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ПОМОЋ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.12.2011, Страна : 17 

 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У Градској кући у Сремској Митровици јуче је 
потписано 16 донаторских уговора о додели стоке за избегле и интерно расељене. 
Донација од 2,3 милиона динара обзбеђена је из градског буџета и уз помоћ 
републичког Комесаријата за избеглице.  
Појединачно, свака донација вреди 150.000 динара. У зависности од изражене жеље и 
потребе, додељују се стада оваца, свиња или говеда. 
 
 
 

КЉУЧЕВИ НОВОГ ДОМА ЗА 36 ПОРОДИЦА 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.12.2011, Страна : 18 

 
У ОСАМ ГРАДОВА ШИРОМ ВОЈВОДИНЕ ИЗБЕГЛИЦЕ и расељени добили свој 
кров, као и окућнице за лакшу егзистенцију 
 
ИРИГ - Кључеве кућа за 36 избегличких породица уручио је јуче у Иригу Бојан 
Пајтић, председник Владе Војводине. Нови домови, осим у Иригу, налазе се у 
Сремској Митровици, Беочину, Новом Бечеју, Жабљу, Житишту, Врбасу и 
Инђији. Породице су добиле нови дом, као и окућницу, башту, па тиме и могућност да 
се баве пољопривредом и додатно олакшају егзистенцију. 
Овом приликом потписан је и уговор о суфинансирању изградње зграде за 
социјално становање, у којој ће 12 станова бити предато на коришћење 
породицама из колективног центра ”Чардак” у Ковину. 
 
 
 

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА 36 ПОРОДИЦА 
Дневник, Датум : 1.12.2011, Страна : 11 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ УРУЧИО КЉУЧЕВЕ ИЗБЕГЛИЦАМА  
 
ИРИГ: У Иригу, у кући породице Јовановић, јуче је председник Владе Војводине др 
Бојан Пајтић уручио уговоре, којима је решен стамбени проблем 36 породица избеглих 
и прогнаних на територију Војводине.  
-Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, закључио је 
уговоре о откупу још 36 кућа за избегличке породице у Војводини. Половина од 
тог броја, односно 18 кућа, откупљено је за потребе избегличких породица на 
подручју Сремске Митровице, а у оквиру овог програма, кров над главом добило 
је још шест породица на подручју Беочина, пет у Иригу, по две у Жабљу и 
Житишту, те по једна породица у Врбасу, Инђији и Новом Бечеју – казао је 
директор Фонда Радомир Кукобат.  
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Програм откупа ових 36 кућа Фонд је реализовао у сарадњи са београдском 
канцеларијом Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), а 
за реализацију пројекта је обезбеђено 36,5 милиона динара. Осим средстава за откуп 
кућа, свим корисницима овог програма биће обезбеђен и додатни пакет помоћи у 
грађевинском материјалу, намештају, алату и осталој опреми за домаћинство, у складу 
са потребама самих корисника.  
-Велико ми је задовољство када видим да се проблеми најугроженијих решавају на овај 
начин. Готово 800 породица са територије целе Војводине је до сада добило кров над 
главом. Сва деца имају права да под истим условима одрастају, а сви људи да имају 
свој кров над главом. Свима који желе да живе у Војводини пружићемо исту прилику и 
желимо да пошаљемо да су сви који живе у Војводини Војвођани без обзира одакле су 
дошли – казао је председник Пајтић.  
Овом приликом, куће у Иригу су добиле породице Бранка Јовановића, Золике Бакаиа, 
Драге Ралић, Милана Радановића и Невенке Миљуш.  
-У Војводини смо од 1995. године и више и не знамо где смо живели. За ових 15 година 
за кирију смо дали толико новца, да смо могли нову кућу да направимо.  
Захваљујући општини Ириг и Фонду, добили смо ову кућу од 60 квадрата и велику 
окућницу, у којој ће бити места и за башту и за проширење куће. Ово нам свима много 
значи јер смо смиренији, а и дете може да се посвети школи и друговима – прича 
Срећко Јовановић, чија је петочлана породица имала среће да у овом кругу реши 
стамбени проблем. 
 
 
 

СВАКИ ДЕСЕТИ СТАНОВНИК ИЗБЕГЛИЦА 
Правда, Датум : 1.12.2011, Страна : 7 

 
И РЕАДМИСИЈА УСЛОВ ЗА ПРИЈЕМ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ 
 
БЕОГРАД - Србија у овом тренутку има 75.000 избеглица и интерно расељених лица, 
око 8.400 својих грађана који су на основу Споразума о реадмисији враћени углавном 
из Немачке, Шведске и Швајцарске, као и око 2.500 тражилаца азила, већином из 
афричких земаља, речено је на конференцији „Унапређење механизама за 
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији“. 
Директор политичког одељења делегације ЕУ Томас Њоки подсетио је да је 
Србија потписивањем Споразума о реадмисији преузела обавезе према овој, 
углавном ромској, популацији повратника из европских земаља. После визне 
либерализације и са приближавањем ЕУ, у Србији стално расте и број тражилаца 
азила, и отуда пројекти помоћи, чији је циљ да се дође до одрживих решења - 
рекао је Њоки, подсећајући да се овај процес тиче и српске апликације за 
чланство у ЕУ. 
Амбасадор Швајцарске Ервин Хофер изразио је дивљење према напорима Србије да 
збрине избеглице, расељене и сада повратнике по основу реадмисије, истакавши да то 
није било нимало лак задатак у земљи у којој је сваки десети становник избеглица или 
расељен. 
У Србији има још 74.500 људи у статусу избеглица, али ни многи од око 250.000, 
који су узели држављанство, немају адекватна решења животних проблема, пре 
свега, јер немају приступ свим људским правима у земљи порекла - рекао је 
српски комесар за избеглице Владимир Цуцић. 
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ЖЕНА УМРЛА ОД СЕПСЕ 
Правда, Датум : 1.12.2011, Страна : 11 

 
 
ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МАЈКЕ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ 
 
НОВИ САД - Беживотне тело К. Н. (29) пронађено је у уторак увече у кући у насељу 
Велики рит у Новом Саду. Иако је због повреда на телу постојала сумња да је убијена, 
обдукцијом је утврђено да је жена умрла од сепсе, која је последица инфекције 
трбушних органа. Тело је у кући у Улици мајке Југовића пронашао њен супруг, који је 
одмах позвао полицију. 
Постојала је првобитна сумња да је супруг извршио убиство, али је после обдукције она 
одбачена. У питању је ромска породица, расељена са Космета, а иза покојне жене 
остало је четворо малолетне деце, од које најстарије има шест година. Даљом истрагом 
биће утврђено да ли су повреде на телу настале пребијањем или на неки други начин - 
сазнајемо од извора блиских истрази. 
Према незваничним информација, брачни пар је имао одређених проблема, а поједине 
комшије су испричале да су К. Н. виђале у алкохолисаном стању и како понекад због 
пијанства пада на улици. Како сазнајемо, деца су смештена у Сигурну дечју кућу у 
Новом Саду. 
 
 

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПОВРАТНИКЕ 
Преглед, Датум : 1.12.2011, Страна : 5 

 
Хофер: Србија сигурна земља и нема разлога да је грађани напуштају и траже азил  
 
Суштина пројекта, који финансирају Швајцарска агенција за сарадњу и развој и Влада 
Лихтенштајна, да пружи помоћ повратницима и властима локалне заједнице у којој се 
интегришу 
 
Београд 
Србија је безбедна земља и нема разлога да је грађани напуштају и траже азил у другим 
земљама, рекао је јуче швајцарски амбасадор у Београду Ервин Хофер.  
„Због тога, швајцарска влада шаље назад грађане Србије који не полажу право на азил“, 
објаснио је у изјави новинарима Хофер који је учествовао у раду Конференције на 
тему: „Унапређење механизама за реинтеграцију повратника по основу споразума о 
реадмисији“.  
Он је одао признање Комесаријату за избеглице и Влади Србије „на свему што су 
досад учинили на решавању питања миграција“ и објаснио да је суштина 
пројекта, који финансирају Швајцарска агенција за сарадњу и развој и Влада 
Лихтенштајна, да пружи помоћ повратницима и властима локалне заједнице у 
којој се интегришу. Он је указао да ће у будућности можда бити још важнија 
сарадња и помоћ Србији у пријему азиланата, јер је у последњих девет месеци 
регистровано преко 5.000 илегалних миграната. Директор политичког одељења 
делегације ЕУ Томас Њоки је нагласио да грађани Србије у европским земљама 
траже азил на економској бази, што не може да буде основ за његово добијање.  
„Такви захтеви ускраћују средства онима који стварно траже азил из политичких 
разлога“, казао је Њоки и нагласио да је зато неопходно наћи одрживо решење за 
повратнике у земљу по основу реадмисије. Споразум о реадмисији потписан 2008. 
године у начелу добро функционише, али је сада Србија суочена с изазовима 
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реинтеграције повратника, а европске земље с двоструким повратницинма, казао је 
Њоки. 
„Да се ови проблеми не би преливали на зону Шенгена потребно је усредсредити се на 
побољшање животних услова повратника“, рекао је он и навео да Влада Србије у 
сарадњи с швајцарском владом и Комисијом ЕУ већ спроводи један такав пројекат на 
југу и југозападу Србије. 
У прилог томе да систем реадмисије функционише, српски комесар за избеглице 
Владимир Цуцић је навео да се повратницима пружа сва потребна помоћ, од 
аеродрома и границе до повратка кући и смештаја за оне који га немају, а то је 
велики број људи с Косова и Метохије.  
Истакавши да је повратницима обезбеђена подршка буквално 24 часа дневно и то 
на српском, албанском, ромском и немачком језику и да „нико није остао на 
улици“, Цуцић је нагласио да највећи проблем остаје онај због кога су људи и 
отишли из земље, а то је незапосленост, односно економски проблеми. Он је 
изразио наду да ће, уз помоћ швајцарске владе и ЕУ, систем реинтеграције људи у 
локалним заједницама идуће године бити још бољи, пре свега у општинама на југу 
Србије, подсетивши да ће тада и комесаријат прерасти у озбиљну агенцију за 
праћење миграција свих врста.  
 
 

РАСЕЉЕНИ С КИМ ИЗНЕВЕРЕНИ 
Преглед, Датум : 1.12.2011, Страна : 6 

 
„Велики број расељених лица са Косова и Метохије у Црној Гори спреман је да 
затражи држављанство Русије,  незадовољни решавањем њиховог статуса у Црној 
Гори“, најавио је јуче председник Савеза удружења расељеника Миленко 
Јовановић. Јовановић је казао да се расељена лица у Црној Гори осећају 
изневерено, јер се њихов положај не решава на квалитетан и задовољавајући 
начин.  
„Ако већ не можемо да добијемо црногорско држављанство, онда ћемо тражити руско“, 
рекао је Јовановић на конференцији за новинаре. Он је истакао да савез није покренуо 
иницијативу за тражење руског држављанства, али нема ништа против ње. Због невоља, 
услед вишегодишњег нерешавања статуса расељених лица, велики број расељеника је 
вољан да се обрати амбасади Русије у Подгорици са захтевом за добијање руског 
држављанства, казао је Јовановић.  
Према његовим речима, за расељена лица са Косова и Метохије било би значајније да 
добију црногорско држављанство, али уколико то и даље не буде могуће, онда ће 
тражити руско, рачунајући да ће на тај начин бити боље заштићена њихова права. 
Јовановић је навео да се расељена лица у Црној Гори налазе у дискриминисаном 
положају, јер не могу да се запосле у државним институцијама, нити да буду власници 
имовине. Он је казао да Влада Црне Горе у континуитету на расељена лица гледа као на 
политички проблем. Јовановић сматра да владина стратегија за решавање питања 
расељених лица има добрих страна, али да не даје задовољавајуће резултате. 
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PRESS CLIPPING 

Петак 02.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА УГРОЖЕНЕ 
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 2 

 
Пожаревац - Представници Града Пожаревца уручили су кључеве за два стана у 
насељу Забела социјално угроженим породицама и појединцима који су се јавили 
на конкурс који је расписала локална самоуправа. У понуди су била четири стана.  
Стамбене јединице се налазе у бараци павиљонског типа са заједничким купатилом коју 
је предузеће „Неимар град“, недавно ангажовано на изградњи Специјалног затвора, 
уступило граду Пожаревцу.  
Градоначелник Миодраг Милосављевић изразио је жаљење што више социјално 
угрожених није исказало интересовање на конкурсу.  
- Жао ми је што су се, када смо расписали конкурс, јавиле само две породице. 
Расписаћемо нов конкурс за још две стамбене јединице. Уређење објекта још увек није 
окончано, а Град Пожаревац је обезбедио око 1,5 милиона динара колико је опредељено 
у овој години. Разговарао сам са представницима Дирекције за изградњу да се поставе 
плочице у мокром чвору и да се овај простор још мало адаптира како би њима био 
олакшан живот. Није урађен апартмански облик просторија већ више изгледа као 
павиљонски. Из тог разлога би требало да изместимо врата да се јединице поделе на 
засебне делове и на тај начин омогућимо да будући становници имају већу интиму у 
својим новим домовима. Дакле, још није све окончано али ће породице бити задовољне 
да имају какав-такав кров над главом у овом тренутку - казао је Милосављевић.  
Градоначелник је данас истакао да је у последње две и по године град Пожаревац 
обезбедио изградњу 27 стамбених јединица за расељене и социјално угрожене 
грађане што ће чинити и у предстојећем периоду. 
 
 

АЗИЛАНТИ НЕЋЕ ДОЋИ У ПОЖАРЕВАЦ 
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 4 

 
Одмакли преговори са Министарством одбране о куповини касарне за потребе града 
 
Пожаревац - Објављена је вест да азиланти из Бање Ковиљаче треба да се преселе у 
једну од касарни у Алексинцу или Пожаревцу. На ту вест грађани Алексинца на 
челу са својим председником бурно су реаговали и преко фејсбука организовали су 
протест. На том протесту 500 Алексинчана су испред касарне у граду јасно дали до 
знања да у свом граду не желе азиланте.  
У Пожаревцу је сасвим друга слика јер ниједна телевизија у граду, као и већена 
осталих медија није објавила никакву вест о томе, па су грађани Пожарвца били 
ускраћени за ту информацију. Међутим, вест се пренела и многи забринути грађани 
обратили су се нашием листу са предлогом да ми видимо о чему се ту ради и да градске 
челнике питамо шта је ту права истина.  
Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић рекао је да нема места паници и да 
азиланти неће бити смештени у касарну „Сопот“ у Пожаревцу јер су одмакли преговори 
са Министарством одбране о куповини тог објекта за потребе локалне самоуправе. Са 
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његовом изјавом сложили су се и председник градске Скупштине Миомир Илић, као и 
народни посланик Жарко Пивац. 
 - Моје је мишљење да од доласка азиланата у касарну „Сопот“ у Пожаревцу нема 
ништа из разлога што смо дубоко ушли у преговопре са Министарством одбране о 
куповини касарне „Сопот“. Тај читав комплекс је развојни потенцијал града 
Пожаревца и ми се нећемо сложити да ту буду азиланти. Жеља нам је да наш град 
има развој а та касарна може да буде развојни потенцијал Пожаревца. С обзиром да смо 
дубоко ушли у преговоре са Министарством одбране мислим да ће на предстојећој 
седници Скупштине града бити донета одлука да се откупи касарна „Сопот“ и зато не 
видим могућност да азиланти дођу у Пожаревац - наглашава градоначелник Миодраг 
Милосављевић. 
Посланик у народној скупштини Србије Жарко Пивац дели мишљење са 
градоначелником и додаје да није добро што се овакве ствари сазнају из медија и да 
сматра да би требало да представници Министарства и комесиријата конктактирају 
представнике локалне самоуправе. 
- Пожаревац је град који није ксенофобичан и зна се да у њему никад није било 
проблема да живе припадници других нација, у овом случају азиланти, али сматрам да 
је веома лош начин да се без предходних разговора излази у јавност са оваквим 
предлозима. Што се тиче самих грађана морам да кажем због неких ситуација који су се 
десили у Бањи Ковиљачи да су ме контактирали више десетина грађана, који су због 
овога узнемирени. Пре него што се приступи оваквим стварима треба разговарати са 
људима, видети да ли постоји расположење да се овакви неки центри отварају или не. У 
овом тренутку у граду не постоји ниједна локација у којима би могли да се сместе 
азиланти, бар за ону коју би ја знао. Понављам још једанпут, што се тиче самих грађана 
према оним информацијама које имам већина грађана је против да Центар за азиланте 
буде у Пожаревцу - рекао је посланик Пивац и најавио да ће градски челници по овом 
случају врло брзо да се обрате јавности. 
Иначе, касарна „Сопот“ захвата 12 хектара земљишта и читав комплекс зграда, С 
обзиром да већ поседује изграђену инфраструктуру и зграде локална самоуправа 
планира да ту смести објекте од јавмног значаја неопходне том делу града. 
 - У Сопоту нема дечјег вртића, поште, здравствене амбуланте и других садржаја јавног 
значаја и да управо куповином касарне стварамо могућност да се све то добије. 
Иствовремено када се заврши Детаљни регулациони план предвидеће се шта све ту 
може да се изгради а ја мслим да има простора и за неку веле трговину али и за 
изградњу привредног потенцијала града. Зато сматрамо да тај део града нема могућност 
развоја уколико не откупимо ту касарну, имајући у виду да се она налази на путу за 
Костолац. Градско веће предложиће Скупштини града да донесе одлуку о куповини 
касарне „Сопот“ - каже градоначелник Милосављевић.  
Цена о којој се преговара са Министарством одбране за куповину касарне „Сопот“ је 
око 95 милиона динара. Локална самоуправа била је заинтересована и за куповину Дома 
војске Србије али је од тога одустала пре више месеци иако је сопственим средствима 
учествовала у санацији дела фасаде тог објекта, Разлог је висока цене Дома војске који 
се налази у самом центру градског језгра.  
Вероватно слична судбина неће задесити касарну „Сопот“ за коју је град више 
заинтересован. 
 
Антрфиле : Од Војске Србије купили барутану 
 
Градска власт у Пожаревцу од Војске Србије купила је такозвану „барутану“, која се 
налази на периферији Пожаревца, за проширење Новог гробља.  
- Барутана је купљена за три муилуиона динара и ових дана требало би да исплатимо тај 
износ. Занимљиво је да када смо на седници Скупштине расправљали о куповини 
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„барутане“ да су се тада и опозиционе странке и владајућа коалиција сложили да треба 
купити и касарну „Сопот“ јер је она развојна шанса града Пожаревца - каже 
градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић. 
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА УГРОЖЕНЕ 
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 2 

 
Пожаревац - Представници Града Пожаревца уручили су кључеве за два стана у 
насељу Забела социјално угроженим породицама и појединцима који су се јавили 
на конкурс који је расписала локална самоуправа. У понуди су била четири стана. 
Стамбене јединице се налазе у бараци павиљонског типа са заједничким купатилом коју 
је предузеће „Неимар град“, недавно ангажовано на изградњи Специјалног затвора, 
уступило граду Пожаревцу.  
Градоначелник Миодраг Милосављевић изразио је жаљење што више социјално 
угрожених није исказало интересовање на конкурсу.  
- Жао ми је што су се, када смо расписали конкурс, јавиле само две породице. 
Расписаћемо нов конкурс за још две стамбене јединице. Уређење објекта још увек није 
окончано, а Град Пожаревац је обезбедио око 1,5 милиона динара колико је опредељено 
у овој години. Разговарао сам са представницима Дирекције за изградњу да се поставе 
плочице у мокром чвору и да се овај простор још мало адаптира како би њима био 
олакшан живот. Није урађен апартмански облик просторија већ више изгледа као 
павиљонски. Из тог разлога би требало да изместимо врата да се јединице поделе на 
засебне делове и на тај начин омогућимо да будући становници имају већу интиму у 
својим новим домовима. Дакле, још није све окончано али ће породице бити задовољне 
да имају какав-такав кров над главом у овом тренутку - казао је Милосављевић.  
Градоначелник је данас истакао да је у последње две и по године град Пожаревац 
обезбедио изградњу 27 стамбених јединица за расељене и социјално угрожене 
грађане што ће чинити и у предстојећем периоду. 
 
 

АЗИЛАНТИ НЕЋЕ ДОЋИ У ПОЖАРЕВАЦ 
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 4 

 
Одмакли преговори са Министарством одбране о куповини касарне за потребе града 
 
Пожаревац - Објављена је вест да азиланти из Бање Ковиљаче треба да се преселе у 
једну од касарни у Алексинцу или Пожаревцу. На ту вест грађани Алексинца на 
челу са својим председником бурно су реаговали и преко фејсбука организовали су 
протест.  
На том протесту 500 Алексинчана су испред касарне у граду јасно дали до знања да у 
свом граду не желе азиланте. У Пожаревцу је сасвим друга слика јер ниједна телевизија 
у граду, као и већена осталих медија није објавила никакву вест о томе, па су грађани 
Пожарвца били ускраћени за ту информацију. Међутим, вест се пренела и многи 
забринути грађани обратили су се нашем листу са предлогом да ми видимо о чему се ту 
ради и да градске челнике питамо шта је ту права истина. Градоначелник Пожаревца 
Миодраг Милосављевић рекао је да нема места паници и да азиланти неће бити 
смештени у касарну „Сопот“ у Пожаревцу јер су одмакли преговори са 
Министарством одбране о куповини тог објекта за потребе локалне самоуправе. Са 
његовом изјавом сложили су се и председник градске Скупштине Миомир Илић, као и 
народни посланик Жарко Пивац. 
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 - Моје је мишљење да од доласка азиланата у касарну „Сопот“ у Пожаревцу нема ништа 
из разлога што смо дубоко ушли у преговопре са Министарством одбране о куповини 
касарне „Сопот“. Тај читав комплекс је развојни потенцијал града Пожаревца и ми 
се нећемо сложити да ту буду азиланти. Жеља нам је да наш град има развој а та 
касарна може да буде развојни потенцијал Пожаревца. С обзиром да смо дубоко ушли у 
преговоре са Министарством одбране мислим да ће на предстојећој седници Скупштине 
града бити донета одлука да се откупи касарна „Сопот“ и зато не видим могућност да 
азиланти дођу у Пожаревац - наглашава градоначелник Миодраг Милосављевић. 
Посланик у народној скупштини Србије Жарко Пивац дели мишљење са 
градоначелником и додаје да није добро што се овакве ствари сазнају из медија и да 
сматра да би требало да представници Министарства и комесиријата 
конктактирају представнике локалне самоуправе. 
- Пожаревац је град који није ксенофобичан и зна се да у њему никад није било 
проблема да живе припадници других нација, у овом случају азиланти, али сматрам да је 
веома лош начин да се без предходних разговора излази у јавност са оваквим 
предлозима. Што се тиче самих грађана морам да кажем због неких десетина грађана, 
који су због овога узнемирени. Пре него што се приступи оваквим стварима треба 
разговарати са људима, видети да ли постоји расположење да се овакви неки центри 
отварају или не. У овом тренутку у граду не постоји ниједна локација у којима би могли 
да се сместе азиланти, бар за ону коју би ја знао. Понављам још једанпут, што се тиче 
самих грађана према оним информацијама које имам већина грађана је против да 
Центар за азиланте буде у Пожаревцу - рекао је посланик Пивац и најавио да ће 
градски челници по овом случају врло брзо да се обрате јавности. 
 Иначе, касарна „Сопот“ захвата 12 хектара земљишта и читав комплекс зграда, С 
обзиром да већ поседује изграђену инфраструктуру и зграде локална самоуправа 
планира да ту смести објекте од јавмног значаја неопходне том делу града. 
 - У Сопоту нема дечјег вртића, поште, здравствене амбуланте и других садржаја јавног 
значаја и да управо куповином касарне стварамо могућност да се све то добије. 
Иствовремено када се заврши Детаљни регулациони план предвидеће се шта све ту може 
да се изгради а ја мслим да има простора и за неку веле трговину али и за изградњу 
привредног потенцијала града. Зато сматрамо да тај део града нема могућност развоја 
уколико не откупимо ту касарну, имајући у виду да се она налази на путу за Костолац. 
Градско веће предложиће Скупштини града да донесе одлуку о куповини касарне 
„Сопот“ - каже градоначелник Милосављевић.  
 Цена о којој се преговара са Министарством одбране за куповину касарне „Сопот“ је 
око 95 милиона динара. Локална самоуправа била је заинтересована и за куповину Дома 
војске Србије али је од тога одустала пре више месеци иако је сопственим средствима 
учествовала у санацији дела фасаде тог објекта, Разлог је висока цене Дома војске који 
се налази у самом центру градског језгра. Вероватно слична судбина неће задесити 
касарну „Сопот“ за коју је град више заинтересован. 
 
Антрфиле : Од Војске Србије купили барутану 
 
Градска власт у Пожаревцу од Војске Србије купила је такозвану „барутану“, која се 
налази на периферији Пожаревца, за проширење Новог гробља.  
 - Барутана је купљена за три муилуиона динара и ових дана требало би да исплатимо тај 
износ. Занимљиво је да када смо на седници Скупштине расправљали о куповини 
„барутане“ да су се тада и опозиционе странке и владајућа коалиција сложили да треба 
купити и касарну „Сопот“ јер је она развојна шанса града Пожаревца - каже 
градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић. 
 
 



3 
 

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ОСАМ ПОРОДИЦА 
Народне новине – Ниш, Датум : 30.11.2011, Страна : 15 

 
У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ СТАНОВА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
 
У општини Бела Паланка потписан је уговор о изградњи осам станова за избеглице 
и интерно расељена лица. Уговор о изградњи потписали су општина Бела Паланка, 
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Центар за социјални рад Бела 
Паланка и Дански савет за избеглице. 
Станови се граде у оквиру пројекта "Унапређење стамбених услова за екстремно 
угрожене избеглице и интерно расељена лица ка остваривању трајних решења", 
којифинансира Биро за популацију, избеглице и миграцију Министарства спољњих 
послова Сједињених Америчких Држава. Општина Бела Паланка има обавезу да 
обезбеди земљиште и инфраструктуру. 
Председник општине Бела Паланка Александар Живковић  рекао је поводом 
потписивања уговора о изградњи станова да је у Белој Паланци од рата на 
простору бивше СФРЈ деведесетих година прошлог века било смештено више од 
хиљаду избеглица.  
Они су се налазили у приватном смештају и колективним центрима у Дивљани, Крупцу, 
и белопаланачким хотелима "Ремезијана" и "Есперанто". Добар део њих је живот 
наставио у другим срединама, али још увек има оних који су на подручју Беле Паланке. 
Међу њима су и избеглице и расељена лица у веома лошем материјалном стању, којима 
ће додељивање станова значити почетак новог живота. Живковић је истакао да ће од 
осам станова два бити додељена најугроженијим белопаланачким породицама. 
 
 

ОСАМ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Данас, Датум : 3.12.2011, Страна : 14 

 
Апатин - Из донације фонда УНХЦР-а у општини Апатин збринуто је осам 
избегличких породица које су биле стамбено незбринуте.  
Нове домове, куће са окућницом, добили су Никола Арбутина и Милош Маћешић у 
Сонти, Драгица Пањковић у Пригревици, а у Апатину Стево Бараћ, Дане Медић, Живко 
Ћопић, Душан Шашић и Ђуро Плећаш.  
Стамбене јединице њима су укњижене у трајно власништво, али не могу их, 
прецизирано је уговором, отуђити наредних пет година. 
 
 

ОЧЕКУЈЕМ ГЛАСОВЕ СРБА НА ИЗБОРИМА 
Правда, Датум : 3.12.2011, Страна : 8 

 
ТОНИНО ПИЦУЛА, ПРЕДСЕДНИК ГО СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ 
ХРВАТСКЕ 
 
ЗАГРЕБ - Уочи парламентарних избора у Хрватској, који ће бити одржани у 
недељу, према истраживањима јавног мнења, Кукурику коалиција, предвођена 
Социјалдемократском партијом (СДП) освојиће убедљиву већину, а будући 
премијер биће лидер ове странке Зоран Милановић.  
 - Сликовито речено, ово неће бити први пут да коалиција странака предвођена СДПом 
мора да решава неред који редовно иза себе оставља ХДЗ - каже у интервјуу за „Правду“ 
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председник ГО СДП-а и потпредседник Парламентарне скупштине ОЕБС-а Тонино 
Пицула. 
 
Обећавате промене, али не и „болне резове“. Које новине на унутрашњем плану 
намеравате одмах да уведете како бисте побољшали квалитет живота и стандард 
грађана? 
 - Хрватска ове парламентарне изборе дочекује у атмосфери опште фрустрације 
политиком, вишегодишње економске стагнације и јаког осећаја социјалне неизвесности. 
Најважније ће бити да се обави брз, али темељан и квалитетан инвентар затеченог стања 
после два токсична Санадер-Косор мандата у Банским дворима. И објективна 
постигнућа тих ХДЗ-ових влада у оштрој су супротности са генералним стањем у којем 
остављају земљу. Стратешки „План 21“ Кукурику коалиције најпре ће решавати основне 
проблеме неликвидности, инвестиција, незапослености и реструктурирања државних 
обавеза. 
 
Шта победом Кукурику коалиције могу да очекују расељени људи који би да се врате, 
али и они који су се већ вратили? 
 - Иако је Хрватска, према оценама међународних организација, остварила озбиљан 
напредак на подручју повратка избеглица, посебно у спровођењу Акцијског плана за 
стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права који желе да се врате у земљу, 
треба побољшати климу за социјалну и економску реинтеграцију избеглица и 
надоградити уједначавањем регионалног развоја заосталијих подручја повратка људи са 
хрватским просеком. То је уједно тачка додира реалних хрватских потреба и праксе коју 
стимулише ЕУ својим фондовима. 
 
Рачунате ли на подршку српских гласача у Хрватској? 
 - Верујемо да ће се незадовољство и наде наших суграђана српске националности, а 
које деле са осталим хрватским грађанима, одразити у њиховој знатно већој 
подршци Кукурику коалицији. 
 
 У Србији живи 35.000 људи с правом гласа у Хрватској. Шта им поручујете? 
 - Листић у гласачкој кутији је израз сваковрсног идентитета и елементарно 
људско право до којег се није дошло преко ноћи и без борбе. Треба га користити 
ради заштите и унапређења властитог, као и интереса своје заједнице. Предлажем 
свима с правом гласа да не остану на овим изборима неми, него да дају подршку 
најуверљивијој опцији, оној која доследно развија европску Хрватску, али свесну 
припадања свом регионалном окружењу. Та опција се не служи грађанима и не 
конфронтира грађане једне с другима. Она служи свим својим суграђанима. 
 
Каквим оцењујете односе са суседима? Са Србијом посебно. 
 - Односи Хрватске и Србије били су деликатни и у временима када није било овако 
жестоких глобалних или регионалних криза. Премда се робна размена између две земље 
удесеторостручила од 2000. године и у сталном је успону (неко време по годишњим 
стопама раста вишим од 30 одсто, и то на обе стране), билатрални односи у последње 
време очито стагнирају. Нова хрватска власт сасвим сигурно ће подржавати Србију на 
њеном путу према чланству у ЕУ, што може бити одличан оквир за један позитивни 
развој односа, њихово опште унапређење као и решавање преосталих отворених питања. 
 
Пред Међународним судом правде у Хагу имамо хрватску тужбу и српску контратужбу. 
Какав је Ваш став о томе? 
 - Оне сигурно оптерећују међусобне односе, али њихово уклањање не сме бити 
последица површне политичке импровизације или стварање неке вештачке коњунктуре у 
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односима. Свакако их треба ослободити утицаја дневног политиканства, јер тужбе имају 
историјску димензију. Залажем се за изградњу односа у којем ће се временом, по 
отклањању других препрека, поступно пронаћи и заједнички језик о тужбама. 
 
Антрфиле : Подела кривице 
 
Какав је став СДП-а, и да ли се Ваш подудара са страначким, о хрватским генералима 
осуђеним за ратне злочине? 
 - Ове првостепене пресуде рефлектују инсистирање једног дела међународне заједнице 
на подели одговорности за ратне страхоте на све стране у ратним сукобима, независно 
од тога да ли је реч о агресору или жртвама агресије. Тај приступ налази оправдано 
упориште у потреби задовољења правде због масовног страдања невиних цивилних 
жртава. Не држим да је реч о пресуди Хрватској или хрватском народу, али мислим да 
првостепене пресуде хрватским генералима садрже обилну дозу политичког 
арбитрирања од стране судског већа. 
 
 

ЛИЧАНИ ОТИШЛИ НА ИЗБОРЕ 
Правда, Датум : 3.12.2011, Страна : 13 

 
БЕОГРАД - У организацији Асоцијације избегличких удружења око 1.500 Срба 
отпутовало је у петак увече на изборе у Хрватској, који су у недељу, односно на 
гласање у изборну јединицу девет - Лика.  
Милојко Будимир, генррални секретар Асоцијације, рекао нам је да од излазности 
зависи да ли ће Срби, чији кандидати овога пута излазе на грађанској а не на мањинској 
листи, имати три загарантована или четири саборска места. 
 
 

ДОБРО ВЕЧЕ У ПО БЕЛА ДАНА 
Политика, Датум : 4.12.2011, Страна : А16 

 
Боговађа – У селу Боговађа код Лајковца отворен је Центар за азил. Табла на 
објекту Одмаралишта Црвеног крста из Београда постављена је у јуну месецу 
одлуком Владе Србије, јер је центар у Бањи Ковиљачи био пребукиран. Однедавно 
се и у Боговађи тражи кревет више. 
– У Центру није било више ексцеса него у неком од сличних објеката за колективни 
смештај. Они који се огреше о кућни ред и законе подлежу санкцијама надлежних 
судских органа. Међутим, ради се о мирним и ненасилним особама које су стицајем 
разних околности биле приморане да напусте своју државу. Србија им је на путу до 
циља само успутна станица и привремена кућа – истиче Стојан Сјеклоћа, управник 
Центра за азил.  
– Првог месеца имали смо око 50, а тренутно чак 197 азиланата од којих највише из 
Сомалије, Авганистана, затим Либије, Пакистана, Ирака, Ирана, Еритреје...  
Разлози због којих напуштају своју земљу су најчешће економске природе, мада 
има и политичких азиланата. Крећу се углавном илегалним каналима и када их 
надлежне службе открију и ухапсе, траже азил. Ми смо као Комесаријат за 
избеглице сходно међународним конвенцијама и домаћим законима дужни да их 
склонимо са улице и збринемо до наставка њиховог пута. Деци која су прошлог лета 
дошла у јапанкама набавили смо топлу зимску обућу и одећу као да су наша најрођенија. 
Азиланти се у центру задржавају у просеку месец до два, ретко када дуже – 
објашњава Сјеклоћа уз напомену да нико од преко 300 азиланата није тражио да се 
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настани у Србији. Њихове крајње дестинације у 90 одсто случајева су земље западне 
Европе и Скандинавије, у којима многи имају рођаке. 
Центар у Боговађи је привремен. Комесаријат за избеглице и расељена лица Србије 
на годину дана закупио га је од Црвеног крста Београда. За смештај, исхрану, 
грејање, одржавање хигијене по једном азиланту плаћа се осам евра дневно.  
– Собе су углавном са по четири или пет кревета, мада имамо и неколико двокреветних 
са купатилима које уступамо мајкама са децом. Једну просторију смо претворили у 
вртић са играоницом јер имамо пуно деце. Тренутно их је око 40 свих узраста и са њима 
ради посебно ангажована васпитачица. С обзиром да су скоро сви азиланти муслимани 
водимо рачуна и о њиховој исхрани. Овде се одржавају спортски сусрети, музички 
програми уз гостовање фолклорних група из Лајковца, Лазаревца и других места а 
најмлађе смо недавно водили да гледају луткарску позоришну представу. Поред 
подршке локалне заједнице и надлежних државних органа, нашем центру помаже и 
УНХЦР, као и невладина организација АПЦ која пружа бесплатну правну, 
социјалну и психолошку помоћ и подршку азилантима – вели Сјеклоћа, посебно 
наглашавајући вођење бриге о здравственом стању азиланата с обзиром да многи долазе 
са ризичних подручја.  
Што се тиче односа са мештанима, како нам је речено, сви досадашњи инциденти 
били су искључиво између станара Центра. Актере недавне туче, једног Сомалца и 
Ирачанина у центру Лајковца суд је казнио са по 15 дана затвора, на чије 
издржавање су одмах упућени. 
На педесетак корака од улазне капије Центра за азиланте у Боговађи налазе се куће Томе 
Милошевића и Живка Бабовића. За наш лист кажу да им није јасно због чега се после 
одласка избеглица из БиХ и Хрватске овде прави некакав „сабирни“ центар. Објаснили 
су да је Боговађа за тако нешто неповољна јер поред бројних викендица, неколико 
значајних верских храмова на њеном простору постоје и војни објекти. Међутим, за пола 
године са азилантима нису имали никаквих проблема.  
И у неколико продавница у селу где азиланти долазе по бакалук, најчешће цигарете, 
слаткише СМС картице и понеку боцу пића, кажу да немају проблема.  
Првих дана по доласку сасвим комотно су улазили у воћњаке, па чак и пластенике по 
селу да би убрали поврће. Када им је објашњено да су овде другачији обичаји, одустали 
су. Мештани и даље замерају месној канцеларији, општини Лајковац па и држави што их 
није обавестила кога им доводе у комшилук и колико ће се ти дошљаци задржати. 
Мештани се са азилантима лако споразумевају. Симпатично им је и када желе да покажу 
да уче наш језик у по бела дана кажу „добро вече“. 
Управник Сјеклоћа казао нам је да ће Центар за азил у Боговађи бити отворен до 
средине наредне године. Спремни су да сместе, ако то прилике буду захтевале и до 
250 азиланата, али и да траже нову и трајнију локацију. 
 
 

ЗАТВАРАЊЕ ДО ЛЕТА 
Вечерње Новости, Датум : 4.12.2011, Страна : 30 

 
ПОСЕТА ИЗБЕГЛИЧКОМ ЦЕНТРУ 
 
ЗАМЕНИК градоначелника Београда Јован Кркобабић јуче је посетио избеглички 
центар у Крњачи у коме се налазе 142 породице. Кркобабић је овом приликом 
истакао да су налажење крова над главом и запослење расељених лица приоритети 
којима ће се градске власти и повереник за избеглице града Београда бавити и у 
будућем периоду. Заменик градоначелника најавио је и да ће до следећег лета бити 
затворени сви колективни центри у Београду.  
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Тренутно у престоници, осим центра у Крњачи, постоје још два - у Калуђерици и у 
Земуну где се налази по 28 породица. У периоду од 1. јула до 25. августа, у сарадњи 
са Комесаријатом за избеглице, затворена су три центра - на Авали, у Обреновцу и 
у Лештанима. 
 
 

БОРБА ЗА ПЕТ-АМБАЛАЖУ 
Дневник, Датум : 5.12.2011, Страна : 12 

 
 
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” И „ЗРЕЊАНИНКА” ПОСТАВИЛИ КОНТЕЈНЕРЕ НА 
ИСТИМ МЕСТИМА  
 
ЗРЕЊАНИН: ЈКП “Чистоћа и зеленило” из Зрењанина поставило је ових дана 
контејнере за пластичну амбалажу на истим локацијама у граду, на којима се 
налазе и они у власништву Еколошке задруге “Зрењанинка”.  
Тиме градско предузеће представља директну конкуренцију задрузи, која упошљава 
искључиво избеглице и чији је рад, у сарадњи са УНХЦР-ом, омогућила управо 
овдашња локална самоуправа. Прецизније, две фирме под ингеренцијама градске 
управе, међусобно се боре за ПЕТ амбалажу, коју затим обрађују и продају онима 
који се баве откупом ових секундарних сировина. За сада није јасно коме је ово у 
интересу и зашто “Чистоћа и зеленило” или “Зрењанинка” своје контејнере нису 
поставили на другим, “непокривеним” локацијама у граду.  
-Познато је да смо међу првим јавним предузећима у земљи, још 2006. године, започели 
посао одвајања ПЕТ амбалаже од осталог комуналног отпада, у циљу његове рециклаже. 
На наше велико задовољство, грађани Зрењанина су препознали добробит селектовања 
ПЕТ амбалаже, што је за резултат имало пуне контејнере пластичних боца. Што због 
интензивног коришћења, што због несавесног поступања извесних грађана, временом је 
дошло до оштећења великог броја контејнера, због чега је “Чистоћа и зеленило“ 
набавила 120 нових контејнера за ПЕТ амбалажу – објашњава директорка овог 
комуналног предузећа Биљана Глигић.  
Новац за набавку контејнера, у висини од близу два милиона динара, обезбедио је Фонд 
за заштиту животне средине. Контејнери су, по речима Глигићеве, постављени на 
местима где су се и раније налазили, а Зрењанинци ће поново моћи да селектују отпад, 
као што су то чинили и последњих година. 
-Сви знамо колико је битно одвајање ПЕТ амбалаже од осталог комуналног отпада и 
рециклажа исте, поготово ако имамо у виду чињеницу да разградња једне пластичне 
флаше у природи траје више стотина година – подвукла је Глигићева. 
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СЕОСКЕ КУЋЕ У ИРИГУ ЗА 36 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА 
Данас, Датум : 6.12.2011, Страна : 20 

 
Стамбено збрињавање најугроженијих у покрајини  
 
Ириг - Избегличке породице са подручја Сремске Митровице, Ирига, Беочина, 
Новог Бечеја, Жабља, Житишта, Врбаса и Инђије добиле су своје нове домове у 
сремском месту Иригу. Власницима 36 сеоских кућа свечано су уручени кључеви у 
новом дворишту породице Бранка Јовановића у Иригу у присуству представника 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Општине 
Ириг и УНХЦР, који су партнери у програму откупу кућа, као и Комесаријата за 
избеглице.  
Уз нов дом, избегличке породице добиле су и окућницу, баште, односно могућност да 
се баве пољопривредом и себи додатно олакшају егзистенцију. 
Кључеве је крајем прошле седмице избегличким породицама уручио председник Владе 
Војводине Бојан Пајтић. Он је истакао да је један од најважнијих задатака покрајинске 
администрације да помаже и решава питања као што је обезбеђивање крова над главом 
онима који су најугроженији.  
„Готово 800 породица у Војводини је обезбедило кров над главом захваљујући 
овом програму“, навео је војвођански премијер и додао да је до сада у овај програм 
стамбеног збрињавања избеглица уложено око 300 милиона динара, од чега је 
покрајинска Влада издвојила 220 милиона динара, а око 80 милиона динара 
УНХЦР.  
- Такође, користићемо и пројекте Европске уније и Уједињених нација како би што пре 
решили проблеме ових људи, који нису својом вољом напустили своје домове већ су 
били протерани - казао је председник Владе Војводине.  
Током 2011. године Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима откупио је 62 куће и доделио 40 пакета грађевинског материјала за 
избегличке породице које граде кућу. Тиме је укупан број кућа које је Фонд досад 
откупио за потребе избегличких и расељеничких породица достигао 349, док је 
укупан број грантова с грађевинским материјалом 441. Фонд планира да током 
зиме отвори нове јавне позиве, како би програми стамбеног збрињавања били 
настављени и у 2012. години.  
 
Антрфиле : Домови за станаре „Чардака“ 
У Иригу је потписан уговор о суфинансирању зграде за социјално становање у 
заштићеним условима у Ковину, у којој ће 12 станова бити предато на коришћење 
породицама из колективног центра „Чардак“ у овом граду. Носилац пројекта је 
организација Хаусинг центар, а осим Фонда, односно покрајинске Владе, у реализацији 
пројекта учествује и Општина Ковин.  
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ОЛАКШИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ ФИРМЕ 
Преглед, Датум : 6.12.2011, Страна : 5 

 
Помоћница министра за рад и социјалну политику Радмила Катић-Букумировић 
изјавила је да би држава требало да уведе пореске олакшице за све оне који желе 
да се баве социјалним предузетништвом. Уз подсећање да је оснивање социјалних 
предузећа важно за остварење социјалне економије, Катић-Букумировић је казала 
да ће оснивање ових фирми допринети да се запосле тешко упошљиве групе људи - 
људи без квалификација, Роми, расељена лица, жене, особе са инвалидитетом, 
корисници социјалне помоћи...  
Она је на скупу о томе где и како основати социјална предузећа, који су организовали 
Европски покрет у Србији и Национална служба за запошљавање, рекла да би један део 
ових предузећа могао да се бави пружањем социјалних услуга, помоћ старима, помоћ у 
кући али и пословима као што су заштита животне средине, рециклажа... Катић-
Букумировић је казала да је добро што се већ кренуло у реализацију, оснивањем 
предузећа за запошљавање и рехабилитацију особа са инвалидитетом ДЕС.  
Помоћница министра економије Љиљана Џувер истакла је да је у току израда 
Нацрта закона о задругама, који ће ускоро бити прослеђен Влади на усвајање, а једна 
од области коју тај правни акт уређује је и социјално задругарство.  
„Нацртом се дефинишу социјалне задруге као задруге које обављају делатност 
задовољења потребе заједнице, остварења социјалне, економске и радне 
укључености и других потреба угрожених група.  
Обавеза која се налаже овим законом је да ове задруге улажу део добити у унапређење 
здравствене и социјалне заштите, животног стандарда, животне средине...“, казала је. 
 
 

КОЉАЧ ИЗ СЛАВОНИЈЕ ПОБЕДИО НА ИЗБОРИМА! 
Ало!, Датум : 6.12.2011, Страна : 2 

 
СКАНДАЛОЗНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ ШОКИРАЛИ СРБЕ 
 
На управо завршеним изборима у Хрватској, земљи која је добила зелено светло за 
Европску унију, изборна листа прасвоснажно осуђеног ратног злочинца 
Бранимира Главаша победила је у Осјечкобарањској жупанији са освојених 27 
одсто гласова. Хрватским бирачима није сметало што је ратни заповедник Осијека 
осуђен на 10 година затвора за свирепа убиства српских цивила које су његови 
бојовници мучили у злогласној гаражи и свезане селотејпом бацали у Драву. 
Поред одличног резултата Кукурику коалиције, коју предводи СДП Зорана 
Милановића, један од највећих изборних добитника је управо Главаш, који је победом у 
Осјечкобарањској жупанији добио двоструко већи број саборских заступника у односу 
на претходне изборе. 
Његов Хрватски демократски сабор за Славонију и Барању (ХДССБ) сада је освојио 
шест мандата. Овакав успех изазива утолико већу забринутост због тога што је 
гласове добио управо на терену на ком су његове постројбе и починиле стра-вичне 
злочине.  
- Поразно је да један осуђени ратни злочинац чија су недела непобитно доказана после 
две деценије победи на изборима у овој жупанији и освоји дупло већи број гласова. То 
је лоша порука избеглим Србима, а и онима који живе у Хрватској или намеравају да се 
тамо врате. 
И кампања ХДЗа је била заснована на подршци ратним злочинцима. Да Јадранка Косор 
није са бине поздрављала генерале Готовину и Маркача и да није укинут закон 
ништавности српских оптужница за ратне злочине, ХДЗ не би добио ни оволико 
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мандата - тумачи Штрбац. Бранимир Главаш је као саборски заступник у пролеће 2009. 
године уточиште од затворске казне потражио у Босни и Херцеговини, али је потом 
ухапшен и тренутно се у Мостару налази на издржавању затворске казне. Државна 
изборна комисија Хрватске саопштила је пред изборе да Бранимир Главаш може да буде 
носилац листе, али не и посланички кандидат странке коју је основао. 
 
Антрфиле : Стравични злочини! 
 
Бранимира Главаша хрватско правосуђе је прогласило кривим за случајеве „селотејп“ и 
„гаража“. Осуђен је за мучење и убиство Чедомира Вучковића, који је натеран да попије 
киселину из акумулатора, за шта је осуђен на пет година затвора. По другој тачки 
оптужнице, Главаш се терети да је наредио хапшење, мучење и убиство седам цивила 
српске националности који су бачени у Драву за шта је осуђен на осам година затвора. 
Мученим и с рукама свезаним на леђа помоћу самолепиве траке, Бранку Ловрићу, Алији 
Шабановићу, Милутину Кутлићу, Богдану Почучи, Светиславу Вукајловићу и жени 
чији идентитет није утврђен наређено је да клекну на обалу Драве, након чега су их 
Главашеви бојовници докрајчили мецима у главу и бацили у реку. 
 
 

ИЗБЕГЛИ СРБИ ПОЗДРАВЉАЈУ РЕЗУЛТАТ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ 
Политика, Датум : 6.12.2011, Страна : А25 

 
Избегли и прогнани Срби из Хрватске са задовољством су поздравили одлазак са 
политичке сцене Хрватске демократске заједнице (ХДЗ-а). То је била странка која 
је од свог формирања на Србе у Хрватској гледала као на уљезе и грађане другог 
реда. Најпре их је избацила из Устава Републике Хрватске и одузела им право 
конститутивног и сувереног народа, што је и довело до грађанског рата у 
Хрватској. Ни после завршетка рата политика ХДЗ-а према Србима није се битно 
изменила. У том периоду хрватски Сабор донео је више дискриминаторских 
закона цементирајући етничко чишћење Срба из Хрватске. Довољно је само 
подсетити у последње време на величање хрватских генерала Анте Готовине и Младена 
Маркача, који су првостепено осуђени у Хашком трибуналу, и етнички мотивисаног 
правосуђа, према коме су, Срби били главни кривци за све што се догодило у Хрватској. 
Нажалост ни Социјалдемократска партија (СДП) у свом поратном мандату за време 
Ивице Рачана није се друкчије понашала и није исправила неправду која је нанета 
Србима, који су овој партији дали гласове у предвечерје грађанског рата.  
Сигурни смо да су и сада Срби на овим изборима изнова своје поверење указали СДП-у, 
у нади да овог пута неће бити изневерени. Зато сада са правом очекују да ће 
реформисани СДП, заједно са својим коалиционим партнерима исправити све пропусте 
и неправде и вратити Србима одузета људска и грађанска права која им припадају. Ово 
би требало да се догоди у периоду мониторинга, то јест до 1. јула 2013. године, када се 
очекује да Хрватска постане пуноправна чланица ЕУ.  
Избегли и прогнани Срби очекују да ће и тројица представника Срба који су преко 
мањинске листе СДСС ушли у Сабор, дати свој пуни допринос „кукурику 
коалицији” у решавању проблема избеглих Срба, што је и претпоставка у 
нормализацији односа између Србије и Хрватске.  
Избегли и прогнани Срби изнова морају поставити своје оправдане захтеве и уз 
подршку свих прогресивних снага тражити да Хрватска испоштује преузете 
обавезе из билатералних и међународних уговора. Посебно очекујемо да се коначно 
испоштује Бечки споразум о сукцесији из 2001. године који у анексу Г тражи да се 
врате сва имовинска права на стање од 31. децембра 1990. године. Ако до тога дође, 
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онда се може очекивати и повратак избеглих и прогнаних Срба на своја напуштена 
огњишта. 
 
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из  
Хрватске, Београд 
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ПОПОВ: НОВА ЕРА У ОДНОСИМА БЕОГРАДА И ЗАГРЕБА 

Политика, Датум : 7.12.2011, Страна : А6 
 

 
Тужбе пред судом у Хагу, нерешено питање међудржавне границе, судбина 
несталих, повраћај опљачкане имовине, имовинска права Срба прогнаних из 
Хрватске – део су „српског пакета” који победничка Кукурику коалиција на 
хрватским изборима и нови премијер Зоран Милановић наслеђују од своје 
претходнице Јадранке Косор.  
Односе између две државе у протеклом периоду пратили су успони и падови, а 
најзаслужнији за „светле“ моменте су два председника Борис Тадић и Иво Јосиповић. 
Иако је било више сусрета и са премијерком Јадранком Косор која је долазила и у 
Србију, шефица Хрватске демократске заједнице била је много „тврђи орах”. Неколико 
месеци пре избора давала је и изјаве које су додатно допринеле захлађењу односа.  
Да ли се доласком социјалдемократе Милановића на чело хрватске владе може 
очекивати нека промена и у политици хрватске владе према Србији? Ако је судити по 
његовим првим изјавама у којима најављује помоћ суседима на европском путу, али и 
по ономе што каже његова коалициона партнерка Весна Пусић, председница Хрватске 
народне странке, која отвара могућност повлачења тужби, време после Косорове могло 
би да буде боље по односе две државе. 
Председник Самосталне демократске српске странке Војислав Станимировић 
очекује промену политике према Србији набоље, али је скептичан када је реч о 
неким крупнијим променама за Србе који живе у Хрватској.  
Уз опаску да очекује да ће мандатар разговарати са српским заступницима у Сабору, 
али да ће њихова подршка зависити од тога да ли ће „бити места за њихов програм у 
раду будуће владе”, Станимировић каже да се морају решити неки горући проблеми 
који су заостали из претходног периода владавине ХДЗ који је иначе имао подршку 
СДСС-а.  
„За осам година обновили смо 20.000 српских кућа, али је остао нерешен проблем 
станарских права избеглих. Такође, ту је и отворено питање неисплаћених пензија 
из ратних времена о чему нико не жели да разговара. Не знам ни да ли ће ова 
власт на то пристати јер се ради о озбиљним средствима”, каже Станимировић за 
„Политику”.  
За Александра Попова, директора Центра за регионализам и Јанка Веселиновића, 
председника групе пријатеља са заступницима хрватског Сабора, прве изјаве 
представника нових власти уливају оптимизам.  
„Прве изјаве су веома охрабрујуће и искрене пошто неке од актера у будућој хрватској 
влади и лично познајем. Пре свега, изјава будућег премијера Милановића о томе да ће 
се Хрватска и кад уђе у ЕУ солидарисати са земљама региона које су претенденти на 
том путу, што се односи и на Србију. Много је конкретнија била Весна Пусић која 
најављује интензивирање сарадње у решавању отворених питања која увек у неким 
моментима искрсну као фитиљ за погоршање односа. Она је била конзистентна у 
досадашњим потезима и свим изјавама тако да верујем у њену искреност”, каже Попов.  
Ту су, како истиче, питање процесуирања ратних злочина, несталих, враћања културног 
блага и наговештај могућности повлачења тужбе за геноцид. Попов очекује „нову еру” 
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у међусобним односима која је веома значајна јер ће Хрватска ускоро постати чланица 
ЕУ. Али и због тога што од српско-хрватских односа зависи и стабилност у региону.  
И Веселиновић наглашава да из искуства са неким представницима нове власти носи 
само повољне утиске.  
„Врло сам задовољан што ће мој колега, шеф посланичке групе пријатељства са 
Србијом у хрватском Сабору Невен Мимица бити потпредседник владе за 
европске интеграције, унутрашње и вањске послове. Већ то ми даје пуно наде јер 
је човек врло спреман да односи ’отопле’ колико год је то могуће. Такође, лично 
искуство ми говори да ће именовање Весне Пусић за министарку спољних послова 
значити и више простора за сарадњу”, оцењује Веселиновић.  
Он очекује да ће нова хрватска влада покренути један нови курс који ће ићи ка сарадњи 
у региону баш као што је то учинио и председник Хрватске.  
„Верујем да ће то бити једна конзистентна политика, од председника до премијера, која 
се неће водити дневнополитичким интересима убирући поене на некој врсти сукоба са 
Србима и Србијом као што је то у последње време, нажалост, чинила Јадранка Косор”, 
каже Веселиновић. 
 
 

ЗАКОН О ПРИНУДНОМ ИСЕЉАВАЊУ 
Правда, Датум : 8.12.2011, Страна : 9 

 
БЕОГРАД - Међународна организација за заштиту људских права „Amnesti 
internešnel“ оценила је да Србија треба да донесе закон о забрани принудног 
исељавања, чије су главне жртве Роми, који живе у „дивљим“ насељима.  
„Амнести“ наводи да таквим законом треба осигурати да сва будућа исељавања буду 
извршена у пуном складу са међународним одредбама о људским правима, као 
последња, после примене свих расположивих могућности. 
 
 

КОНВЕНЦИЈА О АПАТРИДИМА 
Блиц, Датум : 8.12.2011, Страна : 5 

 
УНХЦР 
Србија је јуче у Женеви, на министарској конференција УНХЦР-а о проблемима 
избеглица и особа без држављанства , приступила Конвенцији УН за смањење 
броја лица без држављанства из 1961.  
Делегацију Србије на скупу је предводио заменик премијера и министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић, који је истакао да је веома важно што је Србија присуступила 
конвенцији о смањењу лица без држављанства. 
 
 

ШТО ПРЕ ДА СЕ РЕШИ ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА 
Пресс, Датум : 8.12.2011, Страна : 7 

 
БЕОГРАД - Први потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица 
Дачић изјавио је јуче у Женеви да је Србија опредељена да се што пре реши питање 
избеглих и расељених лица у региону, саопштио је МУП Србије. 
Дачић, који учествује на министарској конференцији Комесаријата УН за 
избеглице (УНХЦР), рекао је да је у плану да Србија, заједно са другим земљама у 
региону, средином наредне године организује донаторску конференцију која би 
имала за циљ да се прикупи 500 милиона евра за решавање проблема избеглих и 
расељених лица. 
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Према његовим речима, око 200.000 расељених са Косова који живе у осталим 
деловима Србије. 

 
 

УНХЦР: ОЈАЧАТИ ЗАШТИТУ МИЛИОНА ИЗБЕГЛИЦА 
Дневник, Датум : 8.12.2011, Страна : 22 

 
ЖЕНЕВА: Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутјереш позвао у Женеви на 
хитно јачање међународног механизма који се бави заштитом милиона избеглица 
и апатрида. Отварајући у Женеви министарску конференцију, највећу у 60-годишњој 
историји УНХЦР, Гутјереш је упозорио да глобална политичка и економска криза 
доприносе стварању окружења у којем је знатно отежана заштита људи који су морали 
да напусте своје домове. 
„Популистички политичари и неодговорни елементи у медијима експлоатишу осећања 
страха и несигурности како би од странаца направили жртвене јарце, покушали да 
наметну усвајање рестриктивних политика и отворено ширили расистичке и 
фашистичке сентименте”, рекао је Гутјереш.   
Он је навео четири изазова који отежавају пружање заштите каквој тежи међународна 
Конвенција о избеглицама, саопштава УНХЦР. Гутјереш је појаснио да има све више 
људи који су због природних непогода или климатских промена морали да 
напусте своје домове и који, иако присилно расељени, нису покривеним режимом 
заштите избеглица УНХЦР и живе у „правној празнини”.  
Према подацима УНХЦР са почетка ове године, глобална популација избеглих, 
тражилаца азила и интерно расељених лица износила је 43,7 милиона људи. Иако 
је број апатрида теже установити, УНХЦР га процењује на 12 милиона.  
Дводневна министарска конференција која је јуче отворена у Женеви окупила је 
представнике готово 150 држава, међу којима има више од 70 учесника на нивоу 
министара. Скупу присуствује и први потпредседник Владе Србије Ивица Дачић. 
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ПАКЕТИ ЗИМНИЦЕ ДОБРО ЋЕ ДОЋИ 
Дневник, Датум : 9.12.2011, Страна : 11 

 
ПОМОЋ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ   
 
ПЕЋИНЦИ: Пакете хуманитарне помоћи у зимници за сва избегла, прогнана и 
интерно расељена лица са територије општине Пећинци, која су била у овом 
статусу, а у међувремену су добила држављанство обезбедио је Комесаријат за 
избеглице Републике Србије.  
- Комесаријат је овога пута обезбедио пакете зимнице за породице лица која су била 
у статусу избеглице и тиме је испоштован договор који смо имали у мају, када су 
подељени хуманитарни пакети породицама које су још увек у избегличком статусу - 
казала је Драгица Петковић, повереница за избеглице општине Пећинци.  
- Хуманитарне пакете смо делили на основу пријава које су извршене у мају, па 
уколико је нека породица остала ускраћена за хуманитарни пакет, а сматра да јој је ова 
врста помоћи потребна, довољно је да се јави нашем повереништву за избеглице или 
Црвеном крсту Пећинци и ми ћемо се потрудити да помоћ обезбедимо и тим 
породицама.  
Овога пута хуманитарне пакете, тежине око 15 килограма, добило је 165 породица, 
док су приликом раније поделе пакети обезбеђени за 34 породице које су још увек 
у избегличком статусу. 
 
 

ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА 
Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 2 

 
ПРОКУПЉЕ - Републички Комесаријат за избеглице доделио је прокупачком 
Повереништву 2,4 милиона динара за пројекат економског оснаживања интерно 
расељених и избеглих породица које се налазе на подручју ове општине.  
Пројектом, у коме је и општина учествовала са десет одсто средстава, по речима 
повереника Гордане Јанковић, обухваћено је двадесет породица.  
“У питању су пројекти који подразумевају набавку опреме за неки вид активности 
којима ће породице обезбедити средства за живот. У зависности од њихових захтева 
обезбедићемо им машине за рад, култиваторе али и средства за радње јер је у оквиру 
једног пројекта предвиђено отварање цвећаре“, објашњава Јанковићева и напомиње да 
је пројектом помоћи обухваћено 19 породица расељених са Космета и једна породица 
из Хрватске. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СМЕШТАЈА АЗИЛАНАТА  
ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ 

Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 2 
 
БЕОГРАД - Влада Србије усвојила је предлог мера за решавање проблема 
смештаја азиланата у Бањи Ковиљачи, које предвиђају оснивање центра за азил, 
изјавио је директор владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје 
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Михајловић. Михајловић је рекао да је у току разматрање где би тај центар могао 
да се налази и да се чека предлог Комесаријата за избеглице. Комесаријат за 
избеглице и МУП Србије обавезни су да поступају према мерама и пронађу начин 
за смештај азиланата јер ће, како је навео, бити потребно неко време да се 
спроведе процедура за оснивање центра за азил. 
Влада тражи од свих надлежних органа да пооштре контролу на граничном прелазу с 
Македонијом, одакле долази највећи број азиланата, као и пооштравање контроле 
примене Закона о странцима. 
Градски Савет за безбедност у Лозници осудио је јуче напад на девојчицу који се 
догодио у уторак у Бањи Ковиљачи, а од полиције је затражено да уложи максималне 
напоре да открије извршиоца напада. Тим поводом одржан је и скуп грађана у школи. 
То је битно пре свега ради утврђивања потпуне истине о овом догађају. Савет за 
безбедност не подржава скуп грађана који је одржан у среду у ОШ „Вера Благојевић“ 
јер простор школе није намењен за одржавање јавних скупова. Тамо је дошло до грубог 
и дрског понашања појединих учесника скупа према просветним радницима који 
немају никакве везе са дешавањима у Бањи Ковиљачи. Захтевамо од родитеља и 
грађана да убудуће своје незадовољство не исказују на овај начин и да школско 
двориште и саму школу не користе у ову намену - каже Радосав Јошић, председник 
градског Савета за безбедност. Он додаје да је, према подацима полиције који су 
саопштени на седници, у Бањи Ковиљачи тренутно далеко мањи број страних 
држављана у односу на број од 2.500 који је током летњих месеци био актуелан. 
Према тим подацима тренутно их је неколико стотина, до хиљаду највише, јер, како је 
речено, то је бар три пута мање него летос - каже Јошић. 
Јуче се огласио и савет родитеља ОШ „Вера Благојевић“, који такође најоштрије 
осуђује напад на седмогодишњу девојчицу, а обратили су се премијеру Мирку 
Цветковићу, министру Расиму Љајићу, као шефу координационог тима за решавање 
проблема у овом туристичком месту, министру просвете Жарку Обрадовићу и 
министру полиције Ивици Дачићу да одмах приступе реализовању свих мера које су 
договорене на последњим састанцима. 
Апелујемо на родитеље да максимално поведу рачуна о безбедности своје деце, као и 
да школа учини све што је у њеној моћи да се деца заштите. Ако не буде видљивог 
помака у решавању проблема у нашем месту, почетком другог полугодишта ступићемо 
поново у бојкот наставе - каже Дејан Сталовић, председник савета родитеља.  
 
 

КУЋЕ ЗА ТРИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 10 

 
ЛОЗНИЦА– Представници повереништва за избеглице и Градске управе у 
Лозници потписали су јуче уговоре са три избегличке породице, којима су у 
оквиру програма трајног збрињавања избеглих и интерно расељених додељење 
куће са окућницом, за шта је средства обезбедио Комесаријат за избеглице 
Републике Србије и делом локална самоуправа. 
Конкурисали смо за два вида помоћи, за откуп домаћинстава са окућницом за три 
избегличке породице и за доходовне активности за шест избегличких породица.  
Пројекти су у целости одобрени, тако да је Комесаријат учествовао са 3,25 
милиона динара, а локална самоуправа из градског буџета обезбедила је око 185 
хиљада динара. Новчани износ по породици за откуп домаћинстава је 770, плус 
110 хиљада динара на име адаптације, реконструкције или набавке беле технике 
или намештаја, каже Драган Станић, повереник Комесаријата за избеглице у Лозници. 
Обезбеђени објекти су површина 48, 56 и 108 квадрата, а свој кров над главом коначно 
су добиле породице Бојић, Шојић и Вуковић.  
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Када је реч о доходовним активностима, износ по породици је 160 хиљада динара, 
за четири избегличке породице и 80 хиљада за две избегле породице, а помоћ је 
реализована набавком пластеника, машина и алата, керамичарске и фризерске 
опреме. 
 
 

КОНСТАНТНА БРИГА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Данас – Браничево, Датум : 9.12.2011, Страна : 8 

 
Стамбено збрињавање расељених лица 
Пожаревац - Град Пожаревац има континуирану активност збрињавања интерно 
расељених лица па је на званичном сајту Европске комисије представљен као 
пример добре праксе у области социјалне инклузије и образовања кроз пројекат 
стамбеног збрињавања Рома расељених са Косова а ових дана навршила се година 
како су многи од њих добили насушни кров над главом.  
Тим поводом  посетили смо ново насеље како би се уверили у делотворност ове хумане 
иницијативе на којој Пожаревац, уз помоћ пријатеља из Европске уније, успешно 
истрајава. Наиме, преко стотину људи, међу којима је 66 деце из 20 породица, које су 
живеле у нехигијенском дивљем насељу, пре годину дана добило је на коришћење нове 
куће на периферији Пожаревца. Нови објекти су изграђени у оквиру  ширег пројекта  
подршке избеглицама и интерно расељеним лицима и резултат су сарадње између града 
Пожаревца, Комесаријата за избеглице и немачке хумнитарне организације АСБ, уз 
финансијску подршку ЕУ.  
- Пожаревац је први град у Србији у којем је на овај начин регулисан стамбени 
статус интерно расељених лица ромске националности, каже Љиљана Драјић 
повереница за избеглице града Пожаревца. То конкретно значи да су добили куће, 
какве би смо и ми себи сазидали - потпуно условне, са примереном квадратуром и свим 
потребним условима. Инфраструктурно су повезани на струју, воду и канализацију. 
Знамо да многи наши суграђани немају, на пример, канализацију или нове трафое, каже 
Драјић.  
Седмочлана породица Елфете Шабани користи стан од 52 квадрата у којем постоје сви 
предуслови за нормално подизање породице. Заједно са супругом и петоро деце, 
Елфета је раније уместо зидова од цигле, имала кућицу од старих таписона и цирада. - 
Тамо смо имали кишу, мишеве. Нису постојали услови и деца су често била болесна. 
Било нам је много тешко. Хвала Богу што смо добили ово, да имамо кров над главом, 
каже Ефета са којом се слажу све комшије са којима смо разговарали. Двоје деце 
Елфете Шабани иду у основну школу. У новим становима имају кудикамо квалитетније 
услове за учење. Раније нису имали где да уче. Нису могли да спавају мирно и да се 
одморе. Много воле школу и наставнике и учитеље“.  
Љиљана Драјић каже да је за неколико месеци колико живе у условним објектима, 
приметно да су расељени Роми напредовали у култури живљења.  
- С обзиром на услове из којих су дошли, моје мишљење, колико пратим насеље је да су 
доста постигли у култури живљења. Објекти су очувани, хигијена самог насеља је на 
завидном нивоу, ако се сетимо каква је била хигијена на локацији где су раније 
становали“. Само решавање проблема становања није довољно за успешну инклузију 
ромске популације а једно од најважнијих питања је образовање деце.  
За то ће бити потребно време, пре свега због културолошких разлика, непознавања 
језика и ниског материјалног статуса породице, каже Драјић и додаје да у значајној 
мери тај процес помажу законска решења, пре свих инклузија у образовању која 
подстиче децу да редовно прате наставу“. 
Изградњу кућа за Роме расељене са Косова ЕУ је финасирала са 260.000 евра, док 
је учешче Града Пожаревца износило 130 хиљада евра. Пожаревац је касније 
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изградио још једну кућу, а данас у новом насељу живи 21 породица са 121 чланом. 
Иначе, на подручју локалне самоуправе у Пожаревцу живи 2.500 расељених са Косова 
од чега су две трећине Роми. 
 
 

СТАНАРИ 
Вечерње Новости, Датум : 9.12.2011, Страна : 4 

 
РОК за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права на подручјима 
изван посебне државне бриге у Републици Хрватској, продужен је до 30. априла 
идуће године, саопштио је Комесаријат Владе Србије за избеглице.  
Из Комесаријата су све бивше носиоце станарског права, заинтересоване за овај 
програм, позвали да на време поднесу захтев за стамбено збрињавање. Програм 
предвиђа доделу основног грађевинског материјала за поправку, обнову или изградњу 
куће или стана. 
 
 

ТАЧИ: ПОВРАТНИЦИМА ЈАМЧИМ ЗА ИМОВИНУ 
Политика, Датум : 9.12.2011, Страна : А6 

 
Брисел – Премијер Косова Хашим Тачи изјавио је јуче у Бриселу да све који су 
избегли с Косова позива да „дођу на Косово у своје куће и имања”.  
„Косово је свима дом, дом за све нас који треба да живимо заједно. Ја јамчим за 
безбедност и почетак новог живота”, рекао је Тачи за агенцију Бета и тиме одговорио 
на питање како гледа на чињеницу да нису решени крупни проблеми из прошлости, 
попут судбине, према подацима српске владе, више од 200.000 избеглица Срба и других 
особа са Косова. Косовски премијер је рекао да се „не треба усредсређивати на 
бројке, већ на стандарде”. 
 

 
 

ТЕСЛА БАНКА ПОМАЖЕ ПОВРАТНИЦИМА 
Дневник, Датум : 9.12.2011, Страна : 5 

 
ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕМИЈЕР БОЈАН ПАЈТИЋ У ЗАГРЕБУ 
 
Председник војвођанске владе Бојан Пајтић допутовао је јуче у Загреб и састао се 
с представницима Тесла банке, основане како би се покренуо економски развој 
повратничких подручја. 
„Покрајинска влада је као осниваћ и још увек званично важећи већински власник Тесла 
банке покренула ову институцију с намером да се омогући повратак Срба на подручје 
Хрватске и да се омогући останак српског народа на подручјима на којима годинама 
живе”, рекао је Пајтић за Тањуг. 
Он је нагласио  да ова банка која у правом смислу речи ради тек нешто више од два 
месеца већ има преко сто клијената, али и да је успела да садашњим и бројним будућим 
потенцијалним клијентима приближи своје пословање. 
Према речима Пајтића, Тесла банка је успоставила сарадњу и са научним 
институцијама као што је Економски факултет, а све то како би пружила не само 
финансијску подршку, што је од пресудног значаја да би Срби уопште опстали на овом 
просторима и да би се на њих враћали, него и подршку у смислу едукације и помоћи 
малим и средњим предузећима и задругама које желе да производе и да користе та 
средства. 



5 
 

„Тесла банка није само финансијска, него је и развојна институција у правом смислу 
смислу те речи јер пружа и знање, вештине и могућност да се едукују људи који 
користе њене услуге”, рекао је председник војвођанске владе. 
Тема данашњих разговора била је, како је рекао, на који начин појединачне 
кредитне линије које су усмерене ка конкретним делатностима као што су 
пчеларство или воћарство прерасту у линије према задругама. 
„Разговарали смо како да се омасови коришћење ових средстава и како да се омасове 
средине у којима има наших људи”, рекао је Пајтић. Он  је најавио да ће с 
представницима Тесла банке сутра отићи на Банију и обићи повратничке средина у 
којима су пласирана средства и присуствовати потписивању уговора о кредитирању 
органске производње дрењина у Пољопривредној задрузи „Еко развој” у селу Клинац 
код Петриње, а онда и са задругом „Аграриа монт”, у селу Матијевићи код Двора, о 
кредитирању набавке кошница чија је вредност уговора 65.000 евра. 
Тесла штедна банка је настала на иницијативу Српског народног вијећа у Хрватској, уз 
подршку влада Србије и Војводине. Одобрење за рад пролетос јој је дала Хрватска 
народна банка. У Банку су уложена средства Фонда за развој АП војводине, Фонда за 
развој Републике Србије, али и неколико великих предузећа и пословних људи из 
Хрватске и Србије. 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЈА О РАСЕЉЕНИМ С КИМ 
Правда, Датум : 9.12.2011, Страна : 11 

 
БЕОГРАД - У Палати Србија данас ће бити одржана конференција посвећена 
актуелним проблемима интерно расељених лица с Косова и Метохије и 
побољшању услова живота у расељеништву.  
Конференцију организује Унија Савеза удружења интерно расељених лица с Косова и 
Метохије, уз помоћ Министарства Владе Србије за Косово и Метохију, а финансира 
Високи комесаријат за избеглице. 
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Понедељак 12.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 10.12.2011, Страна : 17 

 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Шеснаест избегличких породица са подручја Сремске 
Митровице добило је помоћ Републичког комесаријата и локалне самоуправе за 
осамостаљивање. Седам породица већ је добило стеоне јунице, осам ће ових дана 
добити пољопривредну механизацију, а једној породици намењен је пластеник за 
узгој поврћа. Из градске управе поручују да ће се овакве акције наставити и 
догодине. 
 
 

ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 
Данас, Датум : 10.12.2011, Страна : 5 

 
Мери Ворлик, амбасадор САД у Србији, лични став 
 
Широм света 10. децембар се слави као Међународни дан људских права. На тај 
дан 1948. године државе чланице Уједињених нација једногласно су усвојиле 
Универзалну декларацију о људским правима.  
Претходно је први задатак Комисије за људска права Уједињених нација, сачињене од 
18 држава-чланица, био да усагласи сет права која сваки човек, независно од 
националног порекла, стиче рођењем. Процес је био мукотрпан. Ставови представника 
из источне и западне Европе драматично су се разликовали, као и ставови представника 
Азије и Блиског истока. Представница Сједињених Америчких Држава била је Елеонора 
Рузвелт, иначе једна од најутицајнијих жена свог времена. Београђанин Владислав 
Рибникар представљао је Југославију. Како је време одмицало две школе мишљења 
постале су очигледне. Елеонора Рузвелт инсистирала је да се питање људских права 
суштински тиче заштите појединца од државе. Рибникар је говорио да се „лична 
слобода може једино стећи у савршеном складу између појединца и заједнице“.  
Након готово две године преговора несугласице су превазиђене и Универзална 
декларација о људским правима је усвојена. 
Преамбула документа позива државе да „допринесу поштовању ових права и 
слобода и да поступним унутрашњим и међународним мерама обезбеди њихово 
опште и стварно признавање и поштовање“. Сви ми можемо учинити више на 
промовисању људских права. Ми у Америци сматрамо да заштита људских права 
није циљ који се једном достигне већ је заштита људских права заправо 
непрекидни процес заштите права и очување слобода. Наша постигнућа на пољу 
људских права свакодневно су предмет расправе у новинама и уопште у јавном 
дискурсу широм земље. 
У духу обележавања Међународног дана људских права важно је да свет који нас 
окружује и заједнице у којима живимо посматрамо са становишта слободе и правде.  
Шта је то што сви ми, као појединци и грађани, можемо учинити како би, рецимо, 
скренули пажњу на особе са инвалидитетом, које су често суочене са непотребним 
правним, економским и осталим потешкоћама? Шта можемо да урадимо како би 
пружили подршку новинарима који су понекад мета напада само због извештавања о 
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непопуларним истинама? Које кораке треба да предузмемо како би обезбедили да 
нетрадиционалне верске заједнице не трпе дискриминацију? Шта можемо да урадимо 
како би промовисали толеранцију и загарантовану слободу говора и окупљања за 
припаднике ЛГБТ заједнице? Који су то кораци које треба да предузмемо како се 
омогућило да Роми, расељени са Косова и из других крајева добију лична 
документа која им гарантују приступ основним услугама и правима, попут права 
на гласање? Како привести правди оне који остварују профит трговином жена и деце? 
Ова питања су комплексна и представљају изазов. Она, додуше, представљају само неке 
од бројних проблема који заслужују и захтевају нашу пажњу. Још пуно тога је остало да 
се уради на промовисању толеранције, поштовања и равноправности за све људе у 
свакој земљи на свету, укључујући и Србију.  
Одвојите мало времена да прочитате Универзалну декларацију и оцените јесу ли 
стандарди које она успоставља већ достигнути. Уколико мислите да се нешто може 
поправити, охрабрујем вас да кренете тим путем. 
Пре шездесет година Елеонора Рузвелт и Владислав Рибникар радили су заједно, у 
сарадњи са бројним другим државама, на стварању Универзалне декларације. 
САД су спремне да, заједно са партнерима у међународној заједници, раде са 
Србијом како би се побољшала људска права у Србији, али и широм света. На 
крају, желим да вам честитам Међународни дан људских права. 
 
 

ОГЊИШТА ОПЕТ ПУСТА 
Вечерње Новости, Датум : 10.12.2011, Страна : 4 

 
НЕМА ПОВРАТКА РАСЕЉЕНИХ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 
 
НА Косово и Метохију су се вратиле само 272 од 1.211 интерно расељених 
породица, које су 2009. године регистроване за повратак, а само трећина је и 
остала у покрајини - показало је најновије истраживање, чији су резултати 
предочени јуче на конференцији Уније - Савеза удружење интерно расељених са 
КиМ. 
- Највише повратничких породица је у општини Клина, али је од њих 64 у покрајини 
остало 44 - изјавила је представница Уније Славица Милуновић. 
Она је навела да су у општини Исток, од 53 повратничке породице, на терену затечене 
43, а у Пећи су од 23 остале само четири породице. У региону Приштине од 24 
повратничке породице истраживачи су затекли девет које тамо бораве, а у Призрену су 
од шест породица остале само две. 
Највећи број повратничких породица живи од пољопривреде. 
 
 

ТЕСЛА КРЕДИТИРА ПОВРАТНИКЕ 
Курир, Датум : 10.12.2011, Страна : 7 

 
Српска банка у Хрватској уговорила помоћ за две повратничке задруге 
 
ДВОР НА УНИ - Стижу еври! 
Новооснована Тесла банка склопила је уговоре о помоћи са српским 
повратницима у Банији у Хрватској, а председник Владе Војводине Бојан Пајтић 
присуствовао је потписивању уговора о кредитирању. Обилазећи повратничке 
задруге у селима Клинац и Матијевићи, он је изразио очекивање да ће нова хрватска 
влада на челу са Зораном Милановићем показати више слуха од претходне. 
Иначе, оснивачки капитал Тесла банке претежно је из Србије. 
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- Досадашња влада ХДЗ обећала је помоћ Тесла банци, али се то није реализовало. 
Очекујем да у влади у којој ће бити и неколико представника српске заједнице буде 
више разумевања - поручио је Пајтић. 
 
 

ОД ТЕСЛА БАНКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ НА ЗАЈАМ 650.000 ЕВРА 
Дневник, Датум : 10.12.2011, Страна : 6 

 
ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ПОМАЖЕ ПОВРАТНИЦИМА У ХРВАТСКОЈ 
 
Председник Покрајинске владе Бојан Пајтић обишао је јуче два пољопривредна 
газдинства Срба-повратника у Хрватској, чије је пројекте посебном кредитном 
линијом подржала Тесла банка. Кредит од 22.000 евра додељен је Драгану Милићу 
из села Клинац код Петриње, који ће новац искористити за подизање засада 
дрењина на површини од 2,5 хектара. Милић се на Банију вратио још 2006. године и у 
претходних пет година већ је подигао засад шљива и основао земљорадничку задругу 
„Еко-развој“. 
– Новац од кредита смо искористили за куповину 1.200 садница дрењина и систем 
за наводњавање које смо поручили у Новом Саду. Колико знамо, нигде у Европи не 
постоји комерцијално узгајање дрењина и у томе видимо своју шансу за пласман у 
региону, али и на страном тржишту – каже Милић, који осим продаје дрењина планира 
и оснивање прерађивачке производње. 
Задруга коју је основао окупља двадесетак породица, махом повратничких, и послови 
које су започели враћају наду да ће ово сеоце с једва неколико стотина становника 
поново заживети. 
– Покрајинска влада је у претходне четири године донирала 56 трактора и других 
пољопривредних машина за 28 повратничких задруга у Хрватској – рекао је Пајтић. 
– Без обезбеђења егзистенције нема ни повратка, ни останка, ни опстанка Срба у 
Хрватској. Улога Тесла банке је да оснажи те задруге и омогући повратак наших људи 
на ове просторе. За сада ту улогу обавља добро, о чему сведочи и стотинак клијената 
колико их у овом тренутку има. Сматрам да је такав приступ решавању проблема прави 
вид патриотизма јер патриотизам није бусање у груди и узвикивање великих и празних 
парола, већ директна и константна помоћ овом унесрећеном народу, и то пре свега у 
ономе што им је најважније. 
По његовим речима, промена власти у Хрватској неће утицати на рад Тесла банке, осим 
што може доћи до побољшања. 
– И с претходном Владом Хрватске имали смо добру сарадњу, мада је изостала њихова 
обећана помоћ у финансирању пројеката. Очекујем да ће нова хрватска влада испунити 
то обећање и да ће се активније укључити у повратничке пројекте – рекао је Пајтић.   
Како је казао председника УО Тесла банке Звонко Агичић, од саме идеје о покретању те 
банке Влада Војводине је дала највећи допринос њеном оснивању. 
– Од септембра, када смо почели да дајемо кредите, укупно смо одобрили око пет 
милиона куна (650.000 евра) – рекао је Агичић.  
– Кредити се одобравају повратницима, али и другим људима у Славонији, на 
Банији и Кордуну који се баве пољопривредом и имају добре развојне пројекте. 
Наша подршка није само финансијска већ својим клијентима помажемо и у 
организацији посла и пласману њихових производа. Приближавање ЕУ сигурно ће 
много значити и свим нашим клијентима јер ће им тржиште ЕУ сада бити знатно 
доступније.   
Тесла банка је јуче одобрила кредит од 65.000 евра Милану Вукелићу из села 
Матијевић код Двора, који ће га искористити за развој пчеларске производње, која 
је у овом крају врло раширена. По његовим речима, задруга „Аграрија монт„, коју је 
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основао по повратку у Хрватску, покушаће да окупи пчеларе овог краја да би 
заједнички наступили на тржишту. 
– Овај крај је познат по одличном меду с изразито еколошким карактером јер у ширем 
подручју не постоји ниједан загађивач. Сви произвођачи у овом крају имају уједначен 
квалитет меда и удруживањем бисмо га лако могли брендирати као еколошки производ 
са заштићеним географским пореклом. Наш квалитет већ сада је заинтересовао неке 
купце у Скандинавији, али, да бисмо успоставили сталну сарадњу с неком европском 
земљом, морамо имати сталну и сигурну производњу – каже Вукелић. 
 
Антрфиле : Срби добродошли 
 
У обиласку српских повратничких задруга, Бојану Пајтићу је друштво правио 
председник општине Петриња Живко Ненадић, који каже да су повратници 
добродошли, поготово када имају добре идеје и предузетнички дух. 
– Ми се у општини радујемо њиховом повратку јер полако оживљавају села која су 
годинама празна. Добре идеје младих предузетника увек ћемо подржати, додуше за сада 
декларативно, али очекујемо да ћемо ускоро моћи да им помогнемо и материјално – 
рекао је Ненадић.  
 

 
СРБИЈА ТРАГА ЗА 14.000 НЕСТАЛИХ 
Дневник, Датум : 10.12.2011, Страна : 14 

 
НАКОН РАСПАДА БИВШЕ СФРЈ 
 
Координација српских удружења породица несталих лица с простора бивше Југославије 
апеловала је јуче да се пронађу и расветле судбине несталих лица, заврши 
идентификација тела жртава, спроведе независна истрага о трговини људским 
органима на Косову и Метохији и обезбеде услови за повратак расељених на своја 
огњишта.  
Председник комисије Владе Србије за нестала лица Вељко Одаловић рекао је на 
конференцији за новинаре координације српских удружења, одржаној поводом 
Међународног дана људских права, да Србија у овом тренутку има на евиденцији 
14.000 лица које тражи, а да близу 5.000 тела у мртвачницама широм бивше СФРЈ 
не могу да буду идентификована.  
– То забрињава, као и то што недопустиво дуго позната гробна места нису ексхумирана 
– рекао је Одаловић, наводећи да само у Хрватској има још 389 места која нису 
ексхумирана. 
Он је додао да се сва питања у континуитету постављају на разним адресама, али да 
одговора још увек нема.  
Одаловић је указао и на то да процесуирање одговорних за злочине иде веома споро, а 
нарочито у Приштини. Он је додао и да Приштина не шаље информације о новим 
гробницама и да су све до сада истражене на основу података добијених од преживелих 
и породица жртава.  
Председница Удружења породица несталих лица с простора бивше Југославије Наташа 
Шћепановић рекла је да је Међународни дан људских права, који се обележава 10. 
децембра, прилика за подсећање на све жртве с простора некадашње Југославије, као и 
на оне који су напустили своја огњишта и којима је онемогућен повратак на њих.  
– Право на живот и имовину су елементарна људска права – истакла је Наташа 
Шћепановић, и додала да су удружења породица несталих незадовољна темпом 
расветљавања тих злочина и процесуирањем извршилаца.  
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Она је подсетила на то да су земље на чијој су се територији почињени ти злочини у 
обавези да поштују бројне међународне конвенције о поштовању људских права.  
Наташа Шћепановић је у име удружења затражила расветљаве судбине свих несталих 
лица и остваривање права њихових породица, обезбеђивање услова за повратак 
расељених на њихова огњишта, истрагу о трговини органима на Косову и Метохији, 
посебну заштиту, сведока као и подизање спомен-обележја у Београду с именима жртва 
и несталих. 
  
 

ОД СЛАВОНЦА - СРЕМАЦ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 10.12.2011, Страна : 18 

 
ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ, ИЗБЕГЛИЧКА ПОРОДИЦА ЗАИЛАЦ ДОБИЛА КУЋУ У 
РУМИ 
 
У Хрватској најтеже било сачувати главу, а овде скућити се  
 
РУМА - Док отвара дворишна врата и улази у трошну кућу у Улици 15. мај, број 92, 
Нада Заилац улази као да је крочила у одаје најлуксузније виле. Пресрећна што после 
двадесет година потуцања по туђим шупама и влажним собама, најзад има свој кров над 
главом. Кућу јој је даровала локална самоуправа у Руми и Комесаријат за избеглице 
Владе Србије. 
- Ух! Боље да се ни не сећам кроз шта смо све пролазили откако побегосмо из 
Ораховице - са помешаном радошћу и тугом говори Нада. - Тамо је било најважније да 
се на време побегне и спасе глава, а овде у Срему, да се опстане и преживи у борби за 
многим недаћама. 
У бежанији од прогона, четворочлана породица Заилац, отац Ђорђе, мајка Нада, син 
Игор и бака Савета, под окриљем ноћи, дограбише нешто мало прња и пут под ноге у 
непознато. Из Ораховице у Славонији, запутише се пут Срема. Дошли су уверени да ће 
овде започети нови живот, без страхова и стресова... Убрзо су схватили да су надања 
била једно, а животна стварност сасвим друго. Знали су да неће бити лако, али да ће 
бити толико тешко, нису очекивали. 
- Отегло се - више за себе каже тешко оболеи Ђорђе, глава куће. - Немаштина притисла 
и овде. Тешко народ живи. Али шта је ту је. Назад нема и не може. Нема се куд. 
Славонац постаде Сремац. 
Заилци су, ипак, радосни. А како и не би, када поново имају „своју кућицу - своју 
слободицу“. Протекле избегличке године биле су напорне. Од последица прогона и 
стреса, педесетогодишњи отац Ђорђе пре десетак година доживео је мождани удар. Као 
инвалид, више није у могућности да привређује. Сину Игору превасходан је задатак 
школовање. А од осамдесетогодишње, истина, и даље виталне и живахне баке Савете, 
највећи је допринос у кухињи. Тако, највећи терет куће пада на педесетогодишњу Наду. 
Некада бивша чиновница, сада се не либи ниједног посла - у кући, фабрици, на њиви. 
- Где ме све досад није било. Променила сам десетак послова, од слушкиње по 
газдинским кућама и становима, до физичког радника у циглани - присећа се Нада.  
- Сада радим као спремачица у Дому здравља. 
 
Антрфиле : ЧОВЕК СВЕ ИЗДРЖИ 
 
- БИЛО је и теже - присећа се свог животног пута, крај „смедеревца“, бака Савета. - Али 
жив човек све издржи. Нема предаје... Сутрашњи дан увек доноси нови изазов. 
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Понедељак 12.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

СРБИЈА НАС ОДБАЦИЛА КО СВИЊА 13. ПРАСЕ! 
Ало!, Датум : 11.12.2011, Страна : 2 

 
ИНТЕРВЈУ НЕДЕЉЕ 
 
МИЛКА АНЂУШИЋ (59), СРПСКА ИЗБЕГЛИЦА 
 
После пуних 20 година живота у избеглиштву, непрекидне борбе за опстанак по 
избегличким камповима, без прихода, без икога и ичега свог, човек изгуби сваку 
наду за боље сутра, заборави да живи као људско биће, започиње своју судбоносну 
причу у интервјуу за „Ало!“ Милка Анђушић (59), избеглица из Хрватске са 
„сталним“ боравком у бараци у београдском насељу Крњача.  
Она са супругом Вукашином (62) и сином Александром (26) већ пет година живи у 
скученој собици од десетак квадрата, у колективном центра за смештај избеглица 
у Крњачи. У собици је ових децембарских дана топло, камп са око 300 избеглих и 
прогнаних душа има сопствену котларницу за грејање, обезбеђена су им три редовна 
оброка, струја и заједнички мокри чвор у свакој бараци. Али, да ли то може бити 
довољно? 
 - Мој живот само данас траје, а сутра, ако устанем, шта буде. Немам више снаге да 
било шта планирам. Тешко је било бежати све те године, расељавати се, ко то није 
доживео, не може да разуме. Шутнули су нас из матичне државе, остали смо 
огољени и бачени на дно дна. Надала сам се и исчекивала да ће доћи крај овоме, 
али 20 година је превише. Нада код мене више не постоји. Више ми ништа не 
треба... живот ми је животињарење. Ја више не знам да живим као човек. 
 
Како сте доспели у ову, како кажете, безизлазну ситуацију? 
 - Све је почело 1991. године. До тада смо нас троје живели у Сиску, у стану који је 
супруг добио од нафт не индустрије ИНА, у којој је радио, док сам ја била 
комерцијалиста. Када је те године почела она предратна еуфорија, отишли смо у Босну 
код моје мајке. У очекивању да ће се све брзо смирити, пошли смо с једним кофером 
намеравајући да се брзо вратимо свом дому у Хрватској. Али, то се није десило. 
Заратило се и у Босни. Због „Олује“ смо 1995. године у избегличкој колони кренули за 
Србију, али су нас послали на Косово и у Призрену смо остали до 1999. Кад је и ту 
почело бомбардовање, опет смо бежећи затражили смештај и добили га у Бањи 
Ковиљачи. 
 Да ли је бар тада нешто кренуло набоље? 
 - У Ковиљачи нам је у почетку било солидно, са смештајем у неким објектима, 
вилама Карађорђевића. Али после су нас преместили у прихватни центар где су 
сада азиланти. А тамо ужас живи... Четири месеца воде нисмо имали. Тада сам се 
разболела, добила ангину пекторис, дискус хернију, висок притисак... И супруг је 
добио шећер. А онда су једног дана дошли и рекли да се сви морамо иселити. Ми без 
посла, без прихода, не можемо у подстанаре. Једва су нас на основу болесничких 
дијагноза послали у камп у Крњачи. И овде смо од 2006. 
 
Имате ли неку помоћ од Црвеног крста или Комесаријата за избеглице? 
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 - Осим хуманитарне помоћи која је стизала и дељена за све у кампу, никад ништа 
нисмо добили. Ни док смо живели у Ковиљачи и кад је дете требало да путује у 
Лозницу у школу, ни тада ни за месечне карте нисмо добијали. 
 
Верујете ли политичарима и њиховим плановима за избеглице? 
 - Више их не гледам и не слушам. Све је то млаћење празне сламе, чиста лаж. Некада 
сам веровала у помоћ државе и надала се да ће то све ићи својим током.  
Ето, и онда кад је овде био председник Јосиповић из Хрватске, ишли смо и ми на 
разговор у кабинет код Тадића. Слушали смо тамо исте приче које понављају већ 
годинама, а ништа се нама није променило. Пуста обећања. После оволико година 
проведених у Србији, ни личну карту немамо, ни држављанство, ни право гласа.  
Први пут су нас ове године пописали. Сви смо се изјаснили као Срби, то смо по 
пореклу и ништа друго не можемо бити. Али, овде нисмо прихваћени као Срби већ се 
осећамо као кад свиња одбаци 13. прасе. 
 
 Огорчени сте на цео државни систем? 
 - Давно сам видела да овде поштен човек нема шта да тражи. Ова земља јесте примила 
много избеглица, али је и много средстава добила и много је тога у нечијим џеповима 
завршило. 
 
За пролеће је најављено затварање избегличког центра у Крњачи. Где ћете тада? 
 - Рекли су да ће најугроженији наводно добити неке социјалне станове. Али то је 
60 станова на три колективна центра и ту нема шансе да сви будемо збринути.  
Обећали су и да ће један члан породице која добије стан добити и стално запослење. Да 
ли је то опет нека изборна кампања или ће нешто од тога бити - остаје само да чекамо и 
видимо. 
 
Да ли сте покушавали да се иселите у иностранство? 
 - Милион пута смо предавали захтеве. Међутим, увек су нас одбијали, а никада нам 
није објашњено због чега. 
 
Мора да бар из нечега црпите снагу да истрајете све ове године? 
 - Кад се унуче родило, гајила сам неку наду да ће бити боље. Међутим, судбина је 
хтеле да се син и снаја разиђу. Мој Александар се овде вратио, унук је с мајком остао и 
онда ми се опет све срушило. Понекад га доведу овде, поиграм се с њим и само за те 
тренутке још живим. 
 
Антрфиле : Све мање помоћи за избеглице 
Како се сналазите за одећу и лекове? 
 - Скупе лекове који су супругу и мени свакодневно неопходни за сада нам 
обезбеђује Дански савет за избеглице. Али, и њихова средства су све мања, па шта 
ће бити када ни те помоћи у лековима више не буде - не знам. Остале лекове за које 
само плаћамо партиципацију сами купујемо, као и одећу. Мада, све ређе купујемо да се 
обучемо и обујемо, носимо оно што имамо. Нико од нас троје нема посла. Муж и син су 
понешто радили, онако сезонски, где шта нађу. Све на црно, а дешавало се да их газда и 
не исплати... То је све тако јадно и бедно... Ја нисам радила, прво је дете било мало, а 
после због болести. Стално смо се селили из кампа у камп и ко ће нама тако дати посао 
у сваком граду где смо били... Макар један од њих двојице да ради, да има нека 
примања. Ово овде није довољно, јесте да имамо храну, али бих ја с болесном жучи и 
високим притиском морала да водим рачуна о исхрани, што је овде немогуће. Доктори 
кажу да треба да идем на операцију, али психички нисам спремна на то и немамо пара 
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СРБИ И У НОВОЈ ВЛАДИ 
Вечерње Новости, Датум : 12.12.2011, Страна : 2 

 
МИЛОРАД ПУПОВАЦ ПРЕДСЕДНИК ССДС У ХРВАТСКОЈ О УЧЕШЋУ У 
ВЛАСТИ, ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ НАРОДА, ТУЖБИ... 
 
Већ разговарали са будућим премијером Милановићем 
 
Срби ће вероватно учествовати и у новој влади Хрватске. Од будућег кабинета 
очекују да заврши започете пројекте којима се решавају проблеми српске 
популације. Верују и да ће односи са Србијом ићи узлазном путањом коју су 
трасирали председници Борис Тадић и Иво Јосиповић. Такође, најбоље би било 
када би се тужба против Србије за геноцид повукла. 
Ово је у разговору за "Новости" рекао Милорад Пуповац, председник Самосталне 
српске демократске странке (ССДС) у Хрватској, која је на протеклим изборима 
освојила три посланичка мандата. 
- Јесте ли већ разговарали са неким о учешћу у новој хрватској влади? 
- Да. Разговарали смо са будућим премијером Зораном Милановићем и другим 
представницима Кукурику коалиције, која је победила. Очекујемо да и у новој 
влади будемо у некој коалицији, без обзира на то што изборни победници имају 
могућност да сами формирају кабинет. О свему ћемо званично разговарати када 
председник Јосиповић повери манадат за састав владе Милановићу. То ће се догодити 
ускоро. Наредне седмице требало би да буде седница Сабора, а влада изабрана до 
католичког Божића. 
- Очекујете ли да добијете неко министарско место, или да, можда, задржите место 
потпредседника Владе? 
- Не знам колико је реално очекивати да добијемо највише функције, али свакако 
очекујемо да учествујемо на нижим нивоима власти. До сада смо, осим 
потпредседничког места, имали два секретара у Влади, неколико помоћника министара, 
неколико директора управа... О томе ћемо разговарати са Милановићем и другим 
лидерима Кукурику коалиције. Најбитније је да  влада понуди функционална решења за 
места која су важна за српску популацију. 
- Који су проблеми Срба које би влада морала да реши? 
- Да се дефинитивно реше проблеми избеглица, обезбеде стамбена права, нађе 
решење у вези са пензијама... Такође, Влада у програму мора да има посебне 
инструменте за развој повратничких средина, да отвори простор за примену 
закона о запошљавању, да призна улогу Срба у хрватском културном и 
историјском животу, унапреди толеранцију и ослободи нас говора мржње. 
- Односи Србије и Храватске иду узлазном линијом, захваљујући двојици председника.  
Међутим, док је ХДЗ био на власти ти односи су имали и падове. Да ли ће то бити 
избегнуто, с обзиром на то да је ХДЗ отишао с власти? 
- Сигурно је да ће политика председника и премијера бити истоветна. Разлике које смо 
до сада имали у политици Владе и председника не треба очекивати. И према изјавама 
Весне Пусић, будуће шефице дипломатије, јасно је да ће сарадња у региону бити један 
од приоритета. 
- Један од највећих проблема у односима две државе је тужба за геноцид коју је 
Хрватска поднела против Србије. Да ли је реално очекивати да она буде повучена? 
- Решење осетљивих питања зависиће од социјалног и економског стања у обе државе. 
Ако се задрже садашње политичке околности, можемо очекивати повлачење тужбе. 
Ако се социјалне и економске прилике погоршају, тужба би могла да остане "на 
чекању" или чак да је решава суд. 
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- Постоји ли опасност да и нерешено питање границе на Дунаву уједном моменту 
избије у први план? 
- То питање је већ на столу. Али проблем је како га, када и на који начин покренути. 
Оно не би требало да компликује односе Србије и Хрватске, поготово не на начин на 
који су ти односи били закомпликовани између Хрватске и Словеније око границе у 
Пиранском заливу. У овом питању потребан је опрез. 
 
Антрфиле : КОРИСТ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
- ДА ли ће Срби имати неку корист од потписивања претприступног уговора Хрватске 
са ЕУ? 
- Имали смо користи и до сада, током процеса приступања Унији. Многе ствари су 
решене, истина са закашњењем, а за многе и прекасно. Да није било ЕУ не би било ни 
обнове кућа, враћена је нека врста станарског права, Срби партиципирају у власти, 
значајно је боља атмосфера... 
 
 

ПОПИС ЈЕ СМАЊИО НОВИ САД ЗА 48.000 ЉУДИ 
Политика, Датум : 12.12.2011, Страна : А6 

 
БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ 
професор демографије на Универзитетуу Новом Саду 
 
Инвентар Србије је направљен, први подаци пописа становништва су објављени, 
али стање нације у бројевима изазвало је бројне полемике међу демографима и 
статистичарима.  
На овогодишњем попису догодио се и један преседан, који критичари званичне верзије 
пописа 2011. износе као доказ погрешног бројања Срба и осталих етничких заједница. 
Наиме, бивши премијер Србије Зоран Живковић није пописан. Начелница Одељења за 
попис становника у Републичком заводу за статистику (РЗС) Снежана Лакчевић каже 
да о томе не зна „ама баш ништа”.  
За др Бранислава Ђурђева, професора демографије на Универзитету у Новом Саду, 
дугогодишњег председника Удружења демографа, од старе и мале Југославије, до СЦГ 
и Србије, игнорисање некадашњег председника владе из пописних операција је само 
мала потврда „превеликог необухвата”.  
Политика: Које су основне примедбе стручне јавности на неке од објављених 
прелиминарних података? Професоре Ђурђев, имали сте замерке на тајминг пописа и 
критични моменат, који није уобичајен. 
Ђурђев: Сви имамо резерве у погледу резултата. Једна од замерки односи се на 
померање датума пописа. Наша земља је 1961. године прихватила међународну 
препоруку да радимо попис сваких 10 година, у години која почиње јединицом. То смо 
радили све до 2001. године, када смо, због проблема с Косметом и померања пописа у 
Црној Гори одложили попис становништва за годину дана. На тај начин смањила се 
упоредивост података у нашој земљи као и оних добијених на светским пописима. Ове 
године  вратили смо се старим правилима, али је попис уместо у априлу одржан у 
октобру. И то је утицало на отежано коришћење и поређење података. 
Лакчевић: Одлагање пописа за шест месеци не утиче битно на упоредивост. Доста смо 
се фокусирали на међународна правила у складу с којима је битно да попис буде 
обављен у току 2011. године. У неким државама попис је одржан на почетку године, а у 
некима на крају. Сам месец теренске реализације овог посла не угрожава битно 
упоредивост. 
Политика: Сумње стручњака пре свега се односе на свеобухватност пописа, јер није 
обухваћена цела једна покрајина, а дошло је до бојкота у општинама на југу Србије? 
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Лакчевић: Према принципу Уједињених нација, попис може да се спроводи на целој 
територији једне државе или на једном њеном прецизном одређеном делу, што ми 
примењујемо. С друге стране, ове године нас је делимично омео бојкот албанског 
становништва, пре свега у општинама Бујановац и Прешево. Сада не можемо да 
говоримо о утицају бојкота на резултате. Нешто више о томе знаћемо када будемо 
имали коначне резултате. 
Ђурђев: Проблем је настао јер се обухват становништва неколико пута мењао у оквиру 
дефинисане територије, што не би смело да се дешава. Имамо Албанце с Косова који 
већ 20 година бојкотују попис и сада се то заразно шири. Ове године на Бујановац, 
Прешево, Медвеђу и у мањој мери на Рашку. Разлог бојкота може да буде и 
скривање истине о броју, тачније о етничкој структури Косова и Метохије и јужне 
Србије. Од последњег пописа на Косову и Метохији, одржаног 1981. године, први 
пут контролори постају локални експерти и долази до наглог скока албанског 
становништва. Можда је бојкот пописа 1991. године био узрокован страхом од 
истине да се не види колико је неалбанског становништва, десет година раније, 
преименовано у Албанце. 
У другим земљама недозвољено је бојкотовати или избегавати попис. У Британији су 
казне за неодазивање попису 1.000 фунти и грађани се строго држе прописаних 
правила. 
Политика: И у Србији су представници Владе најавили прекршајно кажњавање свих 
који нису желели да се попишу. Верујете ли у то?  
Ђурђев: Не верујем да ће људи који су избегавали попис у нашој земљи сносити било 
какве санкције. Баш ме занима да ли је било ко досад кажњен због тога? 
Лакчевић: До сада не. Тај посао је тек пред надлежним судовима који ће нас обавестити 
колико људи је кажњено због овог прекршаја. Постоји разлика у санкционисању 
појединаца који су одбили попис и оних који су групно бојкотовали попис. 
Политика: У чему је разлика? 
Лакчевић: Када је појединачно одбијање пописа у питању, пописивачка комисија била 
је дужна да узме податке о особи која није пописана. Када је бојкот у питању, наши 
пописивачи нису могли да уђу у цела села, а самим тим ни да узму податке о људима 
који тамо живе.  
Ђурђев: И даље не разумем зашто правимо разлику између бојкота и одбијања пописа. 
Држава или може или не може да спроводи своје законе. Зашто кажњавати појединце, а 
не и већину становника одређених места. Разлике нема. 
Политика: Да ли може да се процени колико Бошњака из Рашке или Албанаца из три 
општине с југа Србије није пописано? 
Лакчевић: У Прешеву је пописано нешто мање од 10 одсто становништва, а у 
Бујановцу 40 одсто. Не можемо лицитирати с бројем непописаних особа у Рашкој 
области. Према прелиминарним подацима општина Нови Пазар има око 93.000 
становника, али у току додатна три дана пописа, испуњено је још 7.000 пописница, 
па ће број становника ове општине сигурно бити већи.  
Ђурђев: Нови Пазар је мање сумњив, али чини ми се да је већи бојкот бошњачког 
становништва био у Сјеници и Тутину. Сјеница има мање становника него пре девет 
година, а Тутин нешто мало више. То је крајње чудно, с обзиром на висок природни 
прираштај у овим местима. 
Лакчевић: Видећемо, не могу ништа да кажем док не добијем коначне податке. 
Политика: Према регистру новосадског становништва, који наводи професор Ђурђев, 
Нови Сад има 383.000 становника, а попис је побројао 335.701 Новосађанина. Да ли је 
то могући разлог за сумњу у релевантност резултата пописа? 
Лакчевић: Морам да посумњам у поузданост података из такозваног регистра јер нисам 
имала увид у њега. 
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Ђурђев: Евиденцију о броју становника води ЈКП „Инфоматика” које наплаћује 
станарину. Они добијају податке о броју умрлих и рођених, пријављених и одјављених 
становника Новог Сада. Поносан сам што су у последњих 10-ак година подаци којима 
располаже овај регистар све бољи. Имају списак појединаца, власника станова и 
величину њихових породица. 
Лакчевић: Регистри прате оно што вам је у личној карти, званичну документацију, а 
велики број људи је пријављен на једној адреси, а станује на другој. Попис евидентира 
људе у месту где стварно живе, без обзира на њихово формално пребивалиште. Разлика 
је велика. 
Ђурђев: Што се тиче разлика око регистара и пописа, недоумице изазивају 
избеглице. Јако велики необухват избеглица је био 2002. године. 
Лакчевић: Мислите да с 400.000 нису били добро обухваћени? Ја мислим да је 
обухват одличан. 
Ђурђев: Било је свеже, ратно време. Људи су се плашили да се попишу. 
Политика: Да ли је могућа толика разлика броја становника према рачуницама 
професора Ђурђева и РЗС, која износи чак 20 одсто? 
Лакчевић: На бази виталне статистике, ми смо имали задовољавајући обухват у Новом 
Саду. Потпуни обухват је немогућ, али не очекујемо одступања већа од један одсто. 
Политика: Неки демографи, попут Горана Пенева, заступају становиште да је највећа 
контроверза овог пописа – третман интерно расељених лица с Косова и Метохије. Они 
су ове године укључени у укупно становништво централне Србије, за разлику од 
прошлог пописа. 
Лакчевић: Да, зато морамо сачекати коначне резултате. Иначе, сва интерно расељена 
лица која у неком насељу живе непрекидно годину дана или дуже, или имају намеру да 
живе дуже од годину дана, биће укључени. Али ће то важити и за Чачанина који оде у 
Врање. 
Политика: Недоумице изазива и степен обухвата наших држављана на раду у 
иностранству. Према првим резултатима пописа 2011. године било их је 295.000, док их 
је 2002. било 414.000. 
Лакчевић: Ово је попис уобичајеног становништва у Србији. Наши грађани у 
иностранству нису предмет овог пописа. Пописивачи су пописивали све који раде у 
иностранству, јер су многи чланови домаћинства желели да се попишу и њихови 
ближњи који раде у иностранству. Онда смо ми рекли пописивачима – попишите све. 
Политика: Пописивали сте на реч?  
Лакчевић: Да. Али тај број није стваран број наших грађана у иностранству, већ смо 
добили једну слику, добар узорак на основу кога можемо да закључимо куда најчешће 
одлазе… 
Политика: Професор Ђурђев за пописивање наших грађана у иностранству користи реч 
„наватавање”. Зашто? 
Ђурђев: Ми смо увек наше грађане у иностранству пописивали преко дипломатско-
конзуларних представништава. Заиста смо покушали да их „наватамо” и тај обухват је 
увек био очајан и добро је што смо дигли руке од тога. Лоше је што то ремети 
упоредивост наших унутрашњих пописа. Јер, некада смо их пописивали, а сада смо 
дигли руке од њих. Овога пута не пописујемо ни наше студенте, ако се свакодневно не 
враћају у земљу. 
Лакчевић: Ми смо их пописали, али ћемо их током обраде искључити. Упоредивост 
међутим није битно нарушена. 
Ђурђев: То може да разлучи стручњак, али не обичан човек. Ако ви кажете обичном 
човеку Србија је те године имала толико становника, а сада толико, он не мора да зна 
да је ту било укључено и неких 400.000 пописаних, који живе и раде у иностранству. 
Лакчевић: Реч је о међународним упутствима… 
Ђурђев: Добро је што их следимо… 
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Лакчевић: Имали смо низ састанака с представницима УН и Еуростата и увек им је 
прва реченица била: „Попис није добар извор података о нашој емиграцији”. 
Политика: Било је, заиста, много жалби наших грађана у иностранству што нису 
пописани. 
Лакчевић: Они не губе никаква права зато што нису пописани. 
Политика: Професоре Ђурђев, да ли вашу тезу о неприхватљивом обухвату појачава 
податак да је за пет дана накнадног пописа пописано више од 120.000 грађана – од тога 
половина у Београду и још поприличан број у Новом Саду и још неколико великих 
градова?  
Ђурђев: Свакако. 
Лакчевић: Дефинитивно се не слажем. 
Ђурђев: Ако узмемо у обзир све ове недоумице и дилеме, може да се на крају деси да 
није тачан податак да је Србија мања за 377.000 становника. Има један већи проблем, а 
то је погоршање квалитета становништва. Србија је остарила и демографски фактор ће 
бити ограничавајући фактор развоја. Ми смо у демографском смислу модеран свет: 
стари смо, много умиремо, мало деце се рађа… Али у економском смислу, ми смо 
трећи свет. Тај спој ће изазвати катастрофалне последице у Србији. Отишли су млади, 
школовани. Остали су стари, нешколовани… 
Политика: …Баш вам хвала… 
Ђурђев: …И ми смо део њих (смех). 
Политика: Да ли сте онда сигурни да нас има мање за 377.000, колико су прве процене 
РЗС?  
Ђурђев: Нисам сигуран да нас уопште има мање. 
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

КУЋЕ ЗА 5 ПОРОДИЦА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 13.12.2011, Страна : 30 

 
ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У ЈАДРУ 
 
ЛОЗНИЦА - Куповина сеоских домаћинстава за трајни смештај избеглих и 
прогнаних један је од начина на који су, ове године, Влада Србије, Комесаријат за 
избеглице и локална власт обрадовали пет породица. Купују се куће са окућницом, 
па нове газде добијају и површине за баштице... 
Недавно је, тако, потписан уговор о додели три домаћинства избеглицама, при чему 
продавци на рачун добијају 770.000 динара, а нови власници по 110.000 динара - за 
реконструкцију и адаптацију. Комесаријат је, по речима повереника Драгана 
Станића, обезбедио и по 10.000 динара за огрев, што је усрећило чак 30 
домаћинстава. 
- Избеглица сам из Сарајева, а у Лозници, на разним локацијама и у приватном 
смештају, боравим од 1992. - каже Анђелка Шојић. - Уз помоћ Републичког 
комесаријата, УНХЦР и локалне самоуправе, добила сам кућу и плац, јер живим са 
сестром Горданом, ћерком Александром и оцем Душаном Вуковићем, који је већ 20 
година слеп. Кућу сам пронашла уз помоћ комшија, баш је лепа и комфона, има 108 
квадрата и потребна је само мала адаптација.  
 
 

СРПСКИ И МАЂАРСКИ ПОЛИЦАЈЦИ О ИЛЕГАЛНИМ ИМИГРАНТИМА 
Политика, Датум : 13.12.2011, Страна : А9 

 
Суботица – Ове године у Србији је регистровано око 9.500 илегалних миграната, 
што је вишеструко повећање у односу на прошлу годину када их је било 2.500, 
рекао је Милорад Вељовић, директор полиције РС, након састанка са Јожефом 
Хаталом, главним државним капетаном националне полиције Мађарске.  
Овај сусрет један је у низу састанака на тему спречавања илегалне миграције и 
прекограничног криминала. Хатал је изнео податак да је само Мађарска током ове 
године у поступку реадмисије Србији вратила 4.850 илегалних миграната који су успели 
да пређу нашу границу у уђу на територију Европске уније. Према Хаталовим речима 
број илегалних миграната у овој години већи је за 27 одсто, али се од новембра 
примећује пад броја миграната.  
И поред тога што је велики број миграната из северне Африке и Азије успео да 
неопажено прође нашу границу према Мађарској, директор полиције Вељовић каже да 
је за сада приоритет обезбеђивање границе према Македонији како би се ту спречио 
илегални улазак миграната. На око 70 километара државне границе између Србије и 
Мађарске, наша полиција располаже само са једним возилом за детектовање покрета и 
температуре тела које се користи за спречавање илегалних прелазака преко „зелене 
границе”.  
Директор српске полиције рекао је да се очекује да у скорије време буде одређен 
објекат за смештај свих азиланата. Он је додао да након што затраже азил у нашој 
земљи, не може им се ограничити слобода кретања, а они то право 
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злоупотребљавају те није необично што се најмасовније насељавају у Суботици, 
управо због близине границе.  
Сарадња српске и мађарске полиције у вези са спречавањем илегалних прелазака 
границе дала је конкретне резултате изнео је Хатал, па је на састанку полиција у 
Пољској 30. новембра ове године и похваљена. 
 
 

ПРАВО НА ПОВРАТАК 
Правда, Датум : 13.12.2011, Страна : 4 

 
 
УРОШЕВАЦ - Мисија ОЕБС-а и локални и међународни актери постигли су напредак у  
разговору о повратку у село Горње Неродимље. На састанку, коме су присуствовали 
представници општине Урошевац, села Горње Неродимље, косовске полиције, 
Еулекса, УНХЦР-а и данског Савета за избеглице, општина Урошевац је признала 
право расељених лица на повратак, саопштено је из ОЕБС-а.  
Процес повратка у село Горње Неродимље застао је почетком новембра, када је 
заједница косовских Албанаца спречила „иди и види“ посету расељених косовских 
Срба, уз протест са претњама упућеним могућим повратницима. 
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PRESS CLIPPING 

Среда 14.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

СПОРАЗУМ ГРАДИ ДОМ 
Вечерње Новости, Датум : 14.12.2011, Страна : 5 

 
ВЕЛИКА ПЛАНА - Председник општине Дејан Шулкић потписао је седам 
споразума за откуп домаћинстава, чији ће корисници бити избегла и расељена 
лица, и седам уговора за доходовне активности.  
Вредност једне куће са окућницом је 770.000 динара. Новац је обезбедио Унхцр, а 
учешће општине је пет одсто. Максимални износ за економске грантове је 150.000 
динара. 
 
 

КРУШЕДОЛАЦ ДОБИО СТРУЈУ 
Дневник, Датум : 14.12.2011, Страна : 11 

 
ЗАВРШЕНА ТРАФО-СТАНИЦА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ 
 
КРУШЕДОЛ: У сремском селу Крушедол, које припада општини Ириг, јуче је 
обележен завршетак радова на изградњи електроенергетских обејката у 
избегличком насељу Крушедолац. Ту су до сада изграђене четири куће, а овим је 
омогућена изградња планираних 90 кућа.  
- Као друштвено одговорна компанија „Електровојводина” је, сопственим средствима, 
изградила ову значајну енергетску инфраструктуру, односно мешовити вод дужине 710 
метара, нову трафо- станицу и надземну нисконапонску мрежу дужине 806 метара. 
Врло је важно омогућити свим нашим грађанима и грађанкама да живе под једнаким 
условима и да туристичка регија Војводине буде свуда једнако развијена, односно да не 
буде само Нови Сад високоразвијен, него да то буду и мање средине - казао је директор 
„Електровојводине” др Тихомир Симић. 
Пројекат је вредан око 5,5 милиона динара, а радове је извела 
„Електордистрибуција” Рума и завршени су за само три и по месеца, јер је пројекат 
већ постојао, појаснио је директор румске „Електродистрибуције” Живана Равић.   
- Ми из општине смо покренули иницијативу јер смо увидели да становници насеља 
Крушедолац имају великих проблема са снабдевањем електричном енергијом.  
Свима нама треба да је у интересуда нам млади људи не одлазеу велике градове, него 
да омогућимо висок стандард живота и у малим срединама – казао је председник 
Скупштине општине Ириг Владислав Илкић.  
Становници Крушедолца су избегла и прогнана лица којима је општина Ириг 
омогућила куповину плацева по повлашћеним ценама од 40 хиљада динара, док су куће 
изграђене од страних донација. До сада су се струјом снабдевали од фудбалског клуба 
који се налази у близини, а рачуне за струју је плаћала општинска управа.  
- Услови живота без струје су били јако тешки. Били смо до сада више без струје, него 
што смо је имали, а да би укључили неки већи електрични уређај морали смо да се 
договарамо са комшијама, а и каблови које смо превукли са стадиона нису били 
безбедни - рекла је Нада Вукелић, становница Крушедолца. 
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ОБЕЗБЕЂЕНА СТРУЈА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ КРУШЕДОЛАЦ 
Данас, Датум : 14.12.2011, Страна : 11 

 
Нови Сад - Предузеће Електровојводина завршило је изградњу електроенергетских 
објеката у избегличком насељу Крушедолац код Крушедола, чиме је омогућена даља 
изградња 90 стамбених објеката за трајно збрињавање избегличких лица, саопштила је 
ова компанаија.  
Електровојводина је, како се наводи, сопственим средствима изградила мешовити 
вод дужине 710 метара, нову стубну трафостаницу, са енергетским 
трансформатором и надземну нисконапонску мрежу дужине 806 метара. Вредност 
ових радова износи 5.424.500 динара. Изградњом ових објеката побољшаће се квалитет 
напона и сигурност напајања и у самом месту Крушедол, а не само у насељу 
Крушедолац. Електровојводина тренутно реализује 61 пројекат на територији 
Војводине, укупне вредности око 850 милиона динара. 
 
 

ПИТАЊЕ ПОВРАТНИКА 
Правда, Датум : 14.12.2011, Страна : 4 

 
ПРИШТИНА - „Политика коју артикулише СЛС усмерена је ка опстанку српске 
заједнице на Косову и обезбеђивању бољег и квалитетнијег живота 
становништва", казао је заменик премијера Косова и председник СЛСа Слободан 
Петровић у разговору са новинарима медијских кућа из Србије.  
„Самостална либерална странка остварује резултате на многим пољима. Највећи 
резултат који смо остварили је то што смо на неки начин зауставили процес исељавања 
Срба са Косова. То смо нарочито остварили у новоформираним општинама, јер смо 
грађанима тих општина дали шансу за њихов опстанак", казао је заменик Хашима 
Тачија и министар за локалну самоуправу. 
 
 

ЦЕНА КОСОВА 
Политика, Датум : 14.12.2011, Страна : А22 

 
Одлука да се Србији не додели статус кандидата за чланство у ЕУ покренула је широку 
расправу о нашем односу према евроинтеграцијама и Косову. Ако је веровати 
истраживањима јавног мњења, по којима подршка двема најјачим партијама СНС-у и 
ДС прелази 60%, онда испада да већина бирача жели и Косово и Европу. Њихове 
позиције по овим питањима су готово истоветне, а једина разлика је у томе што СНС 
тврди да би они поштеније владали него ДС, истовремено избегавајући да се довољно 
јасно изјасне како би реаговали на уцене каква је она да се Србија одрекне резолуције 
1244. 
По мом мишљењу ова дилема, Косово или Европа, има две димензије. Једна је 
рационална, друга је морална. Прва каже да се 85% наше трговине обавља са ЕУ, да 
смо са свих страна окружени земљама које су или чланице ЕУ или то желе да постану 
(што има и политички и економски и безбедоносни значај), да смо осиромашили, да нас 
је све мање. Тај рационални приступ инсистира на томе да је реалност да ми као држава 
нисмо присутни на Косову и да би требало да прихватимо да кроз разговор са ЕУ и 
владом Косова дођемо до прихватљивих решења и покушамо да на тај начин 
помогнемо опстанку наших сународника на Косову и очувању културне баштине. 
Морам да признам да спадам у људе којима је морални аргумент снажнији (при чему не 
желим да тврдим да су они други неморални, као што и морално опредељење има своју 
рационалну димензију). Да је у протеклих дванаест година остварен напредак у 
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изградњи истински мултиетничког друштва на Косову, мени становиште оних који 
заговарају рационалан приступ не би било тако проблематично и тако далеко. 
Шта је данас такође реалност на Косову. Број избеглих Срба који се вратио је на 
Косово минималан. Зашто је то тако? Пре свега зато што нису прихваћени од стране 
Албанаца, што су застрашивани. Колики је број оних који се вратио у Приштину? 
Ниједан од великих злочина, као што су „Гораждевац”, „Старо Гацко” и „Ниш 
експрес”, није решен. Сведоци из случаја „Харадинај” су застрашивани и убијани. 
Значење овога је јасна порука Србима – ваш живот овде ништа не вреди.  
Дик Марти је у свом извештају Савету Европе тешко оптужио и политички врх Косова 
али и међународну заједницу. Замислимо под каквим би санкцијама и у каквој 
изолацији била Србија да је Борис Тадић оптужен за оно зашта је оптужен Хашим 
Тачи. За мартовски погром албанска страна је награђена независношћу, за насилно 
заузимање прелаза награђена је бруталном уценом Србије да се одрекне резолуције 
1244. Што је Србија била кооперативнија, као кад се одрекла своје резолуције на 
генералној скупштини УН, кад је прихватила Еулекс и кад је ушла у преговоре о 
техничким питањима, то је више била кажњавана. Запитајмо се да ли бисмо ми желели 
да живимо у таквој држави какво је Косово данас? Нисам очекивао да велике и моћне 
земље повуку признање Косова, али сам веровао да ће уложити већи напор да се 
изгради једно истински мултиетничко друштво. То је у потпуности изостало, као и 
било какав иоле озбиљнији притисак на албанску страну. Због свих тих разлога, чини 
ми се да јесте можда рационално размишљати попут Преокрета, али је неморално – јер 
то значи окренути леђа својим сународницима на Косову. Не верујем да би 
прихватањем услова који се од нас траже ни Срби ни наша баштина на Косову били 
заштићени. Ако је цена мог бољег живота окретање леђа Србима на Косову, ја је не бих 
платио. 
Павле Мартиновић, Аранђеловац 
 
 

ЈА САМ КОСОВАР! 
Курир, Датум : 14.12.2011, Страна : 3 

 
Србин сам и немам проблем да то кажем, али имам дипломатски пасош Владе Косова  
и држављанство Косова 
 
Интервју Слободан Петровић, заменик премијера Владе Косова 
ПРИШТИНА - Слободан Петровић, заменик премијера Владе Косова, у интервјуу за 
Курир каже да је Србин, али с косовским држављанством. 
Да ли сте ви Косовар или Србин? 
- Ја сам косовски Србин и немам проблем да то кажем. Косовар је термин за људе 
с косовским држављанством, то је буквалан превод са албанског и неправилан је. 
Чије држављанство имате? Шта вам пише у пасошу? 
- У пасошу ми стоји „косовско држављанство“, а рубрике националност нема. Пасош 
ми је дипломатски и добио сам га чим сам ушао у Владу. 
А шта сте ви конкретно урадили за Србе на КиМ? 
- У протекле четири године ова влада Косова обезбедила је око триста стамбених 
јединица за повратнике и социјално угрожене породице, обновили смо неколико 
школа, изградили обданишта, амбуланте, три клиничко-болничка центра, 
спортске центре, инфраструктуру - путну, канализациону, водоводну. Обезбедили 
смо 3.000 радних места, углавном у администрацији и јавним установама. 
Где се налазе ти станови за повратнике? 
- Највише их је на централном Косову, само у општини Грачаница има око 200 
тих станова. 



4 
 

Да ли сте задовољни преговорима Београда и Приштине? 
- Добро је што разговори трају, мада примена договореног још није започела. 
 
Антрфиле : Нисмо једнаки 
 
Хашим Тачи каже да су Срби и Албанци на Косову једнаки, а онда се српској деци у 
школи у Осојану искључи струја. 
- Не коментаришем туђе изјаве, али што се тиче искључења струје, треба питати 
директоре тих школа где су паре које се из Београда дају за рачуне. Друго, Срби и 
Албанци нису изједначени на Косову - Албанаца има 95 одсто, али има ствари  
које нас изједначавају и на којима се свакодневно ради. 
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Четвртак 15.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ДА КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ ПОСТАНУ ПРОШЛОСТ 
Данас, Датум : 15.12.2011, Страна : 19 

 
Данас расписивање конкурса за 20 станова за избегла и интерно расељена лица 
  
Избегла и интерно расељена лица моћи ће да се пријаве на конкурс за коришћење 
20 станова, који данас расписује Комисија за први избор корисника социјалног 
становања у заштићеним условима. Са циљем да се живот и стандард ових људи 
побољша и да колективни центри постану прошлост, град Београд је за изградњу 
станова обезбедио грађевинско земљиште са одговарајућом комуналном 
инфраструктуром. 
Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи Комесаријат УН. Станови су 
намењени социјалном становању у заштићеним условима избеглих и интерно 
расељених лица смештених у преостала три колективна центра на територији 
града Београда. 
Према речима члана Градског већа и председника Комисије градоначелника за стамбена 
питања Зорана Костића, реч је реализацији прве фазе пројекта. 
Предмет конкурса је 20 станова у објекту на локацији Велики Мокри Луг, између 
улица Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове. 
Право учешћа на конкурсу имају социјално угрожена избегла и интерно расељена лица и 
породице смештене у колективним центрима „ПИМ Крњача“ на Палилули, „7. јули“ у 
Земуну и „Грађевинар Ниш„ у Калуђерици, ако испуњавају и неки од следећих услова: 
социоекономска угроженост, самохрани родитељи, стара лица, породично домаћинство 
које има дете са сметњама у развоју, тешко болесног члана или члана са телесним 
оштећењем, затим жртве породичног насиља и породично домаћинство које има децу на 
школовању рекао је Зоран Костић и додао да је у другој фази предвиђена изградња још 
два објекта са укупно четрдесет стамбених јединица, исте структуре и просечне 
површине станова. 
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се Секретаријату за социјалну 
заштиту у року од 30 дана од дана јавног оглашавања, најкасније до 15. јануара 
2012. године 
 
 

ПОСАО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНД ЛИЦА 
Народне новине – Ниш, Датум : 14.12.2011, Страна : 15 

 
ПРОКУПЉЕ 
Комесаријат за избеглице Србије обезбедио је 2,4 милиона динара за економско 
оснаживање породица интерно расељених и избеглих лица на територији општине 
Прокупље, изјавила је повереница за избеглице у тој општини Гордана Јанковић. 
Она је агенцији Бета рекла да је за та средства конкурисало 19 породица расељених са 
Космета и једна породица избеглица из Хрватске. 
"Обезбедили смо им пољопривредне машине, тракторе, мотокултиваторе, као и опрему 
за покретање самосталне делатности у трговини, казалаје Јанковићева и навела да ће им 
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то омогућити да кроз самосталну делатност нађу посао од кога ће моћи да живе и 
материјално обезбеде породице. 
Пројекат је подржала и локална самоуправа са 10 одсто одукупне вредности 
помоћи. Према евиденцији Комесаријата, на територији Прокупљаживи око 4.500 
интерно расељених и избеглих лица, од којих је 3.500 са Косова и Метохије и око 
1.500 избеглих са простора бивших југословенских република. 
 
 

ДВАДЕСЕТ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА 
Преглед, Датум : 15.12.2011, Страна : 4 

 
 
На конкурс за социјално становање могуће је пријавити се најкасније до 15. јануара 
2012.  
 
Избегла и интерно расељена лица моћи ће да се пријаве на конкурс за коришћење 
двадесет станова, који данас расписује Комисија за први избор корисника социјалног 
становања у заштићеним условима. Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи 
комесаријат УН. Станови су намењени социјалном становању у заштићеним условима 
избеглих и интерно расељених лица смештених у преостала три колективна центра на 
територији града Београда. 
Према речима члана Градског већа и председника Комисије градоначелника за стамбена 
питања Зорана Костића, реч је о реализацији прве фазе пројекта.  
„Предмет конкурса је 20 станова у објекту на локацији Велики Мокри Луг, између улица 
Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.  
Станови су површине од 20 до 57 квадрата, а по структури су гарсоњере, 
једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а 
неколико станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним 
потребама.  
Право учешћа на конкурсу имају социјално угрожена избегла и интерно расељена 
лица и породице смештене у колективним центрима „ПИМ Крњача” на Палилули, 
„7. јули” у Земуну и „Грађевинар Ниш” у Калуђерици, ако испуњавају и неки од 
следећих услова: социоекономска угроженост, самохрани родитељи, стара лица, 
породично домаћинство које има дете са сметњама у развоју, тешко болесног члана или 
члана са телесним оштећењем, затим жртве породичног насиља и породично 
домаћинство које има децу на школовању“, рекао је Зоран Костић и додао да је у другој 
фази предвиђена изградња још два објекта са укупно четрдесет стамбених јединица, исте 
структуре и просечне површине станова.  
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се Секретаријату за социјалну 
заштиту најкасније до 15. јануара 2012. године. 
 
 

БОЖИЋНИ БАЗАР РУКОТВОРИНА 
24 сата, Датум : 15.12.2011, Страна : 3 

 
- У Привредној комори Београда (шести спрат) јуче је почео Божићни базар 
рукотворина жена избеглица и деце из школа са посебнитн потребама, који ће 
трајати до петка од 10 до 20 сати. 
Базар су отворили принц Александар и принцеза Катарина Карађорђевић и 
комесар за избеглице Владимир Цуцић. На базару се продаје ручно израђен накит од 
различитих материјала, одевни предмети од лана, вуне и свиле, украсни предмети од 
дрвета, керамике и стакла, а у понуди су иконе и слике, као и домаа џемови и сапуни. 
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МОНИТОРИНГ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ СРБА 
Политика, Датум : 15.12.2011, Страна : А22 

 
Срби избегли из Хрватске требало би да искористе мониторинг, односно период до 
пуног пријема Хрватске у чланство ЕУ, за решавања својих бројних проблема, уз 
помоћ ЕУ. Од позитивног решења наших захтева зависиће и расположење избеглих 
и прогнаних Срба из Хрватске, који су највеће жртве не само грађанског рата него 
и транзиције, јер су остали и без учешћа у процесу приватизације у Хрватској. 
Уколико се очекивања протераних Срба не остваре, остаће мучан утисак да се 
злочин исплати, а Хрватска ће бити етнички најчистија чланица ЕУ. 
Избегле и прогнане Србе из Хрватске посебно интересује да ли ће у Хрватској после 
потписивања уговора о приступању ЕУ и проведених избора доћи и до промена у 
политици. Нажалост, досадашња политика избегавала је да се суочи са чињеницама и да 
призна Србе као равноправне грађане са Хрватима. У протеклом периоду није помогла 
ни петиција избегличких удружења којом се покушао одложити пријем Хрватске, док се 
Србима не врати одузета имовина, станарска права, пензије, док се не изврши 
ексхумација и идентификација погинулих и несталих и проведе ревизија фамозних листа 
на којима су биле хиљаде недужних Срба осумњичених за наводне ратне злочине. 
Будући да ови правични захтеви нису наишли на разумевање земаља чланица ЕУ, сада 
једино остаје да се искористи мониторинг, тј. период до пуног пријема Хрватске у 
чланство ЕУ, који се очекује средином 2013. године. 
Надамо се да ће коначно престати двојна мерила и да ће ЕУ исправити грешке које је до 
сада починила према Србима. 
Милојко Будимир, генерални секретар Удружења Срба из Хрватске 
 
 



1 
 

PRESS CLIPPING 
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КОНКУРС ОТВОРЕН ДО 15. ЈАНУАРА 
Вечерње Новости, Датум : 17.12.2011, Страна : 30 

 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
20 СТАНОВА 
 
ИЗБЕГЛА и интерно расељена лица моћи ће до 15. јануара да се пријаве на 
конкурс за 20 станова у Великом Мокром Лугу који им се дају на коришћење.  
Конкурс се односи само на оне који живе у преостала три колективна центра у 
Земуну, Крњачи и Калуђерици и који испуњавају неке од услова: да су самохрани 
родитељи, стара лица, болесна, да имају децу на школовању. Да су социјално и 
економски угрожени.  
Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи комесаријат УН, док је град 
Београд уступио локацију са свом потребном инфраструктуром. Карактеристика 
овог конкурса је што се односи на узак круг људи то су само породице које живе у три 
колективна центра у Земуну, Крњачи и Калуђерици и за ових месец дана сви ће им 
помагати да прибаве документацију, јер нам је циљ да колективне центре раселимо 
рекао је Зоран Костић, председник Комисије за стамбена питања Града.  
Станови у Великом Мокром Лугу за које ће моћи да конкуришу имају од 20 до 57 
квадрата, а једна породица имаће улогу домаћина зграде и биће веза осталима са 
надлежним институцијама, Комесаријатом или Градским центром за социјални 
рад. Конкурс је тако темпиран да чим се заврши и прегледа документација, могуће је и 
усељење.   
 
 

СТИЖУ ДОЛАРИ! 
Ало!, Датум : 17.12.2011, Страна : 12 

 
Брачни пар Дивац још једном је дао немерљив допринос у прикупљању новчаних 
средстава за избегла и расељена лица у Србији.  
Прошле недеље, у „Топаз кафеу“ у Чикагу, Фондација „Ана и Владе Дивац“ 
уприличила је свечани донаторски ручак на ком је прикупљено више од 86.000 
долара! Ручку су присуствовали бројни представници пословне елите наших 
држављана који живе у САД, али и угледни Американци. Сва средства која су 
прикипљена намењена су пројектима Фондације и биће усмерена на трајно решавање 
стамбеног питања избеглих и расељених лица у Србији. 
Присутнима се том приликом обратио и Владе Дивац. 
 - Захвални смо свима који помажу у настојањима да избеглицама и расељеним лицима 
у Србији омогућимо да започну бољи, нови живот. Чинимо најбоље што можемо у 
датим условима и околностима, те смо посебно поносни на чињеницу да се, до сада, 
око Фондације и њеног рада окупило више од 50.000 људи. Сав новац који, 
заједничким трудом и добром вољом, сакупимо иде директно избеглицама, за куповину 
кућа, изградњу станова, за решавање њиховог егзистенцијалног проблема - изјавио је 
Дивац. Фондација „Ана и Владе Дивац“ проширила је активности на младе људе у 
Србији. 
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 - Ове године покренули смо пројекат усмерен на наше младе људе - „Вредности 
младих у Србији“ у оквиру које спроводимо јавну кампању „Стварно важно“. Циљ 
кампање је да младим људима укажемо на праве вредности, да их питамо који су 
њихови критеријуми, које су то ствари и циљеви од истинског значаја за њих.  
Волела бих да подстакнем људе да престану да мисле само о ономе што немамо и да 
почнемо да размишљамо о ономе што имамо и шта је то добро и вредно у нашим 
животима - изјавила је директорка Фондације Снежана Ана Дивац. 
 
Антрфиле : АНА И ВЛАДЕ УВЕК УЗ УГРОЖЕНЕ 
Фондација „Ана и Владе Дивац“ основана је са циљем да обезбеди финансијске, 
материјалне и друге ресурсе за задовољење основних потреба избеглих, интерно 
расељених и незбринутих лица, без обзира на њихову националну, расну, верску, 
политичку или било коју другу припадност или опредељење. Пројектом „Можеш 
и Ти“ Фондација „Ана и Владе Дивац“ жели да избеглим и расељеним породицама 
помогне да купе куће и на тај начин им пружи могућност да започну нормалан 
живот. 
 
 

БЕОГРАД И НЕ ЗНА ДА ПОСТОЈЕ 
Правда, Датум : 17.12.2011, Страна : 6 

 
РЕПОРТЕР „ПРАВДЕ“ ПРВИ СРБИН КОЈИ ЈЕ ПОСЛЕ ВИШЕ ГОДИНА ПОСЕТИО 
ПОВРАТНИКЕ КОД ИСТОКА 
 
ИСТОК - Подно Мокре горе, оивичена општинама Пећ, Клина и Србица, и 
ослоњена на Зубин Поток и Тутин, препознатљива по Осојанској котлини и 
највећој повратничкој српској енклави на Космету, општина Исток издваја се од 
остатка Косова по броју изолованих страдалника православне вере. 
Блатњави сокак, назови пут, води до двојице браће Ђоговић, Милоша и Живка у 
Мужевинама, на неких километар два од центра Истока. Блато до колена и оџаци на 
порушеним кућеринама откривају и путнику намернику и случајном посетиоцу да ту 
живе Срби, јер се до албанских кућа, грађених углавном на српској земљи, искључиво 
стиже асфалтираним путевима. Милош и Гроздана, навикнути од повратка пре две 
године да им у двориште не свраћа српска нога, с неверицом прозборише добар дан и 
прихватише руку поздрава. Заборавили су када им је последњи пут неко на прагу куће 
изговорио речи на српском језику и управо због тога у грлу им застаје дах и сузе 
навиру на очи. 
 - Остављени смо и препуштени сами себи. Ни српске душе, ни човека да на 
српском проговориш, али то је наш избор - јада се Милош и подсећа да су Ђоговићи 
до 1999. године само у свом поседу имали 30 хектара њиве, хиљаде метара површине 
стамбених и помоћних објеката, да су гајили по хиљаду грла крупне стоке и да су 
живели као прави-правцати домаћини. 
 - Нажалост, остало  нас је троје. Али убеђен сам да нећемо бити последњи православци 
који су своје животе дали у залог опстанка крста и православне вере у општини Исток - 
вели он, наводећи да је трагом својих предака одлучио да садњом воћњака, обрадом 
неких два-три хектара оранице и чувањем за сада само једне краве, започне нови живот 
и удари темеље за повратак око 200 Ђоговића. 
 - Имамо све и за јело и за пића, али нас изолација и самоћа убише - изговара његов 
брат Живко, огорчен што за троје Ђоговића нико не зна, изузев Весне Маликовић, 
„осојанске повратничке мајке“. 
 - Срамота је за људе, за нацију и веру, за све оне који тврде да им је стало да 
повратници опстану. Не тражимо никакву помоћ, тражимо да дођу, да с нама проговоре 
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на српском - каже он, одбијајући да се жали јер зна шта су мука и зла времена. Неки 
километар даље у потпуној изолацији, попут Ђоговића, сестринство манастира Гориоч 
самује и чамује иза зидина, на чијој улазној капији 24 сата дежурају косовски 
полицајци. 
Четири сестре, предвођене игуманијом Исидором, чувају ову српску светињу, у нади да 
ће Божја воља помоћи да српство оживи и звона зазвоне пред хиљадама верника, 
уместо за по неколико намерника који се у порти окупе о празнику. 
 - Саме и са Богом. Како другачије да кажем када нема народа. Ипак се молимо Богу да 
се браћа врате да поново слободно изађемо из манастира, уместо у пратњи косовске 
полиције - каже она, наводећи да им се живот своди само на манастирско здање, јер у 
оближње њиве од 1999. године нису улазиле, нити смеју, јер се њима, како рече, шета 
туђа нога. О изолацији и препуштености самоћи и забораву најбоље сведоче брачни пар 
Мирјана и Жарко Мемаревић у источком Белом Пољу. Сами у селу у коме је до 1999. 
године живело око 200 Срба и обрађивало више од 500 хектара оранице, плаше се, како 
рече Мирјана, да ће занемети и оглувети. 
 - Казала сам, нема чега да се плашимо, ако је суђено умрећемо, али идемо на наше - 
прича Мирјана, док Жарко с поносом каже: „Ја сам поново постао домаћин“. 
 - Посејао сам осам хектара пшенице. Планирам да о пролећу засејем хектар-два 
кукуруза. Хоћу да станем на ноге, да повратим иметак, јер од чекања милости, по оној 
народној „туђа рука свраб не чеше“, нема ништа - каже Жарко, наводећи да нема чега 
да се плаши, јер у окружењу од неких два-три километра нема живе душе.  
 
Антрфиле : Уточиште Срба 
 
Настављајући обилазак остављених и заборављених, пут нас води у Србобран, у коме 
са супругом Славишом живи „осојанска повратничка мајка“ - Весна Маликовић.  
Трпела је и трпи, и живи у уверењу да ће Осојанска котлина постати уточиште Срба и 
да ће из дана у дан број повратника у Истоку бити све већи, јер се повратак, макар то 
било по једно или двоје Срба, догодио. 
 - У Жачу, Опрашкама, Кошу и Синаји чује се плач српског детета. Оживљава српско 
домаћинство и зато се надам да ће трагом источких испосника кренути и остали 
расељени Срби - каже она, уверена да ће с пролећа следеће године почети масовнији 
повратак, без чега нема опстанка ни оних који живе у потпуној изолацији и за које, 
изузев ње, други нико не зна. 
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Правда, Датум : 19.12.2011, Страна : 8 

 
ЛОЗНИЦА  - Комесаријат за избеглице Србије у сарадњи са италијанском 
хуманитарном организацијом „Интер СОС“ откупио је сеоска домаћинства за 
трајни смештај три избегличке породице у Лозници. 
Куће су коштале по 800.000 динара, а породице су претходне седмице добиле 
поседовне листове, чиме су постали власници објеката, саопштено је из Комесаријата. 
 
 

СТАМБЕНО ЗБРИНУТО ПЕТ ПОРОДИЦА РАСЕЉЕНИХ СА КОСОВА 
Данас, Датум : 19.12.2011, Страна : 16 

 
Бор - Захваљујући помоћи републичког Комесаријата за избеглице, повереништво 
Комесаријата за расељена лица у Бору успело је да обезбеди средства за куповину 
неколико кућа за породице расељених са Косова.  
Обезбеђено је више од четири милиона динара и ова средства уложена су за 
куповину кућа за пет породица расељених, а ови се објекти налазе на периферији 
Бора или оближњим селима. Будућим власницима кућа на свечан начин су у згради 
Општине Бор уручени купопродајни уговори, а свака од пет расељених породица на 
располагању има још 110.000 динара, новац који је Комесаријат обезбедио за адаптацију 
и поправку добијеног стамбеног објекта. 
 
 

ПАКЕТИ ИЗБЕГЛИМА 
Вечерње Новости, Датум : 19.12.2011, Страна : 5 

 
ПАРАЋИН - Двадесет избеглих и расељених породица у општини добило је од 
Комесаријата за избеглице и локалне самоуправе такозване економске пакете.  
Избегли и расељени јавили су се на расписан конкурс, а вредност пакета је између 
130.000 и 150.000 динара. У питању је углавном опрема за занатске и 
пољопривредне послове 
 
 

ШЕСТ ПУТА ВИШЕ ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА 
Преглед, Датум : 19.12.2011, Страна : 5 

 
Све више невољника из Азије и Африке преко наше територије покушава да се докопа 
богатих европских држава 
 
Пријем у једну од напуштених касарни Војске Србије која ће бити претворена у 
модеран центар за азил са 400 до 500 кревета, почеће после 1. маја 2012, најавио 
помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов 
 



2 
 

Прилив тражилаца азила у Србији ове године је повећан шест пута у односу на 
2010, а истовремено је знатно смањен број лажних азиланата из Србије у земљама 
ЕУ, изјавио је помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов. У Србији је, према 
подацима МУП-а, азил затражило око 2.700 особа, док су у земљама западне Европе до 
1. децембра азил затражиле 6.232 особе из Србије, рекао је Гергинов у интервјуу 
поводом Међународног дана миграната, који се обележава 18. децембра.  
Подсетивши да је прошле године било 17.715 такозваних лажних азиланата из 
Србије, он је навео да је овај осетан пад последица пооштрених мера контроле због 
економске кризе и процеса реадмисије. Број тражилаца азила у Србији је ове године 
изузетно повећан, јер је све више невољника из Азије и афричких земаља захваћених 
немирима који преко наше територије покушавају да се докопају богатих европских 
држава.  
„Један број њих добије потврду од МУП-а о азилу, али се никада не обрате 
Комесаријату за помоћ“, казао је он, што потврђује да је, засад, Србија у највећем броју 
случајева за њих само транзитна земља. Он је навео да тим људима држава обезбеђује 
храну, одећу и обућу и лечење, а смештени су у центрима за азил отвореног типа. 
Центар за азил у Бањи Ковиљачи са 85 кревета постоји још од шездесетих година 
прошлог века, подсетио је Гергинов, док је други отворен у јулу ове године у Боговађи 
код Лајковца и има 210 места. „Пошто је прилив тражилаца азила ове године повећан 
шест пута, ситуација тренутно није сјајна и капацитети морају бити проширени“, казао 
је помоћник српског комесара. Он је навео да је зато Републичка влада, на захтев 
Комесаријата, донела одлуку да једна од напуштених касарни Војске Србије буде 
претворена у модеран Центар за азил са 400 до 500 кревета.  
„С обзиром да је крај буџетске године и да нема довољно времена за пројектовање и 
расписивање тендера, у овај посао ћемо кренути после Нове године, а мислим да ће 
непосредно после 1. маја моћи да почне пријем у том новом центру за азиланте“, рекао 
је Гергинов. „Углавном, имаћемо један центар који ће у свему бити раван центрима за 
тражиоце азила и земљама Европске уније“, рекао је он и додао да ће центар у Бањи 
Ковиљачи, који је одлично опремљен, вероватно постати уточиште за малолетнике без 
родитељског старања и угрожене мајке с малом децом. Гергинов је указао да је 
Србија погођена и унутрашњим миграцијама и да су села на истоку државе 
практично опустела због емиграције становништа према граду. Због свега тога, 
како је објаснио, у току су припреме за трансформацију Комесаријата за избеглице 
у комесаријат, односно агенцију за миграције која ће од идуће године бринути о 
мигрантима. 
 
Антрфиле : За пет година враћено 6.000 Срба 
 
Гергинов је упозорио на то да захтеви наших грађана за политички азил неће 
проћи у земљама ЕУ, јер је Србија безбедна земља, а у прилог томе навео је случај 
више особа из Прешева у Србији и Куманова у Македонији које су по убрзаном 
поступку враћене из Норвешке. Највећи број наших држављана тражи азил у Белгији, 
Луксембургу, Шведској и Немачкој, а у последња три месеца прилив миграната у прве 
две земље је повећан, па размишљају о укидању безвизног режима.  
Гергинов је навео да је од 2006. године у Србију принудно враћено више од 6.000 
наших држављана, од тога ове године 1.673 и додао да се тачан број не зна, али је 
свакако већи, пошто има особа које се добровољно враћају да не би биле 
депортоване. У укупном броју повратника по основу реадмисије, апсолутно је највише 
Рома и особа албанске националности, рекао је Гергинов и додао да је повратак Срба 
рапидно опао након најновијих депортација из Норвешке. Међу тражиоцима азила из 
Србије, како је казао, има и избеглица, али мање него интерно расељених који чине око 
20 одсто од укупног броја враћених у земљу.  
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ГЕРГИНОВ: ОВЕ ГОДИНЕ АЗИЛ У ЕУ ЗАТРАЖИЛЕ 6.232 ОСОБЕ ИЗ СРБИЈЕ 
Политика, Датум : 19.12.2011, Страна : А10 

 
Највећи број наших држављана тражи азил у Белгији, Луксембургу, Шведској и 
Немачкој, а у последња три месеца прилив миграната у прве две земље је повећан, па 
размишљају о укидању безвизног режима, изјавио је помоћник комесара за избеглице 
Иван Гергинов. Он је упозорио на то да захтеви наших грађана за политичким азилом 
неће проћи у земљама ЕУ, јер је Србија безбедна земља, а у прилог томе навео је случај 
више особа из Прешева у Србији и Куманова у Македонији које су по убрзаном 
поступку враћене из Норвешке. 
У Србији је, према подацима МУП-а, азил затражило око 2.700 особа, док су у земљама 
западне Европе до 1. децембра азил затражиле 6.232 особе из Србије, рекао је Гергинов. 
Подсетивши да је прошле године било 17.715 такозваних лажних азиланата из Србије, 
он је навео да је овај осетан пад последица пооштрених мера контроле због економске 
кризе и процеса реадмисије. 
Гергинов је у интервјуу Танјугу, поводом Међународног дана миграната, који је 
обележен јуче, навео да је од 2006. године у Србију принудно враћено више од 6.000 
наших држављана, од тога ове године 1.673 и додао да се тачан број не зна, али је 
свакако већи, пошто има особа које се добровољно враћају да не би биле депортоване. 
У укупном броју повратника по основу реадмисије, апсолутно је највише Рома и особа 
албанске националности, рекао је Гергинов и додао да је повратак Срба рапидно опао 
након најновијих депортација из Норвешке. Међу тражиоцима азила из Србије, како је 
казао, има и избеглица, али мање него интерно расељених који чине око 20 одсто од 
укупног броја враћених у земљу. 
Дуго се сматрало да је Нови Пазар место из кога људи најчешће одлазе у земље ЕУ, али 
се испоставило да је то заправо Београд у коме највећи број принудних повратника опет 
наставља да живи, а затим Бујановац и Врање, рекао је Гергинов и додао да је мало 
познато да има и лажних азиланата из Вршца, Зрењанина... 
Прилив тражилаца азила у Србији ове године је повећан шест пута у односу на 2010, а 
истовремено је знатно смањен број лажних азиланата из Србије у земљама ЕУ. Што се 
тиче тражилаца азила у Србији, он је истакао да је њихов број ове године изузетно 
повећан, јер је све више невољника из Азије и афричких земаља захваћених немирима 
који преко наше територије покушавају да се докопају богатих европских држава. 
Центар за азил у Бањи Ковиљачи са 85 кревета постоји још од шездесетих година 
прошлог века, подсетио је Гергинов, док је други отворен у јулу ове године у Боговађи 
код Лајковца и има 210 места. Он је навео да је зато републичка влада донела одлуку да 
једна од напуштених касарни Војске Србије буде претворена у модеран Центар за азил 
са 400 до 500 кревета. „С обзиром на то да је крај буџетске године и да нема довољно 
времена за пројектовање и расписивање тендера, у овај посао ћемо кренути после Нове 
године, а мислим да ће непосредно после 1. маја моћи да почне пријем у том новом 
центру за азиланте”, рекао је Гергинов. 
 
 

ТУЖИЛАЦ: НЕМА КРИВИЦЕ 
Правда, Датум : 19.12.2011, Страна : 5 

 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДРАШКОВИЋА И ЈОВАНОВИЋА УПУЋЕНА НА 
ПРИВАТНУ ПАРНИЦУ 
 
Срби са севера Косова тужили лидере партија и ТВ Б92 због изношења неистина о 
догађајима на Јарињу 
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ЛЕПОСАВИЋ - Кривична пријава, коју су Удружење расељених лица и Партија 
ратних ветерана Србије из Лепосавића поднели Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду, против Вука Драшковића, Чедомира Јовановића и 
одговорног лица са Б92 због изношења неистина о догађајима на Јарињу 27. 
септембра упућена је на гоњење по приватној тужби. 
Како је у допису Златибору Ђорђевићу, председнику Удружења расељених лица 
општине Лепосавић, једном од потписника кривичне пријаве, навела заменик јавног 
тужиоца Ивана Дворник Михајловић: „Тужилаштво није нашло законски основ за 
покретање кривичног поступка, зато што се ради о кривичном делу за које се гоњење 
предузима по приватној тужби“. 
Златибор Ђорђевић каже да овим упућивањем на кривичну приватну тужбу држава 
Србија још једном доказује да није у стању да штити своје грађане и да правосуђе у 
Србији није независно, већ да подлеже политичким притисцима: 
Истина о догађајима на Јарињу мора да се утврди и сви који су допринели обмањивању 
јавности морају да одговарају - рекао је Ђорђевиђ, наглашавајући да је клевета изречена 
јавно на ТВ Б 92, чиме је, према његовој оцени, тужилаштво избегло да покрене 
поступак о утврђивању истине и одговорности за седам тешко рањених цивила бојевом 
муницијом 27. септембра на Јарињу, упућујући их на приватну парницу, која у нашим 
приликама траје и по више година.Срби на КиМ се неће зауставити на овоме, наћи ћемо 
начин да се истина о Јарињу сазна - закључио је Ђорђевић, додајући да очекује и 
залагање државног секретара Слободана Хомена у овом случају, после његовог позива 
„отпорашима“ да се не обраћају Стразбуру, јер ће им држава Србија исплатити штету за 
оно што су претрпели. 
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ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 19.12.2011, Страна : 17 

 
ПРОКУПЉЕ Повереништво за избегле и расељене потписало је 20 уговора о 
додели помоћи. Око 2,4 милиона обезбедио је Републички комесаријат за избеглице, 
а општина је дотирала 10 одсто. 
Помоћ је добило 17 расељених са Космета и троје из Хрватске. Реч је о машинама за 
пољопривреду и опреми за занатске делатности. Вредност донација је око 150.000 
динара каже Гордана Јановић, повереник за расељене. 
 
 

ПАКЕТИ ОПРЕМЕ ВРЕДНИ И ДО 150.000 ДИНАРА 
Пресс, Датум : 20.12.2011, Страна : 17 

 
Помоћ У Параћину 20 породица избеглих и расељених почиње свој бизнис 
 
ПАРАЋИН - Двадесет избеглих и расељених породица које живе на територији 
општине Параћин, а које су по расписаном конкурсу добиле „доходовне пакете“, од 
јуче могу да преузму своју опрему. 
У питању су материјал и опрема за унапређење пољопривредне производње и занатске 
делатности, чиме се избегли и расељени овде махом баве. 
Уговоре о преузимању пакета они су са председником општине Сашом Пауновићем 
потписали у петак. Пре тога спроведена је јавна набавка за куповину пластеника, 
моторних тестера и разне друге опреме за грађевинске радове, што су избегли највише 
тражили. 
Комесаријат за избеглице и параћинска општина за ове сврхе обезбедили су три милиона 
динара, што је појединачно од 130.000 до 150.000 динара. Ово је други пут да се ове 
године за то обезбеђују паре како би се ова категорија становништва подстакла да 
започне и развије сопствени посао. 
Тако је Дражен Медић тражио и добио пластеник за производњу раног воћа и поврћа, 
док је Ђорђе Рајковић добио ручни циркулар, мешалицу, брусилицу и још неке апарате 
за грађевинарство. 
Сви добитници „пакета“ до петка ће преузети тражену опрему. 
 
 

ВЛАДА ЋЕ УХЛЕБИТИ ЈОШ 2.232 ЧИНОВНИКА! 
Ало!, Датум : 20.12.2011, Страна : 4 

 
БУЏЕТ КРИЗНИ, БУЏЕТ КРИЗНИ, МЕРЕ РАСИПНИЧКЕ МЕРЕ РАСИПНИЧКЕ 
 
Влада Србије одлучила је да у изборној години државну управу увећа за још 2.232 
нова чиновника, колико је планирано предлогом буџета за 2012. годину!  
Колико је тим Мирка Цветковића до сада био штедљив казује податак да је поред 
реконструкције и укидања седам министарских ресора, бирократски апарат смањен за 
тек 28 чиновника! 
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Наиме, иако се премијер никад није изјаснио о ефектима рационализације и 
реконструкције владе, то се више него јасно назире из упоредног прегледа предлога 
буџета за 2011. и 2012. годину. Тако је 2010. годину државни апарат завршио са 266.699 
запослених, али је планираним бужетом за ову годину тај број требало да буде смањен за 
735 извршилаца. Уместо тога је, и поред реконструкције, државну службу напустило тек 
28 људи, тако да су у државној каси за 2012. годину планиране плате за 268.903 
запослена. 
Међу њима ће бити и 2.232 новозапослена који ће следеће године добити посао у 
Министратву унутрашњих послова (2.000), Комесаријату за избеглице (11) и 
социјалној заштити (221). Укупни буџет за зараде запосленима планиран је на око 173 
милијарде динара, што је за 7,7 одсто више у односу на плате које ће им бити исплаћене 
у овој години. 
Поред тога је за награде и бонусе чиновника у 2012. години планирано додатних 1,59 
милијарди динара, а за службена путовања чак 3,69 милијарди, односно 5,5 одсто више 
него ове године. Ипак, представљајући предлог буџета, Душан Никезић, државни 
секретар Министарства фи нансија, рекао је да је буџет „реалан, рационалан, штедљив и 
да садржи економски антикризни пакет“ за наредну годину. За Драгована Милићевића, 
члана Удружења фи нансијских аналитичара Србије, овакав предлог буџета је јасан знак 
да је држава одустала од планираних реформи. 
 - Свима је јасно да је ово партократска држава, па према томе не чуди што у изборној 
години, и поред вишка запослених, влада обећава повећање плата и нова запошљавања 
уместо спровођење реформе јавног сектора. Поред овакве неодговорне власти, не треба 
се изненадити ако се оснују још неке нове „агенције“ које нису планиране буџетом - 
изјавио је Милићевић за „Ало!“. 
 
Антрфиле : Медијима 368 милиона 
Предлогом буџета за 2012. предвиђене су субвенције за медије у износу од 368 милиона 
динара, које ће добити агенција Тањуг, НИЈП “Панорама”, СЈУ “Југословенски преглед” 
и СЈУ Радио Југославија. Укупне државне субвенције износиће 62,3 милијарде динара, 
од чега је пољопривреди намењено 19,94 милијарде, “Железницама Србије” 12,96 
милијарди, “Путевима Србије” 8,8 милијарди, привреди 2,79 милијарди, а туризму 2,69 
милијарди динара. 
 
 

ДУБРОВНИК НА МЕТИ 
Данас, Датум : 20.12.2011, Страна : 23 

 
Савет безбедности Уједињених нација крајем септембра уводи ембарго на извоз оружја 
у Југославију. У Југославији је у то време било 225.000 регистрованих избеглица.  
 
У Србији се редовно одржавају културно-забавне манифестације и спортска такмичења. 
На избору за Мис Југославије победила је Славица Трипуновић из Борова Села. 
Упркос жестокој полицијској репресији, на референдум за суверену и независну државу 
Косово изашло је око 870.000 бирача. Само 12 њих гласало је против. 
Кадијевићево министарство издаје наредбу да се из касарни уклоне слике Јосипа Броза 
Тита. Који дан касније, 1. октобра, Штаб Врховне команде упозорава власт у Хрватској: 
„За сваки нападнути и освојени објекат Југословенске народне армије биће одмах 
уништен по један објекат од виталног значаја за Републику Хрватску. За сваки 
нападнути и освојени гарнизон биће уништени витални објекти града у коме се гарнизон 
налази. То је истовремено упозорење цивилном становништву да се благовремено 
повуче из тих насељених места“. 
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Јанез Дрновшек престао је да долази на седнице Председништва. Стјепан Месић сазива 
седнице на Брионима, на које нико не долази. Богић Богићевић и Васил Тупурковски 
одбијају да дођу на састанке које сазива потпредседник Костић.  
У таквим околностима преостала четворица – Бранко и Југослав Костић, Борисав Јовић 
и Сејдо Бајрамовић – доносе одлуку да Председништво СФРЈ прелази на рад у условима 
непосредне ратне опасности и преузима на себе одређене ингеренције  
Скупштине. Многи сматрају да је извршен преврат, на захтев Слободана Милошевића и 
уз сагласност војног врха. Више не важи оно што је Милошевић, готово као заклетву, 
саопштио 16. марта: „Председништво СФРЈ са четири члана ни по којим правним, 
цивилним и било којим другим нормама за Србију не постоји“. 
Европска заједница сматра да четворка није овлашћена да одлучује у име Југославије. 
Председништво Босне и Херцеговине и руководство Македоније саопштавају да не 
признају одлуке четворочланог Председништва. Независни медији превратнике називају 
Потпредседништвом или Полупредседништвом. На новинарско питање да ли би биле 
легалне одлуке друге четворице чланова Председништва неизбежни Будимир Кошутић 
одговара – Не би биле! 
У недељу 6. октобра авиони Ратног ваздухопловства обавили су више од сто борбених 
летова широм Хрватске. Војска и црногорски резервисти освајају аеродром Ћилипи и 
цинично поручују грађанима Дубровника: „Желимо да сачувамо ваше животе, имовину 
и културно-историјске објекте. Помозите да се мир врати у Дубровник и околину. 
Пружите отпор усташама и плаћеницима. Сарађујте са ЈНА у заједничкој борби. 
Сачувајте Дубровник“. Драгутин Зеленовић пише: „Ради спасавања Дубровника од 
разарања и заштите цивилног становништва, Влада Републике Србије предлаже да се из 
града повуку све паравојне формације Хрватске, да се онемогуће страни плаћеници да 
униште овај историјски град и да се град претвори у зону у којој није дозвољено 
присуство ма каквих оружаних формација“.  
Центар за антиратну акцију од 6. до 10. октобра у београдском позоришту „Душко 
Радовић“ организује јавни притисак захтевајући успостављање цивилне власти над ЈНА. 
Режим не обраћа пажњу на такве захтеве. 
Пошто је 8. октобра истекло сто дана од Брионске декларације, а политичко решење није 
нађено, међународна заједница више не обавезује Словенију и Хрватску да одлажу 
потпуно осамостаљење, односно раскид државно-правних односа с републикама и 
покрајинама које су чиниле Југославију.  
Пред бензинским пумпама данима стоје дугачки редови, јер се – ако има горива – може 
купити највише 15 литара. Десеткован је градски и међуградски превоз.  
Отказана је већина ђачких екскурзија. На путевима Бачке и Срема има више војних него 
цивилних возила. То има и добру страну: официри и војници радо продају гориво. 
Искључиво за марке, наравно. На сваком кораку могу се срести војници, резервисти и 
полууниформисана наоружана лица. Ноћне пуцњаве постају уобичајена појава. У 
бачким градовима и селима дуж Дунава, од Бездана до Бачке Паланке, даноноћно се чује 
тутњава с друге стране реке, коју непрестано прелећу војни авиони и хеликоптери. 
На снази је Кривични закон СФРЈ у условима ратне опасности. У њему стоји: „Они који 
се без оправданог разлога не одазову ма регрутовање, ради саопштења ратног распореда 
или пријема опружја, на служење војног рока, војну вежбу или другу војну службу 
казниће се од једне до десет година затвора. Онај ко је избегао појединачни или општи 
позив на ове обавезе или ко ради избегавања напусти земљу или остане у иностранству, 
казниће се најмање пет година затвора или смртном казном“. 
Упркос таквим претњама, само једног дана, 1. октобра, с ратишта код Бршадина вратило 
се 400 резервиста из Ваљева. Положаје је напустило 180 резервиста из Лесковца. Из 
Босанске Градишке вратило се 350 Смедереваца. Положаје је напустило и 130 
Крушевљана те велика група мобилисаних Шапчана. Сви се жале на опште расуло, лошу 
храну, неодговарајуће оружје, неповезаност између различитих нивоа командовања... 
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Наставља се 
 
Антрфиле : Михал Рамач: Било је то 1991.   (22) 
Михал Рамач (1951), новинар, књижевник и преводилац, објавио је шест збирки песама 
и три књиге политичких есеја. Био је главни и одговорни уредник дневних листова Наша 
Борба, Војводина и Данас. Ради у Радио-телевизији Војводине. Према тексту који 
објављујемо као фељтон снимљена је серија „Било је то 1991“ у шест епизода. Емитује 
се средом на Првом програму РТВ у 20 сати. Режију серије потписује Нада 
Белегишанин. 
 
 



 

 

PRESS CLIPPING 

Среда 21.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 
 

РАСЕЉЕНИМА ПЕТ СТАНОВА 
Блиц – Србија, Датум : 21.12.2011, Страна : 5 

 
БОР - У оквиру пројекта који се односи на куповину куће са окућницом пет 
интерно расељених породица са Космета је решило стамбено питање. Њима су 
уручени купопродајни уговори у згради локалне самоуправе.  
Повереништво Комесеријата за расељена лица у Бору уз помоћ републичког 
комесаријата у ове сврхе обезбедило је око 3,8 милиона динара. 
 
 

ДС ПОДРЖАВА ПРЕДЛОГ ПУПС 
Правда, Датум : 21.12.2011, Страна : 3 

 
ЂИЛАС И КРКОБАБИЋ РАЗГОВАРАЛИ О ЗАКОНУ ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА 
 
БЕОГРАД - Демократска странка подржаће доношење закона о социјалном 
предузетништву, који је предложила Партија уједињених пензионера Србије, 
рекао је Драган Ђилас, заменик председника ДС-а. 
Како су рекли у ПУПС-у, тај закон су предложили у циљу стварања могућности за 
што брже, једноставније и јефтиније запошљавање оних који припадају 
најрањивијим друштвеним групама, међу којима су особе с инвалидитетом, 
избегла и расељена лица, лица изнад 50 година старости и нискоквалификовани 
радници. 
Ђилас, који је предлог закона представио заједно са Миланом Кркобабићем, 
потпредседником ПУПС-а, рекао је да би такав закон требало да подрже и друге 
странке, јер помаже да они којима је најтеже имају сталан извор прихода. Он је додао 
да социјална заштита, ако негде функционише, финкционише у Београду, али да њеним 
корисницима није важно само да добију помоћ, већ и да се осете корисним, што је 
намера овог закона. Према Кркобабићевим речима, циљ закона је да се помогне да 
корисници неких врста социјалне помоћи дођу до трајног извора финансирања, тако 
што ће бити стимулисан „трећи сектор привређивања“. 
Мере којима ће се омогућити да такве особе зараде своју плату су смањење ПДВ-а, 
смањење пореза и доприноса, као и позитивна дискриминација. Биће стимулисани 
различити облици пословања, као што су предузећа, асоцијација и задруга, и то ће 
показати шта је социјално предузетништво - казао је Кркобабић. 
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Четвртак 22.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ОГРЕВ ЗА 28 ПОРОДИЦА 
Дневник, Датум : 22.12.2011, Страна : 12 

 
ВРБАС:  Према конкурсу који је расписао Комесеријат за избеглице општине 
Врбас за 28 породица са територије ове општине обезбеђен је огрев за зиму. Право 
да учествују на овом конкурсу имале су породице избеглих и интерно расељених лица 
које тренутно бораве на територији врбаске општине. 
- На конкурс се пријавило 28 породица и увидом у документацију Комисија је 
констатовала да сви пријавлељени кандидати испуњавају услове тако да смо донели 
одлуку да све породице које су конкурисале добију помоћ у огреву. Од тих 28 
породица, 13 породица су расељена лица са Косова и Метохије, док су 15 породица 
избегла и прогнана лица са простора бивше Југославије – рекла је председница 
Комисије за избегла и расељена лица у општини Врбас Радмила Мусић и најавила да ће 
за време новогодишњих празника свим породицама бити испоручено на кућну 
адресу по 2,5 кубика огревног дрвета. 
 
 

ИЗМЕШТАЊЕ ЦЕНТРА ИЗВЕСНО 
Преглед, Датум : 22.12.2011, Страна : 5 

 
Вуловић: Проблем имиграната у Бањи Ковиљачи се постепено решава 
 
Почетком новембра родитељи ученика у овом месту неколико дана нису пуштали децу 
у школу тврдећи да им је угрожена безбедност због све већег броја придошлица 
 
Бања Ковиљача 
Председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, које се бави решавањем проблема 
илегалних имиграната, Владимир Вуловић, изразио је јуче очекивање да ће убрзо бити 
измештен Центар за азил из Бање Ковиљаче.  
„Проблем имиграната у Бањи Ковиљачи се постепено решава, краткорочне мере 
на њиховом измештању дају резултате. Очекујем да у кратком временском року 
буде измештен и Центар за азил из Бање Ковиљаче“, рекао је Вуловић.  
Он је навео да је измештање тог центра, што је као дугорочну меру одобрила Влада 
Србије, једино право решење проблема, јер ће Бања Ковиљача тако поново почети да се 
туристички развија.  
„У наредним данима разговараћемо са представницима комесаријата и 
(министром за рад и социјална питања Расимом Љајићем), како бисмо утврдили 
динамику измештања имиграната. Очекујемо да се у разумном временском 
периоду оспособи нова локација за центар, а да се постојећи пренаменује“, казао је 
Вуловић. Он је, међутим, рекао да изјава извршног директора невладине организације 
„Центар за заштиту и помоћ тражилаца азила“ Радоша Ђуровића да је број имиграната 
„пренадуван и да ниједан од инцидената који се приписују имигрантима није доказан 
нити процесуиран“, доприносе поновном стварању непотребних тензија у Бањи 
Ковиљачи.  
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„У ситуацији када смо на добром путу да са министром Љајићем и његовим акционим 
тимом решимо вишемесечни проблем лажних азиланата, оваква изјава само поново 
може изазвати револт грађана. Не знамо како се дошло до броја од 60 илегалних 
имиграната. Има их свакако неколико пута више“, казао је Вуловић.  
Он је оповргао и оцену Ђуровића да ти људи нису процесуирани, наводећи да је 
нападач на британску држављанку оптужен.  
„Задовољни смо одлуком Владе о измештању Центра за азил из Бање Ковиљаче, 
као и активношћу полиције и инспекцијских служби и верујемо да проблем са 
имигрантима неће још дуго трајати, а да ће у новом центру ти људи живети у 
много хуманијим и адекватнијим условима“, закључио је Вуловић.  Почетком 
новембра родитељи ученика у Бањи Ковиљачи неколико дана нису пуштали децу у 
школу тврдећи да им је угрожена безбедност због све већег броја имиграната.  
Бојкот је завршен након седам дана када је Влада Србије основала комисију за решење 
проблема великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи, на чијем је челу министар рада и 
социјалне политике Расим Љајић.  
Према подацима локалне полиције, почетком новембра, ван Центра за азил у Бањи 
Ковиљачи који има 80 места, боравило је више од 2.500 странаца из Африке и Азије.  
 

 
НЕЋЕМО НАПУСТИТИ СЕВЕР 

Вечерње Новости, Датум : 22.12.2011, Страна : 2 
 
 
ГОРАН БОГДАНОВИЋ, МИНИСТАР ЗА КиМ 
 
О ЗАХТЕВИМА ЗА УКИДАЊЕ СРПСКИХ ИНСТИТУЦИЈА НА КОСОВУ, ПУТУ КА 
ЕУ, ПОЗИВИМА ЗА ОСТАВКУ 
 
* Наше институције нису паралелне, већ једине, зато нема повлачења 
* Одустајање од Резолуције 1244 близу је признавања независности 
* Настављамо техничке преговоре, али тражимо дијалог о статусу 
 
СРБИЈА није оставила нити ће оставити своје грађане на Косову на цедилу. 
Захтеви да се Србија повуче из институција на северу Покрајине, које нису 
паралелне, већ једине, за Владу су неприхватљиви. У складу са Уставом, имамо 
обавезу да својим грађанима пружимо одговарајуће услуге у здравству, школству, 
социјалним давањима... Тамо где су остале српске институције, опстали су и Срби. 
Ове јасне поруке још једном је послао, у интервјуу за ”Новости”, министар за КиМ 
Горан Богдановић. 
- Ревидирање досадашње политике, на начин који се намеће са стране, значио би и 
одустајање од одређених принципа зацртаних у Уставу и Резолуцији 1244.  
Истовремено, избори су у демократији најбољи начин да се једна политика тестира и 
оцени. 
- Како онда ”откочити” решавање косовског проблема и европске интеграције, када 
званични Београд понавља да наше политичке координате остају Устав и Резолуција, а 
тражи се њихово кршење? 
- Начин на који један битан део међунардне заједнице представља појам ”откочити”, 
заправо подразумева само наше попуштање у решавању косовског проблема. Некима је 
привлачно да Србија и даље буде дежурни кривац. Не можемо одустати од Резолуције 
1244, јер она је једини релевантни међународни акт који гарантује безбедност, заштиту 
људи и српског културног и историјског наслеђа, обавезује на повратак расељених. 
Истовремено, то је и документ из којег могу да проистекну будућа решења. Кочница 
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није у рукама Београда. Ако неко сматра да ће Београд дизањем руку од Косова 
откочити процес, тај у потпуности греши. 
- Није ли инсистирање на одустајању од Резолуције заправо захтев за признавање 
Косова већ у овој фази интеграција? 
- Лично сам близу таквог тумачења. Одустајање од Резолуције, а да претходно није 
постигнут компромис, представља стварање преседана да су једнострани потези 
легитиман начин мењања међународног права и поретка. 
- Председник државе и Влада позвали су грађане да повуку барикаде. Хоће ли вас 
послушати? 
- Државно руководство је јасно упутило поруку да се барикаде уклоне, и то се мора 
урадити без икаквог одугловачења, јер су барикаде испуниле своју сврху и оствариле 
циљ. 
- Срби са Косова оптужују Београд да на овај начин диже руке од њих? 
- Не може се с једне стране заклињати у државу а са друге не спроводити њене одлуке. 
Сада, када је елиминисана могућност да се криза на северу КиМ претвори у 
неконтролисану ескалацију насиља, из које би косметски Срби изашли као губитници, 
барикаде су контрапродуктивне. Процес уклањања барикада, који је почео, мора да се 
заврши што пре, без одлагања и тражења изговора. 
- Има ли истине у тврдњама дела међународне јавности да протесте Срба на северу 
КиМ организују и воде криминалци? 
- Незадовољство и отпор народа намерама да се ставе под власт Приштине не сме се 
поистовећивати с криминалним елементима, којих има мање-више свуда.  
Истовремено, поједини међународни кругови су свесни да су власти у Приштини у 
великој мери огрезле у криминалу. То је класична замена теза - да се легитимна 
одбрана Срба са севера од насилних покушаја Приштине да мења реално стање на 
терену дискредитује. Криминала на северу има, али он у поређењу са оним јужно од 
Ибра личи на лаку прехладу. 
- Које ћете конкретне потезе вући у наредном периоду? 
- Наставићемо дијалог о техничким питањима, са перспективом да се у одређеном 
моменту он подигне на виши ниво и да се расправља о политичком, односно о 
статусном питању. С друге стране, и даље ћемо спроводити реформске процесе у вези 
са евроинтеграцијама.  
- Хоће ли Влада на време усвојити све потребне уредбе, како би се започело са 
интегрисаним управљањем прелазима до 26. децембра? 
- Заправо, 26. децембар је датум од када треба да се почне са применом аранжмана 
везаних за слободу кретања. Интегрисано управљање административним прелазима је 
процес на коме ће се радити у наредном периоду. То је концепт који ни развијене земље 
ЕУ, неоптерећене политиком, нису могле да имплементирају преко ноћи. Што се тиче 
Владе, она ће на време усвојити све постигнуте споразуме у Бриселу. 
- Очекујете ли да Србија у марту добије статус кандидата за ЕУ? 
- Довољно је да једна земља каже ”не”, а 26 да кажу ”да” и да Србија не добије статус 
кандидата. Не бих да лицитирам, радије бих био песимиста, који ће да погреши. 
- Да ли сте и ви, попут потпредседника Божидара Ђелића, размишљали да поднесете 
оставку? 
- Ђелић је испунио дату реч и његова оставка је принципијелан, одговаран и високо 
моралан чин, који поштујем. Подношење оставке у овом деликатном тренутку би било 
бежање од одговорности. Од аргументоване критике никада нисам зазирао, већ сам је 
увек прижељкивао, јер она доприноси проналежању бољих решења. За мене Космет 
није најскупља реч или степеница у каријери, већ завичај у коме живимо моја породица 
и ја. 
 
Антрфиле : ТРАЖИМО ОДРЖИВО РЕШЕЊЕ 
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- Председник Тадић изнео је идеју о двојном суверенитету за Косово. Је ли могуће 
повести нове преговоре? 
- Неће бити једноставно, пошто је битном делу међународне заједнице очигледно 
најлакше да поступа по стереотипима. Због тога морамо наставити да будемо 
конструктивни и да имамо иницијативу, предлажемо решења која воде ка компромису 
и заштити наших националних интереса. Прво треба доћи до функционалног и 
одрживог решења. 
 
НЕ БОЈКОТУЈЕМ СКУПШТИНУ 
 
- Борислава Стефановића и вас опозиција критикује због бојкота скупштинског Одбора 
за КиМ, којем сте дужни да подносите извештаје. 
- Како да дискутујемо о нечему што Влада, чији сам члан, није ни разматрала и о чему 
није ни заузела став, нити донела одлуку. Чим Влада усвоји извештај, отићи ћу на 
седницу Одбора да образложим став и одлуку Владе и да одговорим на свако питање. 
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КЉУЧЕВИ СРЕЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ ЉУДЕ 
Политика, Датум : 23.12.2011, Страна : А14 

 
Десет породица избеглих и расељених људи радовало се јуче у свечаној, Мозаик 
сали Скупштине града Крушевца. Градоначелник Драган Јовановић и 
директорка Центра за социјални рад Слађана Чабрић уручили су им кључеве од 
новоизграђених станова. Градоначелник им је пожелео срећу поводом наступајућих 
новогодишњих и божићних празника, а директорка Центра за социјални рад да имају 
среће у проналажењу посла и трајном решавању свог социјалног статуса.  
У новим становима живеће осам породица избеглих и расељених лица и две социјално 
угрожене породице, и то под повлашћеним условима, плаћајући само комуналне 
услуге, воду и струју, на неограничени период, али без права откупа. Станови су 
изграђени средствима ИПА фонда Европске уније (180.000 евра) и града Крушевца 
(2.000.000 динара). 
 
 
 
 

ПРАЗНИЦИ ПОД СВОЈИМ КРОВОМ 
Вечерње Новости, Датум : 23.12.2011, Страна : 25 

 
ДЕСЕТ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ, АЛИ И СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ, ДОБИЛО КЉУЧЕВЕ 
 
КРУШЕВАЦ - Кључевима и решењима за усељење у социјалне станове, градоначелник 
Драган Јовановић и директорка Центра за социјални рад, Слађана Чабрић, јуче су 
обрадовали осам породица избеглих и расељених, те два социјално угрожена 
домаћинства из града на Расини. 
Захваљујући претприступним фондовима ЕУ, из којих је у згаду у Улици Бране 
Јанковића уложено 180.000 евра - уз два милиона, колико је град издвојио за 
комуналну инфраструктуру и планску документацију - дојучерашњи бескућници, 
уместо по подстанарским собицама и колективним центрима, новогодишње и 
божићне празнике дочекаће у властитом дому. 
Истичући да је Крушевац, међу првима, препознао потребе социјалне станоградње, 
Радмило Дедовић - испред Комесаријата Србије, који је унесрећене помогао 
грађевинским материјалом, вредним 6,5 милиона динара - подсетио је на више од 4.000 
избеглих и расељених у 1996, као и на чињеницу да је, деценију касније, на употребу 
била предата прва зграда са 40, а лане и друга, са десет станова. 
У име породица којима се осмехнула срећа, захвалила је грађевински инжењер без 
посла Марија Стошић, самохрана мајка двојице синова, 2000. избегла из Приштине. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ ПИШУ МИЛАНОВИЋУ 
Блиц, Датум : 23.12.2011, Страна : 5 

 
БЕОГРАД 
Коалиција удружења избеглица предаће данас писмо у Амбасади Хрватске у Београду 
за председника хрватске владе Зорана Милановића.  
Апелује се да Милановић подржи иницијативу да се отвори дијалог између Србије 
и Хрватске о повратку имовине и права избеглим и прогнаним Србима и 
грађанима Србије који су оштећени у имовинским и другим правима у Хрватској. 
 
 

ПОЗИВ ОПШТИНАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА 
Данас – Санџак, Датум : 23.12.2011, Страна : 6 

 
 
Нови конкурс Националне службе за запошљавање  
 
Нова Варош - Национална служба запошљавања упутила је локалним 
самоуправама јавни позив за учешће у суфинансирању програма у оквиру мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину.  
Према критеријумима НСЗ, захтев за учешће могу поднети оне општине које у оквиру 
локалног акционог плана запошљавања обезбеђују више од половине средстава 
потребних за финансирање одређених програма или мере активне политике, а да су пре 
тога испуниле неопходне услове, као што су: да градска управа има формиран локални 
савет за запошљавање, акциони план за наредну годину, опредељено више од половине 
средстава за финансирање пројеката, као и усклађене мере акционог плана 
запошљавања са циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада. За 
неразвијена подручја, у које спада и нововарошка општина, предвиђено је и да ресорни 
министар може евентуално да одобри учешће у финансирању и у случају када је 
локална самоуправа обезбедила и мање од половине средстава.  
На овом конкурсу приоритет ће имати управо неразвијене општине, а предност 
они програми запошљавања који укључују Роме, повратнике по споразуму о 
реадмисији, кориснике новчане социјалне помоћи и младе без квалификација.  
Из НСЗ поручују и да ће током наредне године бити уврштени програми субвенције за 
самозапошљавање и субвенције послодавцима за новоотворена радна места, и сви ови 
програми биће финансирани у складу са Националним акционим планом запошљавања 
за 2012. годину. Рок за подношење захтева по овом најновијем конкурсу за локалне 
самоуправе је 31. јануар 2012. године.  
 - Захваљујући измени Закона о финансирању локалних самоупава, током наредне 
године буџет наше општине имаће на располагању око 120 милиона динара више него 
до сада. Део ових средстава сигурно ће бити опредељен за локални акциони план 
запошљавања, а средства ће највероватније бити искоришћена за реализацију пројекта 
„Приправници 2012.“ , захваљујући коме је ове године до посла на одређено време 
дошло 30 младих Нововарошана - каже Предраг Шапоњић, председник Локалног 
акционог плана запошљавања.  
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 24.12.2011, Страна : 2 

 
КРАГУЈЕВАЦ - Захваљујући средствима које је обезбедио Комесаријат за избеглице, 
четири породице расељене са Косова и Метохије, које од 1999. године живе у 
Крагујевцу, добиле су куће са окућницом у селима Кутлово, Теферич, Доња Сабанта и 
Кутлово. За откуп домаћинстава уложено је 3,52 милиона динара, а у тај износ 
урачунати су и грантови у висини од 110.000 динара како би нови станари адаптирали и 
прилагодили куће према својим потребама. 
До сада је у Крагујевцу стамбено збринуто 120 породица, а захваљујући донаторима и 
подршци Комесаријата за избеглице откупљено је 18 сеоских домаћинстава. 
 
 

ОГРЕВ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 24.12.2011, Страна : 18 

 
ВРБАС - Комесаријат за избеглице, у сарадњи са општином Врбас, обезбедио је за 
28 породица једнократну помоћ у огреву. Све породице које су се јавиле на 
конкурс, испуњавале су услове и наредних дана добиће на кућне адресе по 2,5 
метара дрва. Међу овим породицама је и 13 фамилија, расељених са Космета. 
 
 

ОБИШЛИ ДОМОВЕ 
Правда, Датум : 24.12.2011, Страна : 4 

 
ЂАКОВИЦА - На иницијативу Савеза удружења расељених у Црној Гори и 
Завичајног удружења Ђаковичана организована је прва „Иди - види“ посета, у 
којој су прогнани ђаковички Срби обишли своју имовину.  
У саопштењу достављеном КИМ радију каже се да су, поред имовине у центру града, у 
Српској улици и насељу Пискоти, ђаковички расељеници, који од 1999. године живе у 
Црној Гори, обишли и манастир Успења Пресвете Богородице, који је недавно 
обновљен, пошто је претходно спаљен у мартовском погрому 2004. године. 
 
 

ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ ПРИЈЕМ КОД МИЛАНОВИЋА 
Политика, Датум : 24.12.2011, Страна : А8 

 
Представници избегличких удружења предали су јуче у амбасади Хрватске у 
Београду отворено писмо за новог председника владе Зорана Милановића. 
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица, који је у хрватском 
дипломатском представништву уручио писмо, каже да су их примили коректно и 
рекли да ће њихов апел предати Милановићу. 
– Претходна хрватска влада је тај дијалог одбијала и реалне проблеме стотина хиљада 
грађана држала под тепихом. Очекујемо да ће господин Милановић подржати нашу 
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иницијативу, која је у интересу не само избеглих и прогнаних, већ и саме Хрватске, као 
и јачања добросуседских односа са Србијом – објашњава Линта. 
У писму избегличких удружења тражи се суштински напредак на успостављању истих 
стандарда у суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица.  
Темељ дијалога, како се наводи, треба да буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у 
коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су 
имали 31. децембра 1990. године. 
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ДСС: ИЗМЕНИТИ ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА 
Политика, Датум : 26.12.2011, Страна : А5 

 
Демократска странка Србије (ДСС) ће у наредних неколико недеља иницирати 
измене Закона о избеглицама, пошто је тај закон прошле године измењен на штету 
избеглица, изјавила је јуче члан Председништва ДСС-а Санда Рашковић-Ивић.  
Како је пренео Танјуг, према важећим законским прописима, од избеглица се 
тражи да, уколико желе да стекну право својине над кућама које су саградили уз 
помоћ донација, као и општина на чијој су се територији нашли после прогона, 
практично откупе те куће како би постали њихови власници.  
То у суштини значи да се од избеглица тражи „да плате држави донације 
међународних организација, донације општина и сопствени рад”, истакла је Санда 
Рашковић-Ивић. Она тврди да је то решење и правно сумњиво пошто је, како наводи, 
„одлуком власти, Србија постала једина земља у којој се поклон, односно донација 
наплаћује”.  
У саопштењу се подсећа да је један број људи који су избегли у Србију добио од разних 
хуманитарних организација пакете, у виду грађевинског материјала, а општине су 
донирале инфраструктуру и земљиште како би и ти људи коначно добили свој кров над 
главом. Закон им је, пре него што је измењен, омогућавао да протоком десет година 
успоставе право да на тим објектима заснују власништво. 
 
 

ТРАЖЕ РЕШЕЊЕ ОД МИЛАНОВИЋА 
Курир, Датум : 25.12.2011, Страна : 6 

 
Удружења избеглица 
НОВИ САД - Избегличка удружења Центар за комуникацију „Правда“ и 
Регионални одбор за помоћ избеглицама Војводине апеловала су на премијера 
Хрватске Зорана Милановића да учини све да реши избегличке проблеме који 
оптерећују односе две земље. Та удружења су у саопштењу за јавност од Милановића 
затражила да реши проблем „закинутих“ имовинских и статусних права Срба који су 
прогнани из Хрватске. 
 
 

СТАН ДАЛЕКО ОД ДОМА 
Вечерње Новости, Датум : 26.12.2011, Страна : 39 

 
МУКЕ САМОХРАНЕ МАЈКЕ МИЛИЈАНЕ РАДУНОВИЋ (50), КОЈА ЈЕ СА КОСОВА 
ДОШЛА У ГРАД КРАЈ МОРАВЕ 
 
Није уважено да породица ради и живи у Чачку 
Од како јој је супруг Мирко у 36. години, као припадник полиције, погинуо у сукобу са 
шиптарским терористима на Косову, Милијана Радуновић (50) се са сином и ћерком 
пре пуних 11 година обрела у Чачку. 
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Све то време живели су као подстанари, а за стан, који додељује МУП породицама 
погинулих или рањених полицајаца, конкурисала је пре шест година. Недавно је 
објављена ранг-листа. По њој, Милијана није добила свој дом у Чачку, где су се 
додељивала два стана за које су и конкурисале две породице из града на Морави. 
- Стан у Чачку добила је једна породица која живи у Косовској Митровици, а нама, који 
смо овде већ пустили корене, понудили су станове у градовима у којима никада нисмо 
ни били - рекла нам је Милијана.  
- Не знам по ком је то правилнику одлучивала стамбена комисија. Како то они сада 
мисле да ми напустимо посао, да напустимо све оно што смо стекли претходну 
деценију у овом граду и да се преселимо у други град? 
Милијана наводи да коначну одлуку комисије још није добила, али да ће она ових дана 
писати министру унутрашњих послова Ивици Дачићу, како би јој помогао у решавању 
овог проблема. 
- Преживела сам пакао. Једва сам се навикла овде на нови живот. Министарство 
унутрашњих послова ми је изашло у сусрет и запослили су ме, а сада, према одлуци 
стамбене комисије, ја треба да се преселим и да напустим све - пожалила нам се 
Милијана. 
Она наводи да је проблем настао када су се приликом конкурисања породице изјасниле 
у ком граду би желеле да наставе живот и да ту добију кров над главом. 
- Породица из Косовске Митровице је испред нас на ранг-листи, тако да стан у Чачку 
аутоматски иде њима. Комисија приликом одлучивања није узимала у обзир то што ми 
живимо овде и што смо овде нашли ухлебљење, а неко други никад није ни крочио у 
овај град - закључује ова самохрана мајка. 
 
Антрфиле : УДАЉЕНИ ГРАДОВИ 
Стамбена комисија МУП, како нам је рекла Милијана, понудила јој је стан у Врању, 
Зајечару или Шиду, иако је она запослена у чачанској полицијској управи, где јој и 
ћерка од пре три године ради. 
 
 

РАСЕЉЕНИ ПОСЕТИЛИ ЂАКОВИЦУ 
Блиц, Датум : 25.12.2011, Страна : 27 

 
Прогнани Срби који живе у Црној Гори обишли своју имовину 
 
На иницијативу Савеза удружења расељених у Црној Гори и Завичајног удружења 
Ђаковичана, организована је прва „Иди види“ посета у којој су прогнани 
ђаковички Срби обишли своју имовину. 
Поред имовине у центру града, у Српској улици и насељу Пискоти, ђаковички 
расељеници који од 1999. године живе у Црној Гори обишли су и манастир Успења 
Пресвете Богородице, који је недавно обновљен пошто је претходно спаљен у 
мартовском погрому 2004. године. 
Боравили су и на састанку са представницима привремених локалних институција у 
згради Општине Ђаковица, где су затражили повраћај имовинских и станарских права 
која су имали до прогона са Косова и Метохије. 
У порти манастира који су обишли, прогнани Ђаковичани посетили су и четири 
преостале српске старице које овде живе под заштитом полиције и једини су 
становници Ђаковице српске националности. 
Међу њима и две монахиње. Своју имовину, која је махом узурпирана или уништена, 
обишли су Драгољуб Перковић, Видо Ђиновић, Живко Вуксановић, Марко Дедић, 
Светлана Чекрлић, Малина Андрић и Миленко Јовановић, иначе председник Савеза 
удружења расељених у Црној Гори који је и предводио групу ђаковичких расељеника. 
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Ова посета је утолико значајнија за ђаковичке Србе јер је прва те врсте за минулих 
дванаест и по година откако су у прогонству. 
До сада су ђаковички расељеници имали прилику да кроз свој град прођу искључиво 
приликом организовања посете гробљима за задушнице, када би и поред полицијске 
пратње редовно бивали каменовани од стране локалних Албанаца - кажу организатори 
ове посете. 
Пре посете имовини у свом граду, расељеници из Ђаковице обишли су манастир 
Високи Дечани, у коме су и преспавали. Посета је протекла без инцидената, а 
организовали су је канцеларија УНХЦР-а и Дански савет за избеглице у 
Подгорици. 
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ЗА ИЗБЕГЛЕ ЈОШ 183 МИЛИОНА 
Преглед, Датум : 27.12.2011, Страна : 5 

 
Потпредседник Владе Србије за социјалну политику Јован Кркобабић уручио је 
јуче представницима 60 општина и градова Србије уговоре вредне 183 милиона 
динара (1,8 милиона евра), за реализацију локалних програма трајног 
збрињавања избеглица и интерно расељних лица са Косова и Метохије.  
Ово је седма транша помоћи из буџета Владе Србије, која је у протекле три 
године, са укупно 7,1 милион евра помогла 150 општина и градова у стамбеном 
збрињавању и економском оснаживању избеглица и расељених.  
„Ове године је додељено укупно 314 милиона динара за реализацију локалних програма 
помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима“, изјавио је Кркобабић на скупу 
представника општина и градова у Палати Србија. Он је навео да ће захваљујући 
уговорима који су јуче уручени бити обезбеђено 460 пакета помоћи за економско 
оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа и других помоћних 
објеката у којим живе избегли и расељени.  
Кркобабић је истакао да је у току ове године из 13 колективних центара, од којих су 
четири на КиМ, расељено укупно 885 избеглица и интерно расељених особа. Он је 
подсетио да би у априлу идуће године требало да буде одржана донаторска 
конференција за збрињавање најугроженијих категорија избеглих и расељених у 
региону, из кога би требало да Србија добије 335 милиона евра, и то у фазама, у 
наредних пет година. Кркобабић је казао да ће Србија тако имати могућност да брже и 
боље изађе из избегличке кризе и поручио да ће Влада Србије и даље наставити да 
издваја средства из сопствених прихода за подршку програмима градова и општина. 
 
 
 

МИЛИОНИ У НОВЕ ТЕМЕЉЕ 
Вечерње Новости, Датум : 27.12.2011, Страна : 4 

 
ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА И РАСЕЉНИХ СА КиМ 
 
ПРЕДСТАВНИЦИМА 60 општина и градова Србије јуче су уручени уговори вредни 
183 милиона динара, намењених програму трајног збрињавања избеглица и интерно 
расељних лица са КиМ. То је седма транша помоћи из буџета Владе Србије, која је у 
протекле три године, са 7,1 милион евра помогла 150 општина и градова. 
- Ове године је додељено 314 милиона динара за реализацију локалних програма 
помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима - изјавио је потпредседник Владе 
Јован Кркобабић. 
Он је навео да ће, захваљујући уговорима који су јуче уручени, бити обезбеђно 460 
пакета помоћи за економско оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа и 
других објеката.  
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ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 183 МИЛИОНА ДИНАРА 

Правда, Датум : 27.12.2011, Страна : 9 
 
БЕОГРАД - Потпредседник Владе Србије за социјалну политику Јован Кркобабић 
уручио је представницима 60 општина и градова Србије уговоре вредне 183 милиона  
динара (1,8 милиона евра), за реализацију локалних програма трајног збрињавања 
избеглица и интерно расељних лица са Косова и Метохије. Тиме ће бити обезбеђено 
460 пакета помоћи за економско оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа 
и других помоћних објеката у којим живе избегли и расељени.  
 

 
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 183 МИЛИОНА ДИНАРА 

Данас, Датум : 27.12.2011, Страна : 5 
 
Београд - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић уручио је јуче у Београду 
представницима 60 градова и општина уговоре о реализацији програма коришћења 
средстава за помоћ избеглицама вредне 183 милиона динара.  
Кркобабић је на скупу у Палати Србија рекао да помоћ подразумева 460 економских 
пакета за оснаживање избегличких домаћинстава и 660 грађевинских намењених 
доградњи зграда и помоћних објеката.  
„Србија се труди да реши проблем огромног броја избегличког корпуса, и пронађе 
прикладно решење како би ти људи почели нормално да живе“, казао је 
Кркобабић и изразио наду да ће на крају 2012. Србија ући у фазу коначног решења 
тог проблема. Према речима потпредседника Владе задуженог за социјалну политику, 
држава је ове године за помоћ избеглицама издвојила 314 милиона.  
 
 

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА 
24 сата, Датум : 27.12.2011, Страна : 2 

 
У Старом двору јучеје организована новогодишња представа и додела пакетића за 
250 малишана из формалних и неформалних колективних центара на територији 
Београда. Манифестацију су организовали Повереништво града Београда за 
избегла и интерно расељена лица и Комесаријат за избеглице. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 27.12.2011, Страна : 17 

 
ЛЕСКОВАЦ - Комесаријат за избеглице одобрио је Лесковцу 4,5 милиона динара 
намењених подршци интеграције избеглица и побољшању услова становања 
интерно расељених.  
Локална самоуправа у последње две године поделила је више од 35 грађевинских 
пакета, што ће бити учињено и новцем који је локалној самоуправи одобрен јуче. 
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Среда 28.12.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
 

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ 
Преглед, Датум : 28.12.2011, Страна : 5 

 
Уз помоћ Европске уније и УНХЦР-а, изградњом 20 станова за социјално 
становање и откупом девет сеоских домаћинстава, Град Лесковац затворио је и 
последњи колективни центар на територији града. 
У Лесковцу живи око 5.200 интерно расељених и 280 избеглих и прогнаних особа. За 
решавање проблема  избеглих и расељених лица, Лесковцу је почетком недеље из 
буџета Републике Србије додељено 4,5 милиона динара, док ће локална самоуправа 
учествовати са пет одсто овогизноса. 
„Избеглим и расељеним лицима пружали смо подршку и у економском 
оснаживању породица кроз набавку машина, алата и опреме неопходних да 
започну сопствени посао и све то не би смо могли да нисмо обезбедили подршку 
међународних донатора и Владе Србије, односно комесаријата, а наш је циљ да 
трајно решимо избегличке проблеме“, каже градоначелник Слободан Коцић. 
 
 

ДОСТА СА ЛАЖНИМ ПОМИРЕЊИМА 
Правда, Датум : 28.12.2011, Страна : 5 

 
Коалиција удружења избеглица, кровна организација избегличких удружења, предала у 
хрватској амбасади отворено писмо за новог хрватског премијера Зорана Милановића. 
Апелујемо да подржи нашу иницијативу за отварање дијалога између Хрватске и 
Србије, у вези са повратком одузете имовине и стечених права избеглим и прогнаним 
Србима и грађанима Србије, који су оштећени у својим имовинским и другим правима 
у Хрватској. Још једном позивамо и председника и Владу Србије да престану да воде 
политику лажног помирења преко леђа избеглих и прогнаних Срба и подрже наведену 
иницијативу.  
Темељ дијалога треба да буде анекс Бечког споразума о сукцесији, у коме се јасно 
наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали 31. 
децембра 1990. године. Било какав наводни пренос права после тог дана, закључен 
под присилом, или супротно нормама међународног права, биће ништаван.  
Бечки споразум има карактер међународног споразума и, по међународном праву 
и члану 140 Устава Републике Хрватске, има јачу правну снагу од домаћих 
закона.  
Од 2004. године, када је Бечки споразум ступио на снагу, представници Србије, 
Хрватске, БиХ и Црне Горе нису ниједном разговарали о спровођењу Анекса Г, 
односно о повратку незаконито одузете имовине и стечених права избеглих и 
расељених лицима и другим оштећеним грађанима. Углавном су се бавили поделом 
дипломатско-конзуларних представништава, имовине и финансијских средстава бивше 
Југославије, архивске грађе и друго.  
Такође, сматрамо да је веома важно да српска и нова хрватска власт што пре постигну 
суштински напредак у дијалогу у вези са успостављањем истих стандарда у суђењима 
за ратне злочине и решавањем питања несталих лица.  
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Подсећамо јавност на следеће чињенице: 40.000 породица тражи повратак својих 
незаконито одузетих станарских права; 50.000 пензионера тражи заостале а 
неисплаћене пензије; више од 10.000 породица тражи накнаду штете за срушене куће и 
привредне објекте у терористичким акцијама ван подручја ратних деловања; држава 
Хрватска се на основу решења судова досада укњижила као власник у земљишним 
књигама на преко 800.000 катастарских честица, чији су поседници то јест катастарски 
власници до 1995. године били Срби. Према нашим подацима, преко 5.000 српских 
породица тражи поништавање уговора о продаји кућа преко хрватске Агенције за 
промет некретнина путем лажних пуномоћја и механизама двоструких уговора, а преко 
5.000 српских породица тражи поништавање уговора о купопродаји кућа за време рата 
под притисцима и претњама на релацији хрватски градови - подручје Крајине и Србије. 
Више хиљада грађана потражује своју динарску и девизну штедњу. Великом броју  
избеглих и прогнаних Хрватски мировински завод није признао од пет до 10 па и више 
година радног стажа, кога су стекли пре рата. У Хрватској је 95 одсто Срба 
осумњичено, оптужено и осуђено за ратне злочине, наспрам свега пет одсто Хрвата. 
Према подацима Комисије за нестала лица Владе Србије, у Хрватској постоји преко 389 
познатих гробних места, у којима се налазе посмртни остаци Срба и преко 900 
посмртних остатака у Загребу, који се годинама не идентификују и не предају 
породицама жртава.  
Коалиција удружења избеглица се снажно залаже за јачање добросуседских односа 
између Републике Хрватске и Републике Србије и за помирење хрватског и српског 
народа, али не на било чију штету. Кључни предуслов за стварно, а не лажно помирење 
јесте доследно поштовање људских права свих грађана, без обзира на националну или 
било коју другу припадност. 
 
Миодраг ЛИНТА Аутор је председник Коалиције удружења избеглица 
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ПАКЕТИЋИ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 29.12.2011, Страна : 16 

 
ЛЕСКОВАЦ - Повереништво за избегле и расељене поделило је пакетиће деци из 
избегличких породица и расељеној са КиМ.  
Новогодишње поклоне, уз подршку локалне самоуправе и донатора, добило је 160 
малишана, а за њих је одиграна и представа драмског студија Лесковачког 
културног центра. Поклоне су добила и деца из хранитељских породица у 
организацији Центра за социјални рад. 
 
 
 

ЗА 30 ДАНА ОТКРИВЕНО 719 ИМИГРАНАТА 
Пресс, Датум : 29.12.2011, Страна : 17 

 
„Брана“ Акција полиције на целој територији Србије 
 
БАЊА КОВИЉАЧА - У акцији „Брана“ полиција је у протеклих месец дана на 
територији целе Србије открила 719 илегалних имиграната, што вероватно значи 
да је њихов број и већи. Поднето је више прекршајних и кривичних пријава 
против наших, али и и држављана Пољске и Македоније. 
- Све те активности треба да спрече улазак илегалних имиграната на територији Србије 
и да се заустави њихово даље упућивање према Ковиљачи - рекао је министар рада и 
социјалне политике Расим Љајић после јучерашњег састанка са представницима МУП-а 
и Удружења грађана „За Бању Ковиљачу“ . 
Према његовим речима, настављају се активности које ће донети нормализацију 
прилика у Бањи Ковиљачи и решавање проблема око тражилаца азила и 
илегалних имиграната. Комесаријат за избеглице у што краћем року треба да 
пронађе објекат као привремено решење за смештај тражилаца азила са подручја 
Ковиљаче, као и на тражењу трајног решења, а то је потпуно измештање Центра 
за азил из Ковиљаче у једну од касарни. 
Љајић није прецизирао рокове, али је рекао да се формалне и практичне припреме 
спроводе и да се ради на убрзању и скраћењу процедуре колико је то могуће.  
Владимир Вуловић, председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, рекао је да редовни 
доласци министра доказују спремност да се проблем реши и подсетио на обећање 
помоћника комесара за избеглице Ивана Гергинова да ће до краја јануара бити 
оформљен привремени смештај за све тражиоце азила који су ван Центра за азил у 
Ковиљачи.  
Према подацима лозничке полиције ван Центра за азил сада је између 200 и 300 
странаца, од којих су две трећине тражиоци азила, а остали илегални имигранти. 
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ИЗГУБИЛИ СМО ПОВЕРЕЊЕ У ПУПОВЦА 
Данас, Датум : 29.12.2011, Страна : 8 

 
РЕАГОВАЊЕ 
Дана 23. децембра 2011. године изабрана је нова хрватска Влада на челу са 
Зораном Милановићем. Коалиција удружења избјеглица предала је истог дана у 
хрватској амбасади Отворено писмо, у коме апелујемо на господина Милановића 
да подржи нашу иницијативу да се између Србије и Хрватске отвори дијалог о 
повратку имовине и стечених права избјеглим и прогнаним Србима и грађанима 
Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској.  
Такође, апелујемо на господина Милановића да се заложи за што хитнији напредак у 
дијалогу у вези успоставе истих стандарда за ратне злочине и коначног решења питања 
несталих лица.  
Што се тиче водеће српске странке у Хрватској, Самосталне демократске српске 
странке Милорада Пуповца, велика већина избеглих и прогнаних је изгубила 
поверење у наведену странку јер у протеклих осам година учешћа у Влади 
Хрватске није испунила њихова очекивања. Поставља се питање да у Хрватској 
постоји српска политичка опција која истински заступа виталне интересе већине својих 
сународника? Моје је мишљење да такве опције нема, барем досад, што показују и 
следеће чињенице.  
На недавно завршеним изборима за Хрватски сабор поново су изабрана сва три 
кандидата Самосталне демократске српске странке (СДСС) у ЏИИ изборној јединици 
намењеној за мањине. У питању су Милорад Пуповац, Војислав Станимировић и Јован 
Вуковић. У складу с резултатима избора СДСС има легално право да представља Србе 
али, с друге стране, поставља се питање његовог легитимитета. Наиме, у бирачком 
списку уписано је 183.992 грађана српске националности. У ЏИИ изборној јединици, у 
којој се бирају три загарантована српска посланика у Хрватски сабор, гласало је свега 
23.267 или 12,65 одсто Срба.  
Челни човек СДСС-а и Срба у Хрватској Милорад Пуповац је добио 14.541 или 8,44 
одсто гласова Срба уписаних у бирачки списак. Друга два кандидата, Војислав 
Станимировић и Јован Вуковић су добили 14.188, односно, 12.249 српских гласова.  
Кандидати опозиционе Коалиције српских странака ( Јован Ајдуковић, Вељко Џакула и 
Милан Родић) добили су мање гласова од кандидата СДСС-а. Међутим, треба имати у 
виду чињеницу да је СДСС, у сваком погледу, имао пуну подршку не само хрватске 
Владе на чијем је челу била Јадранка Косор (Слободан Узелац је био један од 
потпредседника) него и Владе и председника Србије.  
На изборима за Хрватски сабор 2003. године Милорад Пуповац је добио 25.773 српских 
гласова. Након поменутих избора СДСС је донио одлуку да потпише коалициони 
споразум са ХДЗ-ом и уђе у Владу Хрватске с образложењем да се проблеми Срба могу 
решавати само с позиције власти. Колико је проблема Срба СДСС решио најбоље 
говори чињеница да је Милорад Пуповац на изборима за Хрватски сабор 2007. године 
добио 15.466 гласова или 10. 307 гласова мање него на изборима 2003. године. 
И поред незадовољства већине Срба резултатима Владе Хрватске у периоду 2003-2007 
године СДСС је након одржаних избора 2007. године одлучио да остане у коалицији са 
ХДЗ-ом без стварних гаранција да ће нова влада решавати имовинске и друге проблеме 
Срба. У претходне четири године СДСС је у хрватској влади имао једног 
потпредседника, пет директора управа, два државна секретара, четири начелника 
сектора, три саветника и др. Премда је у значајној мери учествовао у власти, резултат 
последњих избора показује да СДСС опет није испунио очекивања већине Срба.  
У претходних осам година СДСС, као дио хрватске власти, није решио главни проблем 
Срба, а то је дискриминација у законодавству и поступању хрватских државних органа. 
Прошло је 16 година од завршетка рата а Срби у Хрватској су и даље грађани другог 
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реда. Обе хрватске Владе у којима је СДСС био коалициони партнер нису имале 
стварне политичке воље да се пронађе свеобухватно, правично и трајно решење 
бројних проблема прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској. Одређени позитивни 
помаци учињени су под притиском међународне заједнице а не као израз стварне 
унутрашње политичке воље званичног Загреба.  
СДСС је у претходном периоду подржавала политику лажног помирења између Србије 
и Хрватске што је у пракси значило да се имовински и други проблеми прогнаних Срба 
и других оштећених грађана држе под тепихом. У прилог томе истичемо чињеницу да 
је СДСС крајем прошле године одбио да подржи Петицију избеглих и прогнаних Срба 
из Хрватске коју је досад потписало 70.000 оштећених грађана којом се само тражи 
повратак наших одузетих имовинских и стечених права, успостава истих стандарда у 
суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица.  
Штавише, Милорад Пуповац је лобирао у појединим европским престоницама да 
Европска унија затвори преговоре са Хрватском о Поглављу 23 „Правосуђе и људска 
права“ до краја јуна 2011. године, иако је свестан да имовински и бројни други 
проблеми Срба нису решени .  
Да не говоримо о процесу асимилације Срба у Хрватској, непостојању економске 
перспективе на подручјима које су биле под заштитом УН, о стотинама српских села у 
којима није обновљена основна инфраструктура неопходна за нормалан живот, 
непоштовању принципа пропорционалне заступљености Срба у органима државне 
управе, правосуђу, полицији, здравству, што је гарантовано Уставним законом о 
правима националних мањина из 2002. године и др.  
Избеглим и прогнаним Србима, верујем и већини Срба који живе у Хрватској, 
треба нова политичка опција која ће се у оквиру хрватске државе снажно 
залагати, пре свега, за испуњење наших захтева садржаних у Петицији као и за 
спровођење Анекса Г Бечког споразума о сукцесији у којем се, између осталог, 
веома јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали 
на дан 31.12.1990. године, а сви уговори склопљени за време рата под притисцима и 
претњама биће ништавни.  
Аутор је председник , Коалиције удружења избјеглица 
 
 

СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА ЗАТРОВАЛИ ХРАНУ 
Блиц, Датум : 29.12.2011, Страна : 14 

 
Српска повратничка породица Ђоровић из Клине у Метохији најавила је да ће 
продати кућу и одселити се јер су им непознати људи провалили на имање, украли 
алат и мишомором затровали зимницу. 
Милан и Слободанка Ђоровић рекли су да су лопови провалили у подрум њихове куће 
у ноћи између 15. и 16. децембра и да су украли алат, јели јабуке, а потом мишомор 
који су нашли у подруму ставили у припремљену зимницу. 
Нисмо чули када су лопови провалили, али ујутро смо видели да су двоја врата на 
подруму разваљена. Одмах смо позвали полицију која је извршила увиђај, све су 
фотографисали, нама су узели изјаве и однели део зимнице са мишомором на анализу - 
рекла је Слободанка Ђоровић. 
Милан је казао да су провалници ставили кесе са отровом у бурад и канте с киселим 
купусом и туршијом. 
Откако смо се 2005. године вратили, било је свега, али ово тровање хране је нечувено и 
зато смо истакли таблу да продајемо нашу кућу, јер овде више немамо шта да тражимо 
- рекао је Милан Ђоровић. 
Додао је да је посебно незадовољан представницима српских власти јер их никада нису 
обишли, нити им помажу. Повратници у Клину су навели да им је у последње време 
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украдено четири трактора и један комби, као и разне врсте алата.Слободан Бацић из 
села Долац код Клине је рекао да су му 25. децембра после поноћи лопови провалили у 
гаражу и отели путнички комби. Срби повратници у селима Берково, Видање, Рудица и 
Долац тврде да им је у последње време украдена опрема вредна више од 35.000 евра. 
Богосав Дабижљевић из Клине је казао да је недавно у подруму његове породичне куће 
подметнут пожар у коме су изгорела дрва за огрев. Његов брат од стрица који се такође 
зове Богосав Дабижљевић казао је да су на његовој кући непознати починиоци 
покидали каблове ТВ антене и ножем исекли најлоне на прозорима на спрату куће. 
 
Антрфиле :  Проблеми са Албанцима придошлицама 
 
Зора Дабижљевић је рекла да њена породица са старим комшијама Албанцима живи у 
добрим односима, али да их на улици вређају Албанци који су се после 1999. доселили. 
Зорин супруг посебно замера представницима српских власти у општини што семе и 
ђубриво које Србија шаље повратницима деле по свом нахођењу, тако да део робе бива 
продат Албанцима. Шеф истражног тима у Полицијској станици у Клини Зејнељ 
Хаљити каже да је већина случајева пријављена полицији и да су истражни тимови 
обавили увиђаје. 
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КРЕВЕТИ 
Вечерње Новости, Датум : 30.12.2011, Страна : 23 

 
ШАБАЦ - Комесаријат за избеглице Србије одобрио је 300.000 динара за куповину 
огрева за 20 избегличких и расељених породица које живе на територији Шапца, а 
посредник је локална самоуправа. Станари недавно отворене зграде за социјално 
становање добиће једнократну помоћ од 437.000 динара за куповину кревета. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦАМА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
Дневник, Датум : 30.12.2011, Страна : 9 

 
У КАРЛОВЦИМА 
Карловачка општина добила је од Комесаријата за избеглице 3,2 милина динара за 
такозване грађевинске пакете, који се састоје од материјала за адаптацију и 
завршетак градње избегличких кућа. Церемонија доделе одржана је почетком 
седмице у Палати Србија, када је потпредседник републичке Владе Јован 
Кркобабић уручио локалним самоуправама уговоре у укупној вредности од 183 
милиона динара. 
Процедура избора корисника тог вида помоћи у Сремским Карловцима, како сазнајемо 
од повереника за избеглице у тамошњој општини Наде Остојић - Агбабе, биће одржана 
чим буде формирана комисија, чији посао је да спроведе тај поступак.  
Од усвајања Локалног акционог плана за избеглице 2009. године у Карловцима, 35 
избегличких породица добило је грађевинске пакете, за шта је Комесаријат за 
избеглице обезбедио шест милиона динара. У истом периоду 13 карловачких 
избегличких породица добило је помоћ за покретање или унапређење сопственог 
бизниса, пакете хране примило је 110, огрев 36, лекове 10 , зимницу 48, а 
једнократну помоћ девет породица. 
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