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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Вечерње Новости, Датум : 2.2.2011, Страна : 5
БЕОГРАД - Општина Земун отворила је конкурс за доделу помоћи у грађевинском
материјалу, за избеглице и интерно расељена лица са територије те општине.
Рок за подношење пријава је 15 дана, а право на помоћ могу да остваре интерно
расељена лица који живе у неадекватном смештају, као и они који су отпочели
изградњу.
СТАНОВИ ЗА 38 ПОРОДИЦА
Правда, Датум : 2.2.2011, Страна : 16
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Породице Рома, Ашкала и Египћана које су 11 година
живеле у оловом загађеним камповима у северном делу Косовске Митровице,
усељене су у нове куће у јужном делу тог града, саопштила је данас Канцеларија за
везу Европске комисије на Косову.
Куће за 38 породица изграђене су из фондова ЕУ, а у сарадњи са косовским
министарством за заједнице и повратак и косовскомитровачком општином. Сходно
договору са Општином, ЕУ је такође обновила куће осам породица које добијају
социјалну помоћ.
ЖЕЛЕ СТАНАРСКО ПРАВО, АЛИ НЕ И ДА СЕ ВРАТЕ У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 2.2.2011, Страна : А8
Избеглице смештене у колективним центрима сматрају да би им живот у родном
месту био немогућ.
Последња прилика да се пријаве они којима су одузета станарска права у
Хрватској
Не желим да се вратим у Хрватску. Да имам кућу тамо, вероватно не бих тако
размишљао. Овако, уживео сам се у Србију, имам лепе утиске о овом простору, овде
сам стекао пријатеље. У Книну се живи у страху, с првим сутоном људи се повлаче у
домове , каже за „Политику” Милан Пјевалица, професор биологије и хемије, избеглица
из Книна.
Он је са супругом Душицом и двојицом синова први пут у колективни центар дошао
1995. године. Среће са кровом над главом није имао ни у рату, ни у миру. Први стан у
Сиску, који му је уступила школа у којој је радио, страдао је у земљотресу 1986.
године.

– Дом смо губили осим у рату, земљотресу, ватри... У колективном центру у
Чортановцима живели смо седам година до избијања пожара. У тој несрећи изгореле су
нам све ствари. И од тада смо овде у Крњачи, надомак Београда.
Само се надам да ће Дунав мировати – каже наш саговорник. Иако је, како каже, седам
пута морао да ствара дом, Пјевалица сматра да је на позитивној нули.
– Немам кров над главом, али су ми сви чланови породице живи. Да је тешко –
јесте, а питање повратка је крајње неизвесно. Мислим се: како ће нам вратити
станарско право на наш стан, ако њему већ неко живи, или на ком месту ћемо
добити дом? Има ли тамо инфраструктуре? Како да га отплатим кад сад имам 68
година? – пита се наш саговорник.
О повратку у родну Дерезу поред Пакраца не размишља ни Милан Вуковић. У Србију
је дошао 1992. године и од тада живи без сопственог крова.
– Тамо сам имао кућу и имање. Био сам други по приносу пшенице, имао сам 36 метара
по јутру. Сада сам овде. Поднео сам захтев за исплату ратне одштете, али о животу у
Дерези нема говора. С ким тамо да живим? Са два старца који су се вратили да би
умрли? – запитао се Вуковић.
Како смо сазнали од Милорада Бобара, управника колективног центра у Крњачи,
почетком 1993. године од рата уточиште у овом радничком насељу пронашло је
око 600 избеглих. Данас, ово је кућа за 308 особа, од којих је њих 207 избегло из
Хрватске. Остале се воде као интерно расељена лица са Косова и Метохије.
–Углавном је реч о старијима. Више од 65 година има чак 46 особа, а самаца је 57.
Овде су се и рађала деца, славиле дипломе, пунолетства... Неки од оних који су се
снашли и отишли у свет посећују нас с времена на време, јављају се телефоном...
Нажалост, било је и тужних догађаја, јер су неки од њих умрли – прича Бобар.
Незнатан број становника овог центра имао је среће – оно што су поседовали у
Хрватској су продали и купили имовину у Србији. Мањи број њих се вратио на своја
огњишта. Од јула 2010. године, како сами тврде, много срећније живе чланови
породице Радославе Ђурђевић, избеглице из Загреба. Наиме, прошле године успели су
да се уселе у своју кућу у београдском насељу Борча.
– Син је завршио студије и запослио се, па је подигао кредит од 5.000 евра како
бисмо купили плац и подигли темељ. Тако су нас саветовали у Комесаријату за
избеглице. Рекли су нам: „Почните, јер донатора који би финансирали изградњу
куће има”. И тако је и било, уз помоћ Комесаријата обезбеђен нам је материјал за
кућу и основни намештај – прича нам Радослава Ђурђевић и додаје да је све то
трајало пет година. Кућа, додуше, није завршена, ни потпуно опремљена, али, како
кажу, коначно су добили свој мир.
– Нисам могла да дочекам да се радови окончају, нарочито због кћерке која је оболела
од церебралне парализе. Ушли смо у нови дом у којем није било струје, ни довољно
кревета, па је муж спавао на поду – прича наша саговорница.
Иако у овој четворочланој породици ради само син Новица, јер је супруг Борислав
остао без посла, а кћерка Сузана још није добила посебну негу, Радослава тврди да им
је ово био најлепши дочек Нове године.
По речима наших саговорника, избеглице мучи и то што се званично нигде не воде
– у Хрватској се не налазе у попису становништва, а у Србији многи од њих још немају
документа.
У Комесаријату за избеглице верују да за решење проблема ових људи долазе бољи
дани.
– Хрватска је начинила неколико значајних искорака у односу на оно што је
раније заступала. Ми још инсистирамо да се омогући нови рок од девет месеци за
подношење захтева за стамбено збрињавање на подручју бивше Крајине. Затим, да
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сва лица која су била држављани Хрватске у моменту избијања сукоба могу да
конкуришу за програм стамбеног збрињавања и имају права на откуп и
наслеђивања станова, па чак иако не живе у тој републици – казао је Владимир
Цуцић, републички комесар за избеглице, и додао да би цена откупа, на пример у
Загребу за метар квадратни уз попусте износила између 400 и 600 евра.
Поред свега овога, наш преговарачки тим инсистира и да се уклони неповољан
услов од хрватске стране да они који конкуришу за програм збрињавања не смеју
имати никакву некретнину на подручју бивше СФРЈ.
Цуцић је истакао да ће избеглице из Хрватске којима су одузета станарска права имати
прилику да се у наредна два месеца пријаве у јединствени регистар.
– Потребно је да се евидентирају како бисмо прецизно знали број породица којима
је одузето станарско право. Према проценама невладиних организација њих је
18.000 – рекао је Цуцић и додао да акција пријављивања почиње овог месеца, да је
организује Међународна организација за миграције (ИОМ), а финансира
амерички Биро за популацију, избеглице и миграције.
– Ово је последња шанса за решавање њихових проблема. Ако се не пријаве, ми нећемо
знати за њих – упозорава Цуцић и наглашава да се донаторска конференцији планирана
за прву половину ове године мора дочекати спремно. А она је важна јер је Европска
унија и САД организују управо са циљем решавања проблема избеглиштва.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 18
ШАБАЦ – Град Шабац, Комесаријат за избеглице, Центар за социјални рад и
Међународна организација за миграције потписали су уговор о реализацији
пројекта „Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији“, који
финансира Европска унија. До краја јуна ове године, у оквиру овог пројекта,
саградиће се стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима.
Зграда има 12 станова просечне површине 38 квадрата. Десет станова је намењено
избеглицама и интерно расељени лицима, а два социјално најугроженијим
породицама. Иначе, у шабачком крају живи око 2.000 избеглих и расељених, од којих
је стотинак неколико година смештено у колективном центру у Варни.
БРАНИЋЕ ПРАГ ТЕЛИМА
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 15
ЗБОГ НЕПЛАЋЕНЕ КИРИЈЕ ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ ПАСИ ПОЉАНЕ ПРЕТИ
ИСЕЉЕЊЕ
НИШ – Због дугова за кирију, који се крећу између 30 и 100 хиљада динара, више
од половине од укупно 75 породица корисника станова у избегличком насељу
Паси Пољана у Нишу добило је од Градске стамбене агенције опомену. У случају
неизмирења дуга до 1. јуна морати да напусте станове у које су се уселили крајем
новембра 2008. године, у оквиру програма организације „Хабитат“ и уз донацију
италијанске владе. Станари траже од града да им се садашња кирија од 1,6 евра по
квадрату преполови, а да се после тога са Градском стамбеном агенцијом договоре
о условима исплате дуга.
У овај стамбени блок у Паси Пољани усељено је 60 избегличких породица из
Хрватске и БиХ, и 15 породица из категорије социјално најугроженијих грађана Ниша.
Услови коришћења станова дефинисани су међународним уговором, чији су
потписници представници „Хабитата“, италијанске владе, ресорног министарства и
Града Ниша. Дубравко Чеко, председник Скупштине станара, каже да су многе
породице без икаквих или без редовних примања, и да су зато запале у дугове.
– Тужно је што смо већ други пут приморани да бранимо своје кућне прагове, које смо
једва дочекали после избегличких сељакања од немила до недрага.
Затражили смо састанак и са градоначелником Милошем Симоновићем, како би се
договорили о смањењу кирије за половину и услова за исплату дугова. Тражимо и
могућност откупа ових станова – каже Чеко.
Он указује на изузетно тешко материјално стање већине породица у том насељу и
издваја пример петочлане породице Карапанџић, која нема никаквих примања. Такође,

наводи и случај Славице и Зорана Лолића, који имају сина оболелог од дистрофије и
све што повремено зараде троше за његово лечење. У сваком од тих станова крију се
тужне избегличке приче и судбине. Миомир Пешић, директор Градске стамбене
агенције, истиче да нема услова да се кирије преполове, јер би се тиме кршио
међународни уговор потписан пре усељења, док би о отплати дугова на рате могло да
се разговара. Каже и да се из истих разлога ови станови не могу откупљивати, а да је то
корисницима станова било јасно пре усељења, и напомиње да ова агенција „Нишстану“
надокнађује трошкове одржавања стамбеног блока у Паси Пољани.
Антрфиле : Већина избеглих без посла и плата
Станари зграде у Паси Пољани кажу да ће на све начине, па и својим телима,
бранити станове у које су се уселили после многих мука и невоља. Они тврде да је
њихов социјални статус изузетно тежак, а да већина њих не може да се запосли, да
раде надничарске и друге послове на црно, од којих не могу да прехране своје
породице и истовремено измирују рачуне за кирију, струју, грејање... Станари
траже да им се кирије за смештај преполове и омогући отплата дугова на рате

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 16
ПОЖАРЕВАЦ – Канцеларија за мигранте упутила је позив избеглим и интерно
расељеним лицима да 10. фебруара присуствују презентацији пројекта економског
осамостаљивања кроз помоћ у унапређењу пољопривредне производње.
Овај пројекат представиће представници УНХЦР-а и реализатор пројекта, хуманитарна
организација „Визија“. Презентација ће се одржати у сали 11 Градске управе у
Пожаревцу, са почетком у 12 сати.
ЦИЉ АЗИЛАНАТА
Вечерње Новости, Датум : 3.2.2011, Страна : 4
ШВЕДСКА
АЗИЛ у државама западне Европе током првих девет месеци прошле године затражило
је 4.425 грађана Србије, што је десет пута више него у истом периоду 2009. године саопштила је јуче организација ”Група 484”.
Према подацима МУП, азил у западноевропским државама, најчешће у Шведској,
Норвешкој, Белгији и Немачкој, тражили су углавном грађани Београда и Панчева, али
и велики број становника Врања, Лесковца и других градова у јужној Србији.”Група
484” је напоменула да МУП, у сарадњи са колегама из западноевропских земаља,
добија податке о захтевима за азил. Шведска је током 2010. године упутила 680 захтева
за реадмисију, Норвешка 175, Белгија 46, а највише захтева стигло је из Немачке - око
900.
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НОВЕ КУЋЕ ПОСЛЕ ДЕЦЕНИЈЕ ЧЕКАЊА
Данас, Датум : 1.2.2011, Страна : 19
Општина Пирот не одустаје од решавања проблема избеглих и расељених лица
Пирот - Четири породице расељених лица из Пирота недавно су добиле куће у
селима Бериловац, Суково, Пољска Ржана и Велико Село крај Пирота,
захваљујући сарадњи Комесаријата за избеглице и Скупштине општине. Вредност
пројекта је 2,8 милиона динара. Највећи део средстава је обезбедио Комесаријат,
док је СО Пирот учествовала са 200.000 динара.
Последњих десетак година из помоћ Комесаријата и донатора општина Пирот је
решавала стамбене проблеме многих избеглих и расељених лица који живе на подручју
општине. Колективни центар „Четврти километар’“ крај Пирота, кроз који је прошло
1.200 таквих лица, затворен је пре шест година. Статус избеглица у општини има још
20 особа и још је 260 расељених са Космета, док је у старачким домовима смештено је
13 лица.
У Пољској Ржани кров над главом добила је и четворочлана породица Ратковић из
Личког Осика у Хрватској.
- Скоро десет година живели смо у Колективном центру надомак Пирота. Ова помоћ
нам пуно значи. Остајемо овде и не мислимо да се враћамо у Хрватску, каже Петар
Ратковић, нови житељ Пољске Ржане. У истом селу живи и Живка Видачић из Зенице,
са сином и ћерком који студирају.
- Најважније је да имамо свој кров над главом, али и нови завичај, нове комшије и
пријатеље. Остајемо овде и задовољни смо, каже Живка.Зоран Гогић, повереник за
избеглице општине Пирот, каже да је пилот пројектом Комесаријата за избеглице,
УНХЦР-а, Швајцарске агенције за развој (СДЦ) и општине Пирот изграђено 10 станова
за избеглице и збринуто око 50 лица у насељу Радин До и у селу Пољска Ржана.
- У овом селу које је од Пирота удаљена два километра изграђене су три куће са по два
стана за шест породица, а у Радин Долу две куће са по два стана. Уз куће су и
окућнице. СДЦ је финансирала и набавку грађевинског материјала за градњу кућа
избеглим и прогнаним лицима која су имала своје плацеве и тако је још пет породица
решило свој проблем. Италијанска организација за солидарност (ИНТЕРСОС) је у
сарадњи са Комесаријатом 2006. године купила 11 сеоских кућа са окућницом за
избегла и прогнана лица. Америчка хуманитарна организација (ИРЦ) је набавком
материјала помагала адаптацију кућа локалном становништву, које је онда имало
обавезу да у њима бесплатно прими двадесетак породица у периоду две године, каже
Гогић.
Антрфиле : Акциони план
Акционим планом збрињавања избеглих лица до 2013. године, је и даље предвиђен
откуп сеоских домаћинстава, решавање стамбених проблема расељених који живе у
граду и набавку опреме и материјала за почетак породичног бизниса. Због свега чекамо
нови конкурс Комесаријата, истиче Зоран Гогић, повереник за избеглице општине
Пирот.
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ШЕСТ ДАНА БЕЗ СТРУЈЕ У КОНТЕЈНЕРСКОМ НАСЕЉУ
Пресс, Датум : 3.2.2011, Страна : 15
ГРАЧАНИЦА - Двадесетак интерно расељених и социјално угрожених породица
које живе у контејнерском насељу у Грачаници већ шест дана немају струју, јавио
је јуче Радио КиМ из Чаглавице. Олга Суботић из Обилића, која у контејнерском
насељу живи од мартовских немира 2004. године, рекла је Радију КиМ да су јој
радници КЕК-а без икаквог образложења искључили струју пре шест дана.
Портпарол КЕК-а Виктор Бужољај рекао је у изјави Радију КИМ да у
контејнерима нема струје због прекомерне потрошње и да ће бити укључена након
што станари измире дуг према КЕК-у.
МОНИТОРИНГ НАД ЗАПАДНИМ БАЛКАНОМ
Дневник, Датум : 3.2.2011, Страна : 2
У БРИСЕЛУ ДОГОВОРЕНО ПАРТНЕРСТВО ЕУ И ИГМАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Копредседници Игманске иницјативе из Србије Босне Херецговине, Александар
Попов и Вехид Шехић разговарали су јуче у Бриселу са директором директората
ЕУ за Западни Балкан Пјером Мирелом и његовим сарадницима о модалитетима
подршке Уније пројектима ове регионалне мреже невладиних организација.
Александар Попов, који је и директор Центра за регионализам изразио је задовољство
подршком из Брисела, односно договором о остваривања партнерства ЕУ и Игманске
иницијативе.
- Разговарали смо о томе која су то још отворена питања између четири земље овог
региона, а која би могла бити препрека у процесу евроинтеграција западног Балкана.
Посебно се разговарало о границама, избеглицама, процесуирању ратних злочина
и сукцесији - казао је Попов за "Дневник". Додао је да су европске дипломате том
приликом истакле да већ постоји низ билатералних и мултилатералних споразума
између Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, као и конкретне
иницијативе из Брисела за решавање тих проблема, али да је кључни проблем у
реализацији тих договора.
- Наиме, много тога што је договорено и потписано, годинама се не решава и зато ЕУ
подржава наш предлог да Игманска иницијатива као угледна мрежа невладиних
органиазција из ових земаља оствари неку врсту мониторинга над тим како државе у
овом региону реализују оно на шта су се обавезале - рекао је Попов.
Према његовим речима, Игманска иницијативе би извештај о тим процесима могла
изнети већ на сесији која ће бити одржана у октобру ове године у Београду, а на којој
би требало да учествују и председници Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне
Горе, те комесар за проширење ЕУ Штефан Филе. Тиме би се, наводи он, појачао
притисак на владе четири земље, како би се ефикасније решавала сва отворена питања,
која би иначе могла да успоре процес евроинтеграција.
- Нама је веома значајно да делујемо у некој врсти партнерства са ЕУ, јер то даје на
тежини и нашим иницијативама и активностима - истакао је. Навео је и да ће један од
првих пројеката Игманске инцијативе бити проблематика нерешених граничних питања
земаља у региону. - То је проблем који постоји, али се уопште не решава, иако постоји
међудржавна комисија Србије и Хрватске за питање границе на Дунаву. А реч је о
питању које ће једног даан пред јавснот искочити као проблем, као што је био случај са
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спором између Словеније и Хрватске. Зато се мора изаћи у сусрет том проблему, да се
види где је дошло до застоја, а, уз ту анализу, свакако ћемо понудиту и предлог мера
према нашим владама, како би на њих извршили притисак да ту тему више не
игноришу - казао је Попов.
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PRESS CLIPPING
Петак 04.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СРБИ МОГУ ДА ОТКУПЕ „КРОВ НАД ГЛАВОМ"
Политика, Датум : 4.2.2011, Страна : А4
Загреб - Хрватска влада јуче је усвојила уредбу по којој ће Срби у Хрватској моћи
да купе станове или куће у којима живе, рекао је потпредседник владе у Загребу
Слободан Узелац.Узелац је додао да „та уредба не важи за избеглице и повратнике".
„Уредба о праву на куповини стана или кућа односи се на људе који су бивши
носиоци станарског права, а који све време, пре, у току рата и сада живе у
источној Славонији, Барањи и западном Срему."
Он је рекао да ово питање не треба мешати са решавањем питања повратка
имовине избеглим Србима. „То је сасвим друга тема, о њој се разговарало и још ће
се разговарати.", рекао је Узелац.

ПЕТИЦИЈА ЗА ПРАВА СРБА
Преглед, Датум : 4.2.2011, Страна : 5
Председник избегличких удружења у Србији Миодраг Линта саопштио је јуче да
је продужено потписивање петиције којом се захтева враћање станарских,
имовинских и других стечених права избеглих Срба, као и потомака Срба из
Хрватске.
Потписивање петиције почело је 15. децембра и требало је да траје до 31. јануара, али је
одлучено да се акција настави до 31. марта због повећаног интересовања, изјавио је
Линта Тањугу, изразивши очекивања да ће бити прикупљено око 100.000 потписа. Он
је објаснио да је ова одлука донета јер избегли Срби, који живе у тешким условима и
немају приступ Интернету, као и они до којих нису могли да стигну активисти
удружења, нису били у стању да потпишу петицију.
Линта је навео да формулари с већ прикупљеним потписима треба да буду
предати или послати до 10. фебруара у седиште Коалиције удружења избеглица,
Краљице Марије 47/ИИ, код Вуковог споменика. „Копије ових потписа и петиције
са 12 захтева биће одмах послати руководствима Србије и Хрватске, челницима и
институцијама ЕУ, УН и владама САД, Русије, Кине и водећих западноевропских
земаља“, казао је Линта, а почетком априла и потписи прикупљени у продужетку
акције.

ПЕТИЦИЈОМ ТРАЖЕ СТАНОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 4.2.2011, Страна : 5
ПРОДУЖЕН РОК ПОТПИСИВАЊА ЛИСТЕ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ У
ХРВАТСКОЈ
РОК за потписивање петиције, којом се захтева враћање станарских и имовинских
права избеглих из Хрватске, продужен је до краја марта. Петицијом, у организацији
Коалиције избегличких удружења, тражи се од ЕУ да ”натера” Хрватску да испуни
сваправа Срба, пре почетка процеса придруживања.
Миодраг Линта, председник Коалиције, очекује да ће до истека рока потписе дати
100.000 прогнаних из Хрватске, потомака људи који су тамо живели, или радили и тамо
потражују имовину, или станарска права.
- Тражимо повратак имовине, обнову порушених кућа, или правичну новчану
надокнаду, повратак станарских права и једнака права за откуп станова из програма
”стамбеног збрињавања” - објашњење је Миодрага Линте, председник Коалиције.
Заинтересовани грађани формуларе за пријаву могу да пронађу на интернет
адреси www.koalicija.org.rs, а да их пошаљу или донесу лично на адресу
”Коалиција удружења избеглица”, Краљице Марије 47, 11000 Београд.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 07.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЦАМА ШАНСА ЗА МАЛИ БИЗНИС
Дневник, Страна : 15, Датум : 6.2.2011
Избеглице и интерно расељени са Косова и Метохије, настањени у Сремским
Карловцима, од сутра могу да поднесу захтев за доделу помоћи намењену њиховом
економском јачању и осамостаљивању, сазнајемо од повереника за избеглице у
карловачкој општини Наде Остојић - Агбабе.
Право да конкуришу имају избеглице и расељени, који се баве или намеравају да
започну приватни посао у области пољопривреде, или неке друге привредне гране.
Захтеве са документацијом треба да предају до 28. фебруара у пријемној
канцеларији Магистрата, на Тргу Бранка Радичевића 1.
На располагању је 750.000 динара, које је Комесаријат за избеглице доделио
карловачкој општини. Избор породица и вредност појединачне помоћи утврдиће
Комисија за избор корисника, а максимални износ не може прећи 150.000 динара.
Процедура расподеле и утрошка пара треба да буде готова до 30.јуна.У претходној
подели, шест избегличких и породица расељених са Косова и Метохије добило је новац
за бизнис - за бављење пчеларством, обућарским и кројачким занатом и за
посластичарску делатност.
ТЕШКО ДО СВОГ КРОВА
Вечерње Новости, Датум : 7.2.2011, Страна : 4
КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ И ДАЉЕ ЈЕДИНО УТОЧИШТЕ ЗА 4.300 ИЗБЕГЛИХ
И даље раде 54 званична и 40 неформалних центара
И после 20 година од почетка ратова у Хрватској и БиХ, бројних донација и
стратегија за решавање избегличких проблема, 4.300 прогнаних и интерно
расељених и даље живи у 54 колективна центра широм Србије.
Раније су се могле чути незваничне најаве да је 2010. година када ће и на последњи
колективни центар да буде стављен катанац. Из Комесаријата за избеглице, међутим,
кажу да никада нису лицитирали датуме и да центре затварају постепено, према
средствима којима располажу. Следећи на листи за затварање су они у Сврљигу и
Младеновцу.
У Комесаријату кажу да је сада немогуће одредити дан када ће станари и
последњег колективног центра да се иселе и започну нови, хуманији живот.
- То сигурно није следећа година, иако у затварање центара и проналажење решења за
њихове станаре улажемо највећи део средстава којима располажемо - каже за
„Новости“ Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице. - Последњих година
просек нам је затварање десетак центара годишње. А да би центар био затворен,
свим тим људима морамо да обезбедимо други кров над главом. Неки се одлуче за
градњу куће, па добију грађевински материјал и финансијску помоћ.

Старе и немоћне смештамо у центре за становање под заштићеним условима или
старачке домове. Остали добију станове или им купимо сеоска домаћинства која
сами одаберу.
Пре 15 година, У Србији је постојало више од 700 колективних центара. Били су једини
дом за више од 60.000 људи. Првих година, кажу у Комесаријату, исељавање је ишло
лакше, прво су одлазили сналажљивији и млађи. Сада су остали само они који немају
шансу да се снађу сами. Највише је старих и Комесаријат мора да их збрине.
- Првих година затварање колективних центара ишло је брже и са мање средстава.
Само 2003. године катанац је стављен на сто оваквих установа - објашњава Гергинов. Данас се колективни центри гасе тако што се договарамо са УНХЦР и на овај
посао трошимо све паре које имамо за збрињавање избеглица.
Најзначајнији донатор је, наглашава наш саговорник, Делегација ЕУ, следе
УНХЦР, држава Србија и, у мањој мери, невладин сектор.
Од 2008. до данас око 5.500 породица избеглих и интерно расељених добило је кров
над главом, грађевински материјал или им је од Комесаријата стигла помоћ да
економски ојачају. Некада су то машине или домаће животиње за сеоска газдинства,
многи су добили обуке и преквалификације, а набављани су им и алати за започињање
сопственог малог бизниса.
Антрфиле : НЕЛЕГАЛНИ
ШИРОМ Србије постоји 40 неформалних колективних центара. У њима живи око
2.000 људи. Ови центри нису званично у надлежности Комесаријата, али њиховим
станарима ова институција пружа основну помоћ.
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ
Блиц – Србија, Датум : 7.2.2011, Страна : 3
ПРОКУПЉЕ
Повереништво за избегла и расељена лица општине Прокупље поделило је 150
пакета са намирницама најугроженијим породицама избеглих и расељених у овој
општини. У претходна два месеца, ово је други пут да се дели оваква врста
помоћи.
„Уз помоћ Комесаријата за избеглице успели смо да обезбедимо ову врсту помоћи
за најугроженије. Очекујемо да и у наредном периоду помажемо најугроженије, а
следећи круг поделе може бити до краја овог месеца”, рекла је Миљана Петровић,
референт у Повереништву за рад са хуманитарним организацијама. Она додаје да на
територији прокупачке општине има 4.729 избеглих и расељених лица.
НИЧИЈИ ЉУДИ ИЗ КОНТЕЈНЕРА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 7.2.2011, Страна : 30
СТРАДАЛНИЦИ У МАРТОВСКОМ ПОГРОМУ 2004. ВЕЋ ШЕСТУ ЗИМУ
СМРЗАВАЈУ СЕ У НЕУСЛОВНОМ НАСЕЉУ
Матица заборавила на дата обећања
ГРАЧАНИЦА - Иако кажу да нада последња умире, нас је, нажалост, одавно напустила
- прва је реченица коју изговарају готово сви станари контејнерског насеља смештеног
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надомак Црвеног крста у Грачаници. Јер, четрдесетак металних домова, поређаних у
низу, већ шесту годину су уточиште расељеним и социјално угроженим
породицама које се - и поред бројних обећања да ће добити условнији смештај више и не надају бољитку. Последњи трачак наде изгубили су, кажу, у последњих
недељу дана: када су остали без струје, а пре два дана и без воде...
- Ово је тужно да не може бити тужније. Колико је тешко нама старијима, још је теже
деци, поготову што овде има и болесних малишана - револтиран је Бојан Ничић (42),
који са супругом Наташом брине о троје деце, међу којима је и тринаестогодишња
Драгана, оболела од церебралне парализе.
Због
неусловног
смештаја,
огорчена
је
и
Данијела
Недељковић,
деветнаестогодишњакиња која са породицом - родитељима и браћом Петром (16) и
Немањом (17) - живи у једном од контејнера, после мартовског погрома 2004. године,
добијеном на поклон од Владе Русије. Требало је, подсећа она, да то буде само
привремено решење, јер је из матице стигла најава да ће бити изграђене куће и станови
за невољнике. Обећања су, потом, безброј пута понављана, али никада испуњена.
- Надали смо се да ће се више бринути о нама. Поготово што смо 2004. преживели
прави пакао и једва извукли живе главе из Приштине, у којој нам остаде стан - каже
Зоран Миленковић (52), ојађен што више ни једно једино заједничко купатило не могу
да користе.
Јер, после нестанка струје, пукла је цев за воду, па више нема ни туширања у леденом
контејнеру.
- Осим хладноће, тешко подносимо и ову тескобу, јер сви спавамо на једном кревету,
широком око метар и по - жали се Тања Ђурић (15), која живи са родитељима и два
брата избегла из Вучитрна.
Антрфиле : ПРОБЛЕМ од 45 милиона
ПРОЈЕКАТ изградње 40 кућа у насељу Бадовац, намењених за стотинак
расељених породица из два контејнерска насеља у Грачаници, започет је у
фебруару 2008, када је постављен и камен темељац за зграду од 20 станова у
Падалишту.
Нажалост, проблем је недостатак средстава за комуналне прикључке и завршне
радове, за шта је потребно још око 45 милиона динара.
НАЈНОВИЈА ВЕСТ
ПРЕТХОДНИХ недељу дана струја нам је била искључена због, како су саопштили у
Косовској електроенергетској корпорацији, прекомерене потрошње. Али, више нисам
могао да гледам како ми се чељад смрзава у мраку, па сам се обратио људима из Кфора
који су, како сам сазнао, надлежнима у Приштини наложили да нам укључе струју наводи Бојан Ничић, не знајући како ће решити проблем искључене воде, односно
попуцалих цеви.
ХРВАТСКА ПРЕДАНИ ПАРТНЕР САД
Данас, Датум : 5.2.2011, Страна : 8
Хилари Клинтон разговарала са Горданом Јандроковићем
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Загреб - Америчка државна секретарка Хилари Клинтон изјавила је у Вашингтону,
после разговора с хрватским министром спољних послова Горданом Јандроковићем, да
САД подржавају Хрватску на њеном путу према европским интеграцијама.
Како преносе хрватски медији, америчка државна секретарка изразила је наду да
ће Хрватска у идућим месецима испунити све захтеве и да ће хрватски народ
заузети место у Европи које му припада. Клинтонова је оценила да је Хрватска
показала преданост у партнерству са САД, а Хрватску је, како наводи Хрватска
радио-телевизија, назвала лидером у региону. Посебно је то нагласила у контексту
помирења у региону, похваливши притом разговоре са Србијом ради олакшавања
повратка избеглица и решавања међусобних отворених питања.
Она је истакла и да Хрватска подржава суседну БиХ на путу реформи и европских
интеграција. Хрватски шеф дипломатије Гордан Јандроковић оценио је на
конференцији за новинаре да односи САД и Хрватске никад нису били бољи.
- Током последње две деценије, наши односи су се развили до нивоа узајамног
поштовања, разумевања и партнерства - истакао је Јандроковић. Као доказ све
снажнијих односа између две државе, он је навео заједничке напоре у Авганистану и
Југоисточној Европи, где, како је рекао, САД и Хрватска деле чврсту преданост миру,
стабилности и сигурности, саопштило је хрватско Министарство спољних послова.
ЂАКОВИЦА ЗАБРАЊЕН ГРАД ЗА СРБЕ
Правда, Датум : 7.2.2011, Страна : 4
ПОВРАТНИЦИ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ИЗЛОЖЕНИ СВЕ ВЕЋЕМ ТЕРОРУ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – У повратничком селу Опрашке у општини Исток, од 1.
до 15. јануара, спаљена је кућа Мила Вулетића, две куће су опљачкане, а Бранислав
Миловановић (49) из Опрашке брутално је претучен испред свог дома. Миловановић је
пошао да преноћи у суседни Кош. Нападачи су обилазили око његове куће, а он у
почетку није могао да схвати о чему се ради. Јавио им се и они су му одговорили, а када
је наставио својим путем, они су га с леђа ударили српом и секиром, тако да је пао у
несвест. Овим је настављена црна серија напада на Србе повратнике.
– Ти стални инциденти имају за циљ да ослабе вољу Срба за повратак, то је једини
мотив за нападе који видим. Често иза тога стоје сасвим прагматични разлози, јер
проблем се догађа са онима који желе да се врате или су се већ вратили, а чија су земљу
заузели косовски Албанци. На овај начин они их одвраћају да остану и терају да
продају своју имовину – каже Оливер Ивановић.
Ниједна власт није могла да заштити српски живаљ на територији Косова и Метохије.
Узалудни су били вапаји за помоћ који нису резултирали заштитом и сигурношћу.
Узалуд су косметски Срби писали петиције, организовано кретали у престоницу, узалуд
су епископи рашко-призренски апеловали и документовали страдања српског живља и
српских светиња, јер се ништа није променило – Срби су и даље изложени терору.
До дана данашњег убиства, рушење цркава и манастира, пребијање Срба, пљачка стоке
и летине нису постали предмет озбиљних истрага, и тако се остављао простор
албанским екстремистима, којима је било све дозвољено. Људи који желе да остану или
да се врате и сада, после 12 година, немају слободу кретања.
Срби са Космета још увек не користе јавни превоз, путују УН-овим конвојима или
на сопствени ризик својим возилима. У повратничким селима (у урбаним
срединама још увек није забележен повратак, док ни у једном граду на Космету не
живи више од двадесетак људи), и надаље су изложена провокацијама,
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каменовању, физичким нападима и пуцњави на кампове у којима чекају
изградњу кућа.
– Међународна заједница, КФОР, много њих је било позвано да кажу нешто о
протеривању Срба, али нико ништа није рекао, нити је то осудио. Било је много
физичких напада, паљења и рушења кућа. Ови спорадични напади одржавају стање
лагане тензије, која је довољна да на дуже стазе одврати повратнике – рекао је
Ивановић, и додао да су повратници узнемирени и уплашени.
По речима Ивановића, ситуација је још тежа у Ђаковици. – Срби тамо не смеју ни да
изађу из својих дворишта. Идеја екстремиста је да се ту нико од наших људи не
врати. Тачније, Ђаковица је забрањени град за Србе.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Правда, Датум : 8.2.2011, Страна : 16
Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу Општине Вождовац
позвала је интерно расељене да се до 18. фебруара јаве за доделу помоћи и
обезбеђење основних услова становања.
Право на помоћ имају породице које живе у неадекватном смештају на подручју
Вождовца, а заинтересовани захтеве могу поднети на адресу: Градска општина
Вождовац, Повереник за избеглице, Устаничка 53, директно у Повереништву соба 39.
НИКО НАМ НИЈЕ ПРЕТИО УВОЂЕЊЕМ ВИЗА
Данас, Датум : 8.2.2011, Страна : 1
Божидар Ђелић и Милица Делевић одбацују спекулације да је „бели шенген“ угрожен.
У Немачкој дошло до значајног смањења броја лажних азиланата из Србије, сазнаје
Данас
Београд - Европска комисија и комесар за проширење Штефан Филе нису претили
поновним увођењем визног режима ЕУ за грађане Србије, нити је та могућност
уопште помињана на састанцима у Бриселу прошле седмице, када су тамо боравили
премијер Мирко Цветковић и потпредседник владе Божидар Ђелић - речено је Данасу у
Ђелићевом кабинету, поводом спекулација неких београдских медија да би режим
„белог шенгена“ за Србију и Македонију могао бити укинут због великог броја
такозваних лажних азиланата.
Милица Делевић, директорка Канцеларије за европске интеграције, која је са
Цветковићем и Ђелићем била у седишту Европске комисије пре недељу дана, приликом
предаје одговора на Упитник, потврђује за Данас да на састанцима није било речи о
овој теми.
- На састанцима с председником Европског савета Херманом ван Ромпејом, комесаром
за проширење Штефаном Филеом и комесарком за правосуђе Вивијен Рединг није била
поменута могућности увођењу виза Србији због проблема с азилантима. О томе,
једноставно, није било говора. Али, у исто време, Србија веома озбиљно схвата
проблем прошлогодишњег повећања тражилаца азила у појединим земљама ЕУ, а
Комисија прати како се одвија ситуација после либерализације визног режима. Сви који
мисле да искористе укидање виза за решавање својих економских проблема треба да
схвате да се то не сме злоупотребљавати - упозорава Делевићева.
Владимир Петронијевић, директор невладине организације Група 484, такође каже да
процес визне либерализације није угрожен.

- Реч је о појави која свеукупно може отежати процес европских интеграција земље ако
се број тражилаца азила буде повећавао. Примећена је и тенденција смањивања
броја тражилаца азила у првим месецима ове године. Верујем да ће такав тренд
остати током целе 2011 - наводи Петронијевић за наш лист.
Да ситуација (више) није драматична показују подаци до којих је Данас дошао из
западних дипломатских извора, према којима је у Немачкој у децембру 2010. дошло до
приметног смањења броја захтева за азил у односу на новембар те године. Број лица
која траже азил у тој земљи опао је за око 38 одсто, односно с новембарских 1.159 на
децембарских 711 „лажних азиланата“.
Према ранијим незваничним подацима, током прошле године око 8.000 људи из
Србије тражило је азил у Шведској, Немачкој и Белгији. Највише их је било у
Шведској, и то до октобра, укупно око 6.000, док се у Немачкој нашло 2.000
„азиланата“, а у Белгији између 600 и 700, углавном Албанаца и Рома с југа
Србије.
У Акционом плану Владе Србије, који је писан као списак обавеза које треба да се
испуне до септембра 2011, како би земља добила статус кандидата за чланство у ЕУ,
као недостатак који је уочила ЕК наводи се да је пораст захтева за азил регистрован у
августу и септембру 2010, као и да влада треба да настави да информише грађане о
правима и обавезама који проистичу из безвизног режима.
Антрфиле : Распоред мисија из Брисела
Три мисије стручњака Европске комисије посетиће Београд од друге половине
фебруара до друге половине марта. Оне ће анализирати докле је српска влада стигла
у реформама и испуњавању стандарда у областима које су кључне за позитивно
мишљење ЕК да Србија добије статус кандидата.
21-25. фебруар: Мисија која проверава реформу правосуђа, борбу против организованог
криминала и корупције, као и организацију полиције;
28. фебруар - 4. март: Мисија посвећена раду независних регулаторних тела (Агенција
за борбу против корупције, повереник за информације, омбудсман...);
14-18. март: Мисија у вези с људским правима, мањинама, избеглицама,
контролом граница, миграцијама и азилом.
Друга половина марта: Штефан Филе долази у Београд како би лично утврдио
напредак.
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ПОМОЋ ГРАДА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Преглед, Датум : 9.2.2011, Страна : 4
Градски секретар за социјалну заштиту Владан Ђукић посетио је јуче Колективни
центар за расељена и интерно расељена лица ПИМ Крњача, у коме тренутно
борави 306 особа, саопштено је из Градске управе.
Посета је имала за циљ усаглашавање списка свих избеглица и интерно расељених лица
у званичним колективним центрима на територији Београда, како би град могао што
ефикасније да им помогне. На територији града, поред тог центра, постоји још шест
званичних и 17 незваничних колективних центара у којима бораве избеглице и
расељени са територије Хрватске, Босне и Херцеговине и Косова и Метохије, наведено
је у саопштењу.
„Преко Градског центра за социјални рад, можемо обезбедити остваривање свих
права која овим људима припадају по закону, међу којима је и право на
социјално становање, по коме могу конкурисати за социјално непрофитне станове
као и сви други грађани“, навео је Ђукић.
Он је додао да је град Београд, у сарадњи с Комесаријатом за избеглице обезбедио
локацију и комплетну инфраструктуру у Орловском насељу на Звездари за
изградњу прве зграде од 20 станова, а на истој локацији обезбеђено је место за још
три такве зграде.
Ђукић је истакао да социјална инклузија не обухвата само стамбено збрињавање
већ и запошљавање, како би те породице биле оспособљене за самосталан живот,
додајући да је у том процесу веома битна сарадња с Комесаријатом за избеглице и
невладиним организацијама које желе да помогну.

PRESS CLIPPING
Петак 11.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

У ГРАДУ ЈОШ 24 ИЗБЕГЛИЧКА НАСЕЉА
Данас, Датум : 10.2.2011, Страна : 17
Београд брине о избеглима и расељенима који живе у колективним центрима
На територији града налази се седам званичних и 17 незваничних колективних
центара у којима бораве избеглице и расељени са територије Хрватске, Босне и
Херцеговине и Косова и Метохије. Владан Ђукић, градски секретар за социјалну
заштиту, посетио је ових дана Колективни центар за расељена и интерно расељена лица
„ПИМ Крњача”, у коме тренутно борави 306 особа. Градски секретар за социјалну
заштиту је истакао да град Београд не прави разлику између званичних и незваничних
колективних центара на својој територији.
Циљ његове посете је био усаглашавање списка свих избеглица и интерно
расељених у званичним колективним центрима на територији Београда, како би
град могао што ефикасније да им помогне.
– Преко Градског центра за социјални рад можемо обезбедити остваривање свих
права која им припадају по закону, што је веома битно, јер је пракса показала да
многи од њих често не знају каква права имају. Међу њима је и право на
социјално становање, по коме могу конкурисати за социјално непрофитне станове као
и сви други грађани, и ми ћемо у свим колективним центрима истаћи јасна обавештења
о начину на који то могу да учине - рекао је Ђукић.
Он је навео да је град Београд је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
обезбедио локацију и комплетну инфраструктуру у Орловском насељу на Звездари
за изградњу прве зграде од 20 станова. На истој локацији обезбеђено је и место за
још три такве зграде. Поред тога, у сарадњи са службом за запошљавање и градским
јавним и комуналним предузећима информисаћемо ове људе о било ком слободном
радном месту на територији Београда.
- У зависности од степена угрожености, наставићемо са упућиваћем хране,
хигијенских средстава и друге помоћи. Како у овим центрима има и деце са
сметњама у развоју, помоћи ћемо и око смештаја у домове како би њихови родитељи
имали времена да раде и тако обезбеде егзистенцију своје породице – обећао је Владан
Ђукић.
ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
Преглед, Датум : 11.2.2011, Страна : 5
Бујановац/Београд
„На подручју Пчињског и Јабланичког округа 15 избегличких и расељеничких
породица добиће до јуна пакете помоћи за решење стамбеног проблема“, изјавио је

јуче помоћник за комуникације у Канцеларији УН на југу Србије Мустафа
Скендери.
„Реч је о пакетима помоћи из Програма УН за одржање мира и инклузивни
локални развој (ПБИЛД)“, објаснио је Скендери у разговору за Танјуг и додао да је
конкурс отворен до средине године. Он је навео да ће бесповратна средства у износу
од 620.000 динара за куповину сеоских домаћинстава моћи да добије пет породица
из избегличких центара.
„Породице које добију бесповратну финансијску помоћ, могу да купе сеоско
домаћинство било где на територији Србије“, објаснио је Скендери и додао да они
поред тога могу добити и додатну помоћ, често у виду апарата за домаћинство у
вредности до 80.000 динара. У истом периоду биће подељено 10 пакета грађевинског
материјала у вредности од 4.000 евра за доградњу или преуређење куће, а ова врста
помоћи је доступна и онима који живе у приватном смештају. Скендери је подсетио да
је извршена подела такозваних „пик-ап“ пакета у износу до 160.000 динара за
напуштање избегличких центара. Половина ове помоћи исплаћивана је у
готовини, половина у „белој техници“, а ову врсту помоћи добило је 40 избеглих и
расељених особа.
ЗАПАЉЕНА СРПСКА КУЋА
Правда, Датум : 11.2.2011, Страна : 4
ИСТОК – У ноћи између 8. и 9. октобра запаљена је кућа Драгољуба Шћепановића
у селу Шаљиновица, у општини Исток. У кући породице Шћепановић, која тренутно
живи у централној Србији, није било никога. Полицију и ватрогасну јединицу су
обавестиле комшије, које су око поноћи приметиле пожар.
У селу Шаљиновица живи двадесетак Срба. Мештани села су уплашени и узнемирени,
а овај пожар доживљавају као још један у низу инцидената у овој општини, у циљу
застрашивања Срба који намеравају да се врате у своје село.
У ДИЈАСПОРИ ЖИВИ ШЕСТ МИЛИОНА СРБА!
Ало!, Датум : 11.2.2011, Страна : 4
Према проценама Министарства за дијаспору, у региону живи 2.120.000 Срба, док
нас расутих по свету има још око четири милиона. Попис становништва у пет
држава региона, заказан за април, показаће и формално-правно колико Срба живи на
западном Балкану, а процењује се да их има више од два милиона, изјавио је јуче
министар за дијаспору Срђан Срећковић. Министар је припадницима српске
националне заједнице поручио да се на попису у Мађарској, Бугарској, Албанији,
Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској изјасне као Срби јер, како
је истакао, нема разлога за страх, с обзиром на то да је реч о демократским и
цивилизованим земљама, чланицама ЕУ или државама које су на путу да то постану.
Срби су када је реч о региону конститутивни народ у Босни и Херцеговини, а
статус националне мањине имају у Мађарској, Румунији, Македонији, Хрватској,
Чешкој и Словачкој. Такав статус „прижељкују“ и Срби у Словенији, док је у
Аустрији покренута иницијатива да се од тамошњих власти затражи статус националне
мањине за више од 300.000 Срба. Срећковић је подсетио да у расејању живи скоро
четири милиона Срба.
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Највише Срба, према његовим речима, има у Немачкој и САД, између 800.000 и
1.000.000, затим у Швајцарској, Аустрији, Канади и Аустралији.
„Нема ниједне економски развијене и јаке земље у којој не постоји организовани облик
наше дијаспоре“, истакао је Срећковић и нагласио да је у бази података о Србима у
расејању, на чијој изради Министарство активно ради, тренутно регистровано 2.400
удружења, клубова, савеза.
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У БЕОГРАДУ НОВИ ИЗАСЛАНИК ВИСОКОГ КОМЕСАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 12.2.2011, Страна : 11
БЕОГРАД – У Београду од петка борави An Vilem Bajleveld, новоименовани лични
изасланик Високог комесара Уједињених нација за избеглице, који ће разговарати
са највишим државним званичницима и представницима међународне заједнице о
решавању дуготрајне избегличке кризе у региону и о напретку који је остварен у
изради регионалне иницијативе за окончање избегличког проблема.
Бајлевелд је претходно посетио Босну и Херцеговину, Хрватску и Црну Гору, а високи
комесар УН Антонио Гутереш га је задужио да сарађује са владама у региону и
потенцијалним донаторима ради спровођења активности договорених на Београдској
конференцији која је одржана у марту 2010. године.
Србија је земља са највећим бројем избеглица у региону. Статус избеглица тренутно
има око 86.000 људи, најмање 250.000 је у процесу интеграције узело држављанство
Србије, а 230.000 интерно расељених с КиМ нашло је уточиште у осталим деловима
државе.
ВРАЋЕНО 1.700 АЗИЛАНАТА
Блиц, Датум : 12.2.2011, Страна : 11
МУП
У Србију је на основу споразума о реадмисији током 2010. враћено око 1.700
грађана који су у земљама ЕУ тражили азил из економских разлога, показују
подаци Министарства за људска и мањинска права Србије. МУП је утврдио да је
реч о лажним азилантима.
ВИШИ СУД ОДОБРИО ИЗРУЧЕЊЕ ЦРНОЈ ГОРИ
Данас, Датум : 12.2.2011, Страна : 4
Београд - Виши суд у Београду донео је решења којим се одобрава изручење Црној
Гори четворице оптужених за депортацију босанско-херцеговачких избеглица 1992.
године, а у току је поступак по жалбама пред Апелационим судом у Београду.
Црна Гора је од Србије затражила изручење некадашњих функционера МУП-а Црне
Горе Бошка Бојовића, Милисава Марковића, Радоја Радуновића и Милорада Ивановића
због ратног злочина депортације 79 Муслимана и Срба из Црне Горе у Републику
Српску 1992. године. Бета

ДОМ БЕЗ ТЕМЕЉА
Вечерње Новости, Датум : 12.2.2011, Страна : 16
Живот се поиграо са породицом Судимац из подујева. Шесторо деце прво остало без
мајке Милостиве, а недавно и без оца Милорада који се утопио
ДА су пре једанаест година Судимци из подујевског села Перана могли да предвиде
шта ће им се догодити у расељеништву, питање је да ли би и поред многобројних
притисака Албанаца, напустили свој дом. Али забринути за своје шесторо, тада
малолетне деце, једно другом до увета, Милостива и Миодраг, кренули су у потрагу за
уточиштем. Само са најнужнијим пртљагом на тракторској приколици напустили су
родну кућу и имање. Прва станица била им је Куршумлија. Некада међу најбољим
домаћинима, Судимци су у расељеништву оскудевали у свему. Највише у храни, јер о
другом нису могли ни да мисле.
- Са шесторо малолетне деце, од којих је најмлађе тада имало четири године потуцали
су се од немила до недрага без икаквих примања. Минимална помоћ стизала је од
овдашњег Црвеног крста и познаника који су и сами живели у оскудици. Како несрећа
никада не иде сама Милостива, скрхана невољама и свакодневном борбом да прехрани
децу, преминула је 2005. године у 42. години живота, а Миодраг се недавно утопио у
Топлици...
- Када је после женине смрти Миодраг остао сам са децом, имао је све мање снаге да се
бори за бољитак своје деце - причају познаници ове породице који су се упркос
властитој неимаштини довијали да му помогну. Кћерке Драгана и Снежана су се удале.
Можда и из жеље да тако помогу оцу, отишле су својим путем. Једна живи у околини
Ниша, а друга у Крагујевцу. Са Миодрагом су остали само синови.
- Једина срећа у несрећи је што нам је жена која живи у Нишу уступила на коришћење
кућу у Грабовници, па некако живимо од рада у надници. У последње време иду са
мном и синови - без горчине, поносан на своју децу причао је „Новостима“ Миодраг
непосредно пре трагедије.
А ништа није најављивало нови ударац судбине. Са најмлађим, тринаестогодишњим
сином Јованом, Миодраг је отишао на славу код познаника са Космета. Враћајући се
кући, мало припит, пошто га је полиција зауставила, Миодраг је под још
неразјашњеним околностима пао у реку и утопио се.
- Сви ми још не можемо да верујемо шта нас је задесило... - прича
двадесетпетогодишњи Томица Судимац, најстарије дете у породице Судимац. Срећом, сестре су се удале, али одмах после очеве смрти моја браћа, Никола који има
осамнаест година и годину дана старији Андрија морали су да напусте школу и да
крену у бели свет у потрагу за послом... Јован је остао сам. Још је у шоку од очеве
смрти. Радио сам у Београду, али сам морао да се вратим овде. Нисам могао да га
оставим самог. Још је дете.
Томица прича резигнирано. Гласом човека без наде. Јовану је постао и званично
старатељ. Без динара, без посла у старој и неусловној кући треба да брине о најмлађем
брату. Како? Поднели су захтев за очеву пензију, али она ће бити минимална. Шта
после?
Антрфиле : ИСТРАГА
Поред свих недаћа које су нас сналазиле, најтеже сам поднео несрећу у којој нам је
настрадао отац... прича Томица. - Оптерећује ме питање: како је завршио у реци, да ли
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му се могло помоћи, да ли је и у колико за то одговоран полицијац који је био присутан
када отац погинуо?
Према наводима истраге, Мидораг је стао на шипражје изнад обале и пао низ литицу.
Приликом пада, задобио је и ударац у главу, а у реци се утопио.
МНОГО НАСЛЕЂЕНИХ И МНОГО РЕШЕНИХ ПРОБЛЕМА
НИН, Датум : 10.2.2011, Страна : 82
ИНТЕРВЈУ: ПРОФЕСОР ДР ИГОР НОВАКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, НИШ
Градска општина Палилула - Ниш по много чему је специфична у Србији, а пре
свега по великом броју житеља у тешком социјалном стању. Званично општина
има 80.000 становника, али се рачуна да има бар још 20.000 који нису пријављени,
а припадају претежно избеглим и расељеним лицима и ромској популацији. Зато је
у претходном двогодишњем периоду општинска управа радила пре свега на томе да
дефинише и почне да реализује циљеве који су засновани на реалним потребама
локалног становништва, превасходно на социјалним потребама, а који су истовремено
део развојних планова и циљева града Ниша.
Анализирајући ситуацију у градској општини Палилула, приликом конституисања
садашње власти уочени су многи проблема од којих су највише били изражени они
везани за људске ресурсе, финансије и извршавање надлежности које је град поверио
општини, каже у осврту на тај период председник градске општине Палилула професор
др Игор Новаковић:
- Веома битно за напредак јесу стратешки планови за градску општину, којих није било
у самом почетку обављања наше дужности. Мислим да није потребно, после завршетка
овог мандата, у следећој власти, да неко доноси исхитрена решења, јер смо ми урадили
и једногласно усвојили у Скупштини градске општине Палилула стратешки документ
који се зове Стратешка анализа и стратешки правци развоја Градске општине
Палилула. Тај документ је прво прошао једну системску анализу и после тога донео
нам је стратешке циљеве који су везани за наш будући рад. Из стратешких циљева
произишли су поједини дериватни циљеви и ми из дана у дан радимо на остваривању
тих дериватних циљева, како бисмо коначно дошли до стратешког циља.
А који је ваш стратешки циљ везано за општину Палилула?
Наш стратешки и коначни циљ коме тежимо је - Градска општина Палилула као
модерна европска јединица локалне самоуправе. Дериватни циљеви се односе на све
сфередруштвеног живота, на привреду, друштво, социјални статус, инфраструктуру,
комуналну делатност и још много тога. Тренутно имамо акциони план по којем ћемо
спроводити зацртане циљеве и уопште, из године у годину радимо акционе планове у
којима се налазе јасне смернице за даљи рад. Наравно, све оно што не будемо
остварили у овом, радиће се у следећем мандату по стратегији која је успостављена још
2008. године, када су и опозиција и позиција једногласно донеле одлуку, по којој то
представља стратешке правце развоја градске општине Палилула.
На основу којих сте показатеља дефинисали стратешке и дериватне циљеве?
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Радећи такозвану свотанализу, врсту системске анализе, установили смо шта су наше
предности и шта су слабости рада управе Општине Палилула, уочили смо и екстерне
факторе везане за отворене могућности, као и претње које нам долазе из окружења.
Реално гледајући, Градска општина Палилула спада у 10 најсиромашнијих
општина у Србији. Један од наших приоритетних циљева је да решимо социјалну
проблематику на територији наше општине. Скоро комплетна ромска популација
у граду Нишу је у нашој општини, али и велики број избеглица и привремено
расељених лица са територије Косова и Метохије. Процењујемо да је број
становника на територији наше општине око 100.000, премда их званично има 80.000.
Наравно, са толиким бројем нерегистрованих лица и чињеницом да су просечна
примања на територији општине у 2008. години била око 1.670 динара месечно по
становнику, схватили смо да нам је од пресудног значаја и главни циљ - решавање
социјалне проблематике. Она се код нас није решавала ад хок, зато смо направили
стратешку анализу и конкурисали смо код разних фондова, тако да из године у годину
добијамо средства на конкурсима и од међународних фондова и од надлежних
министарстава. Као општина, самостално конкуришемо за добијање средстава и
градска општина Палилула је добила у последње две године највише средстава за
финализацију пројеката.
Који је пројекаттренутно најактуелнији?
Тренутно се у нашој општини реализује пројекат под називом: „Јачање општинских
капацитета за унапређење квалитета живота социјално рањивих група". Тај пројекат је
наставак неколико претходних пројекта из програма Еxцханге 3, под заједничким
називом - Нега старих и инвалидних лица, као и сличних пројеката.
За тај пројекат смо од Европске комисије добили средства у износу од 113.000 евра.
Добијеним средствима радимо на збрињавању социјално најугроженијих категорија,
пре свега мислим на кориснике Центра за социјални рад „Свети Сава" у Нишу, што
представља око 40,6 посто укупног броја корисника који се налазе на територији Града
Ниша. У оквиру овог пројекта имамо три начина како помажемо људима на терену:
први је - имамо стационарни центар у самом центру за социјални рад, где раде један
лекар, социолог, психолог и дипломирани правник који пружају услуге из својих
области. Лекар врши опште прегледе, социолог им помаже у изналажењу начина како
да дођу до новчане, материјалне помоћи, психолог је увек ту да им кроз разговор
помогне у превазилажењу свакодневних тешкоћа са којима се срећу, а дипломирани
правник, са правосудним испитом, у ствари је адвокат који им пружа бесплатне услуге.
Овај пројекат је почео да се остварује пре два месеца. Други облик помоћи је то што
имамо једну мобилну екипу на терену у којој су лекар, социолог, правник и психолог,
која обилази месне канцеларије. На тај начин људима је значајно приближено
коришћење ових врста услуга. Трећа екипа иде по кућама у којима се подразумева да су
инвалидна или стара лица. На нашој територији имамо 5.706 људи старости око 80
година, што аутоматски значи да су то људи којима је потребан одлазак на кућни праг.
Наша брига о социјално најугроженијима проширена је тако да су у тимовима
геронтодомаћице, хаусмајстори, фризери итд. Све њихове услуге су бесплатне, што
значи да се трудимо да стара и инвалидна лица буду хигијенски збринута, да буду
ошишани, да им неко санира кварове струје, воде, канализације. Треба видети како то
изгледа на терену - свако би се изненадио видевши каква је ситуација, а она је више
него страшна.
Колико локална самоуправа може да учини на подстицању развоја привреде?
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Усвојили смо на седници Скупштине градске општине Палилула докуменат„Стратегија
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва", што је други веома битан
стратешки докуменат. Он је између осталог садржао активирање радне зоне Доње
Међурово. Заједно с Министарством економије и СИЕПА-ом ми смо успели да
комплетну радну зону попунимо, а то за нашу општину значи да смо створили услове
да се за 30 посто смањи незапосленост у овој години.
Антрфиле : КО ЈЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Председник Градске општине Палилула професор др Игор Новаковић је
електроинжењер, функцију председника општине обавља волонтерски. Професор је
Универзитета у Косовској Митровици. Не живи од политике и његова мотивација да
дође на чело општине била је да са коалиционим партнерима - члан је Социјалистичке
партије Србије - учини максимум како би Градска општина Палилула постала модерна
европска јединица локалне самоуправе. Каже да му то што је волонтер, а образован
човек, даје снагу и право да каже све што мисли, и да отворено скрене пажњу на
негативне појаве, у циљу њиховог превазилажења.
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КФОР: СРБИ, ВРАТИТЕ СЕ
Пресс, Датум : 13.2.2011, Страна : 6
ПРИЗРЕН - Командант КФОР-а Ерхард Билер поручио је јуче у Призрену свим
Србима који живе у Србији или у другим местима ван Косова да се „заиста могу
вратити на Косово, јер стање сигурности омогућава њихов повратак“.
- Знам да одговорни људи припремају све за повратак расељених Срба и не видим
никакве проблеме по том питању. Да има проблема, број војника КФОР-а не би
био смањен - рекао је Билер пошто је присуствовао литургији у храму Свети Ђорђе у
Призрену. Немачки командант је истакао да је стање безбедности на Косову
побољшано, што потврђује смањује број мировних снага КФОР-а. Он је своју тврдњу
о побољшаној безбедности поткрепио тиме што, како је рекао, „у центру Призрена
слободно шета више од сто Срба који су дошли на литургију у православни храм
Свети Ђорђе“.
ХРВАТСКА МОРА ПОМОЋИ ДРУГИМА ДА УЂУ У ЕУ
Дневник, Датум : 14.2.2011, Страна : 23
ЗАГРЕБ
Хрватска је пред завршетком преговора за ЕУ и ускоро ће постати чланица, али
то није довољно, изјавио је хрватски председник Иво Јосиповић, истичући да
Хрватска мора и својим суседима помоћи да уђу у ЕУ. Како извештава Нова ТВ,
Јосиповић је то рекао последњег дана посете САД на предавању које је одржао на
Харварду, а на тему уласка Хрватске у ЕУ, 15 година Дејтонског споразума и 20
година од почетка рата. „Регион мора бити свестан да Европа није потпуна без свих
југоисточних европских земаља”, рекао је Јосиповић.
„Морамо изградити поверење у региону, морамо се суочити с прошлошћу, морамо
покушати наћи заједничку историју. Прилично сам сигуран да не могу сви у свим тим
земљама имати исти поглед на прошлост, али морамо имати исте основе и исте
вредности”, рекао је хрватски председник који Хрватску у ЕУ види као мост између
Европе и осталих.
„Већ спроводимо ту политику. Дали смо хрватски превод правне тековине Европске
уније БиХ и Србији и то је симболични први корак”, рекао је Јосиповић и указао на
важност безбедности и економске сарадње у региону.
„Регионално тржиште је оно на коме ми можемо показати своју способност”, рекао је и
нагласио нужност сарадње у борби против организованог криминала.
„Али постоје и други проблеми који се још увек требају решити. Ту је и психолошка
баријера - били смо непријатељи, а сад морамо постати пријатељи.

Ту је проблем несталих, проблем избеглица, ратних злочина и ратних злочинаца.
Морамо признати да нису само други чинили ратне злочине, има ратних
злочинаца и међу нама, и морамо имати исте критеријуме за процесуирање
ратних злочинаца”, рекао је хрватски председник.
ПОЗИВ ЗА ПОВРАТАК У ПРИЗРЕН
Блиц – Србија, Датум : 14.2.2011, Страна : 2
ПРИЗРЕН - Безбедност грађана на Косову је таква да су створени услови за повратак
свих Срба који то желе, изјавио је у Призрену командант Кфора Ерхард Билер. Уз
оцену да је безбедност на врло високом нивоу и да је због тога број војника у саставу
мировне мисије смањен, он је у повратку свештеника у древни град видео мотив више
за повратак свих расељених Срба.
- Одговорни људи припремају све за повратак расељених Срба и не видим никакве
проблеме у вези с тим питањем. Да има проблема, број војника Кфора не би био
смањен - изјавио је испред Саборног храма у Призрену Билер наводећи да је центром
Призрена после јутарње литургије слободно шетало више од сто Срба.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 4
ШАБАЦ - Град Шабац потписао је уговор са Међународном организацијом за
миграције и Комесаријатом за избеглице, о изградњи зграде са 12 станова за
такозвано
становање у заштићеним условима.
Простор ће бити распоређен тако да 80 одсто мора да буде на располагању
избеглицама, а остатак сиромашнима.
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 16.2.2011, Страна : 20
Општина Нови Београд
Из општине Нови Београд подсећају све избеглице из Хрватске, које су имале
станарска права, а која су им након избијања ратних сукоба због напуштања
стана одузета, да могу извршити допуну - ажурирање података свог предмета, као
и пријаву и евидентирање свог станарског права.
Формулари се попуњавају у Повереништву за избеглице општине Нови Београд,
канцеларија број 15, од 9 до 14 сати. Регистрација ће трајати до 8. марта.
ДОНАЦИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 24
У СМЕДЕРЕВУ су потписани уговори о донацији у оквиру реализације пројекта
„Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“. Тринаест породица
добило је пакете за економско оснаживање.
До сада је помоћ кроз овај пројекат добило 40 породица. Вредност донације је 60.000
евра, од чега је половину пара обезбедио град, а половину хуманитарна организација
ХЕЛП.
РАДОМ ДО СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ
Данас, Датум : 15.2.2011, Страна : 16
Како запослити становнике некадашњег нехигијенског насеља испод Газеле
Секретаријат за социјалну заштиту града и Национална служба за запошљавање
организовали су јуче едукацију о активном тражењу посла за становнике

некадашњег нехигијенског насеља испод Газеле. Предавању је присуствовало
двадесетак мушкараца из насеља у Барајеву, Раковици и Сурчину, а заинтересовани су
упознати са основним мотивационим факторима и начинима за запошљавање.
Представници Националне службе објаснили су учесницима предавања како да лакше
дођу до посла, напишу радну биографију и активно учествују у тражењу посла. У
оквиру другачијег приступа активног тражења посла посебно су наглашени потреба и
спремност на сарадњу, учење, редован контакт са саветником, редовно конкурисање на
активне пријаве националне службе или пријаве других агенција.
Ана Познановић, помоћница градског секретара за социјалну заштиту, истакла је
да се овај секретаријат активно труди да деци и одраслима из нехигијенских
насеља, као и избеглицама и расељеним лицима обезбеди што боље услове за
укључивање у друштвени живот како би постали равноправни чланови шире
друштвене заједнице.
- Социјална заштита не значи само некоме дати социјалну помоћ, већ га
оспособити да самостално зарађује, тражи посао и не зависи од других или народне
кухиње. Циљ је људи да раде и указивање на све предности које запослени човек има,
како у материјалном тако и у психолошком смислу. Поред зарађеног новца,
запосленост значи и стварање позитивног става о својој улози и сазнању да се ради
нешто корисно за себе, породицу и заједницу - рекла је Ана Познановић.
ТАЈКУНИ СМЕТЊА ЗА ПУТ СРБИЈЕ У ЕУ
Данас, Датум : 16.2.2011, Страна : 4
Марилуиз Бек, чланица Одбора за спољне послове немачког Бундестага, за Данас
Влада у Београду мора да ради на помирењу у региону и неопходно је успоставити
владавину права и слободно тржиште, поручују из Берлина
Берлин, Београд - Политика, привреда и медији у Србији морају се ослободити утицаја
тајкуна, а влада у Београду треба да инсистира на обрачуну с наслеђем Милошевићеве
ере, како би ваша земља могла да настави напредовање у процесу европских
интеграција - каже за Данас Марилуиз Бек, чланица Одбора за спољне послове
немачког Бундестага.
Марилуиз Бек, посланица Бундестага из редова Партије Зелених, иначе стручњак за
Источну Европу и Балкан, истиче да је Немачка увек подржавала пут Србије у ЕУ и да
је доказ за то недавна ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању у
савезном парламенту у Берлину. Подржали смо ратификцију ССП, каже она, јер тај
уговор „омогућава ближу сарадњу ЕУ и власти у Београду у различитим областима,
посебно у економији“.
Бек оцењује да ће трговинске баријере између Србије и ЕУ ускоро нестати, као и да ће
успешно спровођење програма реформи из ССП омогућити драстично побољшање
услова живота у Србији. „ЕУ ће убрзати тај процес уз снажну финансијску подршку.
Оно што је такође важно је унапређење регионалне сарадње кроз ССП, посебно у
области привреде“, сматра саговорница Данаса.
Међутим, како упозорава, ЕУ је својом досадашњом подршком проевропским снагама
у Србији „често игнорисала недостатке и отпор у српским политичким структурама“.
„То више неће бити могуће, јер Србија мора да се припеми за чланство у ЕУ. Дуг је пут
до тога и нимало неће бити лак. Један од кључних проблема је отворен дијалог о
Милошевићевој ери, који је важан за помирење Србије са суседима. Будуће чланице ЕУ
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не могу себи да приуште сукобе с комшијским државама. Изнад свега, у уједињеној
Европи не сме да буде национализма. Такође, политика, привреда и медији се морају
ослободити утицаја тајкуна. Неопходни су владавина права и слободно тржиште како
би већина грађана у Србији живела боље“, закључује Марилуиз Бек.
Владимир Павићевић, предавач на Факултету политичких наука, оцењује за Данас да је
сарадња с Хашким трибуналом „услов убрзања европске интеграције Србије од почетка
тог процеса“. Павићевић указује да изјаве европских званичника о Хагу као предуслову
за наставак процеса ратификације ССП не представљају никакво изненађење, „као што
нема ничег новог ни у настојању управљача Србијом да овај проблем не решавају“.
„Мислим да би представници власти у Београду, уместо што као најважнији посао виде
пребројавање држава чланица ЕУ које су ратификовале ССП, требало да имају у виду
две ствари. Прво, да се сарадња с Хагом не финишира хапшењем Младића и Хаџића,
већ искреним, сталним радом на превладавању ауторитарне прошлости, а да је
изручење ове двојице део тог процеса. Друго, да је неопходно да се приступи целовитој
реформи безбедносног система и нарочито да се уклоне утицаји неформалних,
неинституционализованих делова овог сектора. Оба поља су изразито повезана и
њихово решавање би, не само допринело обезбеђивању услова за наставак европске
интеграције, већ би, што је нарочито важно, европски пут Србије учинили извесним,
што, нажалост, сада није случај“, закључује Павићевић.
Подсетимо, државни секретар у немачком Министарству спољних послова Вернер
Хојер у обраћању посланицима Бундестага поводом ратификације ССП истакао је
да се од Србије очекује да „пре уласка у ЕУ испуни све критеријуме, без
ограничења“. Како је навео, Србија треба да што пре почне дијалог с Косовом и да
води конструктивну политику према БиХ. Хојер је подсетио да се Србија
потписивањем ССП изјаснила за „европске вредности - људско достојанство,
демократију, заштиту мањина, право избеглица на повратак кућама,
неограничену сарадњу са Хашким трибуналом и развој добросуседских односа“.
Немачка је 10. фебруара, као 13. чланица ЕУ, ратификовала Споразум о стабилизацији
и придруживању са Србијом.
РАНО ЈЕ ЗА ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 25
СТУДЕНТИ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ ЗАСАД ОСТАЈУ У НИШУ
НИШ - Могућност похађање наставе у делимично обновљеној богословији у Призрену
обрадовала је расељене Србе. Међутим, за већи повратак на Космет ђака Призренске
богословије са привременим седиштем у Нишу, први пут, после 12 година, у Ректорату
Богословије за "Новости" кажу да је још рано. Засада је извесно школовање ђака у
Нишу, где је седиште историјски значајне богословије од 1999. године.
- Нису сазреле прилике да би ђаци могли да се врате у Призрен - каже протојерејставрофор Милутин Тимотијевић, ректор Призренске богословије. - Ми смо дали
подршку повратницима у актуелној обнови кућа у Призрену. Како инвеститори траже
да они којима се куће обнављају током тог процеса буду на Космету, сагласио сам се да
бораве у нашој богословији. Томе ће она служити, нешто касније и организацији
семинара. Време за повратак ученика, међутим, није још стигло.
Призренска богословија, задужбина Симе Игуманова из 1871, успела је да током дуге
историје постојања преживи Османлије, бугарску окупацију, аустроугарске и немачке
освајаче, опстајала кроз седам држава, као једна од ретких високих хришћанских
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школа. Последњу голготу, 1999., међутим, на месту настанка нису могли да преброде,
па је свештенство заједно са ученицима дошло у Ниш. Погром 2004. године уништио је
само у Призрену 13 богомоља и владичански двор Рашко-призренске епархије. Тек пре
две године завршено је обнављање цркве светог Ђорђа.
Велелепна зграда Призренске богословије у Нишу, на Делијском вису, подигнута је
захваљујући Епархији нишкој, СПЦ, Влади Србије и граду Нишу. Пространи комплекс
има више здања,читаоницу, библиотеку од 12.000 књига, учионице, кабинете, кухињу,
интернат за ђаке.
- Број ђака стално расте. Тренутно их у клупама богословије у Нишу има 128 - каже
нам протојереј-ставрофор Милутин Тимотијевић.
Антрфиле : ПАВЛЕ И ИРИНЕЈ
У БОГОСЛОВИЈИ се поносе због чињенице да је упокојени патријарх Павле био
ректор, учитељ и ментор богословије, а међу предавачима је био и патријарх Иринеј,
који је као нишки епископ широм отворио руке богословима пре 12 година. Зграда
богословије у Нишу предвиђена је и као седиште новог богословског факултета, чији
почетак рада још није известан.
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Четвртак 17.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

АНКЕТИРАЊЕ НОСИЛАЦА СТАНАРСКОГ ПРАВА
Курир, Датум : 17.2.2011, Страна : 7
БЕОГРАД - Комесаријат за избеглице Републике Србије позива све бивше носиоце
станарског права из Хрватске да се пријаве Комитету за заштиту и помоћ како би
се спровела анкета „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског
права из Хрватске који бораве у РС“.
Заинтересовани се могу пријавити позивом на бројеве телефона 011/2401-093 и
063/279-534.
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА С КОСОВА
Курир, Датум : 17.2.2011, Страна : 15
ЛОЗНИЦА - Градска управа Лознице расписала је конкурс за доделу помоћи у
грађевинском материјалу расељенима с Косова који имају пребивалиште том
граду, преноси Бета.
За расељене с Косова чије је пребивалиште остварено пре 1. јануара прошле године на
подручју Лознице и који имају држављанство Србије издвојена је новчана помоћ
укупне вредности 800.000 динара. Комесаријат за избеглице Србије обезбедио је
750.000 динара, а остатак локална заједница.
ЗАЈЕДНО ПРОТИВ СИРОМАШТВА
Преглед, Датум : 17.2.2011, Страна : 3
Унапређење односа у региону услов за излазак из кризе
Услов за излазак из кризе свих земаља у региону је пуна нормализација и унапређење
привредних и економских односа, али и политичка стабилност и правна сигурност,
изјавио је јуче министар рада и социјалне политике Расим Љајић.
Отварајући четврту регионалну конференцију „Излазак из економске кризе“, Љајић је
навео да би економска и привредна сарадња, као и укупна робна размена значајно
могла бити повећана уколико се има у виду комплементарност привреда и све
могућности које стоје на располагању земљама у региону.
„Још увек се налазимо у кризи и сасвим је сигурно да ћемо се још дуго година
суочавати с њеним последицама, гледано са социјалног аспекта“, казао је Љајић.
Он је истакао да је криза у најразвијенијим земљама погодила средњи слој, а с
обзиром да се Србија већ 20 година налази у некој врсти кризе и да је овде
сиромашан свако ко није богат, криза је погодила најсиромашније слојеве
становништва. Према Љајићевим речима, криза није имала исте последице у земљама
Југоисточне Европе, али је свима заједничко то што се повећао проценат сиромашних.

Економском кризом су посебно погођене жене, што се најбоље види из разлике у
нивоу запослености жена и мушкараца, казао је Љајић. Он је подсетио да је у
октобру 2010. године у Србији било запослено 54,4 одсто мушкараца и свега 39,9
одсто жена. „У случају посебних друштвених група, проценат незапослених жена
из реда избеглица је 15 одсто већи, из реда интерно расељених лица још 32 одсто
већи, а када су у питању Ромкиње, тај проценат иде до 40 одсто у односу на општу
женску популацију“, казао је министар и додао да је сиромаштво још израженије у
сеоском подручју.
Амбасадор Шведске Кристер Асп је истакао значај родне равноправности не само за
побољшање положаја жена, него и целокупан квалитет живота. Он је указао и на значај
интеграције земаља Западног Балкана у Европску унију, „што би допринело
регулисању ове области“. Асп је нагласио да, иако Устав Србије даје једнака права
женама и мушкарцима, традиција понекад реалност чини другачијом. „Родна
равноправност је људско право које подразумева једнак третман људи, без обзира на
пол, етничко порекло или боју коже“, казао је Асп и додао да она није само у интересу
жена и да у њено спровођење треба да се укључе и мушкарци.
ПОВРАТАК СРБА УСЛОВ ЗА ЧЛАНСТВО ХРВАТСКЕ У ЕУ
Политика, Датум : 17.2.2011, Страна : А5
Брисел – Европски парламентарци очекују од Хрватске да реши питање повратка
избеглих Срба и кажњавање ратних злочина које су хрватске снаге починиле над
Србима од 1991. до 1995. године, уколико жели да постане чланица Европске
уније. Европски парламент изгласао је јуче у Стразбуру резолуцију којом је пружена
подршка чланству Хрватске у ЕУ, под условом да Загреб оконча започете реформе.
У резолуцији ЕП истакнута су очекивања од Загреба у погледу конкретних
резултата у борби против корупције, јачању независности правосуђа, јачању
сарадње са Трибуналом у Хагу и помоћи у повратку избеглих Срба. ЕУ очекује
додатне напоре хрватске владе у процесу повратка Срба и њиховом стицању
сталног боравка, обнови кућа и покретању друштвене интеграције избеглих.
Када је реч о перспективи чланства у ЕУ, према речима Ханеса Свободе, известиоца ЕП
за Хрватску, према идеалном сценарију Хрватска ће постати чланица ЕУ 1. јануара
2013. године. Закључење приступних преговора Хрватске и ЕУ могло би да буде већ у
јуну ове године, што се поклапа са 20. годишњицом проглашења хрватске
независности. Према истом сценарију процес ратификације приступног уговора
Хрватске требало би да буде започет на јесен.
Штефан Филе, европски комесар за проширење, нагласио је у свом обраћању
парламентарцима да Хрватска пре ступања у ЕУ мора да реши нека тешка питања,
укључујући процесуирање ратних злочина. Он је истакао да злочини над Србима које
су од 1991. до 1995. године починиле хрватске снаге не смеју да прођу некажњено и да
Хрватска мора да гарантује права Србима који тамо живе.
„Веома блиско ћемо пратити шта је постигнуто на том плану”, казао је Филе.У
резолуцији, која је усвојена са 548 гласова за, 43 против и уз 52 уздржана, поред
осталог стоји да „преговори са Хрватском могу бити окончани у првој половини 2011.
године под условом да започете реформе буду одлучно спроведене”.
У тексту је наведено и да ЕП „примећује значајна побољшања устава и правосуђа, као и
ближу сарадњу са Трибуналом у Хагу”, али је истакнуто да су „захтеви Трибунала за
важне војне документе и даље без одговора”. Реч је о артиљеријским дневницима из
ратне операције „Олуја”. У делу резолуције посвећеном реформи правосуђа наглашено
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је да је потребно убрзати процесе пред Тужилаштвом за ратне злочине и побољшати
заштиту сведока. То је неопходно за затварање преговарачког поглавља 23 које се тиче
правосуђа.
Парламент ЕУ признао је напоре хрватске владе у борби против корупције који су
довели до кривичног гоњења двојице бивших министара и бившег премијера, али је
закључио да „корупција остаје озбиљан проблем”. ЕП је затражио од Олафа (европско
тело за борбу против корупције и превара) да блиско сарађује са властима у Загребу.
Филе је оценио да је за чланство у ЕУ потребан „кредибилан и одржив резултат” у
борби против корупције.
Преговарачко поглавље о конкуренцији не може бити затворено уколико хрватска
влада не убрза процес реструктурирања и приватизације бродоградилишта, наведено је
у резолуцији.
Према ономе што се данас чуло са говорнице ЕП у Стразбуру, највећи изазов за
чланство Хрватске у ЕУ су управо њени грађани. Посланици су изразили забринутост
због података о расположењу Хрвата према чланству у ЕУ изнетих у најновијем
Евробарометру. Већина грађана се изјаснила да сматра да њихова земља не би имала
користи од чланства у ЕУ.
Посланици су због тога позвали хрватске власти и представнике цивилног друштва да
реагују и мобилишу грађане и да их увере да треба да „осећају европски пројекат као
свој”. Хрватска ће као и све остале државе које су приступиле ЕУ морати да спроведе
референдум пре него што постане део ЕУ, а на њему је потребна подршка више од
половине грађана. Досад су се само грађани Норвешке изјаснили против чланства.
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PRESS CLIPPING
Петак 18.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 18.2.2011, Страна : 4
БЕОГРАД – Представници више од 100 избегличких и других удружења Срба из
Хрватске подржали су пројекат анкетирања, чији је циљ да се установе положај и
потребе бивших носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији.
„Подржавамо напор Комесаријата Владе Србије за избеглице да помогне, пре
свега, онима који су у тешком социјално-економском положају“, изјавио је
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији.

СТАНОВИ ЗА СТАРЕ И СИРОМАШНЕ
Дневник, Датум : 18.2.2011, Страна : 11
ТЕМЕРИН: Тридесет три особе из породица најстаријих, избеглица и самохраних
родитеља са децом, усељено је у четири објекта који су изграђени у Темерину - у
оквиру програма Есвит.
Изградња је почела 2006. године, захваљујући донацији Адре Словачка, Адре
Србија, Владе Србије, Комесеријата за избеглице, Центра за социјални рад и
локалне самоуправе у Темерину. Две зграде налазе се у улици Јожеф Атиле, по једна
у Радничкој и улици Танчић Михаља.
На подручју општине Темерин раније је смештено стотинак лица у оквиру националне
стратегије борбе против сиромаштва.
- Пројекат за изградњу 20 станова, у којима може да се смести 40 до 50 лица,
којима је потребна социјална заштита, вредан је пола милиона Евра – истиче
председник општине Темерин Андраш Густоњ.
ИЗБЕГЛИМА НОВИ КРОВ
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2011, Страна : 5
НИШ - Шест расељених и једна избегличка породица у Нишу добиле су
грађевински материјал, у вредности од по 375.000 динара.
Тај новац издвојен је за завршетак њихових кућа. Уговор с породицама потписао
је градоначелник Милош Симоновић, а Ниш је за овај пројекат од Комесаријата
за избегла и расељена лица добио 2,6 милиона динара.

ПОЧИЊЕ ГРАДЊА СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И СИРОМАШНЕ
Пресс, Датум : 18.2.2011, Страна : 14
ШАБАЦ - До краја месеца у Шапцу почиње изградња станова за избеглице и
социјално угрожене породице. Пројекат финансира Европска унија, а коштаће
202.000 евра. На тендер за избор извођача радова стигло је 13 понуда, а међу њима су
четири шабачке фирме.
Зграда ће бити изграђена у оквиру Регулационог плана „Камичак 2“ и „Камењак
1“, на парцели која се налази између муслиманског и православног гробља. Имаће
472 квадратна метра стамбеног и 93 квадрата отвореног и помоћног простора.
- У 12 делимично опремљених станова, просечне величине 38 квадрата, сместиће
се десет избегличких породица и две породице из социјално угроженог дела
становништва. План је да објекат буде завршен до краја јуна ове године, а избор
станара бираће комисија у чијем саставу су представници града Шапца,
Комесаријата за избеглице, Међународне организације за избеглице, Центра за
социјални рад и УНХЦР-а. Ови станови неће моћи да се откупе ни да се наслеђују рекла је Бранка Давидовић, директорка Центра за социјални рад.Према подацима из
јануара ове године, на територији града Шапца има око 1.700 избеглица и 376 интерно
расељених. У колективном центру у селу Варна код Шапца смештене су 93 особе, које
ће имати приоритет за добијање стана у новом објекту.
ПОЉОПРИВРЕДА ШАНСА ЗА ИЗБЕЛИЦЕ
Данас – Браничева, Датум : 18.2.2011, Страна : 8
Пројекат економског осамостаљивања кроз помоћ у унапређењу постојеће производње
Пожаревац - У Пожаревцу је представљен пројекат економског осамостаљивања
кроз помоћ у унапређењу постојеће пољопривредне производње за избегла и
интерно расељена лица са подручја града. Овим пројектом биће обухваћено око
стотину домаћинстава која се налазе на ободима града и у селима. Предност имају
вишечлане породице и лица која су се већ бавила пољопривредном производњом,
истакла је Љиљана Драјић, шеф Канцеларије за мигранте.
- Помоћ подразумева доделу стоке, пре свега крава за мужу, супрасних крмача, коза и
оваца. Један део средстава опредељен је и за пчеларе и пољопривреднике којима се
помаже допунском механизацијом и постављањем пластеника. Оно што донацијом није
могуће добити, како је објаснила Љиљана Исић, теренски агроном, јесте живина и
подизање вишегодишњих засада, репроматеријал, као што су семе, ђубриво и слично,
као ни грађевински материјал за адаптацију штале.
Осим материјалног дела пројекат пружа и могућност стручне подршке, заправо
обуке. Стручњаци из области пољопривреде, сточарства или пчеларства
организоваће радионице, али и индивидуалну обуку у домаћинствима, док су на
одређене, најчешће тражене теме, већ написане брошуре и одштампане збирке
текстова.
Критеријуми по којима ће се делити поменута помоћ сврстани су у три групе: општи,
критеријуми угрожености и посебни критеријуми. Навешћемо само неке од њих.
Основни критеријум је да носилац домаћинства буде избегло или прогнано лице из
Хрватске или Босне и Херцеговине, независно од тога да ли има статус избеглице

2

или је поднело документа за стицање држављанства. Такође, особа може имати
српско држављанство али мора имати решење о укидању статуса. За помоћ могу
конкурисати интерно расељена лица са територије Косова и Метохије.
Битно је да су евидентирани, то јест да имају расељеничку легитимацију. У обзир
долазе и „мешовите“ породице у којој је један члан у једном моменту имао статус
избеглог лица. Један од критеријума предвиђа да у земљи порекла особа није
издала или продала имовину.
Овај пројекат спроводи се средствима УНХЦР-а а реализатор пројекта на територији
Пожаревца је невладина организација „Визија“ из Крагујевца. Вредност пројектног
пакета одређена је на сто домаћинстава, а колико ће који град добити определиће се у
односу на захтеве и услове које испуњавају. Пројекат траје до краја године.
ОЧЕКУЈУ ТАДИЋЕВУ ПОДРШКУ
Курир, Датум : 18.2.2011, Страна : 2
Избегли Срби предаће данас председнику Србије петицију са 45.000 потписа којом
траже од Хрватске да им се врати имовина и сва друга права у тој земљи
БЕОГРАД - Траже своје!
Коалиција удружења избеглица предаће данас, тачно у подне, председнику Србије
Борису Тадићу петицију од чак 45.000 потписа, којом траже да се трајно реше њихова
имовинска, станарска, статусна и сва остала права у Хрватској. Они очекују подршку
председника Србије.
Миодраг Линта, председник коалиције у којој су 103 удружења избеглих, верује да
је сада прави тренутак да се покрене питање њихових права и повраћаја имовине
јер је Европски парламент пре два дана изгласао резолуцију којом је пружена
подршка чланству Хрватске у ЕУ, али под условом да реши питање повратка
избеглих Срба.
Како је казао Линта, толики број потписа прикупљен је само у првом кругу, који је
трајао до 31. јануара, али се ту неће зауставити.
- Следеће недеље копије потписа предаћемо и премијеру Мирку Цветковићу и
председници парламента Славици Ђукић-Дејановић јер тражимо подршку институција
у борби за наша права у Хрватској - казао је Линта и додао да ће петицију упутити и
најутицајнијим европским званичницима и покренути иницијативу пред парламентом
да се изгласа резолуција о поштовању људских права прогнаних из Хрватске.
ГУРАЈУ СРБЕ ПОД ШЉИВУ
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2011, Страна : 4
УОЧИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА У РЕГИОНУ, НАШИМ СУНАРОДНИЦИМА
ПРЕТИ ДИСКРИМИНАЦИЈА
У Хрватској игноришу расељене, у Албанији им се нуду опција ”остали”
ПРЕ Србије, попис становништва обавиће земље у региону. Око 2,2 милиона Срба у
Мађарској, Бугарској, Албанији, Македонији, Црној Гори, БиХ и Хрватској изјасниће
се у првој половини априла о националној припадности. Да анкетирање, међутим, неће
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ићи глатко већ упозоравају готово све српске странке из окружења. Највише стрепње
има у Албанији и Хрватској.
У Хрватској, процењује се, живи око 200.000 Срба. Из Министарства за дијаспору
храбре их да нема разлога да не кажу јасно своју националну припадност. У
пракси, Срби из Хрватске указују на бројне проблеме, због којих ће попис дати
слику о нереално малом броју Срба у Хрватској.
- Пописом нису обухваћени грађани који дуже од годину дана немају
пребивалиште у Хрватској - каже Милојко Будимир, председник Уније удружења
избеглица. - Ова одредба највише ће погодити прогнане Србе, јер они неће моћи да
се изјасне. Тако ће сви којима су одузета станарска права бити избрисани из
евиденције пребивалишта у Хрватској.
У Министарству за дијаспору саветују свима који имају услове да изађу на изборе у
Хрватској и обећавају да ће са завичајним удружењима ускоро дати заједнички став о
попису у овој земљи.
- Верујемо да постоји могућност да у попису учествују и грађани који дуже од године
немају пребивалиште у Хрватској, посебно када говоримо о групацији од око 80.000
наших људи који се налазе у програму стамбеног збрињавања и желе да се врате у
Хрватску - каже за ”Новости” министар за дијаспору Срђан Срећковић.
Посебно тешко биће у Албанији, где ће наши сународници први пут добити шансу да
се изјасне као Срби. Последњих пола века, осим што нису могли да носе српска имена,
нису имали прилику ни да се декларишу као неалбанци. Данас се процењује да их у
Албанији живи око 30.000.
Никада националне мањине нису могле да се определе у Албанији, па не постоје ни
подаци о њиховој бројности. Тренутно су проблем анкетни листићи, који у пољу
националности нуде две опције - ”Албанац” или ”остали”.
- Пописни формулар још није дефинисан у делу за национално изјашњавање. За нас је
неприхватљива опција у којој Срби могу да се изјасне као ”остали” - оцењује
Срећковић. - Наши сународници у Албанији вршиће притисак, са осталим националним
мањинама, да буде изабрана демократска опција за слободно изјашњавање.
Проблема, званично, нема у Црној Гори, где је попис заказан за први април. Део
опозиционе јавности, међутим, већ дуже време упозорава да ће актуелна власт ову
прилику искориситити да умањи значај броја становништва који ће се изјаснити као
Срби. То је био разлог што је Митрополија црногорско-приморска пре десетак дана
позвала православне вернике и све грађане Црне Горе да се ”слободно и без страха
изјасне на предстојећем попису”, који је већ и пре почетка ”исувише исполитизован”.
Миодраг Вуковић из владајуће Демократске партије социјалиста, међутим, овакве
тврдње изричито одбија.
- Упозорења Србима да су угрожени, да им прети асимилација, да се пред попис на њих
врше притисци да се тако не изјасне, потпуне су будалаштине - оштар је Вуковић. Управо они који говоре о томе врше притисак на остале. Оваква атмосфера скувана је у
београдској кухињи.
Антрфиле : ЖЕЛЕ ДА СУ МАЊИНА
СРБИ су конститутивни народ у Босни и Херцеговини, а статус националне мањине
имају у Мађарској, Румунији, Македонији, Хрватској, Чешкој и Словачкој. Надају се да
ће овај статус да добију и у Словенији, како би остварили права која припадају
мањинама.
БиХ, како ствари стоје, остаће једина ”непописана” земља у Европи ове године, мада ће
РС пребројати своје становништво.
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОДУЗЕТИХ СТАНОВА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 18.2.2011, Страна : А7
Комесаријат за избеглице Републике Србије подржао је спровођење анкете помоћу
које би требало да се сагледа положај бивших носилаца станарског права из
Хрватске, који бораве на територији наше земље. Овај пројекат, како кажу у
комесаријату, требало би да допринесе утврђивању потреба најугроженијих категорија
становништва, а резултати анкете биће представљени на предстојећој донаторској
конференцији.
– Комесаријат за избеглице позива све бивше носиоце станарског права из Хрватске да
се пријаве за помоћ и заштиту на следеће бројеве телефона: 011/24-01-093, 021/66-13336, 063/279-534, 063/482-713, 063/486-297 или поверенику за избеглице на територији
општине у којој бораве. Заинтересовани могу преузети анкетне листиће са Интернет
страница www.kirs.gov.rs или www.rpc-sr.org.
Комесаријат за избеглице је овим поводом упутио и апел свим бившим носиоцима
станарског права из Хрватске да искористе „последњу прилику за утврђивање што
прецизнијег броја одузетих станарских права”. Међународна организација за миграције
у сарадњи са невладином организацијом „Комитет за помоћ и заштиту”.
ПОПИС НОСИЛАЦА СТАНАРСКОГ ПРАВА
Дневник, Датум : 18.2.2011, Страна : 8
У ПОВЕРЕНИШТВУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У КАРЛОВЦИМА
У Повереништву за избеглице у Сремским Карловцима, у канцеларији број 4
Магистрата, у току је евиденција грађана који су носиоци станарског права у
Хрватској. Образац који је насловљен као „Преглед положаја и потреба бивших
носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији” попуњава носилац
станарског права, а ако то из неких разлога није могуће, може то да учини члан
његовог домаћинства сваког радног дана од 8 до 13 сати.
Анкету спроводи Међународна организација за миграције у сарадњи с невладином
организацијом „Комитет за помоћ и заштиту”. Први пут оваква евиденција спроведена
је пре 10 година. Сада је у току ажурирање тадашњих података и евидентирање оних
који то нису учинили пре 10 година без обзира да ли имају избеглички статус или не.
Евидентирање не значи покретање било каквог правног поступка нити представља
формални захтев, који би био прослеђен хрватским властима. То је само анкетни лист,
односно пријава за евидентирање потреба лица лишених станарских права у Хрватској
да би се што пре стекла што реалнија слика о бројности и стању таквих случајева. Онај
ко попуни обрасце може да приступи програму стамбеног збрињавања у Хрватској или
некој другој земљи, што значи да анкетирање не представља препреку за тако нешто.
За више информација треба позвати бројеве телефона „Комитета за помоћ и заштиту” у
Новом Саду 021/66 13 336, повереника за избеглице у карловачкој општини 021/6853075 или погледати интернет сајтове: www.rpc-sr.org и www.kirs.gv.rs. Пројекат
финансира Влада Сједињених Америчких Држава.
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КОШАРКА СЕ ПОНОВО ИГРА У БОРУ
Правда, Датум : 18.2.2011, Страна : 35
КК БАСКЕТБОР НАЈМАСОВНИЈА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ТИМОЧКОЈ
КРАЈИНИ
БОР – Кошаркашки клуб БаскетБор настао је на иницијативу петорице пријатеља који
су најлепши део живота провели на кошаркашким игралиштима, па су решили да овај
спорт поново популаризују у граду бакра. Оснивач клуба Ђорђе Токос рођен је у Бору,
али годинама живи у Енглеској. Од првог дана уз њега су били и Добрица Ђурић, Дејан
Стојковац, Дејан Таникић и Влада Радојковић.
Све је почело у фебруару 2007. године, а четири године касније клуб је постао
најмасовнија спортска организација, не само у Бору, него и целој Тимочкој крајини.
– Клуб се трећу годину такмичи у систему Кошаркашког савеза Србије и из године у
годину постиже све боље резултате. План је да се ради само са млађим категоријама, а
да се тек касније играчи пребаце у клубове са сениорским узрастом. Оно што нас
издваја од осталих клубова јесте друштвено ангажовање. То се највише огледа у
хуманитарном, едукативном и инфраструктурном ангажману – рекао је Добрица
Ђурић, један од оснивача клуба.
Клуб је у више наврата за своје чланове и њихове родитеље организовао разна
стручна предавања о проблемима деце и младих. Организовано је више
хуманитарних акција, а највећа је сарадња са Фондом „Ана и Владе Дивац“ у
склопу акције „Можеш и ти“.
Том приликом деца из целе Тимочке крајине су се дружила са легендом српске
кошарке Владом Дивцем, а прикупљено је близу милион динара и предато
избеглим и расељеним.
– Клуб је у сарадњи са Фондом за отворено друштво из Београда, и уз пројекат „Кош
има магичну моћ“, поправио већ запуштене кошаркашке терене у граду и у свим
селима општине Бор. Замењено је 90 кошаркашких табли и обруча, и постављено 15
конструкција на местима на којима се до тада кошарка није играла. Вредност пројекта
износила је 14.000 евра, и то је највеће улагање у спортску инфраструктуру града и села
у последњих неколико година – нагласио је Ђурић.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ХРВАТСКА ИМ ОТЕЛА 30 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
Правда, Датум : 19.2.2011, Страна : 11
ПОТПИСИ ПОДРШКЕ ПЕТИЦИЈИ ИЗБЕГЛИЦА ДОСТАВЉЕНИ РЕДСЕДНИКУ
ТАДИЋУ
БЕОГРАД – Представници избегличких удружења и завичајних клубова предали
су у петак, на писарници Председништва, за председника Бориса Тадића копије
45.000 потписа подршке петицији којом се тражи правично и трајно решење
станарских, имовинских и других стечених права Срба из Хрватске.
Председник Коалиције избегличких удружења у Србији Миодраг Линта рекао је да ће
копије прикупљених потписа, са молбом за подршку петицији, бити достављени и
председнику Владе Мирку Цветковићу, председници парламента Славици ЂукићДејановић, представницима Срба из Хрватске челницима и институцијама ЕУ, УН и
владама САД, Русије, Кине и водећих европских земаља.
– Овом акцијом поново апелујемо на председника Тадића и све релевантне
институције међународне заједнице да помогну у проналажењу трајног и
свеобухватног решења проблема избеглица. Посебно апелујемо на примену Анекса Г
Бечког споразума, према коме избеглицама морају бити враћена сва имовинска и друга
стечена и статусна права – рекао је Линта. Петицију чије потписивање траје до 31.
марта, до сада су прихватила 103 удружења, и у њој се тражи да се Хрватској не
дозволи потписивање уговора о приступању ЕУ док не почне да поштује сва
праваизбеглих и прогнаних Срба. Председник Српске народне странке
из Хрватске Милан Родић изразио је подршку захтевима прогнаних Срба и рекао да ће
копије потписа са петицијом предати и председнику и влади Хрватске.
– Хрватска и Србија се спремају за улазак у Европску унију, али пре тога мора свакоме
бити враћено што је његово – рекао је Родић. Председник Асоцијације избегличких
удружења у Србији Милојко Будимир је подсетио да је имовина избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске процењена на око 30 милијарди евра, а да
обештећење избеглица не треба да кошта ништа ни ЕУ ни Хрватску, јер они само
траже да им се врати оно што им је одузето.
Антрфиле : Повраћај или правична надокнада
Срби из Хрватске захтевају обнову имовине уништене у рату и „терористичким
акцијама“ или правичну новчану накнаду, као и враћање насилно одузете и узурпиране
покретне и непокретне имовине. Поред тога, траже да им се врате станарска права или
исплати правична накнада за незаконито одузете станове, затим исплату динарске и
девизне штедње и заосталих пензија, као и право на реконвалидацију радног стажа
оствареног у бившој Републици Српској Крајини. Они не одустају ни од права на
деонице и акције, или накнаду за неучествовање у процесу приватизације.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Данас, Датум : 19.2.2011, Страна : 11
Крагујевац - Одговарајући фонд Европске уније финансираће програме
преквалификације и едукације 80 незапослених избеглица и расељених лица који
су уточиште нашли у Крагујевцу.
Овим програмом преквалификације и додатне обуке обухваћене су избеглице и
расељена лица са занимањима која су дефицитарна на шумадијском тржишту рада.
Овај пројекат заједнички реализују београдска Група 484, крагујевачки „Biznis
start ap centar“, уз подршку Комесаријата за избеглице.
ВИЛИЈЕМ МОНТГОМЕРИ ИМА РАЗРАЂЕН БИЗНИС НА БАЛКАНУ
Блиц, Датум : 19.2.2011, Страна : 4
Саветник напредњака познат по везама, али не с лобистичким агенцијама
Поход на власт Српске напредне странке прати веома озбиљан новац, а о томе сведочи
и саветнички уговор с бившим амбасадором САД, по коме се Томислав Николић
обавезао да Вилијему Монтгомерију плаћа 7.500 евра месечно.Вилијем Монтгомери
био је гост на другом рођендану СНС у Београдској арени.
Занимљиво је да није званично повезан ни са једном лобистичком агенцијом, али је
пријатељским и пословним везама повезан на Балкану с многим занимљивим и често
политички супротстављеним људима.
Његова супруга Лин је од 2006. године деканка Академије за дипломатију и безбедност,
чији је власник био Орхан Драгаш и један од власника предузећа “MSM & Associates”,
заједно с Гораном Матићем, озлоглашеним министром за информисање и
функционером ЈУЛ-а. Као делатност ове фирме наведене су “консултантске активности
у вези са управљањем и осталим пословањем”. Скраћеница “МСМ” открива друго двоје
власника јер је пуно име фирме “Montgomery Sadler Matić & associates”.
Власница других 33 одсто предузећа је Лин Монтгомери, а преосталих 34 одсто води се
на име Брента Родерика Садлера, некада новинара ЦНН-а и дописника са ових
простора.
Према подацима Агенције за привредне регистре, Вилијам и Лин Монтгомери
уписани су као власници по 15 одсто капитала предузећа „Stracon Security“,
привредног друштва за безбедност и консалтинг.
Већински власник, са уделом од 62 одсто капитала у овом предузећу, јесте Градимир
Налић, бивши саветник Војислава Коштунице.
Међу клијентима фирме, према подацима с њиховог сајта, налазе се „Српска банка“,
„Комерцијална банка“, „Дунав осигурање“, али и државне институције као што су
Агенција за привредне регистре, Дирекција за имовину Србије, ГСП Београд,
Канцеларија за придруживање ЕУ, Комесаријат за избеглице, Управа за дуван и
Управа за заједничке послове.
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АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Дневник, Датум : 19.2.2011, Страна : 9
Носиоце станарског права избеглих и прогнаних лица са територије Републике
Хрватске анкетираће у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица, Краља
Александра 14, радним данима од 7.30 до 15.30 сати.
Анкетирање, које траје до 11. марта, организовано је у оквиру пројекта "Преглед
тренутног стања и потреба бивших носилаца станарског права у Републици Хрватској",
реализованог од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије у сарадњи са
Међународном организацијом за миграције, а са циљем да се сагледа ситуација у којој
се ова популација налази. Добијени резултати требало би да допринесу да се тачно
утврде потребе избеглих, те да се помогне онима који желе да се врате у Хрватску, као
и онима који желе да остану у Србији.
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СТИЖУ ЦИГЛЕ И ЦРЕПОВИ
Курир, Датум : 20.2.2011, Страна : 14
Повереништво за избеглице
ПРОКУПЉЕ - Избегла и расељена лица са подручја општине Прокупље добиће
помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започетих објеката. Према речима
повереника Гордане Јанковић, у току је прикупљање захтева који ће бити обрађени
након провере на лицу места.
Вредност пројекта је 1,87 милиона динара, а спроводи га прокупачко
повереништво у сарадњи с Републичким комесаријатом за избеглице.
СТИЖУ ТРИ КОНТРОЛНЕ МИСИЈЕ ЕК
Политика, Датум : 21.2.2011, Страна : А1
Прва долази данас и под њеном лупом наћи ће се питања правосуђа, борбе против
организованог криминала и корупције
Наредних месец дана у Београду ће боравити три мисије Европске комисије, које
ће на терену проверавати истинитост одговора на упитник ЕК које је Србија
уручила 31. јануара Бриселу. У жижи европских експерата биће, практично, десет
области које чине окосницу акционог плана Владе Србије за брже стицање статуса
кандидата.
Милица Делевић, директорка Канцеларије Владе Србије за европске интеграције, каже
да Србија спремно дочекује те мисије. „Не верујем да ће бити неких изненађења. Они
ће желети да провере како функционишу области које су наведене у програму њихове
посете”, каже Делевићева за наш лист.
За нас мисије ЕК, како подсећа наша саговорница, нису новост. Србија је својевремено
организовала експертске мисије у контексту дијалога о визној либерализацији.
Како „Политика” сазнаје у канцеларији, прва мисија ЕК стиже данас. У току целе
следеће седмице, тачније до 25. фебруара, биће организовани састанци посвећени
питањима правосуђа, борбе против организованог криминала и корупције, као и
организације полиције.
У оквиру друге мисије, од 28. фебруара до 4. марта, стручњаци комисије разговараће са
представницима регулаторних тела. У извештају о напретку Србије у 2010. години,
комисија је, сетимо се, изнела низ примедби које се односе на рад тих тела, питајући
зашто она нису самостална и финансијски независна.
Од 14. до 18. марта предвиђени су сусрети са трећом мисијом ЕК, која ће
„прочешљати” стање људских права, права мањина, положај избеглица, интерно
расељених лица, контролу границе, миграције и азил.

У случају да и након ових мисија буде нејасноћа у вези са стањем у некој од области
друштвеног живота у нашој земљи, из Брисела се могу очекивати и додатна питања, с
чиме се, иначе, овде већ рачуна. Она ће, највероватније стићи после четири до шест
недеља, након што мисије заврше своје посете.
ТАЧИ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ С ПАЦОЛИЈЕМ И ПЕТРОВИЋЕМ
Политика, Датум : 20.2.2011, Страна : А5
Председник Демократске партије Косова Хашим Тачи потписао је јуче
коалиционе споразуме за формирање косовске владе с председницима Алијансе за
будућност Беџетом Пацолијем, председником Самосталне либералне странке
Слободаном Петровићем и представницима мањинских заједница.
После потписивања, Тачи и Пацоли су саопштили да ће радити као тим, на бази
заједничког програма обе странке. „Потписали смо споразум о коалицији за изградњу
нових институција Косова, избор председника, нове владе и министарстава. Овај
споразум представља коалицију за развој Косова, демократске реформе, отварање
нових радних места, за европско Косово и регионалну сарадњу. То је и споразум о
визној либерализацији, интеграцији у НАТО и ЕУ, као и јачање социјалне државе”,
рекао је Тачи. Пацоли је рекао да су експерти ДПК, Коалиције за ново Косово са
осталима из коалиције „заклети” да раде за интересе грађана Косова, пренео је Тањуг.
У будућој косовској влади ће поред ДПК и АНК бити представници српске Самосталне
либералне странке, затим листе „Ибрахим Ругова” и мањинских заједница.
После потписивања споразума са Пацолијем, Тачи је потписао споразум и са
председником Самосталне либералне странке Слободаном Петровићем. Петровић ће у
новој влади бити потпредседник, а СЛС ће на руковођење добити три
министарства – Министарство за локалну самоуправу, Министарство за повратак
и Министарство рада и социјалног старања.
НЕМАШТИНА КОЧИ ПОВРАТАК
Дневник, Датум : 20.2.2011, Страна : 7
ИНТЕРВЈУ-ЕПИСКОП ДАЛМАТИНСКИ ФОТИЈЕ
Епископ далматински Фотије рођен је као Раде Сладојевић у околини Бањалуке, али је
одрастао у Војводини. Његов је отац Стојан почетком шездесетих са петоро деце дошао
у Чуруг, где је купио кућу и обрађивао земљу. Но, убрзо је отишао у печалбу у
Немачку, а деца су остала с мајком Стајом. Основну школу је Раде завршио у Чуругу,
средњу у Новом Саду, а на Теолошком факултету у Београду дипломирао је 1988. На
постдипломским теолошким студијама био је две године у старој баварској
универзитетској престоници Ерланген и планирао је да настави школовање у Грчкој,
али се враћа у Србију на позив свог духовника и професора, владике бачког Иринеја,
који ће га у ковиљском манастиру најпре замонашити, а потом и рукоположити у чин
јерођакона. Неко време је потом службовао у манастиру Бођани, а од 1993. био је
професор у богословији “Светог Арсенија” у Сремским Карловцима.
Да ли сте задовољни динамиком повратка?
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– Логично је и нормално очекивати да се људи врате својим кућама. Невини су највише
пострадали, а најмање су криви за све. Заиста би било неправедно да им се не омогући
нормалан живот у својим кућама и на земљи на којој су вековима живели. И повратак је
како-тако ишао негде до 2003, давао је наду. Међутим, онда је уследила стагнација, а
последњих неколико година се чак поново суочавамо са одливом становништва.
Напросто, људи су покушали овде да живе али нису успели и поново су напустили
своја огњишта. Многе српске куће су обновљене и сада тако стоје, празне. Али то је и
разумљиво, јер не може се само од те куће живети, мора бити и посла. Нужно је
економски оживети ове крајеве, јер само тако можемо очекивати повратак и останак
нашег рода. Повратници су сада углавном пензионери, који од те пензије и нешто мало
земље око куће могу овде да живе. Али да се, рецимо, врати млади економиста или
правник, прво би се суочио са проблемом запошљавања, не само зато што је Србин, већ
зато што је економска ситуација на овом простору веома тешка.
И шта онда потенцијални повратници могу да очекују?
– У овом тренутку можда није лоше то што су се многи наши људи одлучили за то да
буду „и тамо и овде”. Али, у перспективи ће ипак морати да се определе где ће живети.
Наравно, за све нас би било боље да се врате на ове просторе, али им се, понављам, за
то морају створити економски услови. А то не може да се деси само од себе. Потребно
је да се у решавање тог проблема укључе државне институције Републике Хрватске,
као што је потребно преданије ангажовање наше матичне државе Србије. Нужно је да
сви дају пуни допринос, јер ако се овако скрштених руку буде чекало, неће бити добро.
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PRESS CLIPPING
Среда 23.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ВИШЕ ОД МИЛИОН ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛЕ
Дневник, Датум : 23.2.2011, Страна : 11
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: На подручју Сремске Митровице смештене су 942 особе са
статусом избеглица, док су остали избегли и прогнани, који су били привремено овде,
решили свој статус било повратком или узимањем држављанства Србије, рекла је
начелница Градске управе задужена за те послове Василија Броћић.
Она је навела да Сремска Митровица прва у Србији по броју реализованих
пројеката за избегле и прогнане особе током у 2010. године, за шта је издвојено
више од милион евра. Највреднији пројекат у прошлој години био је изградња
стамбене зграде у насељу „Камењар”, у којој су кров над главом добиле 34
избегличке породице. Пројекат је вредан 780.000 евра, а финансирала га је
Европска унија, посредством Међународне организације за миграције.
У организацији Републичког комесаријата за избеглице реализован је и пројекат
доделе помоћи у грађевинском материјалу за 20 породица, вредан 2,6 милиона
динара, казала је Броћић. Такође, у организацији републичког комесаријата и уз
подршку Града, купљено је седам кућа, с окућницама, за избегличке породице.
Вредност тог пројекта износила је 4,9 милиона динара. Поред тога, више од 150
породица добило је пакете с храном, огревно дрво и лекове. До краја марта биће
реализован и пројекат доделе 35 пакeта грађевинског материјала и куповине три
монтажне куће, вредан 231.000 евра.
ПРЕТЕКЛИ И АВГАНИСТАНУ
Вечерње Новости, Датум : 23.2.2011, Страна : 4
Прошле године чак 28.000 људи из Србије тражило азил у земљама ЕУ. Сваког
дана 77 људи желело да оде, највише у Шведску, Немачку и Француску
БРОЈ азиланата из Србије у земље ЕУ је преполовљен са 1.159 у новембру, на 499 у
јануару. Али, и даље морамо да будемо веома опрезни ако желимо да се задржимо на
белој шенген листи.
После сусрета са немачким шефом дипломатије Гвидом Вестервелеом у уторак,
вицепремијер Божидар Ђелић рекао је за ”Новости” да су једна од тема разговора били
азиланти, али да је ово питање покренула наша страна.
- Немири у арапском свету, који ће довести до повећања броја миграната, неповољно
делују по земље које имају бели шенген. Зато морамо да наставимо да без застоја

одговарамо на сваку замолницу за реадмисију, да кажњавамо све који организују ове
туре, и радимо на интеграцији Рома и других - каже Ђелић.
Према подацима Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила, Србија је прошле
године избила на прво место у Европи по броју захтева за азил. По речима Радоша
Ђуровића, извршног директора овог центра, чак 28.000 наших држављана је лане
тражило азил, па смо испред Авганистанаца, Ирачана и Иранаца. Испада да је 77
житеља Србије сваког дана тражило азил!
Највише их је тражило у Шведској - око 7.900, Немачкој - око 6.400, Француској око 5.700, Белгији - око 3.000 и Швајцарској - око 1.300, кажу у Центру.
Ђуровић додаје да је број ”бегунаца” повећан од кад су појединци од тога направили
уносан посао. Тако за 400 евра људима нуде превоз, посао и смештај. Чак и ако не
добију азил, гарантован им је бесплатан повратак. По Ђуровићевим речима, Немачка
је плаћала 300 евра по особи за одустајање од азила. За четворочлану породицу то
је 1.200 евра, па су се многе породице и по неколико пута враћале после
депортације и тражиле азил!
Највећи број ”лажних азиланата” потиче са југа Србије, каже Зоран Пањковић,
саветник за помоћ и заштиту угроженим мигрантским групама у Министарству за
људска и мањинска права:
- Већином су Роми и Албанци, радно способни мушкарци или породице са два одрасла
члана, неквалификована радна снага, ниског образовног профила, са непотпуном или
завршеном основном школом.
Антрфиле : ПИТАЊЕ ВИЗА ПОМЕНУЛИ САМО УСПУТ
Не желимо да се питање ”замрзавања виза” веже за оно што ми радимо. То није одлука
за нас. Ми је нисмо донели, нећемо о њој ни расправљати - каже за ”Новости” Маја
Коцијанчич, портпарол високог представника ЕУ Кетрин Ештон. Питање виза и азиланата, евентуално, може да буде елемент у расправи, могу поједини
министри то да спомену у разговору, али нећемо ми о томе одлучивати- истиче
Коцијанчичева.
СВЕ ВИШЕ ЉУДИ У ЦЕНТРУ ЗА АЗИЛ
Пресс, Датум : 23.2.2011, Страна : 16
Кроз центар у Бањи Ковиљачи 2008. године прошла су 44 азиланта, а прошле чак 434.
Ове године је дуплиран број странаца у односу на исто време прошле године и центар
је пун људи
БАЊА КОВИЉАЧА - Једини центар за азил у Србији у Бањи Ковиљачи је пун, а из
године у годину се повећава број оних који ту траже смештај и азил. Према подацима
Комесаријата за избеглице, кроз центар су 2008. прошле 44 особе, наредне 246, а
прошле 434. Ове године дупло је већи прилив него у истом периоду прошле и у
азилу који има 80 места тренутно је смештено 79 људи.
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Зграда у подножју Гучева уточиште је за углавном младе људе којима је наша земља
само успутна станица на путу ка западноевропским метрополама. Највише азиланата
долази из Авганистана, више од половине, а има их и из Ирака, Ирана, Сомалије,
Палестине и других неуралгичних тачака света, који се овде задржавају два-три месеца
и онда настављају даље. Махом су ухваћени приликом покушаја да илегално пређу
границу.
Углавном беже од рата
Они који су ту привремено смештени неће пред фотоапарат, а нису ни много
причљиви. Из својих држава отишли су углавном због ратних сукоба, неслагања са
режимом или економских разлога и тврде да су то морали да ураде. Један младић каже
да је у потрагу за бољим животом кренуо из Авганистана, па из Ирана прешао у Турску
и преко Грчке стигао до Србије. Кренуо је на север Европе и завршио у Ковиљачи.
Један је од оних који су „пали“ приликом илегалног преласка границе, а онда је
затражио азил и сада је ту. Као и други, сања „нормалан живот“ и каже да је Србија
„мирна земља“, али није „држава у којој жели да остане“.
- Капацитети су попуњени па имамо листу чекања, гледа се кад је ко дошао и има
ли породица са малом децом које имају предност пријема. Свакодневно 20 до 30
странаца долази да тражи смештај. Они за које тренутно нема места самостално
траже смештај у Ковиљачи, сналазе се и чекају да их примимо када неко одавде
оде или побегне. Сви се формално изјасне да траже азил, али нико није дошао да
остане у Србији. Идући ка западу пролазе кроз много земаља и ово им је успутна
станица. До сада су две особе добиле привремену заштиту и на путу су добијања
статуса избеглица у Србији по међународним стандардима. Већина се просечно овде
задржава два-три месеца и нико од тражилаца азила не сачека да се оконча
поступак већ самовољно напуштају Центар за азил - каже Роберт Лесмајстер,
управник Центра за азил.
Центар је основао УНХЦР, агенција Уједињених нација за избеглице, још у време
СФРЈ, а од 2008. предат је на управљање Комесаријату за избеглице Србије. У азилу је
тренутно смештено 79 људи, међу њима је двадесетак малишана са родитељима.
Прошле године је од 434 азиланта било 26 жена, 60 деце са родитељима, као и 63
мушка и четири женска малолетника без пратње родитеља.
На путу до Запада
Од момента пријављивања за азил до одговора треба да прође до два и по месеца.
Тражиоци азила добијају личну карту и са њом могу слободно да се крећу. Могу
тражити дозволу за одсуствовање из Центра најдуже на три дана и онда обично иду за
Београд, Суботицу или Шид и врате се ако не успеју да пређу границу.
У Центру су добри услови за боравак. Одрасли слободно време проводе играјући шах
или у заједничкој ТВ сали, док са децом три пута седмично по три сата ради
наставница. Малишани уче енглески и српски језик, који им није важан пошто њихови
родитељи не планирају да остану у Србији. Поједини крше правила понашања у Центру
или праве ситније прекршаје. Најчешће ремете јавни ред међусобним тучама, бахатим
понашањем у пијаном стању, а ређе породичним свађама.
Азиланти у подножју Гучева „пуне батерије“ и сањају о Западној Европи или Америци.
Како рече један од њих, у Ковиљачи су само зато јер „нису имали среће“, свесни да
овде неће да остану.
Антрфиле : Потребан још један центар за избеглице
Рад центра финансира се из буџета Србије. Према подацима Комесаријата за
избеглице, пошле године, без ПДВ-а, поред осталог је за исхрану дато 8,1 милион
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динара, за грејање објекта и воде 2,4 милиона, хигијену 819.000, а за одећу и обућу
725.000 динара.
У складу са прогнозама о кретању илегалних миграната, центар у Ковиљачи са
садашњим капацитетима није довољан и Србији ће бити потребан барем још
један. На томе се интензивно ради и тренутно се тражи локација на којој би био
отворен, кажу у Комесаријату за избеглице.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 24.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПРАВА ИЗБЕГЛИХ У СРБИЈИ
Преглед, Датум : 24.2.2011, Страна : 5
Пројекат под називом „Унапређење животних услова, права и запошљавања
избеглих и расељених лица у Србији“, који финансира Европска унија, биће данас
представљен у Клубу посланика у Београду. На скупу ће бити речи и о расподели
2,6 милиона евра бесповратне финансијске помоћи за локалне планове социјалне
заштите избеглих и интерно расељених особа у Србији, саопштено је из Делегације
ЕУ у Београду. Учесницима скупа обратиће се шеф делегације ЕУ у Србији Венсан
Дежер, државни секретар Министарства за рад и социјалну политику Зоран
Мартиновић и српски комесар за избеглице Владимир Цуцић.
Спровођење пројекта почело је прошлог децембра, а главни циљ је унапређење услова
за њихово запошљавање на основу локалних планова развоја социјалне заштите у
заједници. ЕУ додељује бесповратну финансијску помоћ за око 40 локалних пројеката
укупне вредности 2,6 милиона евра. Пројектом је предвиђен и опсежан програм
обуке избеглица и интерно расељених с КиМ за обављање одређених делатности
из области социјалне заштите.
Учесници скупа су представници локалне самоуправе, центара за социјални рад,
установа за пружање услуга из области социјалне заштите и организација грађанског
друштва. У Србији је више од 250.000 Срба избеглих током ратова на подручју бивше
Југославије узело држављанство, а око 86.000 и данас има избеглички статус, док је
интерно расељено у унутрашњости земље 210.000 Срба са КиМ и још око 23.000 у
самој покрајини.
НА КАЗАНУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ 1.000 ГЛАДНИХ
Дневник, Датум : 24.2.2011, Страна : 9
НЕМА ПОДАТАКА КОЛИКО ГРАД ИМА СИРОМАШНИХ
Према подацима новосадске филијале Националне службе запошљавања крајем
прошле године у Новом Саду без посла је било 29.205 људи, док је број
незапослених на подручју Јужнобачког округа премашио 65.000. Једнократна
интервентна новчана помоћ из градског буџета, а путем Центра за социјални рад, само
у децембру прошле године, додељена је за 7.929 корисника, од којих је чак 4.484
пензионера, с пензијом нижом од 11.000 динара.
У социјално угроженим породицама помоћ прима 6.275 грађана, 630 ученика
добијадечији додатaк, док је чак 7.665 деце која користе бесплатну исхрану у основним
школама. Током прошле године Црвени крст доделио је и 1.300 прехрамбених и
хигијенских пакета и 650 метара огревног дрвета за преко 2.500 породица.

Народне кухиње имале су укупно 1.000 корисника, а 400 социјално угрожених
породица, са статусом избеглица у Новом Саду, према подацима повереника за
избеглице, такође је путем Црвеног крста добило новчану помоћ из буџета Града.
У Градском већу су рекли да податак колико заиста има сиромашних Новосађана не
постоји. Постоје једино подаци о примању социјалне помоћи, који се у многоме
преклапају и не дају праву слику стања. Како нам је речено, ни у скорије време се не
планира прављење оваквог пописа.
Републички завод за статистику бележи да су, у трећем кварталу 2010. године у
Републици Србији, просечна месечна расположива средства по домаћинству износила
49.760 динара. Стручњаци упозоравају да је крајем минуле године у земљи било око
650.000 људи који су живели испод или на граници сиромаштва, упркос чињеници да
су цене основних прехрамбених производа и безалкохолних пића у нашој земљи за око
30 одсто ниже од просека Европске уније.
ДАЧИЋ: „БЕЛИ ШЕНГЕН“ НИЈЕ УГРОЖЕН
Данас, Датум : 24.2.2011, Страна : 3
Београд - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да у овом
тренутку визна либерализација за грађане Србије није угрожена и да ће у
наредном периоду бити учињено све да то тако и остане. Дачић је на конференцији
за новинаре рекао да је прошле године око 10.000 српских држављана тражило
азил у земљама ЕУ, а да је више од 4.000 њих враћено у Србију на основу
протокола о реадмисији. „Србија је спремна да се суочи са свим изазовима визне
либерализације“, истакао је Дачић.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер навео је да су власти у Београду много
учиниле како би се спречила злоупотреба „белог шенгена“. „Очекујемо даљу сарадњу,
јаче излазне контроле на границама, као и да земље ЕУ појачају своју контролу, пре
свега Мађарска и Словенија“, казао је Дежер.
БОГДАНОВИЋ: КОСОВСКА ВЛАДА НЕЋЕ ПОМОЋИ СРБИМА
Политика, Датум : 24.2.2011, Страна : А6
Док у Приштини сматрају да ће нова влада Хашима Тачија изабрана тесном већином и
нови председник Беџет Пацоли, који је из трећег пута изгласан само са једним гласом
више од неопходне просте већине, оборити ионако лош рејтинг Косова, у Београду се
брину због других ствари.
Министар за КиМ Горан Богдановић каже за „Политику” да састав овакве владе не
обећава да ће она бити у стању да донесе бољу будућност, не само косметским Србима,
већ и Албанцима.
„Владе са недостатком кредибилитета и ауторитета често су склоне повлачењу
исхитрених потеза под притиском и форсирању тврдих ставова како би на тај начин
компензовали своју нефункционалност и придобили подршку јавног мњења”, каже
Богдановић објашњавајући да у томе лежи велика опасност за српску заједницу.
Он сматра да ова влада, чим западне у прву озбиљну кризу, може да прибегне неким
екстремним потезима, заоштравањима и притисцима на косметске Србе, како би на тај
начин обезбедила подршку за свој опстанак. „То смо већ видели јер је примењивано на
Косову и пролазило је у албанској јавности у већини случајева”, закључује Богдановић.
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Лидер ЛДП-а Чедомир Јовановић јуче је једини у Београду подржао нове косовске
власти сматрајући да избор нових људи, пре свега Пацолија, „пружа шансу да у
предстојећим разговорима доминирају људи из другачијег политичког миљеа, више
окренути практичнијим питањима, развоју економије и отварању регионалних и
евроатлантских перспектива”.
Приштински аналитичар Ули Хоџа, међутим, изјавио је за Тањуг да ће новоизабране
косовске институције уз отпор опозиције са великим тешкоћама ући у дијалог са
Београдом. „Тешко је да ће опозиционе снаге прихватити иницијативу владе за
преговоре, или за друга питања, имајући у виду јаз који је створен манипулисањем
изборног процеса и спорним процесом избора председника и владе који се догодио у
уторак”, рекао је Хоџа.
Бивши шеф Координационог центра за КиМ Небојша Човић кратко каже: „Каква је
држава Косово, ако се то тако зове, онда је такав и председник Пацоли и такав је
потенцијални хашки или већ чији осумњиченик Хашим Тачи”.
Лидер ЛДП-а сматра да ће добијање значајних позиција (потпредседничко и три
министарска места за СЛС) омогућити српској заједници да буде „мост и користан
коректор у разговорима, пажљиво водећи рачуна о интересима Срба које ће
представљати у новој влади”.
Уз све разумевање ситуације у којој се налазе Срби, Човић са жаљењем гледа на улазак
Срба у ту владу и упозорава да буду опрезни и да управо они треба да инсистирају
„што нисам приметио да раде, да се дође до потпуне истине у вези са отмицама људи и
трговини органима”. „Не знам како неки од тих људи могу да сваре такве ствари.
Седети у влади у којој је председник врло вероватно потенцијални осумњичени за
трговину органима и организовани криминал – није лако”, каже Човић.
На питање да ли нешто значи што сада има више министара из српске заједнице,
министар Богдановић одговара да од тога неће бити велике користи. „Ти исти министри
нису спречили укидање мобилне телефоније, нису ништа урадили да се не опструише
повратак српске заједнице или да се обезбеди слобода кретања за све људе”, закључује
Богдановић.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
АНКЕТОМ ДО СТАНА
Вечерње Новости, Датум : 26.2.2011, Страна : 4
ИМОВИНА ИЗБЕГЛИЦА
ЗА десетак дана, колико траје анкетирање избеглица из Хрватске о одузетим
станарским правима у овој држави, већ се пријавило 3.500 породица. Формулар
намењен за ову евиденцију може да се добије и од повереника за избеглице у
градовима, као и на интернет-сајтовима ИОМ-а, Комитета за помоћ и заштиту и
Комесаријата за избеглице.
- Пријављивање траје до краја марта и последња је шанса за породице избегле из
Хрватске да се изјасне о стамбеним потребама. Ако се не пријаве, неће бити
предмет интересовања међународне заједнице на предстојећој Донаторској
конференцији, у којој ће учествовати и САД и ЕУ - кажу из Комесаријата за
избеглице.
ДЕСЕТ МИНИСТАРСТАВА ЧУВА „БЕЛИ ШЕНГЕН”
Политика, Датум : 26.2.2011, Страна : А1
ИНТЕРВЈУ: Божидар Ђелић, потпредседник владе задужен за ЕУ интеграције
Влада формирала групу која ће се бавити очувањем безвизног режима, са Ненадом
Бановићем, начелником пограничне полиције МУП-а, на челу
После расправе министара Европске уније Божидар Ђелић, потпредседник Владе
Србије задужен за европске интеграције, каже да никаква одлука о суспензији
„белог шенгена” није на видику. Међутим, он верује да ће француско-холандска
иницијатива довести, при крају године, до промене у регулативи која се односи на
„бели шенген”, а која ће значити да један број чланица на шенгенском простору има
могућност да иницира привремену суспензију „белог шенгена” за земљу одакле долази
велики број нелегалних емиграната.
„Није Србија та на коју се, пре свега, мисли. Али сигурно је да Србија мора да има
велику дозу предострожности. Због тога смо формирали радну групу, јер је много боље
спречити него лечити”, каже потпредседник Ђелић у интервјуу за „Политику”, а
непосредан повод био је одлука владе да образује комисију за праћење безвизног
режима са ЕУ.
Чиме ће се комисија конкретно бавити?
Та група ће пратити све статистике, са нашим дипломатско-конзуларним
представништвима и са земљама чланицама шенгенског простора, тако да можемо

благовремено да уочимо где се и у којој форми евентуално појављује проблем
нелегалних миграција.
С друге стране, она ће бити у контакту са надлежним органима да би предузела и
репресивне мере, наравно у сарадњи са МУП-ом, да се види које су то групе које
организују те туре. Оно што ће бити њена најважнија улога јесте да буде у стању да се
бави питањем превенције, односно да предлаже ствари око интеграције људи који су
најчешће заинтересовани за добијање статуса азила и за нелегалну миграцију.
Није никаква тајна да велика већина оних који су покушали да добију азил јесу
припадници ромске мањине и, делимично, албанске мањине, тако да је јасно у којем
правцу треба да се ради у домену превентиве и у домену социјалне инклузије.
Ко је све укључен у рад комисије? Ко је на њеном челу?
Десет министарстава.
Ненад Бановић, начелник пограничне полиције МУП-а, а ту су и представници
мог кабинета, Канцеларије за европске интеграције, Министарства за рад и
социјалну политику, Комесаријата за избеглице, Министарства спољних
послова… У време кабинета премијера Коштунице формирали смо једну групу за
добијање „белог шенгена”, а ова група ће се бавити очувањем „белог шенгена”.
Раније сте изјавили да је Србија успела да преполови број захтева за азил у Немачкој у
последња три месеца. Како је то постигнуто?
Мислим да је битно то што је Немачка јесенас укинула новчане надокнаде онима који
чекају одлуку о захтеву за додељивање статуса азиланта. Јер велики број људи зна да
нема никакву шансу да добије тај статус, један број је ишао само да би добио новац, јер
ту је било и по неколико десетина евра дневно по особи, уз доста комфоран смештај.
Али сада је јасно да више нема новца и због тога мислим да има и мање кандидата. С
друге стране, било је и више комуникације. Било је 10.000 људи који су покушали из
Србије да добију статус азиланта у Немачкој. Од 4.850 обрађених предмета, буквално
су сви враћени.
Је ли онда излаз у бољем информисању наших грађана о ситуацији са доделом азила у
земљама ЕУ?
Сигурно је да морамо више радити на томе. Али исто тако морају постојати и санкције
за оне који те људе организују. Јер, све то, као што видимо, ствара озбиљне напетости и
трошкове за нашу државу.
Постоје ли санкције за организаторе?
Постоје. Они који организују нелегалну миграцију могу бити кажњени. У Македонији,
на пример, неки од власника тих агенција су ухапшени. С друге стране, мислим да је
веома битно и питање новца. Мора да буде јасно да нема добијања статуса, али ни
новца, тако да се људима не исплати да иду у ту авантуру.
Још једна ствар: веома је битно информисање и сарадња полицајаца на словеначкој и на
мађарској граници, јер су то две шенгенске границе које су у контакту са нама.
Једанпут када се уђе у шенгенски простор, онда се може слободно кретати унутар њега.
Тако да је веома битно да се полицајци на поменутим границама охрабре да враћају
групе којима је очигледно циљ нелегална миграција.
Дакле, наши полицајци на граници нису ти који треба да обаве посао?
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Могу и наши, али, по правилима, одлука о одбијању уласка припада полицајцима који
су део шенгенског простора.
Познато је да је међу лажним азилантима највише оних који долазе са југа Србије. Шта
ће тамо бити предузето?
На потезу смо и ми као држава, односно економски и социјални развој, као и стратегија
за инклузију Рома. Добро је што је и Европа препознала та питања, па је за очекивати
да у току мађарског председавања буде усвојена једна стратегија за инклузију Рома.
ГРЕШКОМ БИО ПОВЛАШЋЕН?!
Вечерње Новости, Датум : 26.2.2011, Страна : 30
Милану Плавшићу (70), због избегличке легитимације, оспорено право на
бесплатан превоз
„Старосна“ карту тек ако пријави пребивалиште у Новом Саду
ТОКОМ последње четири године, само на основу избегличке легитимације, без
проблема је добијао беплатну годишњу карту за превоз у возилима ГСП. Ипак,
старина Милан Плавшић (70) 2011. неће имати ту повластицу и то га чини
очајним.
У градском превознику објашњавају да бесплатно могу да се возе само Новосађани и,
по одлуци локалне самоуправе, повлашћени.
- Стварно не разумем шта се дешава, јер сам до сада са избегличком легитимацијом
остваривао то право - разочарано и огорчено објашњава Милан. - У Новом Саду сам 16
година и сада се стварно осећам као човек другог реда, као неко ко је дискриминисан.
Плавшићево огорчење је, наставља, кулминирало пре неки дан, када му је службеница
на једном од шалтера градског превозника објаснила да ове године мора да плати
„показну“. Због тога се, вели, жалио кабинету градоначелника и градском омбудсману,
а намерава да се обрати и републичком заштитнику права грађана.
На другој страни, у градском превознику, наводе да су, уз избегличку
легитимацију, бесплатне годишње карте до сада издаване само избеглим,
прогнаним и расељеним лицима којима је, због тешке болести, по налазу
надлежне здравствене и социјалне заштите потребна чешћа контрола, а не свим
особама које такву легитимацију имају.
- Вероватно је годишња карта раније издавана грешком, ако је реч о путнику који није
тешко болестан. - каже Милорад Вукашиновић из ЈГСП. - Могуће је да Милан добије
бесплатну показну, јер је старији од 65 година, али пре тога мора да извади личну
карту у Србији, са местом пребивалишта у нашем граду. Одлуку о томе ко ће се
бесплатно возити градским аутобусима одређује локална самоуправа, а не ГСП.
Антрфиле : КРИТЕРИЈУМИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ПРАВО на бесплатан превоз у аутобусима ГСП има 15 категорија грађана. Уз остале,
то су сва деца до шест година, ђаци ометени у развоју, деца из породица са троје и више
деце, слепи и слабовиди, параплегичари и дистрофичари.
Бесплатан превоз обезбеђен је и болесницима на дијализи, ратним и војним
инвалидима, вишеструким добровољним даваоцима крви...
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БЕСПЛАТНЕ
ПЕНЗИОНЕРИМА старијим од 65 година, градски превозник је до сада издао 12.000
бесплатних показних карата за путовање у свим аутобусима.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Блиц – Србија, Датум : 28.2.2011, Страна : 7
ПРОКУПЉЕ
На конкурсу по пројекту “Унапређење услова становања интерно расељених лица
општине Прокупље” који је расписало Повереништво за избегла и расељена лица,
пристигло је 15 захтева.
Миљана Митровић из Повереништва каже да ће наредних дана комисија изаћи на терен
и у односу на степен неусловности за становање формирати листу потенцијалних
корисника. Вредност пројекта је око 1,8 милиона динара.

ХРВАТСКА ДА ВРАТИ СТАНОВЕ
Курир, Датум : 27.2.2011, Страна : 2
Из Коалиције удружења избеглица тврде да је акција евидентирања станарских
права Срба из Хрватске непотпуна
БЕОГРАД - Срби, тражите своје!
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта каже за Курир да је
евиденциони образац „положаја бивших носилаца станарског права из Хрватске
који бораве у Србији“, који избеглице последњих дана масовно попуњавају, пун
недостатака.
- Поступак евиденције одриче права људи, а промовише само потребе. Људи су
очекивали да ће им се вратити имовина или да ће бити новчаног додатка, али то
овде није случај. Они који су решили стамбено питање у Србији чак немају ни
права на стамбену потребу. Друго, анкета не садржи све категорије, већ само
станове, а људи су тамо имали и куће, викендице, пословни простор. Ипак,
саветујемо људима да испуне формулар, а на последње питање да одговоре тако да
траже повраћај стана или новчану надокнаду - каже Линта.
Према његовим речима, Коалиција удружења избеглица је у Скупштину Србије
послала предлог резолуције.
- Скупштина би требало констатује кршење људских права Срба у Хрватској и да
тражи од Владе да направи платформу за разговоре о овој теми са званичним Загребом,
као и да на свака три месеца поднесе извештај о томе докле се стигло у разговорима истиче наш саговорник.

СИТНА СЛОВА ШЕНГЕНСКОГ СПОРАЗУМА
Дневник, Датум : 27.2.2011, Страна : 6
Реадмисија, годину дана после
У децембру смо прославили годину дана безвизног режима са ЕУ. Оно што је за већину
грађана лепа вест, за неке је то био крај животне сигурности. Јер, дуг и болан процес до
несметаног путовања по Европи повезан је не само са новим биометријским пасошима,
већ и са успешном применом применом Споразума о реадмисији.
„Реадмисија” је, заправо, лепа реч за депортовање, а овај документ регулише
проблем повратка особа које илегално бораве на територији неке од чланице ЕУ у
земљу порекла.
Бежећи од ратова, грађани некадашње Југославије масовно су на различите прелазили у
земље ЕУ, тражећи сигурност и у политичком и у економском смислу. Савет Европе је
2003. проценио да се број особа из Србије чији статус није био решен кретао од 100.000
до 150.000. Али, овде се ради само о статистици, док иза сваког броја стоји по једна
несвакидашња и потресна животна прича.
Бесник Сх, рођен у Хановеру, тридесетогодишњи младић, враћен је у Србију у
мају 2010. године. Пре тога, међутим, никад није био у Србији. Само су му отац и
мајка пореклом из Србије и из Црне Горе. Свој живот је проводио у једној од
најбогатијих земаља у Европи, са привременом дозволом која је била константно
продужавана (дулдунг - што у преводу са немачког језика значи: толерисати,
трпети). У савезној покрајини Доња Саксонија, дулдунг не дозвољава школовање на
терет државе нити рад или велику слободу кретања. И поред тога што је имао
ускраћена права, он је, како каже, тамо лепо живео, и имао све што му је било
потребно. Био је активан у заједници Евангелистичке цркве, где је и упознао своју
супругу.
Бесник је 2004. без икакве најаве депортован у Подгорицу. Пошто није добио
одговор на основу чега су га пребацили у, за њега, непознату државу, он се
илегално враћа у Хановер где га немачке власти после пет година поново хапсе. У
страху од поновне депортације, 2009. године он тражи доказ од Србије да није на
списку држављана. Наша амбасада у Хамбургу издаје документ који потврђује да
нема српско држављанство. Истовремено набавља доказе из Црне Горе и са
Косова да није њихов држављанин. Упркос томе, после годину дана иста амбасада
издаје ново уверење по којем је он на списку српских држављана. Након тога,
немачке власти га депортују у Србију.
Бесник данас живи у близини Новог Сада.
– Мени ништа није јасно, како сам дошао овде, због чега су ме вратили... – прича
Бесник на лошем српском језику, јер му је матерњи немачки, а домовина Немачка. – С
обзиром да не знам језик, не могу да нађем ни посао, нити да се уклопим у друштво.
Мене код куће чека посао, само да добијем дозволу да се вратим – очајан је младић.
У туђој је држави, одвојен од своје породице, с којом комуницира преко интернета.
Обећао је себи да ће се вратити у домовину па макар то опет било илегално. Иначе,
према прописима, свако ко је насилно депортован има забрану од пет година да се
врати у Шенгенску зону. Европска слобода и благостање је за њега тренутно само сан.
Гледајући националну структуру од 2004. године, највише су Роми обухваћени
реадмисијом, наводи Министарство за људска и мањинска права. Према
подацима Канцеларије за реадмисију, од јануара 2008. до краја 2010. године, преко
београдског аеродрома “Никола Тесла”, из држава ЕУ враћено је око 800 Рома.
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Како каже саветник у Министарству за људска и мањинска права Зоран Пањковић, број
повратника Рома који су добровољно пристали да се врате у Србију није познат.
Осим, Рома, крајем 90-тих процес реадмисије обухватао је првенствено Албанце са
Косова, а у првим годинама новог миленијума и Бошњаке. Међутим, нема тачних
података о националној структури повратника. Иначе, динамика враћања грађана у
земљу порекла иде у договору са ЕУ, јер Србија не би могла да издржи такав
економски притисак какав је, на пример, имала Турска, где је месечна реадмисија била
и до 15.000 људи. Немачка и Турска у билатералном споразуму су се чак договориле да
у Анкари једна писта на аеродрому буде резервисана за реадмисанте.
Шенада А. са својом породицом добровољно се вратила у Србију, у Зрењанин. Иако је
од своје девете године живела у Немачкој, пристала је на реадмисију, како каже, због
уверења да ће тако избећи „тортуру насилног депортовања”.
– Пре него што сам се удала, радила сам као чистачица у стоматолошкој амбуланти.
Зарађивала сам таман толико колико ми је било потребно за пристојан живот – каже
Шенада користећи по коју немачку реч. – Тешко је живети у Србији, нарочито када
информације и подршку не пружа ни Центар за социјални рад који је ту да ми помогне.
Тридесетогодишња Ромкиња са својим мужем и троје деце живи у Зрењанину, у кући
са свекрвом.
– При доласку у Србију, добила сам неколико стотина евра као једнократну помоћ. Сав
износ сам уложила у кућу, јер сам желела да својој породици обезбедим пристојан
смештај – прича Шенада, док њен трогодишњи син Давид гледа цртани филм на једној
немачкој телевизији. Најстарија ћерка Ванеса иде у први разред основне школе,
почетне проблеме са језиком је превазишла.
– Овде ни муж ни ја не можемо ни привремене послове да нађемо, нарочито усред
зиме. Не бисмо се враћали назад, јер знамо да је то немогуће, иако нам је тамо живот
био једноставнији. И бољи...
Координатор Лиге за декаду Рома Осман Балић каже да је грешка што се реадмисија
одвија без логистике и надзора.
– Како држава тако и општине треба да се укључе у решавање ових проблема, међутим
нису способни ни о сопственим грађанима да брину, а камоли о повратницима – наводи
Балић. Он сматра да би најбоље било када би се тим људима омогућио останак у
иностранству. – За њих би било најбоље да остану тамо, јер им те државе могу
обезбедити боље услове него Србија. Или да емигрирају у Америку или Канаду...
Антрфиле : Дијалози
Чланак је део пројекта „Дијалози војвођанских култура“, који спроводе Беомедиа
маркетинг и Независно друштво новинара Војводине, а финансира га Европска унија
кроз Медијски фонд у оквиру европских интеграција. Фондом руководи Делегација ЕУ
у Србији, а реализује га BBC Njorld Service Trust. Садржај чланка је искључиво
одговорност реализатора пројекта и ни на који начин не одражава ставове и мишљење
Европске уније.
ПОДСТИЧУ СОЦИЈАЛНЕ ФИРМЕ
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 10
У СРБИЈИ ПОСЛУЈЕ ОКО 1.000 ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ЗАПОШЉАВАЈУ СУГРАЂАНЕ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, КОЈИ ДО ПОСЛА ДОЛАЗЕ ВЕОМА ТЕШКО
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Тренутно ради 2.140 малих задруга.
Просторије и почетни капитал најчешће обезбеђује локална самоуправа
ГРАЂАНИ са инвалидитетом, самохране мајке, али и избеглице и старији који не
могу да се запосле, прилику за запошљавање могу да добију отварањем неког од
социјалних предузећа. Ове фирме заправо и постоје како би се решио проблем
незапослених, који су на друштвеној маргини и не могу равноправно да се
надмећу за посао на тржишту рада.
Занатска задруга „Сосина кујна“ из Зрењанина запошљава девојчице и жене са
сметњама у развоју на пословима прављења колача и многобројних посластица.
Просторије за рад и почетни капитал су добили од локалне самоуправе, а све што
направе продају на зрењанинским свадбама, славама и другим прославама.
- Не може много да се заради, али опстајемо већ три године - каже једна од
продавачица укусних посластица. - У Зрењанину постоји установа за жене с посебним
потребама, које су биле потпуно запостављене и нису могле нигде да се запосле. Зато је
битно што смо им на овај начин барем омогућили да нешто раде и осећају се
кориснима.
На сличан начин функционише и задруга здраве хране „Бакино казанче“ у
Врањској бањи, која прави ајвар и слатко за туристе који посете бању. Ангажује
избегле и расељене жене с територије Косова и Метохије и на тај начин им
обезбеђује основну егзистенцију.
- Задругу су оформили „Група 484“ и Фонд за отворено друштво у Србији, а ми смо
наставили сами с послом - каже један од оснивача Станко Петковић. - Зарадимо
довољно да избеглим женама и њиховој деци омогућимо да преживе.
Свака од ових задруга или социјалних предузећа практично је непрофитна, јер не
послује само ради обезбеђивања и увећања профита. Првобитни циљ јој је да
омогући инклузију угрожених група и обезбеди основна срества за њихов живот.
- Више од две године бавимо се отварањем социјалних фирми у Србији како бисмо
решили проблем запошљавања незапослених са слабим квалификацијама - каже
Мирослава Јелачић из невладине организације „Група 484“. - Утврдили смо да у нашој
земљи има укупно 1.000 оваквих фирми, као и 2.140 задруга. Неопходно је да се, уз
много бољу законску регулативу, концепту социјалног предузетништва озбиљније
приступи, јер је то шанса за отварање нових радних места.
Стручњаци објашњавају да грађани и невладине организације који стварају
задруге, највећу помоћ могу да добију од локалних самоуправа, општина и градова
у којима желе да послују. Након што добију простор за коришћење и основна
средства, бизнис им често омогућава да зараде за основну егзистенцију, али и да се
не осећају бескориснима.
Антрфиле : КОМШИЈСКА ПРАКСА
МЕЂУ земљама окружења, Словенија предњачи у запошљавању својих грађана у
социјалним предузећима, па тако скоро седам одсто становника ради у некој од
ових фирми.
Потреба за отварањем социјалних фирми се први пут се појавила деведесетих година у
САД, а у Европу је идеја стигла неколико година касније. Велика Британија је тек
2002. године започела пројекат предузећа у којима раде социјално угрожене и
маргинализоване групе, да би данас постала једна од водећих земаља у области
социјалног предузетништва.
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ЗАМРЗНУТ ЗАКОН
ИАКО у Србији већ постоји спремност за отварање социјалних фирми, закон није у
складу с развојем задруга и оваквих предузећа.
- Нова законска регулатива о социјалној заштити отвара и могућност социјалног
предузетништва - каже Јелена Миловановић из Тима за социјално укључивање и
смањење сиромаштва Владе Србије. - Ипак, немамо никаве конкретне механизме
нити субвенције за подршку отварању оваквих фирми, па је неопходно да се
донесу додатни подзаконски акти.
СВИ САЊАЈУ ФЈОРДОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 12
ПОРОДИЦЕ ПРИСИЛНО ДЕПОРТОВАНЕ ИЗ НОРВЕШКЕ ЖИВЕ У НЕХУМАНИМ
УСЛОВИМА, ЖАЛЕ СЕ „ПОВРАТНИЦИ“
Живот у 16 квадрата са 10.000 динара месечно
АЛБАНЦИ су ме протерали из Призрена после бомбардовања. После дугогодишње
селидбе по Србији када, због све теже економске ситуације, више нисам имао куда
да идем, одлучио сам се за Норвешку. Таман сам скућио четворочлану породицу,
добио радну дозволу и нашао пристојан посао, кад се све срушило као кула од
карата! Због уговора о реадмисији депортован сам назад.
Ова прича Давора Николића, који после протеривања већ две године покушава да нађе
мир у Србији, личи на већину прича оних који су депортовани из „обећаних земаља“.
Давор полако губи наду да ће овде успети да среди живот и планира да поново из
Калуђерице оде у земљу фјордова:
- После бомбардовања прво сам живео у колективном центру у Крушевцу, одакле сам
се преселио код рођака у Београд. Кад сам видео да овде за моју породицу нема живота,
2005. сам отишао у Лилехамер. Запослио сам се у фирми која се бави чишћењем. Нисам
саставио ни три године, када су ме протерали. Дали су ми 200 долара и испратили ме.
Рекли су ми да ће ми Србија обезбедити нормалан живот, али то се није догодило. Зато
сам приморан да опет идем преко „гране“.
За разлику од Давора, било је и оних који су од земаља које су напуштали прошле
године добили по 10.000 круна (1.200 евра). У ту групу не спада последња тура
депортованих, у октобру 2010. Тада им је полиција упала у станове и на радна места и
одвела их присилно на аеродром. И њих тридесетак, од којих су половину чинила деца,
испраћени су уз образложење да Србија има обавезу да им обезбеди нормалан живот.
Међутим, осим петогодишње забране уласка у земље ЕУ, кажу, нису добили ништа.
- Ако је живот у 16 квадрта са 10.000 динара месечно нормалан, онда ми није јасно
шта у Србији сматрају ненормалним - јада се Драган Ристић, „глава“ четворочлане
породице, кога су већ, пре 12 година, протерали из села Понеш код Гњилана. Називају нас „лажним азилантима“, а у Норвешкој сам имао сталан посао и кућу
од 70 квадрата. То је бесмислено, јер сам ја поштовао њихов систем и тамо нисам
отишао да би ми платили да се вратим. Живели смо на крајњем северу земље, где зима
траје осам месеци, а први већи град је на 250 километара. Међутим, и поред свега,
могао сам да зарадим за нормалан живот.
Због стреса који је преживела, Драганова жена Живана сада пије лекове за смирење.
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- Испод кревета ми се налази шахт из кога се, када напада киша, свашта излије - кроз
сузе прича Живана, док млађег сина Јована учи ћирилицу. - Деца су се потпуно
пореметила. Јован је ишао у норвешку школу и сада не може да се привикне на нови
систем учења, док старији, Дејан, спава код брата од тетке преко пута нас, јер не
можемо сви да станемо. Да могу, одмах бих се вратила у Норвешку!
Антрфиле : ИНТЕРЕСОВАЊЕ МЕДИЈА
ПОСЛЕ протеривања Срба из Норвешке, чак четири новинарске екипе су дошле у
Београд како би се увериле шта им је обезбедила Србија.
- Када су видели наше бараке у Реснику, нису могли да верују у каквим условима
живимо - каже Драган Ристић. - Док смо били у Норвешкој, писали су како се поједини
крију да би избегли депортацију, али када су видели где сада живимо, све им је било
јасно.
У СРБИЈУ ВЕЋ УШЛО 150 ИЛЕГАЛАЦА
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 12
И НАША ЗЕМЉА НАШЛА СЕ НА МЕТИ ВЕЛИКОГ ЕГЗОДУСА КОЈИ ЈЕ ОВИХ
ДАНА КРЕНУО ИЗ СЕВЕРНЕ АФРИКЕ
Копнена рута миграната у ЕУ. Лане 3.179 захтева за реадмисију, вратили смо 2.650
људи
ЕВРОПУ је ухватила паника због „егзодуса библијских размера“ из северне
Африке, како га је назвао италијански шеф дипломатије Франко Фратини! Према
прелиминарним проценама, од 200.000 до 300.000 избеглица из Либије сваког часа
може да се очекује на италијанским обалама, а, судећи по расположењу власти у
Риму, врло брзо и широм Европе.
То су они који ће покушати да побегну морем из земље у пламену. Велики је број и
људи који ће пробати да спас од тешког живота нађу копном, а на тој рути се налази и
наша земља. На ово је прошле недеље упозорио вицепремијер Божидар Ђелић, који је,
за „Новости“, рекао:
- Немири у арапском свету довешће до повећања броја миграната. Они неповољно
делују на земље које имају „бели шенген“, међу којима је и наша.Србија је и раније
била транзиционо подручје за илегалне мигранте, каже, за „Новости“, Зоран Пањковић,
саветник за помоћ и заштиту угроженим мигрантским групама у Министарству за
људска и мањинска права:
- Преко нас су пролазили илегални мигранти из Авганистана, Палестине, Албаније,
Пакистана, Ирака... Колико њих успе да дође до жељене дестинације, изабране државе
ЕУ, и затражи азил - није познато.
Само од почетка ове године, према подацима МУП, 150 их је илегално ушло у
нашу земљу, уз оправдање да су азиланти. Међутим, у азилантском центру у Бањи
Ковиљачи појавило се само троје који су званично тражили азил. Шта је са
осталима, нико не зна.
Све ово могло би додатно да отежа ситуацију Србији. Прошле недеље смо избегли
залеђивање безвизног режима, али ћемо бити под будним оком ЕУ кад су у питању
„лажни азиланти“, како их Европа зове. Уосталом, средином марта долази трећа
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техничка мисија Европске комисије, која ће се, поред питања поштовања људских
права и избеглица, бавити управо мигрантима.
У међувремену, наша земља одговара на замолнице земаља ЕУ да прими држављане
Србије који су из економских разлога побегли у Европу. Али, не стижу замолнице само
за наше држављане.
- Србија је дужна да, у складу са условима из Закона о потврђивању Споразума о
реадмисији, на своју територију прихвати и држављане трећих земаља, на основу
замолнице из ЕУ. Један од тих услова предвиђа несумњиви доказ да је лице,
држављанин треће земље, у ЕУ ушло из Србије.
Тако би у Београду или Бањи Ковиљачи могло да се нађе и мноштво илегалних
миграната из Африке.
Прошле године, према подацима МУП, примљено је укупно 3.179 захтева за
преузимање наших држављана, од чега је за 2.650 Србија дала сагласност за
преузимање, а за 529 није. Како сазнајемо, у питању су особе које нису могле ниједним
папиром да докажу да су држављани Србије.
Званични подаци говоре да је највише замолница стигло из Немачке - 1.048, а
незванични, да је од тих људи само 10 званично затражило азил.
Иначе, највећи број „лажних азиланата“ потиче са југа Србије. Махом су то Роми
и Албанци. У питању су радно способни мушкарци или породице са два одрасла,
радно способна члана, неквалификована радна снага, са непотпуном или
завршеном основном школом.
Антрфиле : ПРВО УДРУЖЕЊЕ АЗИЛАНАТА
У СРБИЈИ је основано прво удружење азиланата који су враћени реадмисијом.
Основало га је 80 породица враћених из Норвешке.
- Сви смо својевремено протерани са Метохије: из Ђаковице, Клине, Истока и Призрена
- каже председник Владимир Танасковић. - Удружили смо се и обратили Канцеларији
ЕУ у Београду, јер се многи од нас спремају, ако се ништа не промени, назад у Европу!
Танасковић тврди да већина није успела да оствари најбуквалније никаква права, а да
су им норвешки полицајци рекли да им је Београд само привремена станица, јер им је
Србија гарантовала безбедност у местима у којима су рођени!
СРУШЕНО 800 СПОМЕНИКА
Правда, Датум : 28.2.2011, Страна : 4
НА ЗАДУШНИЦЕ КАМЕНОВАН АУТОБУС СА СРБИМА У ЂАКОВИЦИ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – И после 12 година, на православним гробљима широм
Косова и Метохисе иживљавају националистички верски фанатици. Ни овога пута они
који задужени за безбедност нису Србима омогућили да гробља посете без инцидента.
На фебруарске задушнице, око 500 Срба из Косовске Митровице обишло је гробље
у јужном делу града. Пет аутобуса „Космет превоза“ није било довољно за све
окупљене Србе, којима је задушни дан једина прилика да посете гробље, па је КПС уз
пратњу омогућио да се аутобуси врате и превезу све који су желели да обиђу гробље.
Слика коју су затекли била је стравична – преко 800 надгробних споменика је
уништено, као и капела са гробном црквом, која је порушена и неколико пута
паљена. За разлику од претходних година, гробље је први пут очишћено од корова.
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– Видите и сами да они покушавају да униште сваки траг крста. Колико им сметају они
који почивају овде, толико им смета знак крста.
Дошли смо да окадимо и прочитамо помен нашим преминулима, на овом нашем светом
гробљу, где почивају многи који су страдали, мучени и убијани током последњих
ратова на овом простору. Поносан сам што су по први пут наши пријатељи изашли и
очистили коров – рекао је за „Правду“ протојереј ставрофор Милија Арсовић.
Пред сам крај посете, испред цркве Успења пресвете Богородице у Ђаковици,
каменована су два аутобуса са расељеним Србима који су били на задушницама у
Ђаковици. У саопштењу косовске полиције наводи се да су у каменовању учествовале
четири особе и да су због тог инцидента приведена тројица мушкараца и једна жена.
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