Срба је било 581.663 или 12,2 одсто, а
Југословена 106.041 међу којима је, што не оспоравају хрватски демографи, било око
70 одсто Срба. Дакле, Срба је било више од 600.000. Десет година касније пописано је
201.000 Срба, што је 4,5 одсто и мање од 200 Југословена, што значи да је између два
пописа Срба 400.000 мање. То морају да знају у Европском парламенту и прави потез је
да сада покренемо сву машинерију, медије, јавност, дијаспору, како би се изборили да
Европски парламент усвоји резолуцију о повратку статусних права Срба у Хрватској.
Сада све процене говоре да нас неће бити довољно за аутономију, а како попис траје до
28. овог месеца, можда то охрабри оне који су изгубили сваку наду да оду и попишу се,
како би Срба било више. Оно што нам треба у овом моменту је српско јединство,
организованост и акција.
Међутим, знајући какви смо, прилично сам скептичан да ћемо ту шансу искористити.
Аутор је председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
И БЕБЕ У КОЛИЦИМА УЧЕСНИЦИ ТРКЕ ЗАДОВОЉСТВА
Блиц – Београд, Датум : 18.4.2011, Страна : 6
Београдски маратон, 24. по реду, окупио више од 20.000 учесника
Традиционални 24. београдски маратон јуче је окупио 747 полумаратонаца, 347
маратонаца и више од 20.000 људи у “Трци задовољства”. Знак за почетак маратона,
чији је старт био испред Цркве Светог Марка, дала је промотерка трке, португалска
атлетичарка Роза Мота, која је била у друштву председника Олимпијског комитета
Србије Владе Дивца. Циљ трке је био испред Хотела „Москва”, где се окупио велики
број грађана како би дочекао и поздравио учеснике.
Слоган “Трке задовољства” је “Данас трчимо. Можеш и Ти”, а то је и слоган
хуманитарне акције која се организује с Фондом “Ана и Владе Дивац”. Сва
прикупљена средства биће утрошена за помоћ избеглим и расељеним лицима која
живе у колективним центрима. На иницијативу Националног удружења родитеља
деце оболеле од рака, хумани маратонци, институције и социјално одговорне
компаније укључили су се у акцију реконструкције и опремања “Докторове куле”,
намењене боравку деце оболеле од рака, док је Црвени крст Србије спровео акцију
подршке и помоћи настрадалом народу Јапана.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЗАДРУГА НУДИ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 5
ЗРЕЊАНИН - У сарадњи са покрајинским Фондом за помоћ избеглим и расељеним
лицима и УНХЦР, градска управа Зрењанина основала је „Еко задругу“.
Ова организација, како је планирано, прорадиће почетком маја и у њој ће посао
добити једанаест задругара. На радна места могу да рачунају они са избегичким
статусом, а бавиће се обрадом и прерадом ПЕТ амбалаже.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 17
КРАГУЈЕВАЦ - Из фондова Европске уније обезбеђено је 63.000 евра за 41
пословну идеју, коју ће, за покретање сопственог посла, предложити избегли и
расељени из овдашњих колективних центара.
Донација предвиђа куповину опреме, обуку и саветовање. Идејни пројекат је
припремила немачка невладина организација "Хелп", а помоћ се очекује и од
Комесаријата за избеглице.

БУДИМИР: ТРАЖИЋЕМО КОНСТИТУТИВНИ СТАТУС
Блиц, Датум : 19.4.2011, Страна : 2
Талас националних испада у Хрватској дешава се паралелно са састанком
представника свих бивших република у Загребу, којим би требало да се стави
тачка и пронађе коначно решење за проблем избеглица на простору бивше СФРЈ.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба у
Хрватској, за „Блиц” каже да не очекује да ће пресуда генералима и оно што је прати
угрозити могућност српским избеглицама да остваре своја права. Напротив.
– За нас није битна пресуда генералима колико квалификација да се ради о
удруженом злочиначком подухвату. Срби су у Хрватској живели равноправно, као
конститутиван и аутохтон народ, а овом пресудом је потврђено да су под присилом
планирано протерани са територије на којој су живели под протекторатом УН. У
петицији наших удружења до сада смо тражили да нам се врате одузета људска,
имовинска и грађанска права, а сада ћемо тражити да нам се врати и насилно одузето
конститутивно право - каже Будимир.

ИСТРАГЕ МОРА БИТИ!
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 2
МЕВЛУТ ЧАВУШОГЛУ, ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ СЕ
ТРИ МЕСЕЦА ОД УСВАЈАЊА ИЗВЕШТАЈА ДИКА МАРТИЈА
Велике земље се противе да наводе из Мартијевог извештаја испитају УН
ТРИ месеца су прошла од изгласавања резолуције у Савету Европе на основу
извештаја Дика Мартија о трговини људским органима на Косову, а права
истрага још није започела. Мевлут Чавушоглу, председник Парламентарне
скупштине СЕ, институције у којој је ова резолуција изгласана, тврди, међутим, у
ексклузивном интервјуу за „Новости“, да она неће остати мртво слово на папиру.
- Како оцењујете чињеницу да извештај Дика Мартија још није добио конкретан
одговор у покретању истраге?
- Порука извештаја је веома јасна. Он позива на праву међународну истрагу. Срео сам,
после изгласавања Мартијевог извештаја, Хашима Тачија у Истанбулу током једног
састанка. Он је, чак и пре него што је извештај био усвојен, изјавио да је спреман за
било какву врсту међународне истраге. Питао сам га да ли остаје при томе, и он ми је
то потврдио. Ми смо, дакле, затражили истрагу, они су за њу спремни, остаје сада
питање ко ће ту истрагу да води.
- И, ко ће да је води?
- Има земаља које предлажу да ту истрагу воде УН, а има и држава које верују да то
може да уради Еулекс. Као парламентарна скупштина, ми смо рекли да то треба да
ураде „компетентне власти“. Не можемо да утврђујемо ко ће то да буде.
Ипак, чини се да ће се постићи договор да то буде Еулекс. Водеће земље, попут САД,
Велике Британије, Немачке, Француске, против тога су да то буду УН.
Разговарао сам о томе с амбасадорима неких од ових земаља у седишту УН у Њујорку.
У сваком случају, ова истрага треба да започне што је пре могуће.
- Али, она и даље не започиње. Имате ли утисак да ће резолуција, можда, ипак остати
само мртво слово на папиру?
- Искрено, не. Јер, нико се не противи истрази. Једино питање је ко ће је спровести.
Иначе, сви су за њу спремни.
- Како оцењујете улогу Србије у стабилизацији прилика у региону?
- Имам добре односе са свим земљама чланицама СЕ, али су они са званичним
Београдом нарочито добри. Моја недавна посета Србији је била веома успешна.
Имали смо врло корисне сусрете и састанке. Поздрављам позитивну улогу Београда у
региону, нарочито када је реч о Босни и Херцеговини. Такође је веома добро што је
почео дијалог с представницима власти из Приштине.
- О чему би у овом дијалогу требало да се разговара? Приштина хоће да се ограничи
искључиво на технички аспект, док
Београд сматра да би на крају требало третирати и статус...
- То исто питање сам поставио министру спољних послова Србије и мом пријатељу
Вуку Јеремићу, током моје посете Београду. Министар ми је јасно објаснио да су сва
питања директно или индиректно на неки начин везана за статус. Први кораци у
дијалогу требало би да буду усмерени ка успостављању поверења између страна. То је,
тренутно, најважније. Као парламентарна скупштина, ми не можемо од учесника у
дијалогу да тражимо о чему ће да разговарају. За нас су нарочито битна питања
избеглица, расељених и несталих лица. Дакле, хуманитарни аспект. Те теме не могу да
чекају.
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- Београд и Приштина могу, дакле, да разговарају о свим питањима?
- О појединачним питањима, ми не можемо да дајемо инструкције. Али, очекујемо од
обе стране да не политизирају хуманитарна питања и да их ставе на дневни ред одмах.
- Да ли је Косово поднело захтев за чланство у СЕ?
- Не, колико ја знам. То питање није актуелно. Одлучили смо да позовемо представнике
косовске скупштине на састанке наших одбора, када се разматрају питања која су
директно тичу Косова. Настојимо да Косово буде место где ће наши стандарди и
вредности да се унапређују и да тамо не буде проблема у остваривању људских права.
Антрфиле : О НАШИМ КАНДИДАТУРАМА ПРИЧАЈУ ВИЦЕВЕ
- ТУРСКА, земља из које ви долазите, кандидат је за чланство у ЕУ деценијама, Србија
се том статусу нада крајем године...
- Знате ли виц који сам чуо у Србији? Да ће Србија постати члан ЕУ током турског
председавања! Шалу на страну, надам се да ће Турска што пре постати члан ЕУ, исто
као што се надам да ће Србија брзо и успешно започети и завршити претпријемне
преговоре. Савет Европе у потпуности подржава европске интеграције свих земаља
западног Балкана.
ДОБРИ КОРАЦИ
- КАКО Србија испуњава своје обавезе из чланства у СЕ?
- Направљени су добри кораци. Позитивно је, на пример, то што власти имају добру
сарадњу с Венецијанском комисијом у вези са законима који ускоро треба да буду
усвојени у Скупштини, укључујући и изборни закон. Остала су, с друге стране, питања
као што су корупција, организовани криминал, трговина људима.
То је озбиљан проблем, не само за западни, већ за цео Балкан. Позивамо власти да
наставе озбиљан процес реформи, да усвоје нове законе, и примене већ изгласане, да
потпишу и ратификују преостале конвенције СЕ.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Правда, Датум : 20.4.2011, Страна : 8
БЕОГРАД – Исплата новчаних накнада незапосленима почеће у среду 20. априла,
саопштила је Национална служба за запошљавање. Исплата ће бити обављена на
шалтерима свих пошта у Србији. Биће исплаћене и привремене накнаде
расељенима са Косова и Метохије, наводи се у саопштењу.
ШАНСА ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Преглед, Датум : 20.4.2011, Страна : 4
Отворен конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова
Град Београд расписао је конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова
у Београду, а рок за подношење пријава је 19. мај, саопштено је јуче из Градске
управе. Први пут на тај конкурс могу да се пријаве запослени у Војсци Србије,
избегла и прогнана лица из бивших република некадашње СФРЈ, док право
учешћа немају лица која су изабрана, именована или постављена у органима
града, градских општина и јавним предузећима, објаснио је члан Градског већа
Зоран Костић. Станови ће се продавати по производној цени, знатно повољније него
на тржишту, али ће купци морати да обезбеде банкарски кредит за куповину стана,
навео је Костић, додајући да највише шанси да остваре право на куповину стана имају
млади брачни парови, којима је намењено 330 станова.
„Циљ је да се омогући одржива изградња, то јест да новцем од продаје једног стамбеног
блока може да се гради следећи, уз минималне дотације из буџета, чиме ће се
обезбедити изградња више станова“, казао је Костић. Пријаве с потребном
документацијом примају се у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45, а
обрасци за пријављивање могу се добити на шалтерима Градске управе, као и на
сајту www.beograd.rs. Ово је други конкурс по Одлуци о условима продаје 2.050
социјално непрофитних станова, а први је био расписан у децембру 2007. године и још
увек је у току, јер се сукцесивно усељава првих 1.000 станова, наведено је у саопштењу.
ПРИКУПЉЕНО 680.000
Вечерње Новости, Датум : 20.4.2011, Страна : 45
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН
ОКО 100 грађана и представника разних компанија узело је учешће у „Трци
задовољства“ на 24. београдском маратону, под слоганом „Данас трчимо. Можеш
и ти“. Акција Фонда „Ана и Владе Дивац“ наишла је на велики одзив, па је за

избегле и расељене породице које живе у колективним центрима прикупљено
680.000 динара.
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ПОМОЋ ВОЈВОДИНЕ ПОВРАТНИЦИМА У ХРВАТСКОЈ
Дневник, Датум : 22.4.2011, Страна : 25
ЗАГРЕБ: Фонд за избегла, прогнана и расељена лица Војводине донирао је 2.400
килограма семенског кукуруза,за повратничка домаћинства у Хрватској на
подручју Баније, Кордуна и западне Славоније.
Кукуруз је дистрибуиран преко Центра за развој Српског народног већа, а
представник тог центра Игор Миодраг рекао је Тањугу да је кукуруз искрцан у
Липику у западној Славонији, Петрињи на Банији и Крњаку на Кордуну, одакле
је распоређен повратничким породицама. Вредност кукуруза износи 4.800 евра без
пореза на додатну вредност, навео је Миодраг.
Крајем априла требало би да буде реализована и акција расподеле 50
мотокултиватора повратницима широм Хрватске, рекао је Миодраг и додао да је
донатор Влада Србије, а да су мотокултиватори произведени у ИМТ-у.
Мотокултиватори су намењени повратницима који су незапослени и живе од социјалне
помоћи или пензија, који имају земљу за обраду и који могу да плате порез на додату
вредност који износи око 400 евра.
Миодраг је подсетио да је војвођански Фонд за избегла, прогнана и расељена лица
почетком априла доставио пакете помоћи за 17 повратничких породица у
различитим деловима Хрватске. Укупна вредност тих пакета је око 20.000 евра, а
садржај пакета зависио је од потреба примаоца у средини у којој живи.
„У Загреб је на пример достављен пакет беле технике, у Удбину и Рујевац код Двора по
пакет алата, а у Пакрац и Воћин укупно три мотокултиватора с приколицама. У
Обровцу у северној Далмацији је истоварено десет пакета за примаоце у околним
селима, Бенковцу, Задру, Карину Доњем, Исламу Латинском и Книну”, додао је
Миодраг.
Центар за развој је покретач економских активности на повратничким подручјима и
носилац оснивања већег броја задруга на њима.
СТИЖЕ ЗДРАВА ВОДА
Вечерње Новости, Датум : 22.4.2011, Страна : 5
ЗУБИН ПОТОК - Министарство за Косово и Метохију ове године уложиће 450
милиона динара за стамбене објекте и инфраструктуру у покрајини.
Захваљујући изградњи регионалног водовода квалитетном водом за пиће снабдеваће се
општине Зубин Поток, Звечан и Косовска Митровица. Министар Горан Богдановић
најавио је и изградњу 20 кућа за интерно расељене у селу Јагњеница.
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СМЕШТАЈ, ХРАНА, ПА ПОВРАТАК КУЋИ
Данас – Викенд, Датум : 23.4.2011, Страна : 1
Недовољна информисаност грађана главни разлог што је Србија прва у свету по броју
грађана који су поднели захтев за политички азил
ОВАМО, ОНАМО
Главни разлог због којег грађани Србије подносе захтеве за азил је недовољна
информисаност о томе шта азил заправо значи, односно, убеђење да тиме могу да
реше све своје проблеме и шансу за бољи живот пронађу ван граница своје земље истиче за Плаве стране Владимир Петронијевић, извршни директор Групе 484.
Петронијевић наводи да се овај проблем не може у потпуности решити, посебно не
преко ноћи и додаје да је потребно контролисати границу, јер је Србија транзитна
земља за мигранте који иду ка централној Европи. Саговорник Плавих страна указује
да влада мора да посвети посебну пажњу проблемима људи на југу Србије који живе у
тежој економско-социјалној ситуацији од остатка становништва.
Према подацима УНХЦР из 2010. године Србија је прва земља у свету по броју
грађана који су поднели захтеве за азил. У току прошле године то је учинило
28.900 људи. Такође, према подацима Еуростата, са 17.715 захтева за азил, Србија
је прва држава у Европи, односно трећа ако се не рачуна Косово и Метохија.
Петронијевић сматра да појава све већег броја захтева за азил своје узроке има у
економско-социјалним разлозима, јер је животни стандард грађана лош, посебно особа
ромске националности. Међутим, како указује, то нису разлози за добијање избегличке
заштите.
„Код нас људи мисле да азилом могу да реше своје проблеме, јер би добили смештај и
новац за храну, али оног тренутка кад се њихов захтев одбије враћају се у Србију према
Споразуму о реадмисији“, истиче Петронијевић. Према његовим речима, Србија није
земља која може да има избеглице, а и трошкови Европске уније у вези с азилантима се
повећавају.
Поред тога, додаје Петронијевић, потребно је спроводити све документе, споразуме и
законе које је Србија усвојила, али поштовати и људска права и слободе. „Ситуација је
посебно тешка на југу Србије, где је велика незапосленост и где живи велики број Рома,
који мисле да азилом могу решити све, што је заблуда“, каже Петронијевић.
Све више је грађана Србије који желе да добију азил у Луксембургу. Недавно је
премијер те земље Жан-Клод Јункер поручио грађанима Србије да не могу очекивати
да ће добити политички азил у његовој земљи. Јункер је у парламенту, у говору о
економском, социјалном и финансијском стању земље, рекао да „људи који долазе из
сигурне земље, каква је Србија, немају право да остану у Луксембургу“.
Луксембуршки медији извештавају да од почетка ове године недељно око 60
држављана Србије, претежно Рома, тражи азил у тој земљи, која има око 500.000
становника. Премијер је поручио да би људима који из Србије долазе у Луксембург

и траже азил било боље да одмах искористе могућност да се у завичај врате
бесплатним аутобусима. Притом одрасли добијају по 250, а деца по 100 евра као
помоћ за повратак у земљу из које су дошли.
Јункер је рекао да то важи и за Роме, који су већина подносилаца захтева за азил. Њима,
како је рекао премијер, Луксембург радо жели да помогне да код куће, у Србији, живе у
одговарајућим условима. „Ми нисмо равнодушни према судбини Рома. Али уместо да
им помогнемо овде, ми желимо да им помогнемо тамо, у Србији“, истакао је Јункер.
Петронијевић објашњава да се грађани Србије највероватније одлучују да у
Луксембургу траже азил због близине Србији, али и жеље да живот почну у некој
другој мањој држави. Досад је највише захтева за азил упућено Немачкој, Шведској и
Белгији. Што се Немачке и Шведске тиче, указује наш саговорник, за време ратова
током деведесетих година прошлог века, највише људи из Србије је мигрирало управо
у ове земље, те с тога сада азиланти желе да живе код своје родбине и пријатеља.
„Такође, и Белгија је популарна за азиланте, јер нуди новац и смештај док се
захтев не процесуира“, закључује Владимир Петронијевић.
На округлом столу о азилантима, који је недавно организован у Врању, шеф
политичког сектора Делегације ЕУ у Србији Томас Њоки рекао је да визна
либерализација Србије са ЕУ није угрожена, али да лажних азиланата још има. Њоки је
навео да су Белгија, Шведска и Немачка у марту и септембру 2010. године имале
два таласа лажних азиланата из Србије, али да су сви захтеви за азил одбијени и
њихови подносиоци враћени кући.
Конзул Шведске у Србији Бјорн Лундерфолк указао је да су ЕУ, његова земља и
Белгија, али и друге државе спремне да Србији пруже сваки облик помоћи како би се
овдашњим грађанима објаснило да економски проблеми и сиромаштво не могу да буду
разлог за добијање политичког азила. Линдерфолк је саопштио да је прошле године
његова земља добила 6.300 захтева грађана Србије за добијање политичког азила, што
ни приближно није случај са другим земљама Балкана.
СРБИ СЕ РЕТКО ВРАЋАЈУ У САРАЈЕВО
Правда, Датум : 23.4.2011, Страна : 5
ПОВРАТАК РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА У БИХ НИЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ
САРАЈЕВО – У Сарајеву, према проценама, живи од 120.000 до 150.000 Срба мање
него што их је било према попису из 1991. године, речено је на састанку Српског
грађанског већа – покрета за равноправност у БиХ са представницима власти
Федерације БиХ и Кантона Сарајево.
В. д. помоћника министра за рад, социјалну политику и расељена лица и
избеглице Кантона Сарајево, Един Дураковић, навео је да је, закључно са 31.
мартом, 13.339 српских породица поднело захтев за повратак и да се вратила
23.801 породица или око 76.000 Срба. Међутим, није могао да објасни како је могуће
да се вратило више породица него што је поднесених захтева, правдајући се да као в. д.
помоћника министра није овлашћен да даје изјаве. Он је још рекао да је у 10
сарајевских општина пре рата живело 527.049 лица, од чега 157.143 Срба, те да би
данас, према садашњем броју општина и у складу са последњим пописом, требало
да буде 133.646 Срба. Заменик градоначелника Сарајева Мирослав Живановић рекао је
да нема података колико Срба се вратило у Сарајево, што је још један од разлога за
провођење пописа у БиХ. Живановић је нагласио да повратак Срба на подручје
Кантона Сарајева није задовољавајући.
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МОЛИМО СЕ ЗА ПОВРАТАК СРБА НА ЊИХОВА ВЕКОВНА ОГЊИШТА
Политика, Датум : 23.4.2011, Страна : А8
ИНТЕРВЈУ: епископ далматински Фотије
Само трећина православних Срба вратила се на просторе Далматинске епархије у
односу на њихов број из 1995.
Вероватно се сећате како су се лежерно састајали председник Србије, Борис Тадић и
хрватски председник Иво Јосиповић, како су пили кафу на платоу код Филозофског
факултета у Београду, шетали ривом у Опатији, ћаскајући с пролазницама. Колико се
њихов пријатељски однос преноси на народе који живе у државама на чијем су челу?
На тренутке нам се чини да делује – слушамо вести како је велики број српских туриста
летовао на хрватском приморју и позиве с хрватске стране да дођемо поново. Следећег
тренутка читамо вест да су полупани прозори на цркви у Задру, исписани увредљиви
графити, на улици псован православни свештеник. Тешко је једноставно одговорити на
питање да ли се побољшао живот Срба у Хрватској, каже владика далматински Фотије,
члан Светог архијерејског Синода Српске православне цркве, из чије епархије неретко
стижу вести о инцидентима изазваним националном и верском нетрпељивошћу.
– Неки показатељи говоре да се положај српске Цркве и нашег народа у Хрватској
поправља. СПЦ има потписан уговор са хрватском државом, који у основи регулише
њен правни положај и дозвољава јој слободу мисије, као вековне традиционалне Цркве
на овим просторима. Поред тога, учињен је и значајан помак на повратку црквене
имовине, међутим, још не у довољној мери. Позитивно је и то да постоји верска настава
за православну децу, која је организована у хрватским основним и средњим школама и
на свим местима где има довољно српске деце. Негативно су прогон нашег народа и
њихове разрушене куће и заузети станови. Уз то, многи људи из разних разлога не
могу да се врате и наставе свој живот као пуноправни грађани Хрватске – каже
владика Фотије у интервјуу „Политици”.
Како разумети неправилност на попису када је Србима сугерисано да не могу да се
изјасне као православци, већ као гркокатолици?
Већ на почетку овог пописа уочене су неправилности према Србима и то највише у
задарској жупанији. У селу Смилчићу код Бенковца у више кућа православних Срба
људи су мимо своје воље уписивани као гркокатолици (унијати). Чак је један човек на
ту злоупотребу пописа духовито реаговао, рекавши: „Откуд код Грка католици?” Ми се
искрено надамо да ће овај случај остати усамљен, али треба сачекати коначне резултате
пописа. Наш патријарх Иринеј је, као председник Светога синода, позвао све Србе у
региону да се на овом попису слободно изјасне као Срби православне вере. Попис
становништва није ствар политикантства, већ најшири демократски чин, који
подразумева слободу изјашњавања. Уколико не би било тако, попис становништва
може се претворити у своју супротност и прећи у сферу манипулације, што је
незамисливо у озбиљним демократским државама.
Србија и Хрватска кроз бројне састанке највиших државних званичника, раде не
унапређењу односа. Колико се то осећа у животу српске Цркве и српског народа у
Хрватској?
Дијалог је увек добар пут, јер укида предрасуде и отвара нове перспективе. То се може
рећи и за тренутне односе између две суседне државе у регији – Србије и Хрватске. То
је свакако позитиван курс и добар за наш народ, јер нормализација односа између
наших држава доприноси бољем животу људи. Апсурдно је да тако нешто појединцима
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не одговара. Има још људи на овим просторима, који непрестано користе реторику
рата, мржње и искључивости и на тој мрачној философији граде своју политичку
будућност.Црква је насупрот томе увек за политику мира и подржава оне политичке
програме који су најсличнији учењу Јеванђеља.
Какви су Ваши односи са локалном Римокатоличком црквом?
Трудимо се да ти односи буду хришћански и јеванђелски, без обзира на разлике које
постоје у догматском учењу и у предању православља и римокатолицизма.
Лично сам у новије време имао сусрете са надбискупом Баришићем у Сплиту и недавно
са новим надбискупом Пуљићем у Задру. Сви добронамерни људи, без обзира на веру,
гладни су и жедни да чују истинску јеванђелску реч, а данас им се антивредности
покушавају наметнути као критеријум и мерило живота. Та чињеница повећава
одговорност нас који водимо, како Православну, тако и Римокатоличку цркву, јер
управо ово време изискује истинске сведоке Христове.
Бројни храмови СПЦ претрпели су велика оштећења током ратова деведесетих година
прошлог века. Колико је њих обновљено?
Недавни трагични рат је оставио многобројне ране. Порушене цркве и манастири су
једна од њих и додатно потврђују безумље овога рата. Код нас у Епархији
далматинској, хвала Богу, велики број цркава и манастира је обновљен. Та чињеница
доприноси окупљању нашег народа око своје Цркве, посебно у току лета. Лети се
широм наше епархије одржавају далматински сабори, од којих је најпознатији сабор за
Преображење у манастиру Крки. На томе сабору се већ неколико година уназад окупи
више од десет хиљада људи, и то не само Срба из Хрватске, него и из Републике
Српске, Србије, па и из земаља Европске уније.
Ти сабори уливају наду на опстанак, али и повратак православних Срба на своја
вековна огњишта у Далмацију. Ми се надамо и Богу молимо да тако и буде.
Има ли неких вредности, попут икона или књига, на пример, које су нестале током
ратова деведесетих, а којима се и даље не може ући у траг?
Уз цркве и манастире, страдало је нажалост и многобројно црквено благо, иконе и
богослужбене књиге. Нешто је заувек уништено, али доста тога је спасено, на пример
ризница манастира Крке, која има више од две хиљаде експоната, а тренутно се налази
у Музеју СПЦ у Београду. Последњих година у манастиру Крки, уз помоћ
Министарства културе Хрватске и Министарства културе Србије, тј.
Завода за заштиту споменика из Новог Сада, обнављају се просторије где би та ризница
требало да се врати. Поред тога, ми већ сада имамо отворених црквених ризница,
рецимо у манастиру Крупа, које су доступна посетиоцима. У Шибенику припремамо
просторије за ризницу Епархије далматинске, у којој ће бити изложене иконе и други
експонати из највећег броја цркава и манастира Далматинске епархије.
Постоји ли потреба за градњом нових храмова и колико је то могуће у овом тренутку?
У Далматинској епархији постоји довољан број цркава и манастира, али многе траже
обнову. Код нас је већи проблем недостатак народа, јер се до сада само трећина
православних Срба вратила на просторе Далматинске епархије, у односу на онај број од
1995. године. Ми се надамо да ће се ово стање изменити и да ће хрватска држава
уласком у Европску унију омогућити повратак прогнаним Србима и гарантовати им сва
људска и грађанска права. У овом процесу повратка очекујемо такође помоћ и подршку
матичне државе Србије.

4

Како бисте описали живот верника ваше епархије у Хрватској? С којим се проблемима
најчешће сусрећу, могу ли слободно да исповедају своју веру?
Наш народ се у пракси најчешће сусреће са повратничким проблемима – обновом кућа
и стварањем оптималних услова за живот. Ми се надамо да ће улазак Хрватске у
Европску унију допринети економском развоју и бољим условима живота за Србе.
Далмација има благословену климу и веома је атрактивна у туристичком смислу.
Поред тога, овде успевају маслине и виногради, а у неким областима постоје идеални
услови за сточарство. Све то говори да је овде могуће живети, само треба труда и воље.
Ми се као Црква трудимо да наш народ остане веран својој православној вери, као што
је то био кроз векове. Православље нас учи да будемо истински божји људи и да не
гајимо злобу и мржњу према другима, али и да се не одричемо своје вере. То понекад
није лако, али је часно и достојанствено.
Какав је живот српске Цркве?
Црква је одувек живела животом свога народа, носећи с њим заједнички крст
сведочења. То се с пуним правом може рећи и за српску Цркву у Хрватској. Највећи
скупови нашег народа, поред свих мука и повратничких невоља, и данас су управо око
Цркве и богослужења. Поменуо сам већ Преображење у манастиру Крка. Таквих и
сличних окупљања има широм Хрватске.
Та духовна сабрања, која нису оптерећена политиком, уливају наду нашем народу. Та
сабрања не изазивају сукобе и поделе, већ управо обрнуто – јачају јединство народа и
упућују га на живот у љубави према Богу и ближњем. Што се тиче појаве такозване
ХПЦ, њу тренутно заговара мали број људи. Ти људи говоре језиком прошлости из
најмрачнијег периода Павелићеве НДХ. Мислим да Хрватска, окренута ка ЕУ, неће
дозволити рад оваквог удружења и да оно нема никакве будућности, али је наша
дужност била да упозоримо на опасност од његове појаве у наше време.
Антрфиле : Сусрет папе са митрополитом загребачко-љубљанским Јованом
Папа Бенедикт Шеснаести требало би у јуну да посети Хрватску. Владика Фотије каже
да се може претпоставити да ће се поглавар Римокатоличке цркве у неком тренутку
сусрести с нашим митрополитом у Загребу.
– Богословски дијалог који се већ дужи низ година води с Римокатоличком црквом
веома је значајан за православну Цркву, јер нас дијалог упућује на заједничку
традицију из првог миленијума хришћанства. Многи данас заборављају да су Источна и
Западна црква до XИ века били једна Црква. Богословски дијалог православних с
римокатолицима, а то значи првенствено са римским папом, има за циљ да се та болна
и трагична подела превазиђе и, ако би Бог дао, поново васпостави пуно јединство
Цркве, како је то било у првом миленијуму.
Многи неупућени људи, данашњи дијалог православља с римокатолицизмом погрешно
и злонамерно тумаче и унапред осуђују као издају православља, што је потпуно
нетачно. Православље је по својој ширини васељенско и мора бити у дијалогу са свима,
јер смо ми као православна Црква одговорни не само за своје спасење, него и за
спасење свих људи, као и целокупне творевине Божије – каже епископ далматински.
Црква живи од Васкрсења
„Најједноставније речено, Васкрс даје смисао постојању света, јер без Васкрсења овај
свет би био обична радионица смрти. Васкрс је као цвет у пољу; или као планински
поток, који даје живот свему што га окружује и што га се дотиче. Тако и Црква живи од
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Вакрсења и у реалности Васкрсења, а испуњење васкршње наде очекујемо приликом
другог доласка Христовог и свеопштег васкрсења мртвих. Ту есхатолошку слику
морамо непрестано имати пред собом, јер нам она даје истинску радост и смисао овога
живота”, каже владика Фотије упућујући радосни хришћански поздрав: „Христос
воскресе – ваистину воскресе!”
„ИЗАЗОВИ ПРИСИЛНИХ МИГРАЦИЈА У СРБИЈИ”
Дневник, Датум : 25.4.2011, Страна : 7
Округли сто на коме ће се дискутовати о документу „Изазови присилних
миграција у Србији“, који је израдио тим невладиних организација, одржаће се у
петак у 12 часова у хотелу „Путник“, Улица Илије Огњановића 24. Биће речи о
положају избеглица, интерно расељених лица, повратника и тражилаца азила.
ЗАХТЕВИ СРБА ПРОТЕРАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Политика, Датум : 25.4.2011, Страна : А20
Пре извесног времена, избегли и протерани Срби из Републике Хрватске су поднели
петицију Европској унији и другим компетентним институцијама, позивајући се на све
међународне документе о људским правима.
У петицији су наведени следећи захтеви: повратак заузете покретне и непокретне
имовине; обнова ратом и терористичким акцијама уништене имовине; правична
надокнада за уништену оштећену и несталу покретну и непокретну имовину;
повратак одузетог станарског права, или правична новчана надокнада, без
икаквог условљавања или ограничавања; исти услови откупа за лица која су
добила стан кроз тзв. програм стамбеног збрињавања; исплата доспелих и
неисплаћених пензија, признавање комплетног радног стажа до 1991. године и
конвалидација радног стажа са признатим доприносима за период 1991–1995;
исплата девизне и динарске штедње; новчана надокнада за неучествовање у
процесу приватизације; ревизија пресуда за ратне злочине донете у одсуству
окривљених; поштено и уједначено процесуирање ратних злочина и престанак етнички
мотивисаних суђења; завршетак процеса ексхумације и идентификације несталих лица.
Предлажем да се покрене озбиљна расправа, у Скупштини Републике Србије, која би
заузела свој став и проследила га компетентним институцијама. То исто важи и за
Владу и за одређена министарства Републике Србије.
После пресуде Међународног суда у Хагу да је протеривање Срба из Хрватске био
удружени злочиначки подухват, држава Србија има одрешене руке да учини нешто
више за своју браћу из Хрватске.
Прим. др Богдан Златар,један од оснивача и бивши председникУдружења Срба из
Хрватске,Београд
ДУЖИ РОК ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТАНАРСКОГ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ
Блиц – Београд, Датум : 26.4.2011, Страна : 2
Корисници станарског права из Републике Хрватске, који привремено или трајно
бораве у Земуну, до 6.маја могу да се евидентирају и попуне евиденциони образац о
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поседовању станарског права у Хрватској. То могу учинити код Повереништва за
избегла и прогнана лица општине Земун или НВО „Комитет за помоћ и заштиту“,
у Ћирила и Методија 2 а, телефон 2401-093, где могу попунити анкетне листиће.
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PRESS CLIPPING
Среда 27.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ТРИ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА ВИШЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
Политика, Датум : 27.4.2011, Страна : А1
Услуге су до сада биле финансиране донаторским средствима и оне су се гасиле по
завршетку пројекта, јер локалне заједнице нису имале новац за финансирање
Захваљујући доношењу новог закона о социјалној заштити број корисника
социјалне помоћи биће повећан од 50 до 60 одсто, а издвајања из буџета за новчану
социјалну помоћ биће већа за око 70 одсто, с обзиром на то да је за те намене у
буџету издвојено 2,7 милијарди динара.
Како објашњава Љиљана Лучић, државни секретар у Министарству рада и социјалне
заштите, највише користи од доношења овог закона, који је ступио на снагу 12. априла,
имаће најсиромашнији суграђани, а посебно вишечлана домаћинства. Преведено на
језик бројки, то у финансијском преводу значи да ће, примера ради, петочлане
породице које су до сада примале 12.094 динара добијати између 18.900 и 22.680
динара, а шесточлане породице добијаће између 22.050 и 26.000 динара. Осим
вишечланих домаћинстава, биће боље заштићена и она домаћинства у којима су сви
чланови неспособни за рад јер се новчана социјална помоћ увећава за 20 одсто.
– Нови закон о социјалној заштити не само да боље штити најсиромашније особе у
нашој земљи већ кроз развијен концепт социјалних услуга штити и све грађане
којима је потребна подршка друштва. Закон је донео низ нових решења која треба
да унапреде положај и помогну социјално укључивање најсиромашнијих и особа
које припадају осетљивим групама у нашем друштву – деци без родитељског
старања, деци и младима са сметњама у развоју, особама са инвалидитетом,
старима, Ромима, жртвама насиља, избеглим и расељеним – каже Љиљана Лучић.
Основ система подршке овим особама су услуге у локалној заједници, било да су то
дневни боравци за децу са сметњама у развоју, било да је то становање уз подршку,
помоћ у кући, персонални асистенти за инвалиде… Законом је предвиђено да се особе
смештају у институције тек онда када су исцрпљене друге мере подршке.
– Треба истаћи да су услуге у заједници до сада биле финансиране пројектно, односно
донаторским средствима и оне су се обично гасиле по завршетку пројекта, јер локалне
заједнице нису имале новац за одрживо финансирање ових услуга.
Новина коју доноси нови закон о социјалној заштити јесте подршка у финансирању
ових услуга из буџета Министарства рада и социјалне политике путем наменских
трансфера за све општине које се по степену развијености налазе испод републичког
просека. Међутим, неке услуге у локалној заједници, као што су прихватилиште за
жртве трговине људима финансираћемо из буџета министарства, без обзира на степен
економског развоја општине – каже Љиљана Лучић.
Она додаје да овај закон први пут у систем социјалне заштите уводи стандарде
квалитета услуга кроз акредитацију програма обука и лиценцирање стручних сарадника

и свих пружалаца социјалних услуга, било да су они из јавног, било приватног или
цивилног сектора.
– Важно је рећи да само лиценцирани пружаоци услуга могу конкурисати за буџетска
средства – каже наша саговорница.
Она истиче да је Србија једна од ретких земаља која у време економске кризе захтева да
се смањи јавна потрошња, укључујући и сектор социјалне заштите – увећава буџетска
издвајања, тако да је само за новчану социјалну помоћ буџет увећан за скоро три
милијарде динара.
На то нас обавезује чињеница да у нашој земљи, према проценама, живи између
620.000 и 650.000 апсолутно сиромашних, што у статистичком преводу значи да око
девет одсто становништва живи са нешто више од 8.000 динара – закључује Љиљана
Лучић.
АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ
Дневник, Датум : 27.4.2011, Страна : 7
Анкетирање носиоца станарског права избеглих и прогнаних лица с територије
Републике Хрватске, трајаће до 6. маја, а обавља се у Одсеку за избегла, прогнана
и расељена лица у Улици краља Александра 14, радним данима од 7.30 до 15.30
часова.
Добијени подаци послужиће за пружање помоћи лицима опредељеним за повратак
у Хрватску, односно лицима који желе стално пребивалиште у Србији.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 28.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА АЛАТ ЗА ЖИВОТ
Дневник, Датум : 28.4.2011, Страна : 8
У КАРЛОВЦИМА ПОМОЋ ЗА СЕДАМ ФАМИЛИЈА
У другом кругу доделе помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање
избегличких и породица интерно расељених са Косова и Метохије, седам
избеглица у Сремским Карловцима је остварило право на тај вид подршке.
На конкурс који су надлежни у карловачкој општини расписали на основу одлуке
Комесаријата да локалној самоуправи за ту намену уплати 750.000 динара,
пријавило је 14 породица, а одабрано је седам од којих ће се три бавити
пољопривредном производњом, док ће остали услужним делатностима. Две
породице бавиће се узгојем кока носиља, а остале производњом поврћа у
пластенику, израдом колача и торти, пружањем браварских, столарских и других
услуга. Они су прошле седмице потписали уговоре, а у наредном периоду биће им
испоручена опрема и прибор за које су и конкурисали.
Најмањи износ помоћи је 90.000, а највиши, како је и прописано, 150.000 динара.
Обавеза надлежних у карловачкој општини јесте да до 15. јула оконча цео поступак,
укључујући и доставу доказа о наменском утрошку пара Комесаријату за избеглице.
ВАРОШ ПУНА БИЗНИСА
Вечерње Новости, Датум : 28.4.2011, Страна : 17
СРЂАН ШУШУЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, О ДОБРИМ
ШАНСАМА ЗА РАЗВОЈ
У односу на број становника, највише предузетника
ВЛАСОТИНЦЕ - Током највећег таласа светске економске кризе, локална
самоуправа у Власотинцу усмерила је рад на социјално збрињавање, а како је
криза јењавала, у борбу за нова радна места. Зато, ова варош на југу Србије, у
односу на број становника, има највећи број предузетника у Србији. У општини са
укупно 33.000 становника, на 1.000 долазе четири предузећа и 24 предузетника.
- Уз помоћ државе, Националне службе за запошљавање и донатора обезбедили смо
100.000 евра за 300 радних места и још 100 милиона динара за исто толико радника
кроз неколико програма запошљавања - каже за "Новости" Срђан Шушулић,
председник општине.
- Са буџетом од 330 милиона динара успевамо да подмиримо социјалне и развојне
потребе, а нисмо запоставили ни инфраструктуру. Још 2004. године овде су почели
формирање Индустријске зоне на улазу у град. Резултат је отварање успешних

текстилних фабрика "Групо Фиорентино" и "Мануфактура Еуропеа", електронске
индустрије "Елрад", из Словеније, и немачки "Грунер", затим домаћа месна индустрија
"Лемес" ... Смањили су комуналне таксе и фирмарине, обезбедили сигурно снабдевање
струјом, уредили канализацију.
Поред тога, једна су од ретких општина овог краја која не запоставља младе и спорт, за
шта издвајају пет одсто општинског буџета.
- Не желимо да нам криза буде оправдање, јер, могли смо и много више - критички
говори Шушулић. - Мојим суграђанима не мањка предузетнички дух. Имамо добре
грађевинце и трговце, а потребна нам је и домаћа, локална производња.
Морамо да упослимо Роме, инвалиде, избегле и расељене. То значи да ће се уложено
кроз порезе и доприносе вратити општини.
Власотинчани су успели да преко пројекта "Жене у бизнису" обезбеде 60.000
долара за 20 незапослених жена које ће се опробати у прављењу и продаји зимнице
и традиционалних јела. За Роме ће бити издвојено 35.000 евра, а за
самозапошљавање избеглица 160 милиона динара, којих у општини тренутно у
колективним центрима има 160.
- Током прошле и ове године од НСЗ добили смо 75,6 милиона динара за неколико
програма, почев од стручне праксе (45 особа), "Прве шансе" (165), обуке за познатог
послодавца (50), или јавних радова у вредности од 4,4 милиона динара.
Министарство економије и регионалног развоја издвојило је 10, а ми још пет милиона
динара за локални акциони план запошљавања - каже наш саговорник.
Антрфиле : ИНФРАСТРУКТУРА
УЗ помоћ Владе Србије и фондова ЕУ цео један општински буџет, Власотинце је
уложило у инфраструктуру. Најновији пројекат од 130 милиона динара одобрио им је
Фонд за заштиту животне средине за кишну канализацију и депонију поред Власине.
ШТРБАЦ: МАСАКР ПОЧИНИЛИ ХРВАТСКИ ВОЈНИЦИ
Дневник, Датум : 28.4.2011, Страна : 12
Председник невладине организације „Веритас” Саво Штрбац демантовао је јуче
хрватске спекулације да су ликвидацију девет хендикепираних особа у Двору на Уни 8.
августа 1995. године починили припадници Српске Војске Крајине или српске
паравојске.
Српска страна има доказе да су Двор на Уни већ 7. августа увече држали припадници
хрватске војске, изјавио је Штрбац истакавши да је овај, као и многе злочине у
операцији „Олуја”, починила једна хрватска јединица приликом чишћења терена, не
штедећи никога.
„Тврдње да су Срби сами ликвидирали своје хендикепиране цивиле представљају још
један покушај подвале у супротности с чињеницама и здравом логиком”, истакао је
Штрбац.
Према истраживањима „Веритаса”, у току „Олује” хендикепирани српски цивили
пребачени из старачког дома у Петрињи и смештени у школу Двора на Уни, на само
неколико метара од кампа данских војника Унпрофора. Зато се, како је казао Штрбац,
„са сваком логиком косе тврдње да су сами Срби своје хендикепиране склонили на
најбезбедније могуће место, а онда починили њихов масакр на очиглед војника
Унпрофора.”
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Штрбац је испричао да је, према сведочењу једног генерала СВК, надирући од Суња и
Костајнице, хрватска јединица „чистила терен” и поподне 7. августа ушла у Двор на
Уни. На том подручју нигде није било СВК, нити је Војска РС прелазила реку, а око 22
часа увече српски генерал је с 12 војника кренуо према Двору, али их је на пола пута,
код Матијевића, зауставила оружана паљба.
У избегличкој колони на путу од Жировца до Двора на Уни побијено је најмање 200
Срба, а овај злочин, као и егзекуција хендикепираних у основној школи, према његовим
речима, није био никаква тајна, мада су о томе тек сада проговорили дански војници.
Злочини у Двору на Уни, како је казао, јавности су познати још од 19. децембра 1996.
године, када су холандски историчари Јан Баласт и Јан Блау у листу „Нет пароол”
обелоданили да су хрватски војници 7. августа 1995. поубијали више од 200 српских
избеглица. Они су навели и исказе сведока, које су потврдили и високи функционери
УН са терена, да су тела поубијаних видели у парку Двора на Уни и да су „Данци
касније пронашли четири убијена инвалида у школи на Двору”, а овај текст је
„Веритас” објавио у својој публикацији „Извор” 1998.
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ИЗБЕГЛИЦЕ ТРАЖЕ СВОЈУ ИМОВИНУ
Данас, Датум : 30.4.2011, Страна : 4
Петиција око 60.000 грађана и 100 избегличких удружења из Хрватске
Београд - Представници избегличких удружења предали су јуче у Влади Србије
премијеру Мирку Цветковићу петицију којом прогнани Срби из Хрватске траже
станарска, имовинска и друга стечена права.
Петицију је потписало 100 избегличких удружења и више од 60.000 грађана, а
осим ње, премијеру је предат и предлог резолуције о поштовању људских права
избеглих и прогнаних Срба.
Председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта очекује да ће Влада
подржати предлог резолуције и упутити га Скупштини Србије на усвајање.
- Наш циљ је да се питање кршења људских права више од 500.000 Срба и великог
броја осталих грађана Србије, дефинише као једно од отворених питања у односима са
званичним Загребом - рекао је Линта. Он је додао да се у Хрватској у последњих 20
година системски уништава и отима српска имовина, као и да на подручју Хрватске
има више од 600 гробних места с посмртним остацима убијених и несталих Срба који
нису ексхумирани и идентификовани. Линта је нагласио да се петицијом од Владе
Србије тражи да започне суштински дијалог с властима Хрватске како би се трајно
решио проблем одузетих имовинских, статусних и других стечених права.
ДАЧИЋ У АЛБАНИЈИ
Правда, Датум : 30.4.2011, Страна : 13
ДРАЧ – Министар унутрашњих послова Ивица Дачић присуствовао је
Регионалној иницијативи за миграције, азил и избегла лица (МАРРИ) која је
одржана у Драчу, у Албанији.
Дачић је нагласио чврсту опредељеност МУП-а да се ангажује у свим процесима
регионалне безбедности и регионалних интеграција у циљу доприношења стабилности,
мира и разумевања у региону. Овом приликом министар Ивица Дачић потписао је са
министром унутрашњих послова Републике Албаније Бујаром Нишанијем и Споразум
о реадмисији између република Србије и Албаније.

