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СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ ДАНАС О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
Данас, Датум : 1.6.2011, Страна : 18
Нови Сад - Скупштина Војводине расправљаће данас о ребалансу покрајинског
буџета за 2011. годину. Влада Војводине утврдила је предлог за ребаланс буџета
Покрајине, којим је предвиђено повећање од милијарду и 120 милиона динара, односно
за 1,84 одсто. Према том предлогу, укупан буџет за ову годину износио би 61,8
милијарди динара.
Ребалансом буџета Војводине предложено је повећање ставке која је намењена, пре
свега, финансирању капиталних улагања, у износу од 750 милиона динара, као и
програма у области пољопривреде, у износу од 611 милиона динара.
На дневном реду данашњег заседања биће и извештај Покрајинског омбудсмана за
2010. годину. Посланици ће расправљати и о завршним рачунима Фонда за развој
непрофитног сектора и Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима.
На дневном реду биће и годишњи извештај о пословању Јавног предузећа
Војводинашуме, као и извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у
Војводини.
СКУПШТИНСКИ ОДБОР НИЈЕ ПРИХВАТИО ИЗВЕШТАЈ
МИНИСТАРСТВА ЗА КИМ
Данас, Датум : 1.6.2011, Страна : 4
Београд - Чланови Одбора за Косово и Метохију Скупштине Србије нису јуче
прихватили извештај ресорног министарства за 2010. и први квартал 2011. године.
Седницу је обележио вербални сукоб министра Горана Богдановића и његовог
страначког колеге из Демократске странке Драгише Ђоковића.
Министар је извештај о раду поднео у писаној форми, односно није га детаљно
образлагао на седници. За прихватање извештаја гласала су четири члана Одбора,
четири их је било против, а један из Социјалистичке партије Србије је био уздржан.
Дјоковић није желео да гласа. Он је веома оштро критиковао рад и извештај
Министарства за КиМ и оценио да је реч о документу „пуном фраза које не значе
ништа“.
Ђоковић је оценио да су државне институције Србије на Косову ослабљене и да се то
најбоље види на случају телекомуникационог система и електро-енергетске ситуације,
као и ситуације у школству и здравству. „Ја овакав нерад не могу да подржим“, рекао је
Ђоковић и додао да је број повратника у Покрајину веома мали, несразмеран уложеним
средствима.
Богдановић је рекао да је поносан на резултате које је Министарство за КиМ постигло у
протекле две и по године, нарочито ако се узме у обзир наслеђено стање и кадровске

могућности тог ресора. Богдановић је негирао да су институције Србије девалвиране на
Косову, али је подсетио да Србија у Покрајини нема ни војску ни полицију којом би
могла да штити предајнике мобилне телефоније.
Из Скупштине Србије је јуче саопштено да је српска делегација при Парламентарној
скупштини НАТО затражила од парламентараца тог војно-политичког савеза да подрже
иницијативу о истрази под окриљем УН навода о трговини људским органима на
Косову. Стална делегација српског парламента је то затражила на пролећном заседању
ПСНАТО које је одржано од 27. до 30. маја у Варни. Делегација Скупштине Србије
указала је и на потребу да се наводи из извештаја Дика Мартија о трговини људским
органима на Косову и у Албанији 1999. узму у обзир приликом израде докумената ПС
НАТО.
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СКУПА ИДИЛА У БУЏИНОМ СОКАЧЕТУ
Политика, Датум : 6.6.2011, Страна : А16
СКИЦЕ ИЗ БАРАЈЕВА
Село Багрдан, средиште Барајева и административни центар истоимене,
приградске београдске општине, данас више личи на варошицу, а цела ова
рурална комуна, захваљујући досељеницима, бележи знатан пораст броја
становника. Пре две деценије у барајевској општини је пописана двадесет једна
хиљада мештана, а данас се, према броју бирача, процењује да их је више од
тридесет хиљада.
Општинске службе су евидентирале близу десет хиљада српских прогнаника из
Хрватске, БиХ и с Космета, а многи од њих овде су се задржали, па и стамбено
збринули, сопственим снагама, наравно.
Други фактор механичког прираста је трајно насељавање у викендице којих је овде на
хиљаде. Лекари, адвокати, новинари, генерали, песници, глумци, академици и остала,
постарија, углавном пензионерска елита склонила се у овдашњи шумовити азил, а
многи су заправо препустили станове у граду синовима, кћерима и унуцима. У улицама
Липовичкој и Хајдук-Вељковој, односно у „барајевском Дедињу“, нема староседелаца.
У првопоменутом сокаку гостујемо код виталног осамдесетшестогодишњака Љубе
Томовића, новинара и адвоката, и његове супруге, лекарке Милене. Љубо, после
многих животних бродолома, овде се скрасио још пре три деценије, а Милена каже да
су барајевска лета чаробна, али и зиме, „окићене белином“, како каже.
Њихов комшија, чувени београдски фризер Ратко Шобота, напомиње да је Сибин
Стојановић, познати адвокат „Црвене звезде“, прозвао овај крај Малом Мадером, али у
оптицају је и треће име, Буџино сокаче, а тај иронични назив користе барајевски
сељаци који досељену београдску елиту третирају „као овце за шишање“, продајући им
своју робу и услуге по одговарајућим, елитним ценама.
Ибарска магистрала диференцира села барајевске општине. Због комуникацијских
погодности, насеља уз њу економски напредују и увећавају број житеља. Ту су
изграђени неки производни погони и складишни објекти, а сви који се досељавају у
овај крај наравно да воле бржи и лакши приступ Београду. У села која иду узлазном
линијом спадају Вранић (више од пет хиљада људи), затим Мељак који је удвостручио
број становника, као и Баћевац и Шиљаковац. У заселак Требеж, који носи епитет
„индустријске зоне“, досељавају се и младе породице, а хиљаде „викендаша“ преселило
се из града у место Гунцати.
Док цена плацева уз Ибарску достиже чак пет хиљада евра за ар, на југу општине и до
десет пута је нижа. У тамошњим селима: Арнајевцима, Манићу, Рожанцима, Бељини,
становништво је све старије, а ђака све мање у школама. На овом простору нема ни
водоводне мреже, иако општина чини напоре у том смеру, па се у тим селима новије
или скоро нове куће могу купити већ од петнаест хиљада евра.

Ту јефтиноћу у односу на београдске, прецењене квадрате, допуњава и податак да се
цена квадратног метра стана у барајевском урбаном насељу Гај, у овдашњим
стамбеним зградама, креће око пет стотина евра.
Лице Барајева, у последњих двадесетак година, знатно је измењено. Јако су појачане
услужне делатности, на улицама је више људи и аутомобила, а место је живо преко
целе недеље, а не само на пазарни дан. А предузимљива дама, председница Општине
Барајево Бранка Савић, набраја нам инфраструктурне домете које је последњих година
остварила општинска власт: асфалтирано је сто педесет километара улица у последњих
осам година, нека села су добила водоводну мрежу, реновирани су руинирани јавни
објекти као што су Дом здравља и подручне амбуланте, а саграђена је и нова основна
школа.
– Најпоноснији смо на модернизацију наше општинске управе, на усвојене
документе и пројекте који нас повезују с фондовима Европске уније и
Комесаријата УН за избеглице, из којих већ повлачимо паре за разне комуналне мини
пројекте. Тако смо финансирали изградњу седамнаест малих пластеника за
избегла и расељена лица, добили грађевински материјал за ове људе да доврше
градњу својих кућа, изградили смо спортске терене за ромску децу и довршили
ромски храм Свете Бибије у Лисовићу – каже Савићева.
Један од већих проблема у барајевској општини је нелегална градња и то на јавном
грађевинском земљишту, као и тридесетпостотна необрађеност аграрног земљишта
због све старије животне доби пољопривредника, уситњених парцела и
традиционализма у гајењу култура.
СРБИ НИ ПИСМА НЕ НОСЕ
Вечерње Новости, Датум : 5.6.2011, Страна : 31
УРОШ МАКИЋ
ПОВРАТНИКА
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Сматрају да нисмо "квалификовани" ни поштара да заменимо
БОСАНСКО Грахово је најзападнији српски град. Налази се у Федерацији БиХ.
На граници је са Хрватском, али већину становника, поред малобројних Хрвата,
чине Срби повратници. О каквом се односу и заједничком животу ради најбоље
говори пример предузећа ПТТ. Када запослени поштар оде на годишњи одмор или
боловање нико од Срба из Босанског Грахова није "квалификован и стручан" да
га замени него то може само Хрват.
Овим, благо речено, дискриминаторским односом према Србима - повратницима у
Босанско Грахово, живописну варошицу у Федерацији БиХ, за "Новости" Урош Макић,
начелник Босанског Грахова, објашњава позицију Срба, који чине 95 одсто популације
у овом граду.
- Колико се Срба вратило у Босанско Грахово?
- Тачан број тешко је утврдити, јер више је оних који су узели нове личне карте.
Процењујемо да сада овде стално живи 3.700 становника, с тим да их је у летњем
периоду далеко више. Чак 95 одсто су Срби, остало Хрвати. У току је решавање
1.296 захтева за обнову кућа и станова, што значи да још око 3.000 људи жели да се
врати на своје огњиште.
- Ви сте на челу општине од 2008. године. Шта је од тада до данас урађено на обнови?
- Међународне организације су процениле да је Грахово у рату претрпело огромно
разарање. Стамбени фонд је скоро у целости уништен, као и инфраструктура. Све то од

2

регуларне хрватске војске за време "Олује". Од преузимања функције начелника успели
смо у самом граду да обновимо три стамбене зграде са 84 стана, у току је санација
зграде са 17 станова, као и бројних индивидуалних објеката.
Дуг је списак инфраструктурних објеката - водоводне мреже, путева и електрификације
- које смо урадили уз помоћ међународних и домаћих донација и извора.
- Колико новца је потребно за обнову уништеног?
- За завршетак свега што је у рату уништено треба нам око 50 милиона КМ. Тих
пара нама, баш као што нема ни властите репродукције, јер привреда је на коленима. Подсећам да је пре рата у Грахову радило девет већих предузећа, у којима је
било запослено 3.750 радника. Општина Грахово је тада била пета у БиХ по бруто
националном дохотку. Тренутно не ради ниједан привредни колектив, јер су све фирме
запаљене или опљачкане. Хрвати су их у првој години након „Дејтона“ приватизовали
преко Агенције за докапитализацију у Мостару. Подсећам да тада, овде, није било
Срба.
- Има ли места за запошљавање повратника?
- У државним институцијама као што су поште, електро-предузећа, полиција,
шумарија... раде углавном Хрвати из Ливна, Книна или Бенковца, тако да Срби
повратници могу само да обилазе своја предратна радна места. На подручју
општине Босанско Грахово данас од 311 запослених свега 41 је српске националности и
углавном раде у општинским органима управе.
- Како се финансира општинска администрација?
- Планирани буџет за ову годину износи 1.132.000 КМ и пуни се из општинских такси и
доприноса од сече шума и концесија. И овако скроман буџет се тешко остварује због
опструкције власти у Кантону 10 са седиштем у Ливну, која све чини да рад општине
отежа или потпуно угаси.
- Помаже ли вам Влада РС?
- Од 2008. до сада добили смо свега 90.000 КМ помоћи. Више од тога нас боли што
нико од функционера из Владе РС није нашао времена да нас посети и види како
живимо.
Антрфиле : УЧЕ ДА ЈЕ ГЛАВНИ ГРАД ЗАГРЕБ
- НА подручју Грахова постоји само једна основна школа са 86 ђака, од којих су 10
хрватске националности - каже Урош Макић. - У школи су углавном запослени
хрватски наставни кадрови, а деца уче да је химна "Лијепа наша" њихова, баш као и да
је њихов главни град Загреб. Здравство је у катастрофалном стању.
Пружање услуга пацијентима могуће је само до 14 часова, а сваку интервенцију или
послеподневни превоз болесника до Дрвара или Ливна морамо да платимо из буџета.
ПОЛА МИЛИОНА ЉУДИ ОЧЕКУЈЕ ПРАВДУ
Правда, Датум : 6.6.2011, Страна : 4
ЛИНТА ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ПРОГНАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
БЕОГРАД - Нема истинског помирења, нити пуне нормализације односа између
Србије и Хрватске све док се Загреб јасно не изјасни и не почне са решавањем
проблема повраћаја имовине више од пола милиона Срба прогнаних из Хрватске
од 1991. године до данас, а у то се активно мора укључити и српски државни врх, каже
у разговору за „Правду" Миодраг Линта, председник Избегличких удружења у Србији.
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Предали сте петицију са потписима за враћање имовине избеглих председнику Тадићу,
који су ваши следећи кораци?
- До сада смо прикупили 70.000 потписа и копије те петиције предали не само
председнику Тадићу, већ и премијеру Цветковићу, као и председници Скупштине
Славици Ђукић Дејановић, али и представницима ЕУ у Србији, и представницима УН.
Овде нећемо стати, наставићемо прикупљање потписа док не дођемо до бројке од
100.000, јер је ово изузетно важно питање, не само за нас Србе из Хрватске, већ и за
саму хрватску државу, ако жели да постане чланица ЕУ, што не може ако нс поштује
људска права.
Ипак, премијерка Косор је изјавила да је Хрватска испунила сва права према
избеглим и повратницима?
- Управо ова петиција јесте део нашег одговора на ту констатацију Јадранке
Косор, која апсолутно није тачна. Урадили смо извештај о одузимању српске
имовине у Хрватској од 1991. године и предали га државном врху Србије, као и
господину Дежеру. Скупштини Србије смо такође доставили предлог резолуције о
поштовању права избеглих Срба и тражимо да темељ дијалога буде Бечки
споразум о сукцесији из 2001. године, према коме се избеглим Србима мора
вратити не само имовина, већ и грађанска права.
Представници српских странака у Хрватској вас нису подржали, због чега?
- Тачно је да ни Пуповац ни Станимировић нису желели да приме нашу петицију,
нити да остваримо директан контакт, а то је зато што они заступају званичну
политику помирења две државе којом се сугерише да су сва отворена питања решена.
То никако не може бити тачно све док пола милиона људи, избеглица и прогнаника,
чека на своју имовину и правду.
Очекујете ли позитивне ефекте ваше петиције и резолуције?
- Не бисмо све ово ни радили да нисмо оптимисти. Не може Загреб, а ни Брисел, ћутке
да прелази преко судбине 500.000 породица које су остале без своје имовине у
Хрватској, а поменућу само један случај од пола милиона - то је породица Мандић,
којој су одузели кућу од 400 квадрата у Задру. Понављам да се политика помирења не
може водити без поштовања права и правде и решавања питања избеглих Срба из
Хрватске.
ПОЧИЊЕ „УМРЕЖАВАЊЕ“
Преглед, Датум : 6.6.2011, Страна : 5
У организацији Института за одрживе заједнице (ИСЦ) почела је обука младих
активиста у коришћењу интернета, друштвених мрежа и нових технологија за
решавање друштвених проблема од сиромаштва и незапослености до унапређења
културе и понашања. Представници више од 30 организација грађанског друштва из
Србије у наредна три месеца савладаће савремени курс коришћења онлајн алата у сврху
друштвених промена на боље.
Пројекат под називом „Умрежавање“ финансира УСАИД, а ИСЦ га реализује у
партнерству са агенцијом „Мекен Ериксон паблик рилејшенс“ (McCann Erickson
Public Relations). Предавања и радионице врхунских стручњака за Нове медије и
технологије омогућиће организацијама грађанског друштва да искористе све предности
нових облика комуницирања и да стекну вештине њиховог стратешког коришћења за
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потребе спровођења кампања. Током јуна биће одржано првих 15 предавања, а потом и
четири блока практичних вежби.
„Овим пројектом отварамо нови простор грађанском активизму у Србији, пре свега у
циљу промена које воде на боље, а посебно доприносимо јачању активизма младих. По
завршетку обуке, у септембру ове године, више од 30 онлајн кампања усмерених
на решавањепроблема сиромашних, избеглих и расељених, деце без родитељског
старања, незапослених, утицаћена активније учешће у решавању ових проблема“,
изјавио је Дра-ган Срећковић, координатор програма ИСЦ-а.
ОКО 30 ОДСТО МЛАДИХ ПРЕРАНО НАПУШТА ОБРАЗОВАЊЕ
Данас, Датум : 6.6.2011, Страна : 5
Анализе показују да сиромашни ређе иду у средњу школу
Београд - Око 47 одсто деце узраста од четири године до поласка у школу укључено
је у предшколско васпитање и образовање у Србији, док је тај проценат у
Европској унији више од 88 одсто.
Најмање су обухваћена деца из неразвијених средина (делом и због неразвијене мреже
предшколских установа), и из породица са нижим образовањем. Поред недостатка
капацитета један од важних разлога за непохађање предшколских установа сиромашне
деце, ромске деце и деце из неурбаних насеља јесте и став родитеља да то њиховој деци
није потребно, наводи се у Анализи стања предшколског, основног, средњег општег и
уметничког образовања, која је део Извештаја о раду Националног просветног савета за
2010. годину.
У тој анализи је наведено и да припремни предшколски програм, иако обавезан и
бесплатан, похађа 88 одсто деце. Најмањи обухват је у Источној Србији - 50 одсто, а
највећи у Војводини - 96,4 одсто.
Обухват деце основним образовањем је око 98 одсто, а у последње три године основну
школу завршава 99 одсто ученика који су је уписали. Од укупног броја уписаних око
7,4 одсто су деца ромске националности. Проценат деце ромске националности
уписаних у први разред порастао је у односу на прошлу школску годину за око 10
одсто, а број деце са сметњама у развоју за око 6,6 одсто.
Анализа показује и да је средњим образовањем у Србији обухваћено око 83 одсто
ученика. Средње школе мање похађају деца у којима је глава домаћинства ниског
образовног нивоа, млади из сиромашних породица, Роми, избегла и интерно расељена
омладина.
Удео младих од 18. до 24. године који након завршене основне школе не настављају
образовање је око 30 одсто, док у земљама ЕУ сада око 15 одсто младих прерано
напушта образовање. Напуштање школовања пре завршетка средњег образовања у
трогодишњим школама у нашој земљи је око 23,5 одсто, а у четворогодишњим 9,3
одсто. Највеће је осипање деце из руралних средина, сиромашних породица и ромске
деце, мада о томе нема прецизних података, наводи се у извештају НПС-а.
Антрфиле : Циљеви
Циљеви Србије до 2020. су да најмање 80 одсто деце од четири године до поласка у
школу буде укључено у рано образовање, а најмање 60 одсто из најугроженијих група.
Циљ је и да мање од 15 одсто младих са завршеном основном школом буде ван
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образовања, као и да најмање 30 одсто одраслих од 30 до 34 године старости заврше
високо образовање.
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ИМАМО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ
Политика, Датум : 7.6.2011, Страна : А2
Интервју: ЕЛДАР ХАСАНОВ,
амбасадор Републике Азербејџан у Београду
Свечано отварање прве амбасаде Азербејџана у Србији, али и откривање споменика
бившем азербејџанском председнику Гајдару Алијеву и српском књижевнику
Милораду Павићу, обележиће прву посету Београду председника Републике
Азербејџан Илхама Алијева. Гост са Кавказа срешће се 8. и 9. јуна са председником
Борисом Тадићем и другим државним функционерима, као и са градоначелником
Београда Драганом Ђиласом и представницима Скупштине града, при чему ће то бити
прилика и да се за Београђане поново отвори централни градски парк – Ташмајдан,
обновљен управо донацијама кавкаске републике.
У разговору за „Политику” амбасадор Азербејџана у Србији Елдар Хасанов каже да му
је драго што су Србија и Азербејџан већ ступили на пут стратешког партнерства,
додајући да је у току протекле године, откад је у мисији у Београд, промет између две
земље повећан четвороструко, а азербејџанске инвестиције у Србију су озбиљне.
Шта је све обухваћено билатералним споразумима који ће бити потписани током
боравка председника Илхама Алијева у Београду?
Биће потписано 20 споразума између наших влада и министарстава, који обухватају
економију, пољопривреду, културу, образовање, заштиту здравља, туризам, саобраћај,
ваздушни саобраћај, ванредне ситуације... Ова посета ће учврстити уговорно-правну
основу, што је јако битно. Пословни људи моћи ће са сигурношћу да сарађују, да улажу
капитал. Ми смо стратешки партнери, морамо економске односе да подигнемо на ниво
политичких. За то обе земље имају велики потенцијал и за то постоји обострана жеља.
Пословним људима је неопходан правни оквир, потребни су им закони. Инвеститорима
је потребна подршка и подстицај. Ове године смо отворили и Привредну комору
пословних људи из Србије и Азербејџана.
Обилазили сте Србију. Какве утиске носите о људима и ономе што је свакодневица
наше земље?
На Балкану Србија представља велики потенцијал за Азербејџан. Знате да имамо
сличне судбине, и ви и ми смо жртве двојних стандарда. Заједнички нам је бол,
заједничка патња, а тај фактор игра велику улогу. И код нас је нарушена
територијална целовитост, и ви, као и ми, имате избеглице, десило се етничко
чишћење... Срео сам се са вашим избеглицама, ишао сам у Војводину, дуго сам
разговарао са њима, хтео сам да видим у каквим условима живе, како се десило да
крену у избеглиштво, јер то су људи који ништа нису криви. Срео сам се са

инвалидима, са децом која су изгубила оба родитеља, са рањеницима... И на том
плану имамо много сличног.
Колико сарадња са Азербејџаном може Србији да отвори још нека врата у кавкаском
региону и даље, у евроазијским државама?
Азербејџан активно подржава позицију Србије у Уједињеним нацијама, ОЕБС-у,
Савету Европе, Црноморској организацији, у исламским организацијама. Не једном смо
изложили ситуацију, и објаснили нашим пријатељима и земљама са истом религијом,
да је Србија толерантна држава, да је политика коју води усмерена на јачање и развој
пријатељских односа са свима, чак и са онима са којима је некада имала неспоразуме.
Све то дало је позитивне резултате.
Што се тиче Кавказа, посебно јужног, сада имате амбасаду у Бакуу, тамо се вијори
ваша застава. Србија је добро осмислила свој избор. Нафта и гас иду из Каспијског
мора преко Азербејџана. Највећи гасни и нафтни терминал за Европу налази се у
Азербејџану. То је енергетска алтернатива за читаву Европу. Не говорим о
декларацијама, ни о пустим речима, ни о броју потписаних споразума који могу
годинама да леже на неким полицама, у нечијем сефу, и од којих народ нема никакве
користи, већ о нашим искреним односима, који се разликују од других. Јер ми имамо и
практичне резултате.
Током боравка председника Алијева у Београду у Ташмајданском парку ће бити
откривене бисте бившем председнику ваше земље Гајдару Алијеву и нашем великом
књижевнику Милораду Павићу. Шта, по Вама, повезује ове две личности?
Читао сам Милорада Павића, а сад читам његову трећу књигу. Његово стваралаштво
грана се у многим областима, тамо постоји љубав према отаџбини, према својој
историји... У портретима су присутне карактеристичне црте српског народа, његовог
достојанства, поноса, његовог стваралаштва, умећа и његових способности... Други
правац је – борба против неправде. Та борба се не ограничава географски, он се бори за
цивилизацију, за мир, за дијалог, за сарадњу... Он позива читаво човечанство да се
дигне против неправде, позива нас да се мобилишемо, да будемо уверени: ти си син
великог народа, немаш право да се повинујеш пред неправдом.
Гајдар Алијев је у једном периоду, пред распад СССР-а, практично, био у домаћем
притвору. Иако је био први заменик у Савету министара, забранили су му да напусти
Москву пошто је говорио да је политика Совјетског Савеза погрешна.
Хтели су да га униште и на силу су га сместили у тадашњу болницу у Кремљу. Спасла
га је његова снага воље, увереност у себе, у свој народ и у будућност... Та увереност, то
су заједничке црте Милорада Павића и Гајдара Алијева.
РОМСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ ОД СВИХ ЗАБОРАВЉЕНЕ
Блиц, Датум : 7.6.2011, Страна : 12
У импровизованом кампу у Бујановцу живи више од 400 породица
Општинска власт намерава да их пресели - али само неких триста метара даље
Да не буде после да нам је савест мирна јер нисмо знали: у Бујановцу још постоји
избеглички камп. Током бомбардовања, 1999. Роми из Гњилана, Витине, Косовске
Каменице и Урошевца напустили су Косово. Побегли су из својих кућа од
Албанаца и кренули пут Србије, али их је кордон полиције немилосрдно зауставио
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у Бујановцу. Милошевић их није хтео ближе. Од тада, па до данас - иако Милошевића
одавно нема - они живе на периферији овог градића. Смештени, речено им је тада:
привремено, на општинску утрину, остали су, ево, 12 година. По оближњем ресторану
цео је камп добио име „Салваторе”. Као да им се неко намерно наругао, јер
„салваторе” је „спаситељ”, а они тону и даве се сваког дана. Заборављени од свих.
У Бујановцу је, у колективном смештају, укупно 406 људи избеглих са Косова. У
кампу „Салваторе” званично живи 240 њих. Још стотинак их се накнадно
доселило из Македоније. Хране се у народној кухињи: конзерва месног нареска
или нешто кувано, и два парчета хлеба за ручак... Али не сви! Ђемаљ К., рецимо,
имао је 16 година кад је стигао у „Салваторе”. Са двадесетак се оженио Феридом из
Бујановца, која му је родила троје деце: Есму (5), Љуиду (3,5) и Гастера (2).
Закон каже да ни Ферида ни њихова деца, будући да су рођена у Србији, нису
избеглице и да им зато по том основу помоћ не припада: од своје државе Србије
добијају укупно 5.600 динара месечно, али свеједно што живе у шатору, за њих оброка
у народној кухињи нема! По закону...
У Бујановцу има 35 одсто Срба, 55 Албанаца и око девет одсто Рома. Албанци држе
локалну власт, Срби су им опозиција, а Роми су заборављени од свих. Без Приштине и
Београда иза себе, препуштени су несигурној бризи хуманитараца. Пре извесног
времена држава Србија, уз помоћ донатора, понудила је невољницима из овог кампа да
им за највише 7.800 евра купи кућу са окућницом негде у Србији.
Неколико породица преселило се тако у Војводину, али су се врло брзо вратили: без
знања неопходног за обрађивање земље, и још важније - без икаквих машина и алата,
без новца за семе и ђубриво практично су били осуђени на гладовање.
Кад се на све то додају и административни проблеми око пријављивања на новим
адресама - избеглице тврде да нико не жели да им изда потврду о пребивалишту и нерасположење у неким срединама према дошљацима, овај је начин за
решавање проблема избеглица промашај.
А на сву муку становника „Салватореа”, ових дана општинска власт намерава да
их пресели, али само неких триста метара даље, на нову утрину. Ваљда да би
некоме ослободила плац за градњу...
Ја 12 година одржавам овај шатор - каже Орхан Валија. - Правио сам под, стављао га на
греде, изоловао, увео струју... Три породице овде живе. И сад да све то дигнем и
пренесем. Све ће да се распадне!
Други мештани упозоравају на дотрајалост 24 контејнера у којима живе неке породице.
Под ових металних кутија пропао је од рђе, и ако буду померени, постаће
неупотребљиви.
На помен пресељења, сви они говоре углас. Устрашени животом и влашћу, збијени, као
поплашени пилићи... Једна ромска песма каже: „Небо нам је затворено, земља пуста без
икога, чини нам се... Куда ће мо? Докле ћемо?” И тако већ 12 година.
Антрфиле : Поносни и стручни
Невена Дичић Костић из Београдског центра за људска права и Марина Мијатовић из
Правног скенера, невладиних организација са седиштем у Београду, заједно с
новинарима „Блица" посетиле су овај камп.
- Избегличке легитимације имају само они који са дошли с Косова, а њихови
супружници и деца немају, па зато не могу да користе права која им као
расељеним лицима припадају. Оно што Роме из овог кампа разликује од већине
других јесте чињеница да је велики број међу њима квалификован за одређене послове
и оспособљен за рад. Сви они су пре доласака с Косова били запослени на различитим
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пословима. Вероватно сезбог тога примећује труд који већина њих улаже како би им
куће биле уредне, као и понос с којим говоре да већина деце иде у школу -њихов је
утисак.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОВРАТАК ИМОВИНЕ СРБИМА КОЧИ ХРВАТСКИ ПУТ У ЕУ
Политика, Датум : 9.6.2011, Страна : А1
После најаве да би Хрватска могла 1. јула 2013. да постане пуноправна чланица
ЕУ, поставља се питање да ли ће Загреб успети до краја овог месеца у
преговорима са Бриселом да затвори Поглавље 23 о правосуђу и темељним
људским правима. Или ће, како траже представници избеглих и прогнаних Срба
из Хрватске, који су прикупили 70.000 потписа за подршку својој петицији,
затварање овог поглавља бити одложено до краја године – све док не буду
размотрени њихови имовински и други захтеви, „тешки” више од 30 милијарди
евра.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица, каже за „Политику” да
званични Београд не подржава петицију.
– Предали смо 26. маја наш извештај од 16 страна Венсану Дежеру, шефу
делегације ЕУ у Србији, као одговор на извештај хрватске премијерке Јадранке
Косор, у којем се тврди да је Хрватска у преговорима о приступању ЕУ испунила
све обавезе из Поглавља 23. Показали смо низом чињеница у нашем извештају да
то напросто није тачно. Замолили смо господина Дежера да апелује на ЕУ да
пролонгира на шест месеци одлуку о затварању Поглавља 23, с циљем да се у том
периоду отвори суштински дијалог са Хрватском и да се пронађе правично
решење за 12 захтева из наше петиције – открива Линта.
Са садашњих 70.000 потписа, циљ коалиције је да до јесени прикупи 100.000, додаје
наш саговорник. Још у новембру су послали петицију на енглеском језику на 150
адреса у свету, укључујући све амбасадоре ЕУ у Србији и Хрватској, представнике
водећих међународних организација у Србији и Хрватској, челнике свих организација у
систему УН и генералног секретара Бан Ки Муна. Петицију смо послали и председнику
Савета ЕУ Херману Ван Ромпају, шефу ЕК Жозеу Мануелу Барозу и високој
представници за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон, комесару за проширење
Штефану Филеу, председнику ЕП Јиржију Бузеку, челним људима из директората
ЕУ,као и шефу Парламентарне скупштине Савета Европе Мевлуту Чавушоглуу.
– У Србији, петиција, са копијама потписа, предата је свим челним људима, укључујући
председника Бориса Тадића, премијера Мирка Цветковића, председницу скупштине
Славицу Ђукић-Дејановић, потпредседнике владе Ивицу Дачића и Јована Кркобабића.
– Из Србије нам практично није нико одговорио, док је из иностранства највише
разумевања показао господин Чавушоглу, од кога смо затражили да Парламентарна
скупштина СЕ усвоји декларацију поводом наше петиције. Одговорио нам је да је
најважнији предуслов да постоји јединствени став српске делегације по овом питању.
Нажалост, нисмо успели да остваримо дијалог са шефом наше делегације Драгољубом
Мићуновићем. Неколико пута сам се чуо телефоном са професором Мићуновићем, у
жељи да закажем састанак, али безуспешно. Рекао је да се јавим секретарици и да ће

она заказати састанак. Неколико пута сам је звао, али нисам успео да закажем сусрет –
тврди Линта.
УСЕЉЕЊЕ ДО КРАЈА ЈУНА
Данас, Датум : 11.6.2011, Страна : 13
Коначно почиње да ради Дом за старе у Ужицу
Ужице - Дом за старе на Забучју примиће прве кориснике до краја јуна ове године,
рекао је за Данас Заим Рамовић, директор ужичког Центра за социјални рад, у
чијем саставу је та установа.
Иако су ту установу, још у децембру 2009. године, свечано отворили Расим Љајић,
министар за рад и социјална питања, и Јован Марковић, градоначелник Ужица, она није
радила због низа проблема.
- Дом јесте отворен у децембру 2009. године јер су грађевински и сви остали радови
тада били готови, а био је и потпуно опремљен. Међутим, Министарство за рад и
социјална питања требало је да ужички дом уврсти у мрежу социјалних установа,
формира цену смештаја и одреди број радника који ће у њему радити. С друге стране, у
то време било је забрањено запошљавање нових радника у државним установама објаснио је Рамовић и додао да су ти проблеми недавно решени.
- Дом располаже са 80 места, а осим старих из Ужица и Златиборског округа, за
смештај могу да конкуришу и стари из Ужица који су тренутно смештени у
другим домовима у Србији. Поред њих, предвиђено је 35 места за расељена и
избегла лица из оближњих барака колективног центра, који треба да се затвори, а
трошкове њиховог боравка плаћаће УНХЦР, на основу споразума са
Министарством за рад и социјална питања - објаснио је Рамовић.
Он је додао да ће дом имати пет места за непокретне, 11 за полупокретне, а остатак за
покретне кориснике. Цена за покретне кориснике биће 19.456, за полупокретне 23.490 и
за непокретне 27.821 динар, а потом истиче да ће ускоро бити формиран и тим који ће
бринути о станарима.
- Министарство за рад и социјална питања финансираће плате за троје запослених, и то
за руководиоца дома, радног терапеута и социјалног радника.
Плате осталих тридесетак запослених финансираће се из цене смештаја корисника.
Осим тога, биће ангажовано и медицинско особље, попут лекара и медицинских
сестара, чије ће плате обезбедити Министарство здравља - објаснио је Рамовић. Дом за
старе простире се на око 1.700 квадратних метара. Чине га два међусобно повезана
објекта, који поседују по 16 двокреветних и трокреветних соба, дневни боравак,
кухињу, трпезарију, вешерницу и остале неопходне садржаје за живот будућих станара.
Антрфиле : Градња
Градња дома почела је 2003. године када је УНХЦР, преко Швајцарске организације за
развој (СДЦ), за прву фазу обезбедио 400.000 евра. Три године касније, завршена је
друга фаза, коју је са 48 милиона динара финансирало Министарство за рад и социјална
питања, након тога, у два наврата, то министарство је обезбедило још по 15 милиона
динара, а у трошковима је учествовала и локална самоуправа.
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КАКО КУПИТИ СВОЈ СТАН
Вечерње Новости, Датум : 11.6.2011, Страна : 14
Уместо да врате станове протераним Србима, Хрвати ИМ их продаЈУ
Србима не дају услове које имају грађани Хрватске
БАЊАЛУКА - Влада Хрватске понудила је Србима који су живели у Хрватској и
поседовали станове, да их откупе. За станове је утврђена цена од 5.808 куна,
односно 798 евра по квадрату, што се умањује за амортизацију. Цена се увећава од
10 до 30 одсто, у зависности од величине града у којем бивши носилац станарског
права жели да живи и откупи стан. За избеглице је предвиђен попуст од 1,5 одсто
за сваку годину у избеглиштву, а за једнократни откуп добија се попуст од 15
одсто. Стан је могуће откупити и на кредит до максимално 20 година, и камату од
четири одсто годишње.
Овакву одлуку Владе Хрватске Удружења избеглих Срба из Хрватске сматрају
срамотном и видом провокације.
Никола Пузигаћа, председник Удружења радника и инвалида рада избеглих из
Хрватске, с државаљанством БиХ, каже да је пре свега понуђена цена изузетно висока.
- Станови се по цени од 800 евра могу купити и у некој европској метрополи. То је
срамно висока цена, јер су ти станови некада продавани по ценама које су четири
или пет пута ниже - казао је Пузигаћа. - Хрватска влада само хоће да покаже добру
вољу ЕУ, а у ствари показују нашем народу да нису пожељни.
Невен Јокић, председник Удружења грађана “Равни котари” сматра је да се велика
неправда чини према Србима.
- Свим Србима који су имали станарско право треба да се врати то право и они
треба да имају могућност да стан откупљују под истим условима као и други рекао је он.
Слободан Узелац, потпредседник Владе Хрватске, потврдио је да ће у наредних
неколико дана бити и званично направљен уговор о откупу станова.
- Одлука је донесена још прошле година, сада је остало да се детаљи договоре - истакао
је Узелац.
Антрфиле : 40.000 СРПСКИХ СТАНОВА
ПРЕМА подацима Удружења избеглих Срба из Хрватске, око 40.000 Срба
потражује станове у Хрватској. Такође, око 10.000 Срба је разменило куће и
станове под притиском и претњама, а према Споразуму о сукцесији, тако
склопљени уговори су ништави. Поред овога, и 10.000 српских кућа је продато
преко хрватске агенције за промет некретнинама, а у многим случајевима на
основу лажних овлашћења и на основу механизма двоструких уговора.
ПРВА ЛИТУРГИЈА
Вечерње Новости, Датум : 13.6.2011, Страна : 4
У ХРАМУ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ НАДОМАК МУШОТИШТА
ГРАЧАНИЦА - У манастиру Свете тројице удаљеном неколико километара од
Мушотишта, места у општини Сува Река, јуче је служена литургија прва после
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1999 године. Литургији, коју је са монасима из Високих Дечана, служио отац
Петар, присуствовало је и око 150 расељених Срба, који су први пут од ратних
дејстава на Космету посетили овај храм.
- Манастир је, нажалост, и даље у рушевинама, а у најбољем стању је звоник. Ми смо
литургију служили на пољани поред остатака цркве, јер смо тај простор неколико дана
раније уредили - каже за Новости“ отац Петар.
ТРОТОАР
Вечерње Новости, Датум : 13.6.2011, Страна : 17
ШИД - Општинско веће у Шиду издвојило је 300.000 динара за изградњу пешачке
стазе у избегличком насељу у Илинцима, код Шида. Пре деценију, у Илинцима је
подигнуто 12 дуплекс кућа за избегличке породице, али Улица др Јована
Рашковића није до данас имала тротоар.
ПОДИЖУ СВОЈ КРОВ
Вечерње Новости, Датум : 13.6.2011, Страна : 18
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ВРБАС - Од укупно 10 породица са територије Војводине, Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним особама АП Војводине, чак за шест
породица из општине Врбас, обезбедио је грађевински материјал за наставак
изградње стамбених објеката у власништву избеглих и прогнаних, а у вредности
од по 5.000 евра.
Директор Фонда Радомир Кукобат је, приликом потписивања уговора о додели
средстава, истакао да је овај програм само један од неколико, који се спроводе.
- Надам се да ће се на овај начин створити услови да после много година избеглиштва
ови људи стекну кров над главом и желим им да дуго, срећно и задовољно живе у
својим домовима - казао је Кукобат.
Видовић је изразио наду да ће се добра сарадња између општине Врбас и фонда
наставити, истакавши да је у последње две године за ову општину издвојено око 20
милиона динара помоћи за избеглице. Он је додао да се у наредном периоду очекују
помоћ од Народне канцеларије председника Републике Србије, и то за збрињавање
социјалних случајева кроз изградњу неколико станова.

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 13.6.2011, Страна : 18
ШАБАЦ - Граду Шапцу је одобрено 5.000.000 динара из фондова УНХЦРа за
решавање стамбеног проблема избеглица. Овим и средствима из локалног буџета
до краја године финансираће се куповина шест пољопривредних домаћинстава, у
која ће се уселити избегла и интерно расељена лица.
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БРИСЕЛ ДА ПРЕИСПИТА ЗАТВАРАЊЕ ПРЕГОВОРА
Данас, Датум : 13.6.2011, Страна : 2
Апел чланицама ЕУ 104 удружења Срба избеглих из Хрватске
Београд - Представници 104 удружења Срба избеглих и прогнаних из Хрватске траже
од чланица ЕУ да преиспитају одлуку о затварању преговора о приступању Хрватске
ЕУ по којој ће Република Хрватска постати члан ЕУ 1. јула 2013. године. У писменом
апелу упућеном шефовима држава или влада и министрима иностраних послова 27
земаља чланица ЕУ, наводи се да је “око пола милиона Срба избјеглих из Републике
Хрватске и више од 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и
другим правима у Хрватској разочарано ставом председника Европске комисије Жозе
Мануела Бароза, да је Република Хрватска испунила све критеријуме и да је спремна
ићи напред”.
- То није тачно. У Републици Хрватској је на дјелу дискриминаторска политика према
Србима и у законодавству и у пракси. У Републици Хрватској још није успостављено
независно, непристрасно и ефикасно правосуђе, тврде у овим удружењима. Њихов
стручни тим је израдио Извјештај о неиспуњавању 12 захтјева Срба избјеглих и
прогнаних из Републике Хрватске под називом „Одузимање српске имовине у
Републици Хрватској 1991.-2011. и хрватско правосуђе у функцији спречавања
одрживог повратка избјеглих и прогнаних Срба”.
У наведеном извјештају се тврди да Хрватска није испунила европске стандарде у
области правосуђа и људских права.
- Република Хрватска великом броју избјеглих и прогнаних Срба није вратила одузету
или узурпирану имовину и стечена права. То се односи на куће, станове, пословне
просторе, привредне објекте, пољопривредно земљиште, покретну имовину, новчану
штедњу у банкама, заостале а доспјеле пензије, као и неучествовање у процесу
приватизације. Велики број срушених или оштећених стамбених, привредних и јавних
објеката није обновљен, пише у извештају. За ратне злочине је осумњичено, оптужено
и ли осуђено 95 одсто Срба и пет одсто Хрвата, а у овим удружењима сматрају да
оваква диспропорција има за циљ и одвраћање избеглица, првенствено Срба, од
повратка или путовања у завичај.
- Циљ наше иницијативе о отварању суштинског дијалога није уперен против европске
перспективе Републике Хрватске. Ми се залажемо за помирење између српског и
хрватског народа и успоставу свестране, искрене и квалитетне сарадње између двије
државе уз пуно поштовање људских права свих грађана без обзира на националну и
вјерску припадност. Будите увјерени да желимо да будемо мост сарадње између Србије
и Хрватске, а не реметилачки фактор, наводи се у апелу 104 удружења.
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ИЗБЕГЛИЦАМА 1.500 ЕВРА
Блиц – Војводина, Датум : 14.6.2011, Страна : 1
СОМБОР
Избегличке породице које живе у Сомбору добиће по 1.500 евра за побољшање
услова становања. Ову бесповратну помоћ добиће 12 породица, а новац је намењен
за набавку грађевинског, инсталационог материјала и санитарија.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРОГНАНИХ СРБА
Преглед, Датум : 14.6.2011, Страна : 5
Коалиција удружења избеглица, која окупља 104 удружења Срба избеглих и прогнаних
из Хрватске, оценила је у писму челницима земаља Европске уније (ЕУ) да Хрватска
није испунила све услове за чланство у Унији и да је у тој земљи и даље на снази
дискриминаторска политика према Србима. „У Хрватској је на делу
дискриминаторска политика према Србима и у законодавству и у пракси. У
Хрватској још није успостављено независно, непристрасно и ефикасно
правосуђе“, наводи се у писму коалиције, која се позива и на извештај о
неиспуњавању права Срба прогнаних из Хрватске којима је одузета имовина,
чиме се спречава њихов одржив повратак.
„Хрватска великом броју избеглих и прогнаних Срба није вратила одузету или
узурпирану имовину и стечена права. То се односи на куће, станове, пословне
просторе, привредне објекте, пољопривредно земљиште, покретну имовину,
новчану штедњу у банкама, заостале а доспеле пензије, као и неучествовање у
процесу приватизације“, наведено је у писму. Удружење избеглих је подсетило да
велики број срушених или оштећених стамбених, привредних и јавних објеката није
обновљен, док је међу осумњиченим, оптуженим или осуђеним за ратне злочине 95
одсто Срба и само пет одсто Хрвата.
„По раду хрватских правосудних органа у процесуирању Срба за ратне злочине може
се закључити да судски процеси, поред оправданог разлога да се сви починиоци ратних
злочина изведу пред лице правде, имају и други циљ - одвраћање избеглица,
првенствено Срба, од повратка или путовања у завичај“, наводи се у писму.
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ШЕСТ ФАМИЛИЈА ИМАЋЕ КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 16.6.2011, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМА
ВРБАС: За шест породица са територије општине Врбас, Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине је обезбедио помоћ за
стамбено збрињавање. Свака породица добиће грађевински материјал у вредности
од пет хиљада евра.
Директор Фонда Радомир Кукобат је, приликом потписивања уговора за доделу
средстава, истакао да је овај програм само један у низу које они спроводе како би
помогли избеглицама.
- Надам се да ће се на овај начин створити услови да после много година избеглиштва,
они стекну кров над главом и желим им да дуго, срећно и задовољно живе у својим
домовима – казао је Кукобат и додао да је на овом јавном позиву за набавку
грађевинског материјала као помоћ при започетој изградњи стамбених објеката
изабрано укупно 10 корисника са територије АП Војводина од којих је шест из
Врбаса, што је, како је рекао, резултат рада општинског руководства на челу са
председником др Жељком Видовићем.
Видовић је изразио наду да ће се добра сарадња између општине Врбас и Фонда
наставити и даље истакавши да је у последње две године за ову општину издвојено око
20 милиона динара за помоћ избеглим лицима.
Видовић је додао да се у наредном периоду очекују помоћ од Народне канцеларије
председника Републике Србије, и то за збрињавање социјалних случајева у општини
Врбас. То би, рекао је Видовић, требало да се реализује кроз изградњу неколико
станова.
ИЗБЕГЛИ ОЧЕКУЈУ ПОМОЋ ОД БРИСЕЛА
Блиц, Датум : 16.6.2011, Страна : 4
МИОДРАГ ЛИНТА, Српски демократски форум
Коалиција удружења Срба избеглих из Хрватске послала је званичном Бриселу
отворено писмо у којем тврди да Хрватска није испунила све услове за
приступање Европској унији, пре свега у области правосуђа и људских права.
Избегли и оштећени Срби траже да им се врати одузета имовина, да њихова у рату
уништена имовина буде обновљена, да им се врате одузета станарска права или да
буду праведно надокнађена, да им се врате заостале пензије, призна радни стажа
као и да се изврши ревизија пресуда за ратне злочине донесене у одсуству
оптужених.
У писму, које смо послали и председнику и премијеру Србије Борису Тадићу и Мирку
Цветковићу и председници Скупштине Славици Ђукић Дејановић, стоји да је око

500.00 Срба избегло и прогнано из Хрватске, а да је више од 100.000 грађана Србије
оштећено у својим имовинским и другим правима у Хрватској - каже за „Блиц“
Миодраг Линта, председник Српског демократског форума. Он тврди да је циљ да се
проблем више од 600.000 људи суштински и трајно реши. За то је потребно, како каже,
да 24. јуна шефови држава и влада ЕУ не донесу одлуку да се затвори „поглавље 23“
које се односи на правосуђе и људска права. Линта каже да је петицију којом се жели
спречити да Хрватска приступи ЕУ потписало 70.000 људи.
ПРЕТРЕС У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОВРАТАК
Политика, Датум : 16.6.2011, Страна : А5
Министар за повратак и заједнице у косовској влади Саша Рашић рекао је јуче за
„Политику” да није упознат са детаљима претреса које је јуче обавила косовска и
Еулекс полиција у министарству, као и да је за целу акцију сазнао из приштинских
медија.
Рашић је појаснио да се претрес не односи ни на какве злоупотребе из његовог мандата
него на 2007. годину.
Поред министарства, претреси су обављени у компанији „Фимекс” у Приштини и на
две приватне адресе, а у оквиру истраге о корупцији приликом реализације тендера.
Оптужбе у овом случају односе се на проневере, примање и давање мита, а портпаролка
Еулекса Ирина Гудељевић је рекла да су заплењени одређени материјали који би могли
да помогну у истрази која се односи на период од 2007. до 2009. године.
У време спровођења спорних тендера министарством су управљали Славиша Петковић,
који је био први српски министар у министарству за повратак, а после њега је
постављен Бранислав Грбић (до јануара 2008). Бобан Станковић је био министар за
повратак до септембра 2008, када је дао оставку, а крајем те године је именован Саша
Рашић.
Оптужница против бивших министара у косовској влади Петковића и Грбића и још
девет особа због проневере око милион евра потврђена је пред Окружним судом у
Приштини средином фебруара ове године. Петковић је већ саслушаван пред судом у
Приштини у вези са финансијским кривичним делима: фалсификовањем уговора и
злоупотребом службеног положаја и за проневеру.
Претресе су одобрили претпретресни судија Еулекса у Окружном суду у Приштини, а у
министарству за заједнице и повратак био је присутан специјални тужилац Еулекса
како би осигурао ефикасно прикупљање доказног материјала и пружио комплетно и
одговарајуће објашњење присутнима.
Здружени извршни тим КП и Еулекс полиције је под директном надлежношћу
Еулексовог тужиоца из канцеларије специјалног тужилаштва Косова.
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СРБИЈА ПОСТАЈЕ САБИРНИ ЦЕНТАР ЗА АЗИЛАНТЕ
Press, Датум: 19.6.2011, Страна: 10
PRESS ИСТРАЖУЈЕ СВЕ већи број НЕВОЉНИХ ТУРИСТА“ у нашој земљи
Обећана земља ове године биће четири пута више тражилаца азила него лане, а тај
број ће се повећавати како Србија буде напредовала ка ЕУ, јер се налазимо на
главној азилантској траси. Капацитети јединог прихватног центра у Бањи Ковиљачи
одавно су попуњени па се отвара још један, а Азијци и Африканци спавају у
приватном смештају.
Најмање 2.000 азиланата из Авганистана, Палестине, Ирака, Сомалије и других азијских и
афричких земаља ове године ће доћи у Србију. Сви они ће затражити азил у нашој земљи,
али ће га ретко ко дочекати јер ће кренути даље да срећу потраже у некој од земаља
Европске уније. Број ових невољних „туриста“ ће расти јер наша земља постаје предворје
ЕУ.
У Бањи Ковиљачи, где се налази, тренутно једини, Центар за азил капацитети су одавно на
издисају - места има за 82 тражиоца азила, а смештај у сваком тренутку чека између 150 и
200 њих. Према подацима Комесаријата за избеглице, кроз Центар су 2008. године прошла
44 лица, наредне године 246, лане 434, а ове године биће их четири пута више. У
Комесаријату кажу да ће ускоро бити отворен још један центар у Боговађи код Лајковца.
Мештани Ковиљаче тврде да азиланти праве проблеме у Бањи и да многи спавају под
ведрим небом. Репортери Пресса су у градском парку затекли Шахеда Кана, Шамса,
Шаруа, Акахеда, Ђавида и Хедара. Сви су стигли из Авганистана и за њих у Центру места
нема. Кренули су ка Италији и „заглавили“ овде. Србија је, тврде, лепа, али не и обећана
земља. Они би још даље на запад или север.
- У Ковиљачи смо два месеца. Проблема је много, немамо храну, смештај, ништа. Свакога
дана тражимо место у азилу, али га нема, и једино имамо потврду да смо се распитивали.
Са мештанима углавном немамо проблема, али је пре неку ноћ док смо спавали у парку
дошла група младића да нам узме новац и туче се са нама. Желимо да одемо у Италију и
тамо радимо, али не знамо како - каже Шахед Кан, који је побегао из Кандахара.
Србија је лепа, али не и обећана Пристају на фотографисање „спреда“ и то им је, кажу,
поред толико других најмањи проблем. Мештанка која гостима издаје собе тврди да
азиланти лоше утичу на туризам.
- Они у Центру ми не сметају, али ових других што тумарају по месту је превише, нису
лепа слика, посебно не за госте. Заузму све клупе, а нарочито их је ноћу пун парк, окупи

их се десетак, деца и одрасли, па ту и једу. У суседној згради, у стану од 27 квадрата, има
их 15, направили су поплаву и упропастили два стана испод себе. Свакако утичу на посету
која ће, ако се ништа не промени, следеће године бити много мања јер гости који су сада
дошли неће опет - каже она, али неће „у новине“.
Радош Ђуровић, извршни директор Центра за заштиту и помоћ тражилаца азила, каже за
Press да није истина да било ко од азиланата прави проблеме, али ни то да су они
приморани да спавају под ведрим небом.
- Сви су у приватном смештају, који плаћају најмање пет евра за ноћ. А то значи да се у
Бању Ковиљачу слије најмање 25.000 евра само по том основу. Да не причамо о храни и
другим потрепштинама које купују - објашњава Ђуровић. - Азиланти никада нису
направили ниједно кривично дело. Било је неколико суђења по прекршају, али су сви
ослобођени. И Ђуровић сматра да ће број азиланата бити све већи.
Наша земља је на траси која од Средњег и Блиског истока преко Турске, Грчке и
Македоније води ка Европи. Трошкове њиховог боравка у Центру сноси буџет Србије.
Већина тражилаца азила просечно се задржава два, три месеца и не сачека да се оконча
поступак већ самовољно напушта Центар за азил.
- Од 2.000 људи који ће ове године затражити азил, вероватно ниједан неће остати у
Србији. Сви чекају прилику да побегну - каже Ђуровић.
Нови центар у Боговађи
Роберт Лесмајстер, управник Центра за азил у Бањи Ковиљачи, потврђује да је много
азиланата који чекају смештај.
- Нормалан капацитет објекта је за 82 особе, а сада их је у њему 87, док је „на чекању“ 150200 азиланата. Приоритет при пријему дајемо по дужини чекања, али су га у последње
време имали малолетници без пратње родитеља – каже Лесмајстер.
Центар, објашњава управник, неће мењати намену иако је то локална самоуправа недавно
тражила од премијера.
Са Владом Србије нађено је решење за прекобројне азиланте и они ће бити смештени у
нови центар за азил који ће бити у Боговађи код Лајковца, кажу у Комесаријату за
избеглице. Незванично, упућивање прекобројних тражилаца азила у Боговађу могло би да
почне у другој половини месеца. Али, постоје они који су сумњичави, јер сматрају да са
премештањем у Боговађу неће ићи лако. Ковиљача азилантима више одговара - због
близине границе на Дрини и шансе да побегну.
Границу претрчавају викендом
Притисак оних који илегално желе да се докопају неке од земаља ЕУ посебно је велики у
данима викенда на граничним прелазима са Мађарском. Прошле недеље 23 емигранта из
Авганистана и Ирака ухапшена су на Хоргошу, али су после два дана проведена у центру
села добили наређење да се врате у Бању Ковиљачу. Они су напустили село, али није јасно
где се сада налазе - вероватно на северу Србије смишљају нови план како да се докопају
Европске уније.

Неће их ни Боговађа
Мештани општине Лајковац незадовољни су одлуком Владе да отвори центар за азиланте
у Боговађи. Око 120 држављана Авганистана и Сомалије стиже већ наредне недеље и они
се плаше да ће им то пореметити мир. Мештани кажу да у Србији има доста напуштених
села у која би азиланти могли да се сместе, а страхују и од свађа и туча. Представници
општинске власти тврде да их нико није обавестио о намерама да се у том месту отвори
нови центар.

ЖЕЛИМ ДА ПОЧНЕМ НОВИ ЖИВОТ ОВДЕ
Press, Датум: 19.6.2011, Страна: 11
Исповест... Ирачанин који тражи азил
Сава Никић
Сафа Алобаиди из Ирака већ три и по године чека азил у Србији, а док се то не деси има
такозвану супсидијарну заштиту, која се додељује на одређени временски рок, с циљем да
особа након неког времена и напусти земљу. Дотад - као и други људи из разних крајева
света - остаје у неком од кампова за избеглице и азиланте, и по неколико година чекају
одговор српске државе.
Алобаиди прича за Press да му је слобода кретања ограничена и да време проводи у кампу
у Бањи Ковиљачи у веома лошим условима. Међутим, и даље верује да ће добити помоћ од
српског народа који, како каже, „изузетно цени“.
- Већ сам очајан. Морао сам да побегнем из Ирака, жељан сам слободе и молим за помоћ.
Више пута ми је обећавано да ћу моћи да изађем из кампа, јер камп је као затвор, да
почнем да живим, да добијем азил, али ништа од тога, јер ми се стално само продужује
привремена заштита.
Он каже да жели да научи српски језик, али да за то није добио помоћ.
- Очајан сам јер ово нису услови за живот и осећам се заробљеним. Ја сам поштен човек каже Ирачанин, који наводи да кроз сличне кампове по Србији прође на стотине људи, а да
су у великом броју у питању лопови и криминалци који одлазе касније у друге земље.
У Бањи Ковиљачи редовно се служи храна, али то није случај са другим стварима, па тако
рецимо прошле зиме нису имали ни адекватну обућу.
- Ја сам нормалан човек, образован, желим да живим ко и сви нормални људи у Србији,
желим и да радим, да се крећем и да учествујем у овом друштву - очајан је Сафа Алобаиди.
Брат Сафе Алобаидија, Мухамед, Новосађанин који већ близу 40 година живи и ради у
Србији, каже да су он и Сафа више пута добијали обећање од надлежних да ће његов брат
добити статус азиланта у Србији.
- Ја сам покуцао на многа врата и сви кажу „биће“, али он је тамо као у затвору и већ се
осећа лоше психички, то утиче на његово здравље. То је тешко јер већ је побегао из једног
зла у Ираку. Мени је криво што су га својевремено, како је био један од првих грађана који
су затражили азил у време кад је то почео да ради МУП, тапшали по рамену, сликали за
новине, а сад кад човеку треба помоћ, он је не добија и ништа се не решава - каже
Мухамед Алобаиди.

У Комесаријату за избеглице Републике Србије кажу да имају разумевања за оне који
траже азил, али да у неким случајевима недостаје формално законско решење.
- У међувремену, тражиоцима се додељује супсидијарна заштита која се практично
продужава сваке године, тако да то стање можемо назвати стањем неког вакуума, али
сврха је да пружи примарну привремену заштиту лицу које тражи азил - објашњава за
Press Јелена Марић из Комесаријата.
У канцеларији УНХЦР у Србији кажу да је све мање прихваћених захтева за азил од 2008.
године, а према њиховим подацима, досад је у Србији азил затражило близу хиљаду
грађана. Али, у последње три године азил је добило свега петоро.

ИЗБЕГЛИЦЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ
Курир, Датум: 19.6.2011, Страна: 7
БЕОГРАД - Представници удружења избеглих из Хрватске затражили су да се одложи
потписивање уговора о приступању Хрватске ЕУ и отвори суштински дијалог с Хрватском
о налажењу трајног решења за имовинска и друга права прогнаних и избеглих Срба.
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта рекао је да основ дијалога
треба да буде Бечки споразум о сукцесији из 2001. о враћању права Србима који су
протерани и избегли из Хрватске.

АУКЦИЈА СЛИКА ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ
Блиц, Датум: 19.6.2011, Страна: 26
Хуманитарна аукција слика „Из приватних колекција познатих“ поводом Светског дана
избеглица одржаће се сутра у 12 сати у Свечаној сали Скупштине Града Београда, у Улици
Драгослава Јовановића 2. Прикупљена средства намењена су деци основцима из
колективних центара из Београда. Биће изложена и вредна дела из приватних колекција
познатих личности, које су са задовољством прихватиле да помогну породицама избеглих.
На аукцији ће десетак јавних личности донирати по једну слику из својих приватних
колекција. Аукцију слика организује Балкан медиа тим под покровитељством Скупштине
Града Београда и кабинета заменика градоначелника Милана Кркобабића.

АРБОЛЕДА: ВИШЕ ОД 73.000 ИЗБЕГЛИЦА ИСПОД ГРАНИЦЕ СИРОМАШТВА
Политика, Датум: 20.6.2011, Страна: А5
У четири земље региона више од 73.000 избеглица живи испод границе сиромаштва, а
процене говоре да би за њихово збрињавање било потребно између 500 и 600 милиона
евра, изјавио је јуче шеф канцеларије УНХЦР-а у Србији Едуардо Арболеда. Податке и
процене о томе изнели су на последњем састанку у Бечу представници влада Србије,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, рекао је Арболеда у интервјуу Тањугу уочи
Међународног дана избеглица, који се обележава 20. јуна.
На састанку у Бечу, одржаном 16. јуна, учествовали су представници ЕУ, САД, УНХЦР-а
и ОЕБС-а, а представници земаља региона су, после дугог и напорног рада, постигли
сагласност о броју најугроженијих избеглица и трошковима њиховог збрињавања.
Влада Србије је идентификовала 45.000 избеглица у стању нужне потребе, БиХ 14.000,
Хрватска 8.500 и Црна Гора 6.000, рекао је Арболеда, а све земље урадиле си и реалне
пројекције потребних финансијских средстава. „С обзиром на то да у Србији живи највећи
број изузетно угрожених избеглица, процене говоре да је за њихово збрињавање потребно
између 300 и 350 милиона евра”, нагласио је шеф УНХЦР-а. Према његовим речима,
Србија је с правом инсистирала да приоритет у збрињавању имају људи из колективних
центара, којих сада има само 700, затим око 25.000 избеглица у приватном смештају који
живе испод границе сиромаштва и социјално угрожени носиоци станарског права у
Хрватској.
„Проблем је био у томе што Хрватска није пружила информације о избеглицама, бившим
носиоцима станарских права”, рекао је Арболеда. Зато је Међународна организација за
миграције, у сарадњи с Комесаријатом Владе Србије за избеглице, организовала анкету
која је омогућила и носиоцима станарског права да изразе властите потребе. Пријавило се,
како је навео, између 14.000 и 18.000 носилаца станарског права, утврђено је ко су међу
њима најугроженији и они су увршћени у кориснике регионалног пројекта збрињавања.
„Сви имају право на своју имовину, али у ту дискусију не улазимо, јер никада не би била
завршена”, рекао је Арболеда и подсетио да је крајњи циљ регионалног пројекта да се на
донаторској конференцији формира посебан фонд за помоћ најугроженијим избеглицама.
Он је најавио да ће 21. јуна у Женеви бити одржан састанак на коме ће представници
УНХЦР-а потенцијалним донаторима предочити резултате досадашњег рада на
регионалном пројекту збрињавања избеглица.
Упитан шта ће бити с оним избеглицама које нису решиле животна питања, а није им
враћена имовина, Арболеда је одговорио да ће убудуће помоћ „зависити од расположења
међународне заједнице и нових криза широм света”.
„Истовремено ћемо наставити да, онима који то желе, помажемо да се врате на Косово, јер
на то имају право”, рекао је он и додао да је „број повратника релативно мали, али се
процес повратка наставља”. „Прошле године из целог региона на Косово су се вратиле
2.253 интерно расељене особе. Од тога се 876 лица вратило из централне Србије. Од
јануара до маја ове године, из целог региона вратило се 425 интерно расељених, од тога
238 из централне Србије”, прецизирао је Арболеда. Он је истакао да је највећи проблем у
томе да је већини оних који желе да се врате потребно стамбено збрињавање.

ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ЈОШ 25 КУЋА
Курир, Датум: 20.6.2011, Страна: 12
НОВИ САД - У Војводини ће данас, на Светски дан избеглица, бити уручени уговори о
откупу још 25 кућа намењених избегличким породицама. У покрајинском Фонду за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима кажу да ће уговоре будућим
станарима кућа уручити председник покрајинске владе Бојан Пајтић. Сусрет ће бити
уприличен у Госпођинцима код Жабља.

МОСТ, А НЕ СМЕТЊА
Вечерње новости, Датум: 20.6.2011, Страна: 4
Миодраг Линта, председник удружења избеглица Србије
У интересу је и Србије и Хрватске да се реше проблеми избеглих лица, што је и предуслов
за помирење у региону, изјавио је Миодраг Линта, председник Коалиције удружења
избеглица Србије. Поводом Међународног дана избеглица, који се обележава данас, Линта
је навео да је кључно питање да избеглице остваре своја права, а да притом не желе да
буду реметилачки фактор у односима Београда и Загреба.
- Наша порука је јасна. Желимо да будемо мост сарадње, не желимо да будемо
реметилачки фактор. У интересу обе стране је да 600.000 људи оствари своја права – рекао
је Линта, и додао да се само тако може доћи до потпуног помирења. Линта сматра да је
кључно да се отвори дијалог са Хрватском о правима избеглица и да Влада Србије то
питање прогласи отвореним у односима са том земљом. Линта је додао да избегличка
удружења нису успела да успоставе дијалог са институцијама Србије и да им недостаје
снажна подршка матице.

ЈОШ 25 КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Дневник, Датум: 20.6.2011, Страна: 13
У новом дому породице Петровић у Госпођинцима код Жабља, која је прошле године
добила кућу из програма УНХЦР-а, председник Покрајинске владе Бојан Пајтић уручиће у
уторак 21. јуна уговоре за будуће станаре тих кућа у десетак војвођанских општина и
позвати ученике из избегличких и расељеничких породица да конкуришу за годишњу
једнократну накнаду. Од Покрајине ће тако 50 средњошколаца добити на почетку нове
школске године по 40.000 динара.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ БЕЗ ДОМА
Вечерње новости, Датум: 20.6.2011, Страна: 18
НА СВЕТСКИ ДАН, ОД 74.ООО ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ, У ВОЈВОДИНИ БОРАВИ
50.000 ОСОБА
Откупљено 289 кућа и додељено 400 пакета са грађевинским материјалом
СВЕТСКИ дан избеглица, 20. јун, у Војводини је дочекало око 50.000 особа - нешто мање
од 37.000 њих са избегличким статусом и више од 12.000 интерно расељених са Косова и
Метохије. На подручју Србије у овом тренутку борави 74.000 људи са избегличким
статусом. У северној покрајини има и око 120.000 људи из Хрватске и Босне и
Херцеговине који су пре две деценије морали да напусте своје домове, и прихватајући
српско држављанство променили су статус, али је њихов социјални и економски положај и
даље тежак. Уз помоћ Савета за избеглице и Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним, који је основан у Војводини пре пет година, многи проблеми
људи са простора бивше Југославије су решени. Фонд је до сада откупио 289 кућа и
доделио 400 пакета са грађевинским материјалом за оне који су сами градили свој нови
дом, а више од 200 повратничких породица и 39 пољопривредних задруга повратника
добило је неопходно покућство, алате и пољопривредну механизацију.
Овогодишњи Светски дан избеглица, покрајински фонд ће 21. јуна обележити у
Госпођинцима, у новом дому породице Петровић којој је лане додељена кућа из програма
УНХЦР. Председник војвођанске владе Бојан Пајтић уручиће уговоре о откупу још 25
кућа за избегличке породице из десетак општина у Војводини.
Ученици средњих школа из избегличких и расељених породица се позивају да конкуришу
за овогодишњу доделу једнократне новчане помоћи. Укупно 50 средњошколаца добиће по
40.000 динара на почетку нове школске године, у септембру. До краја године, како
најављују у Фонду, откупиће још 35 сеоских кућа са окућницама, а 40 породица ће добити
грађевински материјал.
Антрфиле : КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ
ЈЕДАН од задатака Фонда јесте и затварање преосталих колективних центара за смештај
избеглица - саопштено је из Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима. - У Војводини тренутно раде два, у Панчеву и Делиблату, у којима борави око 200
људи, а још толико њих живи у неколико нерегистрованих центара.

ДАН ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум: 20.6.2011, Страна: 8
НОВИ САД - Светски дан избеглица, 20. јун, у Војводини ће бити обележен уручивањем
уговора о откупу још 25 кућа за избегличке породице у покрајини и другим програмима
помоћи тој категорији становништва. Ученици из избегличких и расељеничких породица
позивају се да конкуришу за годишњу једнократну накнаду од 40.000 динара на почетку
нове школске године.

БУСИЈЕ
Блиц, Датум: 20.6.2011, Страна: 3
ОДРЖАН „КРАЈИШКИ ОТКОС“
Спортско-културна манифестација „Крајишки откос“ одржана је јуче, уочи Светског дана
избеглица, код земунског насеља Бусије, на путу Угриновци - Бусије. Поред надметања
косаца, публика је имала прилику да види и богат културно-уметнички програм који
представља традицију Срба из Крајине. Отворена је и изложба слика крајишких сликара
која је употпунила историјску слику вековног живота Срба с ових простора.

PRESS CLIPPING
Уторак 21.6. 2011 год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРОБЛЕМИ ИСТИ И ПОСЛЕ 20 ГОДИНА
Данас, Датум: 21.6.2011, Страна: 5
Обележен Међународни дан избеглих и прогнаних
Београд - Проблеми избеглих и прогнаних, а пре свега решавање стамбених питања и
материјалне егзистенције нису решени ни 20 година после сукоба на простору бивше
Југославије, истакнуто је јуче у Дому народне скупштине на дебати „Остваривање права
избеглих и прогнаних у земљама њиховог порекла“.
Расправу је поводом Међународног дана избеглица организовао скупштински Одбор за
рад, борачка и социјална питања.
Комесар за избеглице Владимир Цуцић указао је да у Србији има око 74.000 људи са
избегличким статусом и то највише из Хрватске, док око 3.500 и даље живи у
колективним центрима. Према његовим речима, чак 98 одсто избеглих из Босне из
Херцеговине успело је да поврати своја права и реши проблеме, што је јединствен случај у
свету, док је у Хрватској тај проблем знатно комплекснији.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији, нагласио је да
највећи проблем за око 500.000 избеглица из Хрватске представља одузета стечена
имовина, као и неисплаћене пензије, динарска и девизна штедња и неповезан радни стаж.

КВАДРАТИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Вечерње новости, Датум: 21.6.2011, Страна: 5
НЕГОТИН - Надзиђавањем на постојећу зграду, у Улици Миомира Радосављевића Пикија,
у јулу ће почети изградња још 13 станова од 22 до 54 квадрата. Ти станови намењени су
интерно расељеним особама и избеглицама. Пројекат, који са 200.000 евра финансира ЕУ,
са 20.000 локална самоуправа, а још 15.000 евра обезбедила је америчка НВО ”Хабитат
фор хуманити” и НВО Хаусинг центра.

ПРИОРИТЕТ ЈЕ ПОВРАТАК КУЋА ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум: 21.6.2011, Страна: А7
Агенција Бета
Обезбеђивања повратка кућа избеглицама и решавање власничких права и пензија, морају
бити приоритет у раду свих државних институција, рекао је јуче председник Одбора за рад
и социјална питања Скупштине Србије Мехо Омеровић. Он је, поводом Међународног
дана избеглица казао да су ти приоритети и предуслов помирења народа и држава бивше
Југославије.

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Датум: 21.6.2011, Страна: 12
РУМА: Општина Рума расписала је оглас за избор корисника за доделу помоћи
избеглицама. Помоћ се састоји у куповини и донацији домаћинстава са окућницом који је
отворен од 20. јуна до 29. јула 2011. године.
- Право на помоћ могу да остваре породице избеглица или породице које су биле у статусу
избеглица, а сада имају пребивалиште на територији Општине Рума и живе у
неодговарајућем приватном смештају. Бесповратна помоћ се додељује за куповину
домаћинстава са окућницом у којима постоје основни услови за живот, а максимални
износ средстава који се додељује по породици је 770 хиљада динара, уз додатних 110
хиљада за адаптацију простора – истакао је начелник Одељења за друштвене делатности
Светислав Дамјанчук.
Начелник Дамјанчук додао је и то да је у последње три године општина Рума стамбено
обезбедила 52 породице и најавио је нови конкурс за доделу помоћи у грађевинском
материјалу који ће бити расписан на јесен ове године.
Захтеви са потребном документацијом подносе се лично на општинској писарници или
поштом на адресу Општина Рума, Писарница, Орловићева 5, Рума са назнаком „За откуп
домаћинстава са окућницом“. Захтев се добија код повереника за избеглице општине Рума
у Главној 107.

ИЗБЕГЛИЦЕ ЖИВЕ НА РУБУ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ
Дневник, Датум: 21.6.2011, Страна: 13
Међународни дан избеглица обележен је јуче, а Србија га је дочекала у врху европске и
светске листе по броју избеглих и прогнаних. Статистика показује да је Србија с око
300.000 избеглих и прогнаних прва у Европи и 12. у свету.
Избегличка удружења указала су на то да и даље нису решени проблеми Срба који су у
сукобима деведесетих година прошлог века прогнани из Хрватске.
Иначе, УНХЦР процењује да најмање 5,7 милиона избеглица широм света живи на ивици
егзистенције јер су у изгнанству пет или више година и мали су изгледи да ће се вратити
кући или легално населити у земљи у којој су сада.

ЉУДИ БЕЗ АДРЕСА И НАДЕ
Вечерње новости, Датум: 21.6.2011, Страна: 13
Ни после 20 година од сукоба на простору бивШе Југославије, проблеми избеглица
нису решени
Владимир Цуцић: У наредних четири-пет година решићемо проблеме око 17.000
породица
Ми смо отписани! Само број којег се сете на Међународни дан избеглица. Коме је стало
до избегличких суза и муке?
Снежана Љушић (38) из Истока, са супругом Звонком и ћерком Тамаром (11), синовима
Ђорђем (9) и Душаном (13) пуних 11 година живи у Пионирском граду, у београдском
насељу Кошутњак. Из колоне избеглих са Косова, те 1999. године, група прогнаника
нашла је уточиште у дечјем одмаралишту.
- Мислили смо, остаћемо да преноћимо, а ево, још смо овде, у трошном радничком
кућерку пуном влаге - каже Снежана. - Муж је конобар, зарађује око 30.000. Премало за
петочлану породицу. Децу, одличне ђаке, учимо да се надају и верују у боље, а сами
посустајемо пред немаштином.
Љушићи из Истока су међу 275.000 избеглих и расељених, који Србију чине првом по
броју избеглих у Европи и 13. у свету. Према подацима Републичког комесаријата за
избеглице, у Србији живи више од 700.000 ратом погођених особа са простора бивше
Југославије. Највише је из Хрватске (56.429 лица) и из БиХ (17.982). Расељених са Косова
и Метохије у Србији је 210.000.
Ни после 20 година од сукоба на простору бивше Југославије, проблеми избеглих и
расељених нису решени. Највећи проблем са којим се већина суочава је повраћај

индувидуланих права и одузете имовине, неисплаћене пензије и динарска девизна
штедња, као и неповезан радни стаж. Већина је у стању продуженог избеглиштва,
које траје дуже од пет година.
- Мог унука Вукоту албански терористи убили су у кафићу у Пећи са још петорицом
другова - каже бака Надежда Гвозденовић (86). - Ни 17 није имао. Његов гроб не можемо
да обиђемо. Шћућурили смо се у избегличком собичку, живимо погнуте главе и
ишчупаног срца. Немамо ништа и никоме нисмо потребни. Други унук завршио је школу
али за њега овде нема посла.
Судбине избегличких породица Јовановић, Гвозденовић, Армуш, сви са Косова, преплићу
се деценију у - неусловима и ишчекивању. Бака Јулка, тешко болесна, моли:
- Помозите! И ми смо људи!
Комесар за избеглице Владимир Цуцић каже за „Новости“ да се у решавању проблема
избеглих доста очекује од донаторске конференције, која ће бити одржана крајем ове или
почетком следеће године, „као последњи вид колективног покушаја решавања тог
проблема у региону“.
- Србија, због чињенице да се највећи број избеглих људи определио да ту остане и да се
интегрише, може да рачуна на значајан део средстава од те конференције - каже Цуцић.
- У наредних четири-пет година тако би могао да се реши проблем 16.780 породица.
- Више од 200.000 стекло је држављанство Србије - каже Владимир Цуцић.
- Током протекле две године, уз подршку ЕУ, Комесаријат за избеглице успео је да
обезбеди помоћ у решавању стамбеног питања и економско оснаживање више од 5.500
породица избеглих и интерно расељених лица и затварање 28 колективних центара.
И поред тога, још много их је и даље без крова над главом, без посла, сталне адресе и без
наде да ће им бити боље.
Антрфиле : КРКОБАБИЋ: СВИ МОГУ ДА СЕ ВРАТЕ
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да смо као држава много
учинили да се, без одлагања, реше проблеми свих избеглих из наше земље и да се они у
њу могу вратити кад год пожеле.
- Србија има ту несрећу да носи барјак земље са најдужом избегличком кризом у свету и
највећим бројем избеглица у Европи - рекао је Кркобабић који је поводом Међународног
дана избеглица примио шефа канцеларије УНХЦР у Београду Едварда Арболеда, као и
представнике Асоцијације и Коалиције избегличких удружења из Хрватске и Групе 484.
ГРАНИЦА СИРОМАШТВА
Према најновијем истраживању Комесаријата за избеглице 61 проценат избеглих није
стамбено обезбеђен, стопа незапослености међу њима је 33 одсто, што је знатно више у
односу на локално становништво, 29 процената има месечне приходе мање од 48 евра,
што је испод нивоа социјалне сигурности. По проценама УНХЦР 17.000 избегличких
породица живи испод границе сиромаштва.

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Press, Датум: 21.6.2011, Страна: 15
На територији града Краљева живи око 21.000 избеглих и расељених особа са територије
бивше Југославије и Косова, изјавио је јуче повереник Републичког комесаријата за
избеглице у Краљеву Слободан Станишић.

СРБИЈА ПРЕДЊАЧИ У БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА
Aлo!, Датум: 21.6.2011, Страна: 5
СРБИЈА је са 275.000 избеглица и расељених на првом месту у Европи и 13. у свету,
објавио је УНХЦР поводом Међународног дана избеглица. У Србији живи више од
700.000 ратом погођених особа са простора бивше Југославије. Избеглички статус има још
65.000 људи, док је већина осталих узела личне карте и држављанство Србије. У овом
тренутку, расељених лица са Косова и Метохије је 210.000. У четири земље региона више
од 73.000 избеглица живи испод границе сиромаштва, а процене говоре да би за њихово
збрињавање било потребно између 500 и 600 милиона евра, рекао је шеф УНХЦР-а у
Србији Едуардо Арбодела.

УХАПШЕНА ТРОЈИЦА ХРВАТА ЗБОГ ЛИКВИДАЦИЈЕ СРБА У СИСКУ
Aлo!, Датум: 21.6.2011, Страна: 8
ХРВАТСКА полиција ухапсила је јуче три особе због командне одговорности за ратне
злочине над Србима на подручју Сиска током рата током 1991. године. Како преносе
хрватски медији, позивајући се на незваничне изворе у МУП-у, ухапшени су Ђуро
Бродарац, ратни начелник сисачко-мославачке полицијске управе, Владимир Миланковић,
ратни командант специјалне полиције у Сиску, и бивши припадник сисачке јединице
„Вукови“ Драго Бошњак. У време мандата Бродарца и Миланковића на сисачком подручју
ликвидирано је и нестало стотинак српских цивила, а тужилаштво је истрагу
концентрисало на убиства десетак угледних сисачких Срба.
Сумња се да је реч о убиствима нарученим из утицајних кругова у Сиску како би Срби
који се нису придружили побуњеним крајинским снагама натерали у панику и
избеглиштво, наводе медији. На подручју Сиска убијено је по проценама од 100 до 600
цивила, најчешће српске националности.

ИЗБЕГЛИ
Вечерње новости, Датум: 21.6.2011, Страна: 17
ПАРАЋИН - Локална самоуправа јуче је потписала уговоре са четири избегле и расељене
породице које су по конкурсу оствариле право на опрему за пољопривредну производњу
или занатско-услужне делатности. Овај пројекат спроводи Комесаријат за избеглице у
оквиру програма економског оснаживања избеглих и расељених. Вредност опреме по
породици је до 150.000 динара.

ПРАВА ИЗБЕГЛИЦА УСЛОВ ЗА ПОМИРЕЊЕ
Преглед, Датум: 21.6.2011, Страна: 5
Из Хрватске прогнано пола милиона Срба, од којих се вратио тек десети део, јер та држава
није створила услове за одрживи повратак
Данас у Србији живи око 74.000 људи са избегличким статусом, од којих највећи број из
Хрватске, док њих око 3.500 још живи у колективним центрима
Београд
Проблеми избеглих и прогнаних особа, пре свега повраћај индивидуалних права и одузете
имовине, нису решени ни после 20 година од сукоба на простору бивше Југославије, али
за њихов достојанствен живот и помирење у региону неопходно је да се тај процес
затвори, речено је јуче у Дому народне скупштине. У дебати „Остварење права избеглих и
прогнаних у земљама њиховог порекла“ коју је, поводом Светског дана избеглица
организовао скупштински Одбор за рад, борачка и социјална питања, речено је и да је на
крају прошле године у свету било више од 43 милиона избеглица. Комесар за избеглице
Владимир Цуцић истакао је да све земље у региону треба да обезбеде трајан,
транспарентан и свима доступан пут за повраћај индивидуалних права, јер се цео процес
само тако може затворити и на томе ће Србија да инсистира. „Ако немате враћена права, и
даље ћете остати човек с пластичном кесом, а ако вам се врате, ви сте човек са
самопоштовањем и путем у будућност“, нагласио је Цуцић. Он је рекао да у решавању
проблема избеглих доста очекује од донаторске конференције, која ће бити одржана
крајем ове или почетком следеће године, „као последњи облик колективног покушаја
решавања тог проблема у региону“. „Србија, због чињенице да се највећи број људи
определио да ту остане и да се интегрише, може да рачуна на значајан део средстава од те
конференције, од којих би се могао решити проблем 16.780 породица у наредних четири
до пет година“, рекао је Цуцић. Данас у Србији, према његовим речима, има око 74.000
људи са избегличким статусом и то највише из Хрватске, док око 3.500 још живи у
колективним центрима.Он је навео да је чак 98 одсто избеглих из Босне и Херцеговине
успео да поврати своја права и реши проблеме, што је јединствен случај у свету, док је у

Хрватској тај проблем много комплекснији. „Највећи проблеми око 500.000 избеглих из
Хрватске су одузета стечена права и имовина, неисплаћене пензије и динарска и девизна
штедња, као и неповезан радни стаж“, рекао је председник комисије удружења избеглица
у Србији Миодраг Линта. Проблем су и нерешена питања несталих, али и суђења за ратни
злочин и друга кривична дела у време рата, јер је, према његовој оцени, хрватско судство
и даље етнички мотивисано.Линта је подсетио да је из Хрватске прогнано пола милиона
Срба, од којих се вратио тек десети део, односно око 50.000 и то углавном старијих
грађана, пошто Хрватска није створила услове за одрживи повратак. „Зато и тражимо од
ЕУ да се та питања ставе на дневни ред и да се пронађу трајна и правична решења, у
интересу тих људи, али и Србије, Хрватске и Уније, јер ће то допринети помирењу два
народа“, нагласио је Линта. Он је навео да је и око 100.000 грађана Србије, који су у
периоду од 1945. до 1990. године саградили куће и викендице у Хрватској или тамо
остварили део радног стажа, оштећено у својим правима. „У свету је на крају прошле
године било више од 43 милиона принудно расељених, што је највећи број од средине 90их година“, рекла је национална службеница за правну заштиту у Представништву
УНХЦР-а у Београду Љубинка Митровић и навела да је 26 милиона људи примило помоћ
и заштиту те организације. „Више од половине избегличке популације широм света налази
се у стању продуженог избеглиштва, које траје дуже од пет година, а Србија је један од
примера“, навела је Митровић. Она је истакла да је Србија светли пример поступања са
избеглицама, јер је дозволила већем броју да достојанствено оконча избеглички статус.
Говорећи о захтевима за азил, она је навела да је у 2010. години у свету поднето више од
850.000 захтева за азил, а Европа је примила више од 74 одсто таквих захтева.
„Забрињавајући тренд, који се рефлектује и на Србију је то што су око 15.500 захтева за
азил поднели малолетници без родитељске пратње“, сматра она.
„Потребе избеглих, расељених особа и оних који траже азил у свету расту, а донатора и
средстава је све мања и због економске кризе“, нагласила је Митровић. Она је додала да ће
УНХЦР убудуће у Србији да се усресреди и на проблеме интерно расељених, а према
проценама те организације, у Србији има 97.000 таквих грађана којима је помоћ потребна.
И комесар за избеглице Цуцић осврнуо се на проблем интерно расељених с Косова и
Метохије, истичући да је Србија у томе прва у Европи и 12. у свету. Он је рекао да за
решавањем тог проблема полаже наду у дијалог Београда и Приштине, „али досадашњи
приступ, пре свега косовске агенције за имовину, не охрабрује да ће проблеми интерно
расељених ускоро бити решени“.
Антрфиле : Србија прва по броју избеглих
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да смо као држава много
учинили да се без одлагања реше проблеми свих избеглих из наше земље и да се они у њу
могу вратити кад год пожеле и уживају сва права која су имали пре него што су је
напустили. „Србија има ту несрећу да носи барјак земље са најдужом избегличком кризом
у свету и највећим бројем избеглица у Европи“, рекао је Кркобабић који је поводом
Међународног дана избеглица примио шефа канцеларије УНХЦР-а у Београду Едварда
Арболеда, као и представнике Асоцијације и Коалиције избегличких удружења из
Хрватске и Групе 484. Тај проблем, наведено је у саопштењу кабинета потпредседника, ни
издалека није решен са нашим суседом Хрватском и, како тврди Кркобабић, по својој
дубини он превазилази све остале.

„Посебно забрињава читав сет питања из Поглавља 23 приступања Европској унији, која
Хрватска није испунила, чиме су угрожена елементарна права више од 300.000 прогнаних
и 200.000 избеглих из Хрватске - од станарских, питања безбедности, конвалидације
стажа, неисплаћених пензија до убијених и несталих, неексхумираних...“, навео је он.

КО ЖАЊЕ СРПСКУ ЗЕМЉУ
Курир, Датум: 21.6.2011, Страна: 2
Коментар дана
Славица Томчић, новинарка рубрике вести
Некад је кромпир био сиротињска храна. Ако се у кући све испразни, увек би се нашла
шака брашна и мало кромпира да се чељад прехрани. Данас сиротиња тезге с кромпиром
само погледом обилази. Све ми се чини да ће цена килограма кромпира ускоро бити у
мртвој трци с ценом килограма меса.Да појасним, ако има још неког коме није јасно зашто
кромпир кошта 100 динара, зашто уместо „миришљавог“ домаћег белог лука у
продавницама, а богами и на пијацама, можемо да купимо само безукусни кинески... Или
зашто се цена брашна скоро преко ноћи удвостручила, зашто сиромашни грађани једу
месо само од акције до акције у мегамаркетима... Или зашто мајке све чешће морају да
дежурају испред продавница да би бебама купиле млеко...Е па, зато што о томе шта ће се,
колико и кад сејати на хиљадама хектара најплодније српске земље одлучују странци.
Нисте знали? Онда почните да читате Курир. Све смо лепо објаснили - како је хрватски
тајкун Марко Пипунић (и не само он, о чему ћемо тек писати) на муфте купио 2.004
хектара земље и све што на њој произведе, извезе у „лијепу његову“. А на фарми у
Раткову, која је некад бројала 600 музних крава, више нема ни муве.А ви Срби, кад сте
распикуће, увозите млеко у праху, једите труло месо из Бразила, увозите кромпир из
Македоније...
П. С. А да, јуче је био Међународни дан избеглица. Под оронулим крововима колективних
избегличких центара у Србији живи око 700 душа, у приватном смештају 25.000. Шеф
Канцеларије УНХЦР у Србији Едуардо Арбодела саопштио је да 45.000 прогнаних с родне
груде живи испод границе сиромаштва. Смем се кладити да би сви они радо засукали
рукаве и узорали неку њиву да прехране породицу, само кад би је имали. Нажалост, земљу
су им по други пут отели странци.

ЖИВЕ У ПАКЛУ 20 ГОДИНА
Курир, Датум: 21.6.2011, Страна: 10
У кругу Војне академије на Бањици од 1991. преживљавају породице официра које су
избегле из бивших република СФРЈ
Јовица Кртинић
БЕОГРАД - Заборављени.
На светски Дан избеглица екипа Курира обишла је породице официра избеглих из
република бивше СФРЈ, који већ 20 година живе у кругу Војне академије на Бањици. То је
први пут да им у посету дођу новинари. Дозволу од „надлежних” тражили нисмо. Само
нам је, враћајући се са отварања Четвртог спортског првенства Војске Србије, поглед
запео за зграду испред које се играју деца. И ми ушли...
Објекат у којем живи највећи део од око 100 породица има симболичан назив - Сиви дом.
У пренатрпаним собичцима станује по неколико генерација. Најпре су дошли официри с
децом. Онда су њихова деца одрасла и добила своју децу. И сви су ту. Рађају се, стасавају,
умиру. Без наде да ће их озарити вест попут оне коју су јуче чули на ТВ:
- Министар одбране Србије Драган Шутановац уручио је активним и пензионисаним
припадницима војске кључеве за 75 новоизграђених станова у београдском насељу
Бежанијска коса...

СРБИЈА ПРВА ПО БРОЈУ ИЗБЕГЛИЦА
Блиц, Датум: 21.6.2011, Страна: 5
УНХЦР
Србија је са 275.000 избеглица и расељених на првом месту по броју у Европи и 13. у
свету, показују подаци УНХЦР-а за прошлу годину. У Србији живи више од 700.000
ратом погођених особа које су од 1991. избегле са простора бивше Југославије, што чини
скоро 10 одсто садашњег становништва.

БЕЗ КРОВА И НАДЕ У БОЉЕ СУТРА
Правда, Датум: 21.6.2011, Страна: 8
С. Миловановић
СВЕТСКИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА РАСЕЉЕНИ У СРБИЈИ ДОЧЕКУЈУ У БЕЗНАЂУ И
ТЕШКИМ УСЛОВИМА
Са око 300.000 избеглих и прогнаних Србија је прва у Европи и 12. у свету
БЕОГРАД – Очај, неверица у боље сутра и више него тешки услови живота, већ више од
седам година свакодневно господаре избегличким кампом „Ада Циганлија“, где су
принудни смештај пронашле 33 породице, махом са Косова и Метохије.Статистика
показује да је Србија са око 300.000 избеглих и прогнаних прва у Европи и 12. у свету.
Избегличка удружења указују да и даље нису решени проблеми Срба, који су у сукобима
деведесетих година прошлог века прогнани из Хрватске а касније са Косова. И ове године
20. јун, Светски дан избеглица, прогнани са својих огњишта, који се тренутно налазе у
избегличком центру покрај београдске Аде, дочекују без наде да ће се нешто у њиховим
суморним животима променити на боље и да ће коначно почети да живе животом
достојног човека у 21. веку. Већ на први поглед, трошне бараке које су некад припадале
„Водоводу“, а у коме се сада налазе многобројне породице, не показују нимало лепу
слику, а двориште на појединим местима, зарасло у коров, открива бригу и немар за оне са
којима се судбина сурово поиграла.Нимало лепша слика не влада ни када се закорачи у
неосветљени ходник, који води до скромних соба од по 20 квадрата, у којима живе
породице са најмање три члана. Испуцали зидови, натруо под и мемљив плафон, давно
неупотребљиви штекери за струју и на више места искрзан лимени кров, то је
свакодневица избеглих у кампу „Ада Циганлија“.
Голуб Зувић из села Коврате код Истока је само један од невољника који су пре 12 година
напустили кућни праг и са породицом нашли принудни смештај у Београду и у кампу на
макишкој страни Аде.
– Пензионисани сам радник МУП-а и некада сам имао кућу од 200 квадрата, коју сам са
својих десет прстију подигао, као и фарму крава, а данас немам ништа, осим болести која
ме изједа из дана у дан.
У овом сам центру већ седам година, услови су грозни, али ми за боље не знамо – прича
Зувић.
Све 33 породице у центру користе само три тоалета, а ако две породице употребљавају
воду истовремено немају је остала домаћинства.
– Иста је ситуација и ако се укључи шпорет – искачу осигурачи и онда нико нема струје. А
немамо чиме струју ни да плаћамо, у ходницима светла нема. По дану се не види ништа, а
камоли ноћу. Пензија ми је 18.000 динара и њоме издржавам четворочлану породицу, а о
куповини неопходних лекова могу само да сањам. Сви су нас заборавили. Једно време сам
продавао кокице на Ади и тако прехрањивао породицу, али то више не могу, јер ми за
постављање апарата током летње сезоне траже скоро 4.000 евра, а откуд мени толики
новац, када немам ни сто евра да купим дрва да се огрејем зими – крши руке у немоћи
Голуб.

Слична суморна атмосфера влада и код комшија, породице Ашанин, избегле из Истока,
где њих тринаесторо живи у двадесетак квадрата, а супружници Горан и Лидија муку
муче са болестима и са тим како да прехране децу.
– Некад сам радио као здравствени радник и имао кућу. Да немам децу и унука, који је
рођен на дан када смо пре 12 година протерани са Косова, не знам колико бих још живео
од 1999. до данас. Дијабетичар сам, лекови и терапија су много скупи, а једино што жена и
ја имамо јесте по 8.500 динара, колико добијамо са бироа – каже са тешком муком Горан.
Његова супруга Лидија тихим гласом пребира по сећању када је пре три година посетила
некадашњу кућу у Истоку.
– Боље да нисам видела остатке темеља онога што је некада био наш дом. Уписали смо се
и за повратак, али где да се вратимо и од чега да живимо? И сами видите где и како
животаримо, па ово није достојно човека. Ни пса овде да не пустиш, а камоли малу децу и
старе, болесне људе. Таквих је у овом кампу највише. На суду смо већ месецима, јер
нисмо платили струју, а плаћамо индустријску, знатно скупљу тарифу. Заборавили су нас
и Бог и држава – кроз сузе прича Лидија Ашанин.
На изласку из избегличког центра „Ада“, срећемо и Ранка Зарића, оца седморо деце и деду
троје унучади, који на сву муку која их је снашла има само један коментар, а то је зла
судбина.
– Од судбе нико не утече, па ни ми. Само се питам зашто се мука обруши и на ову нашу
нејач и децу која ништа нису скривила. Свако свој печат носи, али ми најтежи, јер смо
тешки и Богу и људима – уз сетан поглед каже Ранко загледан у сунчан дан над Адом
Циганлијом, који никако да обасја надом и избеглице у центру на Макишком друму.
Антрфиле : Приоритет повратак кућама
– Обезбеђивања повратка избеглица кућама и решавање власничких права и пензија,
морају да буду приоритет у раду свих државних институција – рекао је Мехо Омеровић,
председник Одбора за рад и социјална питања Скупштине Србије. Он је уверен да ће
регионални тим, чије је формирање за јесен најавио шеф делегације Европске уније у
Србији Венсан Дежер, помоћи да се са речи пређе на дело.

ПРИКУПЉЕНО 780.000 ДИНАРА
Данас, Датум: 21.6.2011, Страна: 20
А. Николић
Хуманитарна аукција слика у Старом двору
„Из приватних колекција познатих“ хуманитарна аукција слика одржана је јуче поводом
Међународног дана избеглица у свечаној сали Старог двора. Новац прикупљен на овој
манифестацији 780.000 динара намењен је за летовање 72 основаца из шест колективних
центара на територији Београда. Милан Кркобабић, заменик градоначелника и домаћин
овог догађаја нагласио је да у Београду има око 90.000 избеглица и интерно расељених
лица и шест колективних центара у којима је смештено више од 800 људи.
- Циљ аукције је да се прикупе средства, која ће омогућити 72 деце током предстојећег
летњег распуста оду у неко од одмаралишта, што ће им бар мало поправити квалитет
живота - рекао је Кркобабић.
Према његовим речима то је оно што у овом тренутку Град може да уради за најмлађе. Он
је нагласио и да за оне најстарије Град чини капиталне ствари.
- У оквиру пројекта изградње непрофитних станова пензионерима је намењено 50
стамбених јединица. Идуће године настојаћемо да тај број буде удвостручен, а радимо и
на томе да до краја нашег мандата град више нема ниједан колективни центар и да ти
људи коначно добију кров над главом - изјавио је Кркобабић. Он је захвалио друштвено
одговорним компанијама и људима добре воље који су куповином слика омогућили да
деца избеглице оду на бесплатно летовање и додао да је од почетка године ово трећа
хуманитарна аукција.
Под покровитељством Града аукцију је организовао Балкан медија тим, а из својих
приватних колекција слике су донирали Исидора Бјелица, Биљана Ристић, Сузана Манчић,
Мирјана Бобић - Мојсиловић, Вања Булић, Оливера Јовичевић, Душка Јованић, Милица
Милошевић, Милка Михаиловић и Никола Јанић.

PRESS CLIPPING
Среда 22.06.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

УНИКРЕДИТ ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Преглед, Датум: 22.06.2011, Страна: 5
Београд
Нерешено стамбено питање, незапосленост, друштвена искљученост и
неинформисаност највеће су препреке у процесу интеграције избеглих и интерно
расељених лица у Србији. Како би допринели пружању подршке овој категорији
становништва у процесу интеграције, Уникредит (УниЦредит) фондација, Група
484 и Уникредит банка покренуле су пројекат „Социјална и економска интеграција
избеглих и расељених лица у колективним центрима у Србији“. Пројекат се у
нашој земљи спроводи од 2008. године, а у оквиру њега Уникредит додељује 20
грантова од 1.200 евра, који ће избеглим и интерно расељеним лицима која живе у
општини Крагујевац омогућити да започну самостални бизнис. „Пројекат
’Миграције’ је покренула Уникредит фондација с циљем да повећа свест и културу
о овом феномену који свакако представља једно од најургентнијих и најважнијих
питања нашег времена. Србија је била прва земља у којој је 2008. отпочео пројекат,
а Уникредит банка од самог почетка представља важан део иницијативе“, изјавио је
Никола Вулетић, директор Дирекције за комерцијалне послове Уникредит банке.

РЕКЛИ СУ...
Правда, Датум: 22.6.2011, Страна: 2
Јован Кркобабић Потпредседник Владе
Србија има ту несрећу да носи барјак земље са најдужом избегличком кризом у
свету
Зорана Марковић Директорка Агенције за борбу против корупције
За поштовање принципа да је „фризирање“ финансијских извештаја политичких
партија недопустиво, потребна је промена свести да је кршење закона озбиљан
прекршај
Министар економије Небојша Чирић
Аутоиндустрија и индустрија делова у Србији доживљавају свој други живот, своју
другу младост.

ИЗБЕГЛИЦАМА 25 КУЋА
Правда, Датум: 22.6.2011, Страна: 8
ГОСПОЂИНЦИ – Председник Владе Војводине Бојан Пајтић је у Госпођинцима у
општини Жабаљ породицама избеглих и расељених у покрајини уручио кључеве од
25 кућа, обезбеђених посредством покрајинског Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним. – Донацијом кућа или грађевинског материјала
до данас је покрајина збринула 714 породица – рекао је Пајтић, напомињући да је
на тај начин неколико хиљада људи добило кров над главом.

БЕЗ СТРУЈЕ НА ДАН ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум: 22.6.2011, Страна: 15
С. Костић
РАСЕЉЕНИ У КРЊЕШЕВЦИМА ДОБИЛИ „ЧЕСТИТКУ“ ОД
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД – Седам избегличких породица са тридесет чланова, који још бораве у
званично затвореном избегличком центру у Крњешевцима, код Старе Пазове,
добило је на Светски дан избеглица „честитку“ од ЕПС-а, односно
„Електровојводине“ у виду искључења струје.
У баракама испод ауто-пута Београд–Загреб и после престанка рада колективног
центра, остали су невољници који нису имали где, а у питању су стари и болесни
људи.
– Седам породица је остало овде. Колективни центар јесте затворен, али ми немамо
куд, препуштени смо судбини. Понижавајуће је да нам баш на Светски дан
избеглица искључе струју.
Ако ништа друго, могли су дан раније или касније. Нисам склона теорији завере,
али је некако чудна ова подударност – каже Нада Драгојло, која живи у бараци са
болесним мужем, који је доживео два мождана удара и пре доласка у Србију. Један
на ратишту, други у избегличкој колони августа 1995. године.
Она објашњава да није први пут да им ЕВ искључује струју, због дуга који је на
заједничком струјомеру достигао скоро 30.000.000 динара. Међутим, пре три
године наишли су на разумевање тадашњег директора Томислава Папића, који је
одлучио да им струја ипак буде поново укључена све док се проблем не реши на
вишем нивоу.
Директор покрајинског Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима Радомир
Кукобат покушао је да проблем реши молбом новом директору
„Електровојводине“

Тихомиру Симићу, који је и сам пореклом преко Дрине, али је одбијен уз речи да
ће струја бити укључена ако добије налог од генералног директора ЕПС-а, ако неко
плати дуг или да гаранцију да ће бити плаћен.
– Очигледно је да овај проблем више не можемо решити на нивоу покрајине, без
обзира на то колико желимо то да урадимо, већ само на нивоу државе. Јесте да је
колективни центар затворен, али људи још живе тамо. Самим тим мора постојати и
друштвена одговорност да се реши њихов проблем. Покушаћемо да с
Комесаријатом заједно нађемо решење, али струју засад неће имати – изјавио је
Кукобат.

НАДА ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
Вечерње новости, Датум: 22.6.2011, Страна: 17
Н. Суботић
У НОВЕ ДОМОВЕ ИЗГРАЂЕНЕ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЈУЧЕ СЕ УСЕЛИЛО 25
ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Покрајина обезбедила 150 милиона динара за куповину кућа. Набавка и пластеника
КАДА су, бежећи од ратних разарања, 1995. године напуштали своју кућу у
Гламочу, Рајко и Јованка Петровић нису ни сањали да ће нови дом створити у
Госпођинцима, недалеко од Новог Сада, а још мање, да ће баш у њиховом
дворишту бити уручени уговори о 25 кућа за породице које су доживеле судбину
сличну њиховој.
То се ипак догодило. Управо у дворишту Петровића, који су пре неколико месеци,
уз помоћ покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељенима, купили кућу у Госпођинцима, овај фонд је организовао уручење
уговора о куповини кућа. А кључеве је новим власницима кућа уручио Бојан
Пајтић, председник Владе Војводине.
Домаћин Рајко, како сам каже, још увек не може баш сасвим да поверује да је
поново свој на своме. После Краљеваца, у које је дошао одмах по протеривању, и
подстанарског стана у Сремској Каменици, ова петочлана породица поново има
свој дом.
- Конкурисали смо у фонду, и решили смо нама најважније питање - прича
домаћин. - Имамо 110 квадрата куће, поставили смо гипсане плоче на зидове,
дотерали подове, средили смо и економски део дворишта, са свињцима и башту,
али још ту има доста послова. У сваком случају, сада знамо да улажемо у своје...
Овакав посао тек очекује Стојанку Ибрић Томић, самохрану мајку троје деце из
Сарајева, која је јуче добила уговор о куповини куће у Куцури.

- Мужа сам изгубила у саобраћајној несрећи 1997. године, после свих ратова - каже
Томићева. - Од тада се деца и ја боримо како знамо. Сада, када имамо нешто своје,
биће нам далеко лакше. Имамо и лепу башту, можемо да гајимо и нешто живине и
свиња, а најлепше је то што смо поново, после готово 20 година, своји на своме, и
имамо свој кров над главом.
Драган Штрбац се скућио у Бечеју, у који је са породицом стигао после акције
„Олуја“.
- Сада имам место да окупим породицу - прича Штрбац. - Имам два сина, две снахе
и троје унучади. Син и снаха су се одвојили, али нас шесторо сада имамо свој кров.
Наравно, биће посла око сређивања куће, али рада се никад нисмо бојали. Сличне
планове прави и Иван Биро. Када је, са два сина и супругом морао да оде из
Барање, из Кнежева, скрасио се у Србобрану, где су сада купили кућу. Сада их,
како поносно каже, има још више. Ту су и две снахе и три унука. Старији син живи
у Суботици, али, млађи, Драган, остао је у Србобрану.
- Јако је тешко било, треба створити паре за станарину, а нико нема стални посао каже Иван. - Сада је далеко лакше. Имамо свој кров над главом, и лепо двориште, у
ком ћемо, сигурно, подићи неки пластеник, па ћемо моћи и да зарадимо за живот.
Антрфиле : ЗБРИЊАВАЊЕ БЕСКУЋНИКА
СРЕДСТВИМА Фонда, како је истакао председник Пајтић приликом уручења
уговора, до сада је збринуто 714 породица.
- На овај начин, кров над главом добило је неколико хиљада људи - рекао је Пајтић.
- Ту је, такође, и нови програм набавке пластеника, за који смо средства добили из
ИПА фондова ЕУ. Уз ово позивам и успешне ђаке из избегличких и прогнаничких
породица да се пријаве, пошто организујемо конкурс за доделу једнократне помоћи
од 40.000 динара.

НОВИ СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ ПОРОДИЦЕ
Дневник, Датум: 22.6.2011, Страна: 11
Д. Бајић
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА У ГОСПОЂИНЦИМА
ГОСПОЂИНЦИ: Овогодишњи Светски дан избеглица прослављен је јуче у
Госпођинцима, када је, преко Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима Владе Војводине, 25 породица добило кључеве од свог новог
дома. Кључеве је станарима свечано уручио председник Владе Војводине Бојан
Пајтић, изјавивши да је преко Фонда до сада збринуто 714 породица, кроз донацију
кућа и грађевинског материјала, али да проблем није решен, јер је у Војводини
тренутно 50.000 лица са статусом избеглица, као и расељених са Косова и
Метохије.
- Захваљујући средствима Европске уније, реализоваћемо још 200 нових пројеката,
који ће се односити на пластенике, како би људи почели да се баве
пољопривредом. Људима треба обезбедити дом и створити услове за њихову
егзистенцију - изјавио је Пајтић.
Будућим станарима кручеви су подељени у новом дому петочлане породице
Петровић, која је лане добила кућу преко програма УНХЦР-а. Петровићи су
избегли 1995. године из Босне у село код Руме, да би се 2003. године преселили у
Каменицу, а тек прошле године одлучили да аплицирају у Фонду, након чега су
коначно добили свој кров над главом.
- Говорили су нам да нисмо социјално угрожени, иако не знам шта то значи, јер ја
никада не бих дозволила да моја породица буде социјално угрожена. Кућа је била је
у јако лошем стању и додатна помоћ од 100.000 динаар за грађевински материјал
није била довољна, али средили смо све својим рукама. До сада нисмо имали
ништа, тако да ова је кућа ипак почетак, па ће нашој деци у будућности ваљда бити
другачије - испричала је Јованка Петровић.
Најзначајније ове године, како каже Пајтић, јесте оснивање српске банке у
Хрватској. Тесла банка је у овом тренутку преко 70 посто у власништву Покрајине.
- Немамо намеру да задржимо тако високо учешће, али смо желели да, са Српским
националним већем, створимо предуслове да повратници могу да почну да се баве
пољопривредом, да отворе мало или средње предузеће, јер без могућности
егзистенције они се неће остајати на подручју Хрватске - истакао је Пајтић.
У Србији још увек има 53 колективна центра и два регистрована и неколико
нерегистрованих у Војводини, у којима живи преко 3.000 избеглих лица. Поред
тога у Војводини борави и преко 120.000 лица који су такође напустили своје
домове, али су прихватањем српског држављанства изгубили статус избеглица.
Тиме су, међутим, само формално стекли другачији положај, док је њихов
економски и социјални статус остао исти. Већина их идаље није решила стамбено
питање, као ни имовинска питања из земље порекла, те проблеме од признавања
радног стажа до пензија.

Антрфиле : Средњошколске стипендије
Средњошколци из избегличких или расељених породица могу да конкуришу за
овогодишњу доделу једнократних накнада, у износу од 40.000 динара које ће
добијати на почетку школске године. Преко Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима додељиваће се укупно 50 накнада за ученике са
најбољим успехом.

ЗАБОРАВЉЕНИ
Блиц, Датум: 22.6.2011, Страна: 2
Момир Илић, новинар
Као да полако постаје навика да се оних који су спасавајући голе животе и
напустили своја огњишта обично сетимо када се обележава међународни дан
избеглица или датум масовног егзодуса попут оног у време “Олује”.
У међувремену, само се спорадично чује о овом проблему.
Подаци су, међутим, упозоравајући, поготово они који се тичу наше државе. Јер, од
73.000 избеглица у региону који живе испод границе сиромаштва, у Србији је
званично идентификовано 45.000.
Истина, у колективним центрима је остало само око 700 људи. Али велики број,
према неким проценама више од 60 одсто, још није решио стамбени проблем, а чак
једна трећина је назапослена. Шеф канцеларије УНХЦР-а у Србији Едуардо
Арбодела је недавно рекао да је за њихово збрињавање потребно између 300 и 350
милиона евра.
Саставни део ове приче је и податак да у Србији испод границе сиромаштва живи и
близу 100.000 интерно расељених лица са Косова и Метохије.
Као и чињеница да они који су статус избеглице заменили српским
држављанством и даље чекају да коначно реше проблем повратка имовине, пензија,
девизне и динарске штедње, неучествовања у приватизацији...
Добро је што Србија инсистира да приоритет у збрињавању имају људи који живе
у колетивним центрима и приватном смештају.
То исто треба да чини и када је у питању реализација бечког споразума о сукцесији
из 2001. године. Поготово оног дела споразума у којем се говори о приватној
имовини и стеченим правима избеглица која су имали на дан 31. децембра 1990.
године.
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СТИГЛИ АВГАНИСТАНЦИ
Вечерње Новости, Датум: 23.6.2011, Страна: 17
ПРВА ГРУПА АЗИЛАНАТА ЈУЧЕ ДОВЕДЕНА У ОДМАРАЛИШТЕ У БОГОВАЂИ
Укупно 150 места. Мештани зазиру од незваних гостију
ЛАЈКОВАЦ - У Одмаралиште Црвеног крста Београда у Боговађи стигла је прва група
азиланата из неколико афричких и азијских земаља. У овом питомом викендашком селу
до сада је смештено првих 80 држављана Сомалије, Ирана, Ирака и Авганистана.
С обзиром да одмаралиште, задужбина Олге Карађорђевић од пре Другог светског рата,
има укупно 150 места, очекује се долазак још најмање 40 азиланата.
Црвени крст, сазнајемо, обезбеђује им храну и хигијенска средства, а ту су социјални
радник, правник, психолог, а о јавном реду брине полиција.
- Сељани немају разлога за бригу, јер су азиланти људи којима је потребна помоћ и то
је основна претпоставка њиховог боравка у нашој земљи. Свакако, биће им потребна
помоћ да се привикну на нову средину и смештај - каже извор из Црвеног крста
Београда. - Приче о наводним инцидентима азиланата у Бањи
Ковиљачи су преувеличане. Мештани не треба да страхују да ће придошлице да
парадирају селом, или чине нешто што излази из оквира нормалног понашања...
Житељи Боговађе, познате по средњовековном манастиру у чијем је старом конаку
заседао Правитељствујушчи совјет Карађорђев - прва српска влада, неповерљиви су.
За њих су ово незвани гости и не знају по ком критеријуму су азиланти смештени баш у
ово село.
- Од толико напуштених села широм Србије, зашто су их довели баш код нас. Бринемо
да не буде свађа, туча, проблема - кажу житељи Боговађе, који су инсистирали на
анонимности. - Можда су азиланти пристојни људи, утекли од проблема у својој земљи,
али нимало није једноставно кад су у комшилуку људи других култура, вере, обичаја,
навика...
Прихватни центар у Боговађи оформљен је због тога што су сви капацитети у Бањи
Ковиљачи попуњени. Према уговору између Републичког комесаријата за избеглице и
Црвеног крста, азиланти ће овде боравити најмање годину дана.
Антрфиле : ЛОКАЛНА ВЛАСТ
- ИАКО нас нико ништа није питао, бићемо добри домаћини азилантима, као и сваком
другом госту. Од надлежних државних органа, свакако, захтеваћемо да и мештанима
Боговађе и азилантима обезбеде максималну безбедност - истичу у Општинској управи
Лајковац и подвлаче да ово место посећују ђачке екскурзије, па и није баш подесно за
азиланте.

ХИЦИ У ЖЕНУ
Вечерње Новости, Датум: 23.6.2011, Страна: 40
у центру Шида
ШИД - Избеглица из села Негославци и бивши помоћник министра полиције за САО
Славонију, Барању и западни Срем Бора Б.(60), који живи у Шиду, јуче око 17 часова
са три хица из пиштоља убио је своју невенчану супругу Сању Кузмић (36).
Овај тежак злочин догодио се у центру Шида, у продавници ловачке и риболовачке
опреме у којој је покојна Сања била на радном месту.
Према причи очевидаца, Бора је ушао у продавницу, потегао пиштољ и три пута пуцао
у Сању.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум: 24.6.2011, Страна: 4
КРУШЕВАЦ – Расељенима са Косова који живе у Крушевцу представљени су програми
подршке за њихов повратак у јужну покрајину, чију реализацију финансира Европска
унија са око 2,5 милиона евра. Немачко Удружење самарићанских радника (АСБ) и
Дански савет за избеглице (ДСИ), представили су расељенима у Крушевцу два пројекта
подршке одрживом повратку на Косово и Метохију, које финансира Европска унија,
преко ИПА фондова. Како је најављено, пројектима ће бити обухваћено 165 породица
које желе да се врате у своје домове на Косову и Метохији, као и мањи број избеглих
из других крајева бивше Југославије.

ЕКОНОМСКИ ПАКЕТИ ИЗБЕГЛИМА
Правда, Датум: 24.6.2011, Страна: 25
ПАРАЋИН – Војкан Ристић, члан Општинског већа, уручио је уговоре о додели помоћи у
економском оснаживању породица избеглих и интерно расељених лица кроз набавку
средстава за пољопривредну производњу или занатско услужне делатности. Општина
Параћин добила је четири пакета, а сваки од њих је вредан 150.000 динара. Прошле
године параћинска општина је добила девет пакета, који су расподељени занатлијама.
Милан Вукајлија избегао је 1995. године из Хрватске, а има деветочлану породицу.
Обрађује 10 хектара земље у закуп, а четворокрилна дрљача, сетвоспремач и
прскалица коју је добио, каже, помоћи ће му да повећа обрадљиве површине.

РАСЕЉЕНИМА СА КОСОВА
Press, Датум : 24.6.2011, Страна : 18
Расељенима са Косова који живе у Крушевцу јуче су представљени програми подршке
за њихов повратак у јужну покрајину чију реализацију финансира ЕУ са око 2,5
милиона евра.

НУДЕ СВЕ, КУЋЕ НЕ
Вечерње Новости, Датум : 24.6.2011, Страна : 26

ЈУЧЕ У КРУШЕВЦУ
КРУШЕВАЦ - У организацији града домаћина, Министарства за Косово и Метохију
Републике Србије, Удружења самарићанских радника (АСБ) и Данског савета за
избеглице (ДСИ), јуче је у сали Дома синдиката одржана презентација програма
повратка избеглих и расељених на своја вековна огњишта. Пројекат за 110
повратничких породица у првој и 125 у другој етапи, са око 2,4 милиона евра из
Претприступних фондова, подржава Европска унија.
У Крушевцу је насељено више од 8.000 интерно расељених лица, али је скупу
присуствовало тек десетак заинтересованих. Поменути програми садрже помоћ у
финансирању пресељавања, додели комплетне опреме за домаћинство и подршке у
покретању привредне делатности. Али, мањкавост је што није предвиђено да се
наведеним средствима финансира обнова порушених и оштећених стамбених објеката,
чуло се током презентације.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Блиц, Датум : 24.6.2011,Страна : 5

КРУШЕВАЦ
Град Крушевац, Министарство за Косово и Метохију, Удружење самарићанских радника
и Дански савет за избеглице приредили су презентацију пројекта „Подршка повратку
избеглица и интерно расељених лица“. Пројекат је финансиран од стране ЕУ са 2,34
милиона евра.
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НОВИ ОДНОСИ СЕ СПОРО ИЗГРАЂУЈУ
Вечерње Новости, Датум: 25.6.2011, Страна : 2
ИВО ЈОСИПОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
О Србији, избеглицама, ”Олуји”, помирењу, границама, ЕВРОПСКОМ путу ДРЖАВА У
РЕГИОНУ
- Део политике има страх од веће сарадње двеју земаља
-На путу ка ЕУ сви наши суседи ће имати нашу подршку
- Размислити о сврсисходности међусобних тужби
- Највише бих волео да се сваки избегли Србин врати
На Пантовчаку 241, загребачкој адреси Уреда председника Хрватске, пространом
комплексу у бујном зеленилу, грађеном за Тита, владала је протекле недеље приметна
ужурбаност. Два за Хрватску важна догађаја преклопила су се - јуче су челници држава
Европске уније донели одлуку да је ова земља успешно окончала преговоре са Бриселом,
а данас се прослављају две деценије како је Сабор изгласао напуштање Југославије.
Председник Иво Јосиповић, у разговору за ”Новости”, каже да се Хрватска веома
изменила од када је, пре десетак година, почела да се приближава Унији:
- Променили смо се набоље. И даље имамо многобројне проблеме, али хрватско
друштво је данас значајно другачије. То се посебно односи на поштовање људских
права, на функционисање појединих институција, али и на ставове грађана, који су сада
апсолутно проевропски.
- Примећујете ли, у контактима са европским државницима, искрену вољу да Европска
унија настави проширивање на западни Балкан?
- Најбоље политичко расположење, доминантно у Европи, показује изјава немачког
председника Вулфа. Он је рекао: ”Желим да путујем без пасоша од Берлина до Атине.”
- Има разних путева...
- Мислио је на најкраћи. То подразумева да цела југоисточна Европа припада заједници
европских народа. Уосталом, и Хрватска је југоисточна Европа, и наш стратешки
интерес је да све земље регије буду у Европској унији. То нам отвара и нове аспекте
заједничке сигурности, трговине, напретка, сарадње... Према томе, на путу ка Европској
унији сви наши суседи имаће нашу подршку.
- Канцеларка Меркел је давала другачије изјаве у вези са даљим проширивањем Уније...

- Па, добро, наравно да се увек разглаба о томе да ли околности иду неким жељама
наруку или не. Али, ево, разговор који воде власти у Србији са представницима
Европске уније очито говори у прилог жеље да се Србија упути према Европи.
- Хрватска је морала да испуни теже услове за пријем него државе које су раније
примљене. Каквим додатним условима, онда, могу да се надају државе које тек почињу
преговоре?
- То не могу да кажем, али сигурно да критеријуми неће бити лакши. На крају тог пута,
међутим, и ви у Србији ћете сигурно рећи: Ево, исплатило се, данас смо бољи него што
смо били јуче. Ми то у Хрватској кажемо.
- Изјавили сте да заједнички живот народа суседних земаља нема алтернативу. Има ли
сада тог заједничког живота? Тим пре што између Срба и Хрвата нема сагласја о
кључним тренуцима из прошлости, нема значајнијег повратка избеглица, нема обимније
економске или бар трговинске сарадње...
- Помаци се, ипак, виде. Прво, људи имају контакте, туристи из Србије долазе у
Хрватску, знам да многи наши млади људи преко викенда иду у Београд да се проведу...
И сам сам суделовао, пре него што сам постао председник, у заједничким
универзитетским, образовним пројектима. Као директор Бијенала звао сам музичаре из
Србије... Према томе, полако се догађају неке ствари, истина, за мој укус преполако.
- Зашто преполако?
- Један део политике има страх како ће бити прихваћени нови односи. Ипак је до јуче
био рат, многи су изгубили животе, страдали су, многи домови су срушени, и очито још
постоји калкулација у делу политике да ли је сарадња популарна, пожељна у ширем
аудиторијуму. Али, већ у следећем периоду, кад завршимо причу око преговора са ЕУ,
време је да јаче прионемо на развијање сарадње. Она је у нашем интересу, она је у
интересу наших грађана. Као и у интересу Србије и њених грађана.
- На који, чији део политике мислите кад говорите о бојазни од сарадње?
- Ја говорим о хрватском делу политике. Ви у Србији видите како је код вас.
- Мислите ли да је можда тренутак за неку нову регионалну иницијативу која би
објединила сада поприлично расцепкане интересе држава западног Балкана?
- Различити интереси су нормална ствар. Морамо да нађемо начин како да их
усклађујемо, како да прихватимо другачије интересе наших суседа. Нова генерација
политичара, ова која је сада, а посебно она која долази, може и мора имати тај
сензибилитет.
- Са председником Тадићем сте изградили веома добре односе...
- Тачно. Председник Тадић, наравно, заступа интересе Србије, ја интересе Хрватске, али
и наш пример показује да ти интереси не морају бити супротстављени, да има много
тога заједничког на чему можемо да радимо.
- Ипак се нисте срели доста дуго...
- Нисмо се видели једно време, али чули смо се пре петнаестак дана.
- Неким конкретним поводом?
- Па, неки пут не мора бити конкретан повод.
- Планирате ли ускоро нови сусрет?
- Можда је прилика, мада не знам да ли ће председник Тадић доћи, јер углавном долазе
премијери, Кроација самит у Дубровнику. Врло занимљив, квалитетан скуп на којем
учествују државе југоисточне Европе.
-Позвали сте председника Тадића на свечаност у Загребу поводом две деценије од када
је Хрватска прогласила независност. Заиста сте очекивали да се одазове позиву?
- Имао сам намеру да сви председници југоисточне Европе дођу у Загреб на овај дан.
Мислим да би то била важна политичка порука. Али, ето, није се посрећило, многи нису
могли да дођу из ових или оних разлога, рекао бих оправданих. Зато нисмо ни ишли на
тај концепт, али биће прилике.

- Уместо ривалитета, увек наглашавате потребу за партнерством држава на овим
просторима.
- Тако је.
- У чему оно може да се огледа, посебно што ће нас, када Хрватска уђе у Унију, делити и
додатна, ЕУ граница?
- Добро, али остаће заједнички проблеми које морамо да решавамо. Треба ојачати
сарадњу на налажењу несталих особа, можемо да нађемо начин да се коначно одреди
граница на Дунаву, јер имамо много заједничких привредних пројеката управо у тој,
дунавској регији. Треба привести крају и питање сукцесије... Има и повољних резултата,
споменућу борбу против организованог криминала, па сарадњу на прогону ратних
злочина, која је у великој мери узнапредовала, а, што је многе зачудило, имамо и
споразум о војној сарадњи - то је најбољи пример како неке старе трауме могу да се
оставе иза себе.
- Нисте поменули проблем избеглица.
- Свакако, ту је и питање избеглица, омогућавања свима који желе да се врате у
Хрватску. Ту више нема политичких препрека. Први је проблем обнова порушених
објеката, али то није довољно, од куће се не живи. Повратници имају исте проблеме које
имају и други наши грађани, економска је криза, нема посла... Дакле, треба разграничити
проблеме које смо некада имали, политичке и безбедносне природе, од ових садашњих,
који су примарно финансијски, привредни. Мислим да је одржив модел који је начелно
политички прихваћен - да се иде на међународну донаторску конференцију где би се, с
једне стране, омогућио повратак, одмах, свима који то желе, а онима који свој живот
желе да даље организују у Србији да се помогне да се тамо скуће. Напомињем, има и
много Хрвата који још нису решили свој статус.
- Некад су били политички, сад су економски проблеми, али решавање проблема
избеглица, од статусних до имовинских, иде више него споро.
- Да, веома споро. А ја бих највише волео да се сваки Србин који је отишао из Хрватске
врати. Повратак своме дому желим и свим Хрватима, Бошњацима, сваком човеку, без
обзира на то одакле је и које је нације.
- Ближи се годишњица војне акције ”Олуја”. Ове године донета је
првостепена осуђујућа пресуда генералима Готовини и Маркачу. Осим правног, видите
ли у њој и други значај, поготово јер се заснива на оцени о заједничком злочиначком
подухвату политичког и војног врха Хрватске?
- То је правни концепт који није увек разумљив, који не постоји ни у једном мени
познатом правном систему. Без обзира на то, свесни смо да је злочина било. Наравно,
увек се питамо да ли су праве особе позване на одговорност, али пресуде Хашког суда
апсолутно поштујемо, без обзира на то да ли нам се допадају или не. С друге стране,
свест о томе да је било злочина са хрватске стране јесте цивилизацијски напредак у
нашем разумевању онога што се догађало. Без обзира на то, за нас ће домовински рат
остати одбрамбени, њиме смо изборили независност и целовитост које су биле угрожене
и споља и изнутра.
- У реаговању на ову пресуду изјавили сте да ”поштовање правнихаспеката рада суда не
значи прихватање политичких и историјских аспеката пресуде”. Како је то могуће
одвојити?
- Могуће је зато што је конкретни злочин чињенично доказив и онај ко је крив треба да
одговара. Не прихватам, међутим, глобалне политичке закључке из те пресуде, што неки
чине, да је Хрватска водила неправедан рат и да је цео рат вођен да би се из Хрватске
протерало српско становништво. То ни историјски није тачно, а и не пише у пресуди. У
пресуди пише и да је ”Олуја” била део међународног оружаног сукоба, дакле, да је
Србија била укључена у рат у Хрватској.
- ”Олуји” је претходила политичка одлука хрватског врха...

- Сигурно, само је питање да ли је политичка одлука садржавала и све ове аспекте који
укључују злочине.
Антрфиле : ЧВРСТЕ ВЕЗЕ СА БЕОГРАДОМ
- Иву Јосиповића (54) за Београд везује доста тога. Служио је овде војску, гарду, има ту
много пријатеља... Са композиторком Иваном Стефановић одржао је заједнички концерт
на Коларцу, снимио с њом ЦД.
- Ташта му је родом из Београда. Обожава њену сарму. Иако су му омиљено јело
шпагети.
- Председника Тадића је упознао пре него што је изабран за првог човека Хрватске, две
године раније. Држао је предавање о ратним злочинима на београдском Факултету
политичких наука, то је сазнао Тадић, позвао га на кафу и тада су се упознали.
- Признаје:
- У једном сте неупоредиво бољи од нас - сплавовима, животу на рекама...
ЈАВНОСТ ПРОТИВ ПОВЛАЧЕЊА ТУЖБИ
- Београд предлаже да се повуку тужбе које су Хрватска и Србија поднеле једна против
друге пред Међународним судом правде. Да ли очекујете да ће се то и догодити?
- У Хрватској о томе одлучује влада. Више пута сам говорио да треба размислити о
сврсисходности ових тужби, посебно ако се већ неким другим начинима остварују
циљеви које смо желели. Међутим, видите и сами, и политичка и општа јавност нису још
склони таквом решењу. Надам се да ће развој догађаја навести владе да размишљају да
ли се односи могу уредити и другачије. А ако би се поступак и наставио и била донесена
нека пресуда, не верујем да би то значајније утицало на међусобне односе. При чему,
наравно, односи између суседа увек су бољи ако се не решавају судом него договором.
- Да ли се за повлачење тужбе чекају парламентарни избори у Хрватској, крајем године?
- Не могу нагађати о томе, не знам уопште како ће се избори завршити, а посебно не
како ће нека будућа влада изгледати и како ће да размишља о томе.

КОСОВСКЕ ВЛАСТИ ИГНОРИШУ РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 25.6.2011, Страна : 6

ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ, КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД – Статистика показује да је Србија са око 300.000 избеглих и прогнаних прва
у Европи и 12. у свету. Шта се ради по питању повратка расељених, да ли је могуће
решити њихово стамбено питање и како ће надлежни набавити средства за помоћ
најугроженијима, за „Правду“ говори Владимир Цуцић, комесар за избеглице Србије,
који се проблемима расељених бави више од 15 година.
– Због бројних сукоба на нашим просторима у једном тренутку смо имали 700
колективних центара, у којима је живело 50.000 људи, а избеглих је било више од пола
милиона. Данас, пак, имамо 52 центра, а у њима се налази 800 избеглих и 3.245 интерно

расељених. Ове године ћемо затворити пет центара на Космету и десет у централној
Србији и Војводини, и мислимо да ће, када то буде обављено, до 900 људи решити своје
стамбене проблеме.
На који начин?
– Свакодневно пет породица учествује у неком од програма – додели монтажних кућа
или грађевинског материјала. То у пракси значи да општина или појединци обезбеђују
плац или део средстава за изградњу. Они не улажу новац, већ дају само подстрек од око
10 одсто потребних улагања, а остатак обезбеђује Комесаријат. За многе је једина
могућност социјално становање у заштићеним условима, што захтева велики трошак,
много већи него накнада за обезбеђивање приватног смештаја. За то су нам већ потребне
додатне донације.
Донаторска конференција би требало да се одржи до краја године?
– Очекујемо да ћемо на донаторској конференцији успети да се изборимо за права више
од 16.780 породица, односно 45.000 људи, и то пре свега за стамбено збрињавање
интерно расељених, и да ћемо за то добити више од 300 милиона евра донација. Читав
процес би требало да траје око пет година.
У Босни је више од 90 одсто имовине избеглих враћено, са Хрватском је било
несугласица. Да ли се ту нешто променило?
– И Хрватска је избеглима вратила приватну имовину, али је већина, претпостављам из
страха, своја имања продавала у бесцење. Ипак, после година мукотрпних разговора,
Хрватска је коначно пристала да призна станарско право расељенима и тако онима који
су пре избеглиштва живели у државним становима омогући да их откупе по ценама
повољнијим од тржишне.
Ко све има право на повољан откуп станова?
– До сада се пријавило 18.400 избеглих, али је рок за подношење захтева до краја
године. По подацима УНХЦР-а, избеглих са станарским правом у Хрватској има око
30.000. Сви они који су живели са станарским правом, било да су живели у Кореници,
Лапцу или у Дубровнику, Загребу или Пули, коначно имају право да откупе своју
имовину, а цена је око 30 одсто од тржишне вредности.
Зашто мислите да се тако велики број људи са правом откупа још није јавио?
– Људи немају новца, а нису упућени на који начин могу да подигну кредит за откуп
станова. Постоје и они који су живели у војним становима, који се неоправдано плаше
да би пријавом за имовину у Хрватској изгубили своја права у Србији. Они морају да
схвате да је то њихова имовина, за коју су издвајали од своје плате док су тамо живели.
Каква је сарадња са привременим косовским институцијама у покрајини?
– На Космету имамо 17 колективних центара, у којима живи више од 1.000 људи, као и
20.000 интерно расељених, а неки од њих су се, као у случају Жегре, померили на само
300 метара од својих домова. И та драма траје већ 11 година, а косовска стамбена
агенција се понаша као да ти људи не постоје. Пред косовским судом налази се 18.000
захтева за надокнаду штете, који се годинама игноришу.

Антрфиле : Приоритет званични центри
Интерно расељени у незваничним колективним центрима живе у веома тешким
условима, како њима помажете?

– Имамо обавезу да прво помогнемо онима који су у званичним центрима. Врло је
важно да, када збрињавате расељене из неформалних центара, збринете све одједном,
иначе ће се појавити они који се представљају као избегли само да би решили своје
стамбено питање.
Авганистанци најчешћи азиланти
Осим центра за пријем азиланата у Бањи Ковиљачи, пре неколико дана отворен је још
један у Боговађи. Зар је Србија толико популарна као дестинација за азиланте?
– Србија се једноставно налази на транзиционом путу. Када смо започели са пројектом
2007, имали смо 38 тражилаца азила, а данас толико пријава имамо током преподнева.
Око 80 одсто азиланата су из Авганистана. Од нас заштиту траже пре свега они из
арапских земаља, али и Руси, Украјинци и Сомалијци.

НАДЗИЂИВАЊЕМ 13 СТАНОВА ДО НОВЕМБРА
Данас, Датум : 25.6.2011, Страна : 14

Социјално становање у Неготину у заштићеним условима
Неготин - У Неготину ће надзиђивањем постојећег објекта са 20 станова у Улици
Миомира Радосављевића Пикија бити изграђено још 13 станова за најугроженије,
избегла и интерно расељена лица из колективног центра смештеног у хотелу „Инекс
Крајина“, али и угрожено локално становништво. Пројекат „Социјално становање у
заштићеним условима“ заједнички реализују Комесаријат за избеглице Републике
Србије, Општина Неготин, Центар за социјални рад у Неготину и Хаусинг центар који је
носилац пројекта. Европска унија донатор је средстава потребних за изградњу објекта, у
износу од 200.000 евра, док је Општина Неготин обезбедила објекат за надзиђивање и
финансијску партиципацију од 20.000 евра.Како наводе надлежни, пројекат ће
финансијски помоћи и америчка хуманитарна организација „Хабитат фор Хуманитy“
донацијом од 10.000 евра и локална невладина организација „Хаусинг Центар“
сопственим учешћем од 5.000 евра.Станови добијени надзиђивањем биће различите
структуре, површине од 22 до 54 квадратна метра, комплетно опремљени, а биће
власништво локалне заједнице, односно корисници неће моћи да их откупе. Право на
смештај у овом објекту имаће породице самохраних родитеља, стара лица способна да
живе самостално и друге категорије посебно социјално угрожених лица и породица које
због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана
породице не могу да обезбеде услове за егзистенцију. Према најавама радови на
надзиђивању постојећег објекта треба да почну већ у првој недељи јула, а станови
усељени током новембра месеца.

PRESS CLIPPING
Недеља 26.6. 2011 и Понедељак 27.6.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КРИТИКА ХРВАТСКОЈ
Блиц, Датум : 26.6.2011, Страна : 10
БЕОГРАД
Коалиција удружења избеглица негодовала је због одлуке о завршетку претприступних
преговора о уласку Хрватске у ЕУ до краја јуна, са образложењем да Хрватска није
испунила европске стандарде који се тичу правосуђа и људских права. Коалиција
саопштава да Хрватска није вратила одузета имовинска и стечена права избеглих и
прогнаних Срба, да није успоставила независно, непристрасно и ефикасно правосуђе у
области суђења за ратне злочине и друга кривична дела у ратном периоду и да није
завршила ексхумацију и идентификације из око 600 познатих гробних места.

УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА: ХРВАТСКА НИЈЕ ИСПУНИЛА УСЛОВЕ ЗА
ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Политика, Датум : 26.6.2011, Страна : А5

Коалиција удружења избеглица негодовала је јуче због одлуке о завршетку
претприступних преговора о уласку Хрватске у ЕУ до краја јуна, са образложењем да
Хрватска није испунила европске стандарде који се тичу правосуђа и људских права,
пренео је Тањуг. Коалиција удружења избеглица у саопштењу објашњава да Хрватска
није вратила одузета имовинска и стечена права избеглим и прогнаним Срба, да није
успоставила независно, непристрасно и ефикасно правосуђе у области суђења за ратне
злочине и друга кривична дела у ратном периоду и да није завршила процес ексхумације и
идентификације посмртних остатака Срба из преко 600 познатих гробних места.
Та коалиција сматра да велики део одговорности што су „темељни проблеми” 500.000
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и преко 100.000 грађана Србије који су оштећени
у својим имовинским и другим правима у Хрватској „гурнути под тепих” сноси
Самостална демократска странка у Хрватској, са Милорадом Пуповцем на челу.
„Изражавамо незадовољство због изјаве Пуповца да је одлука Европског савета велика и
значајна за Хрватску, све њене грађане и њену владу, која је упркос великим препрекама
посао успела да приведе крају. Постављамо питање Пуповцу да ли је хрватска влада, што
се тиче избеглих и прогнаних Срба, успела да приведе крају посао који се тиче решавања
наших темељних проблема или цементирања етничког чишћења?”, пише у саопштењу
Коалиције удружења избеглица.

АЗИЛАНТИ У БОГОВАЂИ
Правда, Датум : 27.6.2011, Страна : 4

ЛАЈКОВАЦ – У одмаралиште београдског Црвеног крста у Боговађи стигло је 75
азиланата из Авганистана, Сомалије, Ирака и Ирана. Одлуком Владе Србије, донетом
средином маја, одмаралиште у Боговађи одређено је за алтернативни центар за азиланте,
због преоптерећености смештаја у Бањи Ковиљачи. Уговором о пословнотехничкој
сарадњи, потписаном између Комесаријата за избеглице Србије и Црвеног крста Београд,
група од сто држављана Авганистана, Пакистана, Сомалије, Ирана и Ирака боравиће
привремено, најдуже годину дана, у Боговађи.

ПОДРШКА ПОВРАТКУ
Вечерње Новости, Датум : 27.6.2011, Страна : 2

МИЛОРАД ПУПОВАЦ ПРЕДСЕДНИК СРПСКОГ НАРОДНОГ ВЕЋА
О СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
Неколико хиљада породица жели да се врати
Није завршен повратак избеглица, није завршен ни процес институционалног
организовања Срба у Хрватској, али створена је солидна основа. Срби у Хрватској у
процесу су консолидовања.
Ово у разговору за "Новости" каже Милорад Пуповац, председник Српског народног већа
у Хрватској. Као највећи проблем види тешку економску ситуацију:
- Ни држава, а ни ми још нисмо успели да развијемо инструменте којима бисмо били на
услузи људима који се враћају. Да почну да оживљавају своје средине, пољопривреду,
мало предузетништво, туризам... Оживели смо локалну самоуправу, али то није довољно.
- Јављају ли се Срби заинтересовани за повратак?
- Да. Прошле су године, па повратак не може да буде онолики колики би требало. Али, с
обзиром да су многи без посла, без ичега, и након 15 година, ми им пружамо могућност да
добију обновљену кућу, стан у замену, дајемо им подршку ако хоће да обнове
пољопривредно газдинство, формирају задругу, започну неки посао. То нисмо могли да
понудимо пре десет година, сад можемо.
- Колико људи се пријавило?
- У последњим анкетама око стамбеног збрињавања, кроз програм који ће се реализовати
на основу донаторске конференције на јесен, за повратак се јавило неколико хиљада
породица. И то много младих породица.

- Знате ли резултате последњег пописа, имате ли бар процену броја Срба у Хрватској?
- Не, али располажемо подацима колико се људи вратило, колико је умрло, колико се сада
могло изјаснити као Срби а на прошлом попису то нису урадили, тако да не очекујемо да
ће Срба бити мање него што их је било на прошлом попису. Биће их нешто више.
- Знамо какви су односи две државе, али да ли су се поправили односи два народа?
- Народ није само жртва рата - он је жртва и државних, пропагандних и других политика.
У народу постоји много више спремности за комуникацију него што се то може видети из
државно произведених слика, порука...
- Да ли пресуде у Хагу помажу помирењу?
- Краткорочно стварају буку, односно око њих се створи бука, али оне су, наравно,
претпоставка за помирење.
- Хрватска за две године улази у ЕУ. Какве су перспективе осталог дела западног
Балкана?
- Хрватској апсолутно одговара да се границе ЕУ што пре помакну на исток, и да и Босна
и Србија буду чланице Европске уније. Јер то, између осталог, људима који раде неки
посао представља насушну потребу. Зато нисам једанпут заговарао да Хрватска и Србија
потпишу изјаву о заједничкој европској перспективи, не у смислу заједничке државе, већ
у смислу заједничког напора.
Антрфиле : ДЕО РАТНЕ ПОЛИТИКЕ
- Хоће ли међусобне тужбе Хрватске и Србије бити повучене?
- То је део прошле, ратне политике, део арсенала у политичкој и медијској пропаганди,
који блокира мирнодопске процесе. Није реално да се тужбе повуку у години у којој
предстоје избори у обе земље. Али, са том врстом терета ни Хрватска ни Србија неће бити
зреле европске чланице и пре него што прођу кроз врата европске куће, мораће такав
терет да оставе иза себе.
ТЕСЛА БАНКА
- Да ли је почела са радом српска банка у Хрватској - Тесла банка?
- Добила је сагласност да почне да ради. Влада Војводине је дала основни капитал, а сада,
за докапитализацију, очекујемо новац од влада Србије и Хрватске. Управо ових дана се
финализирају послови око тога. Биће то развојна банка, минимално комерцијална. То
значи да ћемо новац којим располажемо учинити доступним људима, заједно са
програмима и пројектима.

