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ДА КОСОВКИ ВРАТЕ ДЕЦУ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 1.10.2011, Страна : 30 

 
ПРОКУПАЧКИ ПРИВРЕДНИЦИ ПОКРЕНУЛИ АКЦИЈУ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКОЈ 
ПОРОДИЦИ МИТРОВИЋ 
 
Група привредника иницирала отварање жиро-рачуна. Деда и даље пред судом 
 
ПРОКУПЉЕ - Неколико привредника из прокупачке општине који за сада желе да 
остану анонимни, покушаће да помогну породици Митровић, из прокупачког села 
Мађара, којима је Центар за социјални рад одузео двоје деце, Милана (6) и Мирослава 
(10) и сместио их у хранитељску породицу. 
Пре неколико дана, деда дечака, седамдесеттрогодишњи Јаблан, започео је штрајк глађу 
испред прокупачког суда захтевајући да му се врате унучићи. 
- Радије ћу и умрети на овим степеницама него што ћу се кући вратити без унука - рекао је 
новинарима исцрпљени Јаблан, који одбија сваки вид медицинске помоћи, али и сарадњу са 
Центром за социјални рад, од којих захтева да дечаке врате биолошким родитељима, 
његовом сину Небојши (46) и снахи Косовки (43) са којима живи у домаћинству. 
Иницијатори акције за помоћ породици Митровић, избеглој са Космета у ово прокупачко 
село, надају се да ће успети да обезбеде нормалне услове за живот дечака. Апел за помоћ 
упутили су и политичким странкама у граду и надају се да ће и локална самоуправа помоћи 
око поправке и опремања куће у којој су Митровићи настањени. 
- И нама је тешко што немамо боље услове за живот јер смо избегли са Космета, где смо 
оставили све што смо имали, али децу волимо и бринемо се о њима колико можемо. Деца 
никада нису трпела гладна. Она су једино благо које имамо - прича деда Јаблан. Небојша и 
Косовка не споре тешке услове у којима одрастају деца, али сматрају да малишанима нигде 
не може бити боље него уз биолошке родитеље. 
- Од како су нам узели децу не престајемо да плачемо ни ја ни моја супруга. Желимо да 
учинимо све што је у нашој моћи да нам врате синове. Читаво село зна да ја надничим како 
бих им приуштио барем најосновније за живот - говори Небојша. Косовка истиче да нису 
криви што су се нашли у тешким животним околностима јер им је на Космету одакле 
су избегли, све остало. Митровићи живе од Небојшиног минималца који прима на има 
косовског додатка, а донедавно су били и корисници материјалног обезбеђења Центра 
за социјални рад тако да им укупна примања износе око 15.000 динара, а живе у кући 
коју им је уступио рођак. 
 
Антрфиле : УСЛОВИ 
 
- ТОЛИКО година смо чували децу и сада да нам их одузму. Јасно нам је да немамо најбоље 
услове за живот и безброј пута смо покушавали да уредимо и опремимо кућу, али никада 
нам није остајало новца за то - прича мајка Косовка, која се осим за децу брине и за 
здравствено стање свекра јер је каже до сада два пута имао инфаркт. 
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СА ЗЕБЊОМ У НОВИ ВИКЕНД 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.10.2011, Страна : 17 

 
 
ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЈУЧЕ РАСПРАВЉАЛИ О БЕЗБЕДНОСНОЈ 
СИТУАЦИЈИ У ТЕМЕРИНУ 
 
Полемика СРС и ДСВМ о „кривици“ избеглица за ремећење међунационалних односа 
 
ТЕМЕРИН - Уместо озбиљне стратегије и конкретних мера које би трајно решиле 
проблем затегнутих међунационалних односа у општини Темерин који је ескалирао 
серијом физичких обрачуна између младих Мађара и Срба, јучерашња седница 
локалне скупштине је, углавном, донела нова препуцавања. Одборници су, истина 
једногласно, „енергично осудили свако насиље, а нарочито оно које у основи има 
међунационални карактер“, али је спремност да, сви заједно, уроне у суштину проблема, 
нажалост, изостала. 
Уместо тога, тон једночасовној расправи дала је на тренутке бурна полемика, пре свега 
између представника опозиционе СРС, са 11 од 33 одборничка мандата, појединачно најјаче 
странке у темеринској СО, и ДСВМ, једне од чланица владајуће већине, у којој су још и 
одборници СВМ, ДС, СПС и ДСС. 
- Ми не можемо да решимо проблеме који потресају општину, све док постоје ставови 
попут оног који заступа ДСВМ и у којима се узроци за све међунационалне невоље траже у 
насељавању како они кажу некултурних избеглица у Темерин - рекао је Ненад Диновић из 
СРС. - Одборник Бела Чорба је то рекао чак и после пребијања српских дечака, на састанку 
са покрајинским омбудсманом. Као да су избеглице наговориле младе Мађаре да туку 
Србе?! 
Чорба је, међутим, одбацио ову оптужбу, рекавши да му није падало на памет „да 
квалитативно упоређује две културе“. 
- Ја сам само рекао да је реч о различитим културама за чије усклађивање је потребно време 
- додао је он. - Да би се ово стање превазишло, неопходна је међусобна толеранција свих, и 
староседелаца и избеглица које су се овде населиле. 
У општини Темерин, која броји око 30.000 душа (однос Срба и Мађара је 60:40), у 
последњих двадесетак година се, иначе, стално настанило око 6.000 избеглица.  
Због означавања управо њих, као једног од узрочника поремећених међунационалних 
односа, Јована Богдановић, такође из СРС, јуче је од председника општине Андраша 
Густона (ДСВМ) затражила или јавно извињење или - оставку. 
- То је дискриминација једног дела грађана којима и сама припадам - рекла је огорчено 
Богдановићева. 
Густон, међутим, није желео да одговори на ове оптужбе. 
- Нећу да коментаришем клевете које су део предизборне кампање, а она је, очигледно, већ 
почела - рекао је Густон. 
Покушаји одборника других странака, попут Владице Радосављевића (ДСС) и Ласла Хајдуа 
(ДС) да „спусте лопту“ и расправи дају конструктивнији тон, нису дали резултат. У самом 
Темерину је јуче, иначе, било мирно, а присуство полиције на улицама било је мање 
уочљиво него претходних дана. Ноћне патроле су, међутим, и даље појачане, а тако ће бити 
и током викенда, који се ишчекују са зебњом.  
Јер, већина досадашњих инцидената дешавала се управо суботом и недељом. 
 
Антрфиле : ИНСЕКЦИЈА ПОЈАЧАНО 
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С ОБЗИРОМ на то да се инциденти у Темерину најшечће дешавају у, или, испред кафића, 
контрола њиховог рада је, потврдила је „Новостима“ Гордана Бараћ, начелник Управе за 
инспекцијске послове, већ појачана. Радно време кафића у овом граду је, иначе, од шест до 
23 часа, радним данима и недељом, односно, од шест до један иза поноћи петком, суботом и 
верским и државним празницима. 
 
ЈОШ НЕ ИДУ У ШКОЛУ 
 
ПОРЕД 16-годишњег Србина Б. О., претученог 26. септембра, у школу нису кренули ни 
његови вршњаци Н. П. и Л. В, двојица од укупно четворице Срба, које је група младих 
Мађара претукла 15 дана раније. 
- Плаше се повратка у школу у коју иду и нападачи, а психолози су нам саветовали да не 
форсирамо њихов повратак - каже Жана Пердув, мајка Н. П. - У понедељак ћемо се са њима 
поново консултовати, а онда одлучити када ће поново у школске клупе. 
 
 

БОЛНИЦА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 1.10.2011, Страна : 17 

 
ЛОЗНИЦА - Хуманитарна организација "Спасимо избегле Србе" из Лос Анђелеса, 
даровала је Дечјем одељењу Опште болнице у Лозници холтер ЕКГ апарат, вредан 
20.000 долара, који региструје рад срца током 24 и 48 часова. Поклон је уручио Миле 
Николић, родом из Шапца, председник хуманитарне организације из овог америчког 
града. 
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА - ЗАНАТЛИЈАМА 
Данас, Датум : 3.10.2011, Страна : 14 

 
Сомбор - У повереништву Комесаријата за избегла и прогнана лица у Сомбору 
потписани су уговори о додели средстава на основу конкурса Комесаријата, уз 
подршку града Сомбора. Износ од 750.000 динара поделило је осам избеглих лица 
занатлија, односно сваком је припало по 93.750 динара.  
Златко Миличевић, повереник у сомборском повереништву Комесаријата, објаснио је да се 
новац неће исплаћивати на руке, него ће се плаћати рачуни за набављену опрему. Љубан 
Млађан, власник стоваришта из Чонопље, на пример, помоћ ће искористити за 
набавку бонсека за резање дрва, а Бранислава Трбојевић Ћузди из Сомбора набавиће 
део опреме за фризерски салон. 
 
 

АНКЕТАРИ ЗАКУЦАЛИ НА ВРАТА 
Вечерње Новости, Датум : 2.10.2011, Страна : 5 

 
У СВИМ МЕСТИМА У СРБИЈИ ЈУЧЕ ПОЧЕО ПОПИС СТАНОВНИШТВА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 
 
Први подаци о одзиву биће познати сутра. Пописивање траје најмање пола часа 
 
КАКО се зовете? Колико чланова броји ваше домаћинство? Површина стана у коме 
живите? Колика вам је кухиња? Од чега је сазидана зграда у којој живите? Како се грејете 
зими? 
Ова питања први пут поставило је јуче више од 40.000 анкетара у домовима грађана широм 
земље. Они ће заједно са 5.000 општинских и градских инструктора током наредне две 
недеље радити на попису становништва, домаћинстава и станова Србије. 
Пребројавање је у 161 општини широм земље, без Косова и Метохије, почело тачно у осам 
часова изласком на терен „војске“ анкетара. Прве формуларе попунили су заједно са 
инструкторима, који су ударили гланц на тродневну обуку и тестирање запослених на овом 
послу. 
У Републичком заводу за статистику (РЗС) „Новостима“ је речено да је попис успешно и 
без проблема почео у свим деловима земље. 
- Прве информације говоре да први дан рада на терену протиче у најбољем реду - каже 
Снежана Лакчевић, начелник одељења за попис РЗС. - Старт посла одвија се  у знаку 
уходавања система и привикавања пописивача на разговор са људима. Прве вести говоре 
да грађани знају да је попис почео, а познато им је и шта се од њих очекује. 
Завод за статистику отворио је и телефонски центар преко кога грађани могу да добију све 
информације о анкетирању. Према речима Лакчевићеве, током јучерашњег дана јавио се 
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велики број сународника из земље и иностранства са питањима о времену и детаљима 
пописа. 
- Први подаци из којих ћемо видети одзив грађана и успех пописа имаћемо у понедељак - 
каже Лакчевићева. - Претпостављамо да током викенда нећемо имати превелики број 
попуњених образаца. Очекујемо, међутим, да ће се пописна машинерија захуктати 
почетком следеће недеље. 
Међу првим домовима на која су јуче ујутру закуцали пописивачи био је и Београђанин 
Владета Јовановић, коме су у госте стигли анкетари из београдске општине Палилула. 
- Чика Владо, имате ли компјутер? - питала је пописивач Лидија Цветић, која је „задужила“ 
блок зграда у Кнез Даниловој улици. 
- Не. То је за мене луксуз - уз осмех је рекао Јовановић и наставио да одговара на питања о 
члановима породице, радном статусу, писмености, завршеној школи... 
Пописни формулар добро је „набијен“ рубрикама, а пописивач ће грађанину поставити по 
најмање 70 питања. Прва група питања, односи се на домаћинство (број чланова, стан, 
кућу, материјал, имовину и сл.), док остатак чине лични подаци о сваком грађанину 
понаособ - име, презиме, пол, занимање, стручна спрема... Статистичари кажу да је за 
пописивање једног домаћинства, зависно од броја чланова, потребно најмање пола часа. 
Како је пребројавање посао од општег интереса, његови организатори очекују да грађани 
дају тачне и прецизне податке о себи и својим укућанима. Ово је и законска обавеза, па 
закон за одбијање одзива или лажирање информација прописује казне од 20.000 до 50.000 
динара. 
Изузетак од овога чине свега четири питања на која одговор - није обавезан. Грађанин је 
слободан да одбије да се изјасни о националној припадности, вероисповести, матерњем 
језику и инвалидитету. 
Грађане које пописивачи не затекну код куће на вратима ће сачекати обавештење о времену 
следећег доласка. Истим путем могу и да анкетара обавесте о термину који им одговара. 
Пописивачи су дужни да три пута обиђу стан или кућу. Уколико у стану и после тога не 
буде никога, најосновнији подаци ће бити прикупљени од комшија. 
 
Антрфиле : НЕЗАДОВОЉНИ 
 
КОАЛИЦИЈА удружења избеглица у Србији незадовољна је што Влада Србије није 
одлучила да се на посебном формулару изврши попис одузете, нестале и уништене 
имовине избеглих и прогнаних и грађана Србије оштећених у имовинским и другим 
правима на подручју неке од република бивше СФРЈ. 
Ова организација, поводом почетка пописа у Србији, позвала је избегле и прогнане из 
Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине да посебно обрате пажњу на поглавље 
„Миграције“ у пописници. 
- Сва лица која изјаве да су се принудно доселила после 1991. године сматрају се 
избеглим лицима - саопштила је ова Коалиција. 
 
БОШЊАЦИ  
 
ПОЗИВ на бојкот пописа становништва у Србији, који је упућен Бошњацима, доживео је 
фијаско - рекао је јуче министар рада и социјалне политике Расим Љајић, и навео да је јуче 
до подне у Новом Пазару само један грађанин одбио да се изјасни. 
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- Грађани су показали да су политички и на сваки други начин зрели и да схватају да је 
попис у њиховом интересу - рекао је Љајић, и навео да очекује да се највећи број Бошњака 
одазвати попису. 
 
ТАДИЋ: ОДАЗОВИТЕ СЕ! 
 
ПРЕДСЕДНИК Србије Борис Тадић позвао је све грађане Србије да учествују на попису и 
да се на њему изјасне како желе. 
- Попис је питање слободе и на њему грађане Србије нико ни на који начин не сме да 
присиљава да се изјашњавају другачије -нагласио је председник Србије.  
- Данас је стварно важно да позовем све грађане, не само припаднике већинског српског 
народа, већ и припаднике свих националних мањина да се изјасне онако како желе и у 
складу са тим како се осећају. 
Тадић је истакао да питање заштите идентитета свих националних заједница јесте од 
суштинске важности за успостављање слободе и владавине права у Србији. 
- Уколико бисмо на било који начин доводили у питање идентитет људи, на тај начин 
бисмо сузбијали слободу јер је ово питање слободе - навео је шеф државе. Србија, према 
његовим речима, свим својим грађанима гарантује слободу, перспективу за живот и 
заштиту сваке врсте идентитета. 
 
ПОЗИВ ДИЈАСПОРИ 
 
ПОВОДОМ пописа становништва у четири земље региона - Мађарској, Македонији, 
Албанији и Румунији - министар вера и дијаспоре Срђан Срећковић позвао је Србе у тим 
земљама да се слободно изјасне о националној и верској припадности. 
- Постоји тенденција да се специфична права мањинских националних заједница остварују 
у зависности од њихове бројности. Зато је важно да се припадници српског народа на 
предстојећим пописима у земљама региона без било каквог устручавања, национално и 
верски изразе - рекао је Срећковић и указао да је то њихово демократско право. 
Срећковић је подсетио да сви имамо заједничку „одговорност да сачувамо нацију, културу, 
веру и српски језик за потомке“. 
- Резултати овог пописа биће још једна прилика да се створи јединство унутар српског 
националног корпуса у земљама региона, али и да се створи јаснија слика колико Срба 
живи у тим земљама - казао је министар. 
Попис становништва у Мађарској, Македонији и Албанији почео је данас, а у Румунији ће 
се одржати од 20. до 31. октобра. 
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ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА СРПСКЕ СТУДЕНТЕ ИЗ ХРВАТСКЕ 
Дневник, Датум : 5.10.2011, Страна : 15 

 
Из буџета Војводине ће и ове године бити финансирано школовање студената српске 
националности из Хрватске који су положили пријемне испите на факултетима 
Универзитета у Новом Саду и високим школама струковних студија, истакнуто је у 
разговору председника покрајинске владе Бојана Пајтића са члановима Заједничког већа 
општина Вуковара. 
Пајтић је са представницима тог већа Војиславом Станимировићем и Драганом Црногорцем 
разговарао о наставку сарадње и пружању помоћи културним манифестацијама и медијским 
пројектима којима се доприноси очувању српског језика и националног идентитета Срба у 
Хрватској. Поводом школовања српске деце на матерњем језику, истакнуто је да се на тај 
начин обезбеђују потребни образовни профили српској националној мањини за њен 
суживот и равноправно учешће у друштвеном животу Хрватске. 
Влада Војводине и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
суфинансирали су програме културног стваралаштва Срба у Хрватској, помажући тако 
Српско културно друштво „Просвјета” и Заједничко веће општина у Вуковару, које сада 
припрема манифестацију „Дани Бранка Радичевића“. 
Разговарано је и о акцијама повратка Срба у места у Хрватској из којих су избегли. 
Покрајинска влада је, кроз програме Фонда за избегла, прогнана и расељена лица, 
помагала избеглице које су се вратиле у Хрватску. 
 
 

ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА НЕВИДЉИВЕ 
Преглед, Датум : 5.10.2011, Страна : 5 

 
 
Пројекат УН о социјалној инклузији успешно спровели УНХЦР и Праксис 
 
Без докумената живи више од осам милиона становника у земљама Европске уније, а у 
Србији закони нису усклађени са Декларацијом о људским правима, истиче Венсан Дежер, 
шеф Делегације ЕУ у Србији 
 
Европска комисија и Агенција УН за избеглице (УНХЦР) обезбедили су финансијску 
помоћ од 352 хиљаде евра за пројекат „Социјална инклузија-подршка 
маргинализованим групама“, који је од августа 2009. до јуна 2011. године успешно 
реализовала невладина организација Праксис. Венсан Дежер, шеф Делегације ЕУ у 
Србији истакао је јуче на презентацији резултата пројекта у Београду, да је постојање 
огромног броја особа без личних докумената значајан проблем многих земаља у 
оквиру ЕУ, а процењује се да постоји око осам милиона илегалаца. 
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У Србији је ситуација веома проблематична, јер се крши Декларација о људским правима, а 
најугроженија је ромска популација, која не може да оствари ни грађанска ни социјална 
права, рекао је Дежер. Он сугерише да се решења нађу у поједностављивању преоцедуре на 
нивоу републичке и локалне управе, али уз могуће измене законске регулативе, али и да се 
ова тема расправља на највишем нивоу, у парламенту. Александро Арболеда, шеф 
канцеларије УНХЦР-а у Београду, наводи да у Србији живи око 450 хиљада Рома, како је 
наведено и одговору на упитник Европске комисије. 
Процењује се да постоји 593 насеља у којима живи 201.353 домицилна и преко 46 
хиљада интерно расељених припадника ромске националности, а многи живе потпуно 
илегално. 
Активности УНХЦР-а на пољу смањења броја апатрида обухватају информисање на свим 
нивоима, као и директну помоћ појединцима, од којих многи нису уписани у књиге 
рођених, немају личне карте ни остала документа, посебно у заједницама Рома, Ашкалија и 
Египћана, наводи Арболеда. 
„Правно невидљива лица“ су путем реализације програма, добила бесплатну правну помоћ 
и спровођење поступака за накнадни упис у књиге рођених, односно долажење до валидних 
папира. Пројекат је спроведен у 18 општина где су посећена 82 ромска насеља, поднето је 
4.000 захтева за издавање, а прибављено 3.689 различитих докумената. 
Покренуто је 260 управних и поступака пред судовима, од чега је 175 завршено, а издате су 
262 личне карте, истакла је је Иванка Костић, извршна директорка Праксиса. По њеним 
речима, на терену је стање више него алармантно јер се ради о најсиромашнијима, који не 
знају чак ни датум, место рођења, имена родитеља... 
„Уколико не постоје живи сведоци, о њиховом рођењу тешко је доказати да уопште постоје, 
због чега треба мењати правне прописе који то регулишу.  
Апатриди су искључени из свих социјалних токова, немају приступ запошљавању, 
здравственим и социјалним установама, а због њихове невидљивости, постоје и 
безбедносни ризици, за њих и заједнице у којима живе. Ради се, иначе, о регионалном 
пројекту спроведеном у Србији, Косову, Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори, а 
правници Праксиса су посредовали у прибављању 990 докумената за до тада невидљиве 
Роме, Ашкалије и Египћане“, додаје Костић. 
 
 

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ 
Правда, Датум : 5.10.2011, Страна : 16 

 
ЖИТОРАЂЕ - У оквиру акције "Пробудимо живот, изградимо Србију", Народна 
канцеларија председника Републике у сарадњи са компанијом "Филип Морис" у 
Нишу, изградила је шест стамбених објеката у селу Дубову, који су намењени за 
становање избеглих породица. 
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СРБИЈА ОЧЕКУЈЕ ВИШЕ СТОТИНА МИЛИОНА ЕВРА 
Београд, Датум : 6.10.2011, Страна : 5 

 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да очекује да Србија од 
донатора добије значајна средства за решавање проблема избеглица и интерно 
расељених лица и да је реч о више стотина милиона евра. Кркобабић, који у Женеви 
присуствује 62. заседању Извршног комитета Високог комесаријата УН за избеглице, 
рекао је да ће на ту тему имати састанке с високим комесаром УН за избеглице 
Антониом Гутересом и с главним замеником помоћника државног секретара 
задуженог за Биро за популацију, избеглице и миграције САД Дејвидом Робинсоном.  
„На заседању се припрема и врши процена за утврђивање донаторске конференције, која 
ће бити одржана на министарском нивоу, вероватно у Србији, и на тој министарској 
конференцији очекујемо да обезбедимо значајна средства за решавање проблема избеглица 
и интерно расељених лица“, рекао је Кркобабић у телефонској изјави Танјугу. Кркобабић 
је истакао да „очекујемо значајна средства и да ћемо коначно изаћи из проблема 
дуготрајног избеглиштва“. Он је додао да ће та конференција највероватније бити одржана 
у марту следеће године.  
Делегација Србије је, како је саопштио његов кабинет, раније у току дана на заседању 
изложила проблеме избеглиштва у Србији, а да је Гутереш поздравио напоре Србије да 
реши те проблеме. Обраћајући се представницима преко сто земаља света, потпредседник 
Владе Србије је истакао неопходност даље подршке међународне заједнице при решавању 
егзистенцијалних питања избеглица и интерно расељених лица, као и додатног ангажмана 
на успостављању ефикасног правног механизма за остваривање права избеглих лица. 
 
 

СВАКИ ТРЕЋИ СТАНОВНИК У КОВИЉАЧИ ЈЕ АЗИЛАНТ 
Блиц, Датум : 6.10.2011, Страна : 11 

 
Туристички центар тражи помоћ државе 
 
Инциденти све учесталији. У уторак спречена масовна туча азиланата, па се грађани Бање 
плаше за безбедност 
 
Према последњим подацима с почетка седмице, у Бањи Ковиљачи тренутно борави 
више од 2.500 азиланата ван Центра за азил, што је скоро половина од броја 
становника овог туристичког места, потврдио је јуче Видоје Петровић, 
градоначелник Лознице, који је са својим сарадницима обишао ову месну заједницу. 
Петровић се одазвао позивима грађана, који се свакодневно жале на проблем прекобројних 
азиланата, а како је рекао, ситуација се може поправити само уколико држава предузме 
конкретне кораке и спречи њихов неконтролисан прилив. 



 2

Веома сам забринут и дубоко саосећам са несрећним људима који су овде дошли због 
своје муке, међутим, поред тога што треба да бринемо о њима као заједница, морамо да 
бринемо и о грађанима Бање Ковиљаче и Лознице. 
Због инцидената који су све учесталији, нарушавања реда и мира, због догађаја који 
имају и елементе кривичних дела, угрожена је безбедност мештана. Зато желимо да 
позовемо надлежне у држави да реше проблем - каже Петровић. 
Он подсећа да се град у више наврата обраћао Комесаријату за избеглице Србије, као 
и премијеру Србије, али да конкретних корака није било и да се број придошлих 
азиланата константно повећава. 
Прошле седмице сам послао допис премијеру у жељи да и он заложи свој ауторитет 
како би се овај проблем решио. 
Бања Ковиљача је драгуљ о којем морамо да водимо рачуна. Верујем да постоје нова 
решења за овај проблем, а испољили смо и спремност да као град активно радимо на томе. 
Према последњим информацијама које сам добио у уторак, број азиланата ван Центра за 
азил премашио је 2.500, а то је готово 50 одсто становништва Ковиљаче. Азиланти су 
препуштени себи, без организоване бриге, што је недопустиво и то је лоша слика пре 
свега за надлежне државне органе. Грађани су забринути, а и инциденти који су се 
дешавали пре две вечери још су једно алармантно светло - додаје Петровић. 
Мирослав Вукосављевић, председник месне заједнице, објашњава да се инцидент догодио 
међу азилантима и да се њих стотинак припремало за општу тучу.  
Полиција је ипак спречила инцидент. 
Све то узнемирава грађане, а овакво стање је плодно тле и за локалне изгреднике који 
ситуацију само погоршавају. Прекобројни азиланти траже смештај по приватним кућама, 
плаћају га и нису пријављени, а то отежава посао и МУП-у.  
Неки спавају и на железничкој станици, у напуштеним вагонима, а плашимо се да ће 
с првим хладнијим данима проблем бити и већи, кад почну да ложе ватре, што 
додатно може угрозити безбедност - каже Вукосављевић. Радосав Јошић, председник 
Градског савета за безбедност, потврђује да је број азиланата далеко изнад смештајних 
капацитета Центра и да је самим тим и њихова и безбедност мештана угрожена. 
Бојим се да се овај проблем не прошири и на Лозницу и околна насеља. Састајали смо се 
са представницима Комесаријата за избеглице када је овде било око хиљаду 
прекобројних азиланата, а сада их је дупло више. Сви морамо појачати напоре да 
решимо проблем, а полиција мора да повећа број полицајаца који ће надгледати околину, 
посебно у вечерњим сатима - каже Јошић. Свакодневна слика пред зградом Полицијске 
станице у Лозници само потврђује чињеницу да је због оближњег Центра за азиланте у 
Бањи Ковиљачи и даље све више странаца који долазе из Авганистана и Пакистана, али и 
Сомалије, Либије, Марока, Туниса, па и из Сирије, Саудијске Арабије, Судана или Индије, 
који желе да затраже азил у Србији. 
 
Антрфиле : Места у центру само за 80 осеба 
Центар у Ковиљачи, који има капацитет око 80 места, још од краја прошле године 
константно је пун, а како се чини, ствари се скоро неће променити. Само од јануара кроз 
овај Центар прошло је више од 300 људи, а због великог притиска предност при пријему  
имају самохране мајке и малолетници без родитељске пратње. У последње време за 
смештај у Центру интересује се и по тридесетак азиланата дневно, а до сада је за Боговађу, 
у други прихватни центар, послато више од 170 тражилаца азила. 
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КОНКУРС ПА ПОСАО 
Вечерње Новости, Датум : 6.10.2011, Страна : 5 

 
ШИД - На конкурс за расподелу бесповратних средстава за економско оснаживање 
избеглих лица, 19 породица добило је измећу 110.000 и 150.000 динара. Средства су 
намењена за набавку опреме и алата како би ти људи покренули свој бизнис.  
Ивица Јовић, повереник за избеглице, каже да ће шест породица набавити 
пластенике, остали ће узети алат, козе, супрасне крмаче... 
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Петак 07.10.2011. год. 
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СТАНОВИ УМЕСТО БАРАКА 
Вечерње Новости, Датум : 7.10.2011, Страна : 27 

 
ДВАДЕСЕТ ИЗБЕГЛИЧКИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА ДОБИЛО КРОВ НАД 
ГЛАВОМ 
 
Изградњу станова финансирала ЕУ, град обезбедио локацију  
 
СМЕДЕРЕВО - Двадесет избеглих, расељених и локалних угрожених породица уселило 
се јуче у нове станове изграђене кроз партнерство Европске уније, УНХЦР-а, 
Комесаријата за избеглице и локалне самоуправе у пројекту социјалног становања у 
заштићеним условима.  
Нафија Бајрами, из Прешева, самохрана мајка са петоро деце, после деценије 
подстанарског живота, уселила се у нов, двособан стан комплетно опремљен намештајем и 
белом техником. Породица Бајрами једна је од 20 које су добиле кључеве станова 
изграђених кроз програм подршке избеглицама и интерно расељеним лицима, који 
финансира ЕУ, а спроводе Делегација Европске уније у Србији, Комесаријат за избеглице и 
УНХЦР. 
ЕУ је током протекле две године, из средстава инструмента предприступне помоћи 
издвојила 29 милиона евра за решавање стамбених питања избеглица и интерно расељених 
лица, унапређење њиховог економског положаја и пружање правне помоћи. 
- ЕУ и Влада Србије испуниле су обећања о бољем животу најугроженијих грађана. 
ЕУ је до сада уложила укупно 54 милиона евра у пројекте за избегла, интерно 
расељена лица у Србији. Пројекти ће бити настављени и 2012. године - изјавио је Рено 
Енумон, шеф сектора за финансије Делегације ЕУ у Србији. 
До сада је концепт социјалног становања реализован у 28 градова у којима је 
изграђено више од 590 стамбених јединица. 
Према речима државног секретара у Министарству за рад и социјалну политику Зорана 
Мартиновића, у плану је изградња још 100 станова за 400 људи. 
У Србији данас живи 71.716 избеглица и 210.000 интерно расељених са Косова и Метохије. 
Од некадашњих 700 колективних центара данас их има 42 у којима живи са 3.500 људи. У 
Смедереву живи 18.000 избеглих и расељених. 
- Пре две године када је пројекат почео, имали смо 632 породице у колективном центру, 
некада највећем на Балкану, а сада их има 250 - наводи градоначелник Предраг Умичевић. 
У Смедереву су до сада изграђене две зграде у насељу Ковачићево са укупно 40 станова за 
32 породице из избегличког центра и шест угрожених смедеревских породица које имају 
право овде да остану док им се социјални статус не побољша. Оба пројекта укупно вреде 
око 1,2 милиона евра. 
 
Антрфиле : ГРАД ОБЕЗБЕДИО ЛОКАЦИЈУ 
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ГРАД је поклонио земљиште и опремио локацију инфраструктуром, а у изградњу је 
уложено 370.000 евра. Радове је извео „Хаузинг“ центар. Зграда има 65 станара. 
Становима ће управљати Центар за социјални рад, а један је намењен за нови вид 
социјалне заштите „Кућа на пола пута“. 
 
 

МУЛТИЕТНИЧКА 
Вечерње Новости, Датум : 7.10.2011, Страна : 23 

 
 
ФОЧА - Патрик Мун, амбасадор Америке у БиХ, и Здравко Крсмановић, први човек 
Фоче, јуче су у том граду предали на употребу стамбену зграду са 14 станова за 
расељене Србе и избегле Бошњаке. 
Градња је коштала 850.000 конвертибилних марака, а под њен кров уселиће седам 
бошњачких и четири српске породице. Три стана планирана су за општинске кадрове. 
 
 

ИЗБЕГЛИЧКИ АНЕКС Г 
Политика, Датум : 4.10.2011, Страна : А22 

 
У бечком споразуму о сукцесији јасно се каже да ће грађанима и правним лицима бити 
враћена права која су имали на дан 31. децембра 1990. 
 
Миодраг Линта* 
Конференција министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе на 
тему избеглиштва и расељеништва ће се, како ствари стоје, одржати 7. новембра 2011. 
године у Београду.  
Конференција је од изузетне важности за проналажење правичног и трајног решења 
проблема свих избеглих и прогнаних на овим просторима, па и избеглица у Србији. У 
Паризу је прошлог месеца одржан последњи у низу припремних састанака у вези с 
предстојећом министарском конференцијом, на коме су учествовали представници 
министарстава спољних послова и надлежних институција за избеглице четири 
државе. На састанку је договорен нацрт политичког документа под називом 
„Заједничка декларација за завршетак и проналажење трајних решења за угрожене 
избеглице и интерно расељена лица”. 
Према нашим информацијама, министарска конференција има само социјално-
хуманитарни циљ тј. да се потпише заједничка декларација чиме би се створили услови за 
организовање донаторске конференције током 2012. године.  
Предвиђено је да се на донаторској конференцији прикупе средства за решавање стамбених 
потреба породица избеглих и расељених које немају решено стамбено питање, без обзира 
на то да ли желе да се врате у места одакле су избегли или да се интегришу тамо где 
тренутно живе. Што се тиче заштите људских права избеглица, у финалном нацрту 
заједничке декларације уопштено се говори о обавези четири државе да поштују 
међународне норме и стандарде.  
Избегличка удружења сматрају да заједничка декларација, поред социјално-хуманитарног, 
мора да има још један циљ - доследно поштовање и заштиту људских права избеглих и 
прогнаних лица. Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора морају одмах почети да активно раде 
на повратку наше незаконито одузете имовине и стечених права и да омогуће накнаду 
штете за уништену, оштећену или несталу имовину. Због тога тражимо да у тексту 
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заједничке декларације јасно стоји обавеза четири државе да у што краћем временском 
року започну дијалог и постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког споразума о 
сукцесији. Поменути споразум су потписали представници држава наследница бивше 
Југославије 2001, а ступио је на снагу 2004. године, након ратификације у националним 
парламентима. 
У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права” јасно се каже да ће 
грађанима и правним лицима бити призната, заштићена и враћена права која су 
имали на дан 31. децембра 1990, у складу са утврђеним нормама и стандардима 
међународног права. Било какав наводни пренос права учињен после 31. децембра 
1990. и закључен под присилом или супротно нормама међународног права биће 
ништаван. Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према 
међународном праву и Уставу Хрватске (члан 140), има већу правну снагу од домаћег 
законодавства. У протеклом периоду представници четири државе нису ниједном 
разговарали о спровођењу Анекса Г Бечког споразума. Углавном су се бавили поделом 
дипломатско-конзуларних представништава, архивске грађе и сл.  
Тражимо зато од међународних организација, земаља ЕУ и других да подрже наш предлог 
да предстојећа конференција министара спољних послова створи оквир не само за сазивање 
донаторске конференције, већ и обавеже власти у Србији, Хрватској, БиХ и Црној Гори да 
хитно започну дијалог и што пре постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког 
споразума. 
*Председник Коалиције удружења избеглица 
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ОПАСНА КАМПАЊА ХДЗ: НАПРЕД У ПРОШЛОСТ 
Дневник, Датум : 9.10.2011, Страна : 2 

 
ИНТЕРВЈУ : 
ВЕСНА ПУСИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ХНС-а И ПОТЕНЦИЈАЛНИ НОВИ ШЕФ ХРВАТСКЕ 
ДИПЛОМАТИЈЕ 
 
Упркос противљењу хрватског председника Иве Јосиповића, државног тужиоца 
Младена Бајића, порукама из Брисела и негодовању опозиционе Кукурику 
коалиције, чију окосницу чине СДП, ХНС и ИДС, Влада Хрватске је пре два дана 
пустила у процедуру Предлог закона о ништавности правних аката ЈНА, бивше 
СФРЈ и Србије. Истовремено, на предизборном скупу у Осијеку представник владајућег 
ХДЗ-а Јосип Ђакић је отворено заговарао нетрпељивост према Србима, а када се томе 
додају и недавне поруке саме премијерке Јадранка Косор, очигледно је у ком правцу иде 
кампања странке коју је основао Фрања Туђман: национална хомогенизација.  
– Данас више нема никакве сумње да се ХДЗ одлучио за кампању „Напред у прошлост!“ – 
каже за наш лист проф. др Весна Пусић, председница Хрватске народне странке и 
саборска заступница која води Национални одбор за праћење преговора о приступању 
Хрватске ЕУ. – Претња губитка власти, која сваким даном постаје све реалнија, произвела 
је код њих неку врсту психозе. ХДЗ-ова инстинктивна реакција је враћање на 
националистичке пароле, агресивну јавну реторику према свему и свакоме, производња 
осећања угрожености и страха. У последње две седмице поменули су Фрању Туђмана 
више пута него укупно у задњих 10 година.  
Истовремено, додаје Весна Пусић, Европска унија, којом се ХДЗ још до недавно хвалила, 
потпуно нестаје из јавних наступа челника ове странке.  
– Такво понашање је разумљивије са становишта социјалне психологије, него са 
становишта политике: враћају се на оно чиме су у ратно и постратно време добијали 
изборе. Али ситуација се у Хрватској битно променила. У испитивањима јавног мнења 
ХДЗ добија 19 посто гласова, а у некима и мање од тога.  То су најнижи бројеви које су 
они икад имали у анкетама. Наравно, не треба их потценити, али мислим да су битно 
промашили стратегију, која је очито више резултат њиховог инстинкта него рационалне 
анализе. Таквим начином губе умереније бираче десног центра, а не добијају екстремну 
десницу, јер је она против ЕУ коју ХДЗ својата – објашњава саговорница „Дневника”.  
 
У разговору за наш лист публициста Томислав Јакић је упозорио да се може очекивати 
(зло)употреба Вуковара у предизборној кампањи. Може ли и како Кукурику коалиција 
избећи да буде увучена у ту утакмицу? Питам јер је једна од замерки на рачун 
социјалдемократске владе Ивице Рачана била управо та да се он устезао од сарадње са 
српском заједницом како му то не би спочитавали они који су га и иначе оптуживали да је 
„непатриота”... 
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– Ово је сасвим друго време у Хрватској. Мислим да је већ очито да ће ХДЗ користити све, 
без обзира на интересе земље и политички ниво који је овде већ достигнут. А што се 
Кукурику коалиције тиче, мислим да се и ту види да се она апсолутно не да увући у ту 
врсту јавног говора и тема. Можда би опасност била већа да је ХДЗ мало рафиниранији. 
Али оваквим начином и нивоом, отворили су простор Кукурику коалицији да се представи 
као једина разумна и компетентна политичка опција у овој земљи.  
 
Кукурику коалиција, али превасходно СДП, нема баш добар однос са Самосталном 
демократском српском странком. Значи ли то да не постоји простор да најјача српска 
странка у Хрватској буде део власти, или и у овом случају може бити потврђено правило 
да је „љубав једно, а интереси друго”? 
– Природно је да представници националних мањина у Сабору буду у савезништву с 
владајућом већином, јер другачије не могу остварити интересе и захтеве својих бирача. 
Будућој влади је важно да има снажни мандат и зато је важно да Кукурику коалиција 
добије већину на изборима. Но, у парламенту ће представници националних мањина без 
даљег бити део те владајуће већине, колика год она била.  
 
Увелико Вас најављују као новог министра спољних послова Хрватске уколико ваша 
коалиција добије већину на изборима. Веома отворено питање: могу ли се односи две тако 
важне државе у региону заснивати на личним симпатијама и антипатијама, па тако 
председници Тадић и Јосиповић веома добро комуницирају, док министри спољних 
послова Јеремић и Јандроковић не могу да се виде очима? 
– Очито је да се односи Хрватске и Србије морају темељити на рационалним интересима 
обеју земаља, а то су, за почетак,  мир, стабилност и економски просперитет. Добри или 
лоши лични односи ту не могу бити пресудни, али је исто тако сигурно да су добри лични 
односи увек плус и олакшавају посао. 
 
Хрватска ће следеће године постати пуноправна чланица ЕУ, али низ питања на 
релацији Загреб-Београд нису разрешена, од граница до повратка избеглица. Да ли ће 
хрватски улазак у ЕУ помоћи да се та питања реше, или се ипак може поновити 
словеначко-хрватски сценарио?  
– Хрватска ће постати пуноправна чланица ЕУ 1. јула 2013. То је, по мом мишљењу, 
први важни корак у стабилизовању регије. Али никако не и последњи. Интерес је и 
Србије и Хрватске да Србија прође кроз целу процедуру реформи и трансформација 
које је прошла Хрватска, и тиме да се не само квалификује за чланство у ЕУ, већ 
допринесе и својој и регионалној стабилности и просперитету.  
Однос који је у том погледу Словенија у једном периоду имала према Хрватској, више је, 
заправо, штетио Словенији него било коме другоме. Хрватска би требало да има јако лошу 
и кратковидну спољну политику да понови ту словеначку погрешку.  
 
Почели смо с Јадранком Косор па да с њом и завршимо: отворено је рекла да Хрватској не 
пада на памет да повуче тужбу против Србије за геноцид, и поред оцене председника 
Јосиповића да би постизање разумног договора о међусобном повлачењу тужби био добар 
пут за наставак унапређења односа двеју држава. Какав је Ваш став о тој теми? 
– Ово предизборно време, нарочито с ХДЗ-ом у оваквом стању и оваквој кампањи, није 
најбоље за отварање оваквих тема. Што се мене тиче, ја сам увек за разум и разумни 
договор, ако је он могућ. Но, без обзира који ће се начин показати најбољим, важно је и 
време је да се то поглавље већ једном затвори. 
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Антрфиле : Једнаки третман мањина 
 
Шта хрватска заједница у Војводини реално може да очекује од нове владе коју би 
предводила Кукурику коалиција?  
– Активну комуникацију, покретање низа прекограничних пројеката за које средства 
осигуравају ЕУ фондови, коришћење и преношење хрватских искустава из ЕУ преговора, 
рационалну и постепену изградњу односа између Хрватске и Србије који ће укључивати 
једнаки статус и третман хрватске, односно српске мањине у обе земље.  
 
 

БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПОВРАТНИКЕ 
Курир, Датум : 9.10.2011, Страна : 6 

 
ОЕБС 
ПРИШТИНА - Заменик шефа Мисије ОЕБС на Косову, Едвард Џозеф, позвао је 
власти да уложе додатне напоре у циљу гарантовања безбедности повратницима у 
селу Бабљак, у општини Урошевац.  
Џозеф је истакао забринутост због недавног таласа провала и крађа на локацијама за 
повратак у селу Бабљак. 
 
 

АНЂЕЛИНА УСКОРО У БЕОГРАДУ 
Вечерње Новости, Датум : 10.10.2011, Страна : 32 

 
ГЛУМАЦ РАДЕ ШЕРБЕЏИЈА ПОТВРДИО ДОЛАЗАК  ХОЛИВУДСКЕ ДИВЕ У СРБИЈУ 
 
СЛАВНИ глумац Раде Шербеџија тврди да ће Анђелина Џоли сигурно доћи у Београд. У 
интервјуу који је дао за Танјуг, Шербеџија је, коментаришући могућност да у Србију 
доведе Анђелину Џоли, како је недавно обећао, нагласио да нема разлога да се то не 
догоди, јер холивудска глумица жели да дође у Београд. 
Након што је недавно угостио холивудску глумицу на Брионима у Хрватској, наш 
прослављени глумац има жељу да је упозна и са српском престоницом, у оквиру једног 
неглумачког пројекта. 
- Тренутно преговарам са једним господином из Београда о њеном доласку, пошто бих 
волео да подржим једну његову акцију у вези са универзитетима. Преговори су у току, и 
било би супер да она дође - рекао је тада Шербеџија, откривајући како ју је дочекао на 
Брионима.  
- Лично сам се побринуо за њену исхрану. Боравила је у вили „Бријуни“ у којој су 
својевремено одседале Софија Лорен и Ђина Лолобриђида. Набавио сам јој свеже шкољке, 
ораду и другу белу рибу, а пила је домаће црно вино из једне конобе близу Пуле. 
Позната глумица, која је редитељски филм првенац „У земљи крви и меда“ снимила 
у БиХ уместо у Србији, како је планирала, два пута је посетила нашу јужну 
покрајину Косово и Метохију, где је посетила УНХЦР објекте и избеглички камп. 
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БЕЗ ДОМА И РАДОСТИ 
Вечерње Новости, Датум : 12.10.2011, Страна : 10 

 
 

 
Потребна помоћ браћи Судимац, из Куршумлије 
 
Расељени са Космета у туђој трошној кући једва преживљавају 
 
СТАРА оронула кућа у коју се улази преко три удубљена степеника, већ 
неколико година дом је браћи, Томици (27), Николи (19) и Јовану (15) Судимцу. 
Без воде, струје, али и основних услова за живот, браћи која су остала без дома 
на родном Космету, у расељеништву изгубили и родитеља. Прво им је преминула 
мајка Милостива (42), а потом су остали и без оца Миодрага (51), који се под 
још неразјашњеним околностима утопио у реци Топлици. 
- Ево, ускоро ће година дана како нам је и отац настрадао, а ми и даље не знамо 
праву истину. Најтеже ми је и што Јован, који је био са оцем када се трагедија 
догодила, још носи трауму од тог догађаја - прича Томица и објашњава да су све 
њихове невоље почеле од расељеништва из родног Перана код Подујева када су 
на тракторској приколици напустили свој дом. 
- Оставили смо три куће, пет помоћних зграда, бројну механизацију, стоку, 
имања... Све нам је тамо отето, срушено, запаљено. Ма, опет, да су нам 
родитељи поживели, све би било другачије. Али после мајчине смрти, две сестре 
су се удале, а брат кренуо трбухом за крухом у туђину. Сада смо ту само нас 
тројица. Ја сам после татине погибије напустио посао у Београду и вратио се да 
бринем о Јовану - прича Томица. - Хтели су да га сместе у прихватилиште. Онда 
се и Никола вратио јер није могао да пронађе посао. Ето, сада, тако животаримо.  
Да живимо - морамо, да се боримо - морамо. Најтеже је што су нам родитељи 
отишли тако млади - прича брзо као да не жели нешто да пропусти док нас 
уводи у дневни боравак, ако може тако да се назове ова просторију од око 
десетак квадрата. У њој две клупе, сто, шпорет на дрва и нешто налик на 
судоперу крај које су поређане пластичне флаше са водом. Овде млади Судимци 
прводе живот.  
Томица каже да су срећни што имају и какав-такав кров над главом. Јер, иако 
неусловна, кућа коју им је уступила жена која живи у Нишу, једини је њихов 
дом. 
- Да имамо бар једну условнију собицу и купатило. Због Јована и Николе, који 
има проблема са говором, чини ми се да би ми донекле било лакше. Али ваљда 
ће и наше невоље престати - теши се Томица више због браће него што верује у  
боље дане. 
Јер од око 8.000 динара, колико примају на име очеве пензије, не могу да 
приуште најосновније потребе, а не да подигну свој дом. 
- Да није било помоћи хуманих људи, тешко бисмо преживели. Ипак, најтеже ми 
је то што не могу да остварим право да будем хранитељ најмлађем брату. Из 
Центра за социјани рад су ме одбили јер немам купатило у кући у којој нема ни 
воде - прича Томица. 



 
Антрфиле : НЕСРЕЋА ЗА НЕСРЕЋОМ 
 
КАДА су Судимцима,  јавили да ће им уступити кућу у Грабовници, иако стару и 
трошну, мислили су да ће им кренути набоље. Али, годину дана касније умрла је 
мајка, сестре су се удале, најстарији брат отишао у иностранство, за њим и 
Никола. Ја сам нашао неки посао у Београду. Изгледало је да ћемо се некако 
извући - прича Томица.- Код куће су остали отац и Јован. И живело се некако.  
Отац је надничио, Јован ишао у Куршумлију у школу. Све до тог кобног дана 
када смо остали и без оца. 
 
БЕСПЛАТНИ РАДОВИ 
 
Упознат са тешком судбином породице Судимац, јавио се грађевински 
предузимач из  
Куршумлије који је понудио да бесплатно обави све грађевинске радове на 
изградњи куће. Међутим потребно је обезбедити плац и грађевински материјал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЕ НЕВОЉЕ ЗА СРБЕ У ХРВАТСКОЈ 
Политика, Датум : 12.10.2011, Страна : А23 

 
 
 
У последње време дошло је до више провокација над Србима који су остали или 
се из избеглиштва вратили у Хрватску. Ова дешавања могу се довести у везу са  
предизборном кампањом за парламентарне изборе у Хрватској, који су 
планирани за децембар 2011. године.  
На ово указују следећа дешавања: 
Након пожара у војном магацину на Пађанима код Книна од 13. септембра 2011. 
године, преко средстава јавног информисања у Хрватској одговорност за пожар 
пребачена је на некакав „Српски револуционарни покрет”, чиме се намерно 
утицало на заоштравање међунационалних односа, што је и у Хрватској 
противзаконито.  
Иако је касније ова изјава демантована произведен је страх код преосталих 
Срба и нарушен њихов тешко успостављени душевни мир.  
Затим је министар унутрашњих послова Хрватске, Томислав Карамарко забранио 
освећење спомен-обележја у порти најстарије парохијске православне цркве у 
далматинској епархији Светог Стефана у Голубићу код Книна. Освећење би 
наводно угрозило безбедност у селу и ширем подручју, а као главни аргумент 
забране је  
наведено како је спомен-обележје подигнуто на једној трећини изван црквеног 
земљишта. Међутим, провером у општинском катастру у Книну је недвосмислено 
потврђено да је спомен-обележје у целини на црквеном земљишту. Затим је 
наведен и други аргумент – да се на спомен-плочи налазе и имена 
„окупаторских војника”. Пошто ниједан од војника чија су имена на спомен-
плочи никад није био процесуиран, или оптужен за било какав злочин, ни тај 
разлог нема своје оправдање. Неспорна је чињеница да се на спомен-плочи 
налазе имена свих особа из села Голубића настрадалих у грађанском рату 1991–



1995. године и да су међу њима цивили у највећем броју убијени по доласку 
хрватске војске у августу 1995. године.  
Тих дана за време „Олује“, у Голубићу су извршена два масовна злочина која до 
сада нису процесуирана. Први се догодио у засеоцима Радиновићи, Јерковићи, 
Марићи и Опачићи, где су старији људи мучени, убијани и масакрирани, и други 
масовни злочин на путу Голубић–Плавно у селу Радљевцу, где је на тракторској 
приколици убијено девет особа из Голубића. На спомен-обележју у Голубићу 
нема описа ових злочина, али су имена жртава.  
У последње време представници удруга хрватских ратних ветерана непозвани се 
крећу по српским гробљима и фотографишу спомен-плоче ради увида у написе 
на истима, чиме не дају мира ни мртвим Србима, што је без сумње 
антицивилизацијски поступак.  
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба 
из Хрватске,Београд 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕРУПАЈУ СРПСКИ ИМЕТАК 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 12.10.2011, Страна : 18 

 
 

 
СЕЛО БАБЉАК ПОНОВО НА МЕТИ ПЉАЧКАША 
 
ГРАЧАНИЦА - Куће српских повратника у селу Бабљак код Урошевца поново су 
на мети пљачкаша, што је изазвало узнемиреност међу малобројним 
повратницима. 
Последњих недеља обијене су српске куће које нису стално настањене. 
- Иако је у Бабљаку 2004. године обновљено 40 кућа за повратнике, у селу 
тренутно живи око 10 породица. Пре двадесетак дана, у првом упаду, 
опљачкано је осам кућа, из којих је однето комплетно покућство - истиче Милан 
Јањић, координатор за општину Урошевац. 
Повратак расељених Срба са овог дела Космета тренутно је најинтензивнији у 
општини Урошевац, у коју се вратило педесетак породица. Јањић истиче да је 
намера локалних Албанаца да крађом имовине онемогуће опстанак повратника, 
али и да осујете остале који желе да се врате на Космет. 
На крађу српске имовине у повратничком селу Бабњак недавно су упозорили и 
представници мисије ОЕБС, који су позвали надлежне да спрече овакве атаке. 
Упркос томе што су сви случајеви пријављени, починиоци су и даље - непознати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ БЛОКАДУ ПРИСТУПА ХРВАТСКЕ 

ЕУ 
Политика, Датум : 12.10.2011, Страна : А8 

 
 
Представници избегличких удружења предали су јуче отворено писмо шефу 
политичког одељења Делегације Европске уније у Србији Томасу Њоки у коме 
апелују да Европски парламент не одобри потписивање Уговора о приступању 
Хрватске ЕУ све док Хрватска не испуни преузете обавезе из споразума о 
сукцесији. Анексом Ге Бечког споразума о сукцесији „гарантује се повратак 
имовинских и стечених права које су оштећени грађани имали на дан 31. 
децембра 1990. године”, прецизирао је председник Коалиције удружења 
избеглица Миодраг Линта. Тањуг 
 
 
 
 
 
 
 

ВУЧИЋ НАС ХОЋЕ ЈЕР СМО ЧИСТИ 
Курир, Датум : 12.10.2011, Страна : 3 

 
 

 
Тражимо поуздане сараднике да направимо нов договор. Кад дође време, 
одлучићемо с ким ћемо 
 
МИЛАН КРКОБАБИЋ потпредседник ПУПС 
 
БЕОГРАД - Траже нове партнере! 
Порука заменика председника СНС Александра Вучића, да у новој влади за 
партнере жели странку пензионера, за потпредседника ПУПС Милана 
Кркобабића представља „нормално размишљање“. 
- Напредњаци калкулишу како да обезбеде већину после избора и зато гледају 
према озбиљним странкама - каже Кркобабић. 
- Да ли је то најава да излазите из коалиције са СПС и ЈС? 
- Можда ту има провокације, али има и констатовања оног што сви грађани 
виде: да смо поштени и чисти, да нас нема у аферама. Због тога не чуди њихово  
интересовање. Међутим, то је и покушај да се четири или шест месеци пред 
изборе јасније дефинишу контуре будуће владајуће коалиције. Али, нама није 
идеал да будемо на листи ове или оне странке. Наш идеал је борба за права 
угрожених људи - пензионера, избеглица, незапослених. 
- Најавили сте велико спремање Србије. Ко то треба да иде у подрум, ко на 
таван, а ко у смеће? 
- Грађани то добро знају. Појашњавати ко је ко, ко је шта урадио, илузорно је.  
На нама је само да они оду. 
- И, кад оду, с ким ћете онда? 
- На политичкој сцени немамо непријатеље, већ само тражимо поуздане 
сараднике ради прављења новог договора. У датом моменту ћемо се одлучити. 
- Палма вам је већ пожелео срећан пут... 
- Наш однос с коалиционим партнерима је коректан, никад нисмо ништа лоше 
рекли против њих. Не бавимо се њима, већ решавамо проблеме угрожених. 
 
 
 



 
ХРВАТСКА ДА ИСПУНИ ОБАВЕЗЕ 
Правда, Датум : 12.10.2011, Страна : 9 

 
 

 
БЕОГРАД - Представници удружења избеглих Срба из Хрватске предали су јуче у 
седишту делегације ЕУ у Србији писмо у којем траже да Европски парламент не 
омогући улазак Хрватске у Унију док не испуни обавезе према својим избеглим 
грађанима. Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта 
каже да ће замолити шефа Делегације ЕУ у Србији Венсана Дежера да то писмо 
проследи Европском парламенту на 13 адреса. 
- Тражимо да Хрватска испуни предузете обавезе из Анекса Г Бечког споразума 
о сукцесији и у потпуности почне да сарађује са Међународним судом у Хагу за 
ратне злочине у бившој Југославији, прецизирао је он. 
 
 
 
 
 
 

„НЕВИДЉИВИ И НЕПОЖЕЉНИ“ 
Данас, Датум : 12.10.2011, Страна : 23 

 
 

 
Центар за културну деконтаминацију Центер фор Цултурал Децонтаминатион 
 
 
Пројекат це се бави неколиким питањима везаним за ромску популацију у 
Србији. 
Видео је тематски одредјен проблемима у реадмисији Рома из земаља западне 
Европе, изложба фотографија је посвећена видљивости  ове националне групе, 
а трибина ће понудити решања везана за могуће интегрисање Рома у заједницу 
као и позитивним примерима где је то успело. 
Реализација програма: ПРАДОК из Београда, са генералном подршком 
Комесаријата за избеглице Републике Србије 
Учесници трибине: Владимир Цуцић, комесар  за избеглице РС, Др. Рајко Ђурић,  
Петар Николић новинар Нови Сад , Ана Бу заменица директора ЕХО и Биљана 
Станојевић координатор програма. 
Аутори и извођачи програма: Биљана Станојевић, Желимир Гвардиол и екипа 
НВО „ПРАДОК“са спољним сарадницима 
 
УЧИТЕЉ НЕЗНАЛИЦА И ЊЕГОВИ КОМИТЕТИ 
Учитељ незналица и његови комитети у оквиру програма Архив Аутора 
представља предавање: 
 
Александар Бошковиц:  
Михаило Михаилов и промишљање слободе 
 
Предавање ће се бавити либерализмом Михаијала Михајлова, последњег 
дисидента некадасње Југославије, са посебним освртом на његову критику 
сваког тоталитаризма. 
 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 13.10.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 
 

КНИН ГОРЕО ЗБОГ ГОТОВИНЕ 
Пресс, Датум: 13.10.2011, Страна: 12 

 
 

 
Славе рођендан ратног злочинца 
 
Осионо Бранитељи и ХДЗ-овци тачно у поноћ запалили бакље на тврђави у част  
човека који је осуђен због злочина над Србима у „Олуји“ 
 
ЗАГРЕБ - Шеснаест година после протеривања великог броја Срба из Хрватске и 
паљења њихових кућа, ватра је поново горела над Книном. У ноћи између 
уторка и среде на Книнској тврђави великом бакљадом симболично је 
прослављен 56. рођендан хашког осуђеника Анте Готовине, чему је подршку 
дала и книнска градоначелница и функционерка владајућег ХДЗ-а Јосипа Римац. 
На врху тврђаве тачно у поноћ уместо рођенданских свећица запаљено је 56 
бакљи, што је представљено као „заједничка честитка хрватских бранитеља, а 
посебно навијачких група из свих делова Хрватске“. Учесници су потписали 
честитку која ће бити достављена Готовини у Хаг. 
 
Стазама Јадранке Косор 
- Желимо да честитамо рођендан нашем хероју генералу Анти Готовини и то с 
места на којем је подигнута хрватска застава као симбол победе - рекао је на 
прослави Борис Мужановић, председник задарског огранка удружења „Завет“. 
Чињеница да је подршку овом скупу дала градоначелница Книна сматра се 
континуитетом политике премијерке Јадранке Косор која је током прославе 
акције „Олуја“ јавно поздравила генерале осуђене за најстрашније злочине над 
Србима.  
Такву политику хрватски аналитичари повезују са наступајућим парламентарним 
изборима и чињеницом да је ХДЗ достигао „историјски минимум“ у својој 
популарности и покушава да поврати десничарски оријентисане гласаче. 
Због тога опозиција оптужује Косорову да је у последњих месец дана поменула 
Готовину, Туђмана и „Олују“ више него за претходних десет година. Миодраг 
Линта, испред Коалиције избегличких удружења Срба из Хрватске, каже за 
Пресс да хрватска власт истицањем антисрпских ставова покушава да ојача 
своју популарност у очекивању наступајућих избора, али да то не мења 
чињеницу да се Срби јасно означавају као грађани другог реда. 
- Држава Хрватска оваквим потезима јасно ставља до знања Србима да они нису  
пожељни у тој држави. Ако државне институције поздрављају и обележавају 
рођендан генерала за кога је суд у Хагу утврдио да је имао за циљ протеривање  
Срба са простора Хрватске, то не може да се опере никаквим оправдањем да је 
то због избора - каже Линта. 
 
 
 
 
 
 



Критике из Брисела 
Хрватска се последњих месеци налази на мети критика Европске комисије, јер се 
континуирано величање осуђених за злочине над Србима процењује као кршење 
обавеза сарадње са Хашким трибуналом, док је Владин предлог закона о 
ништавности српских тужби окарактерисан као кршење европских принципа у 
правосуђу на која се Хрватска обавезала током преговора за чланство у ЕУ. 
- Ми смо апеловали Европском парламенту указујући да Хрватска недвосмислено 
крши сарадњу са Хашким трибуналом, а сличне поруке су премијерки Косор 
долазиле из бриселских кабинета - каже Линта. 
 
Антрфиле : Шексуалне слободе 
 
Као идеолог повампирене „србофобије“ у хрватској јавности истиче се Владимир 
Шекс, некадашњи председник парламента који важи за сиву еминенцију ХДЗ-а. 
Он се, иначе, налази на оптужницама за злочине против Срба од 1991, које 
Влада Хрватске игнорише. Због тога се у хрватским медијима истиче да „Шекс 
доноси закон за одбрану Шекса“, и да док у Србији влада борба за сексуалне 
слободе, у Хрватској је на делу борба за „шексуалне слободе“. 
 
 
 
 
 
 
 

ДРАШКОВИЋ И ЈОВАНОВИЋ ЛАЖУ НАРОД 
Правда, Датум: 13.10.2011, Страна: 4 

 
 
СРБИ СА БАРИКАДА ПОДНЕЛИ ТУЖБУ ПРОТИВ ЛИДЕРА СПО, ЛДП И ТВ Б92 
 
ЛЕПОСАВИЋ - Удружење расељених лица и Партија ратних ветерана Србије из 
Лепосавића, поднели су кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у 
Београду против Вука Драшковића, Чедомира Јовановића, због изношења 
неистина о догађајама на Јарињу 27. септембра, и ТВ Б92, због емитовања 
неистина без икакве ограде. У кривичној пријави је наведено да је лидер СПО 4. 
октобра у емисији ‘’Између две ватре“ на ТВ Б92 изнео неистините оптужбе на 
рачун појединаца и окупљених Срба на мирном протесту на барикадама у селу 
Јариње, који су, како је рекао, изазвали сукоб са војницима Кфора, бацивши 
бомбу, при чему су повређени припадници ове војне мисије. У кривичној пријави 
се даље наводи да је Чедомир Јовановић, лидер ЛДП, изнео неистините тврдње 
да је до инцидента дошло зато што су Срби пуцали на војнике Кфора и да је 
оклеветао Звонка Веселиновића рекавши да је предводник групе екстремиста 
која је напала војнике Кфора, ‘’што је ноторна лаж и неистина“ коју је ТВ Б92 у 
вестима више пута емитовала. ТВ Б92 је емитовањем неистинитих тврдњи 
наведених лидера узнемирила јавност посебно на КиМ, а и шире. Потписници 
ове кривичне пријаве упућене Основном јавном тужилаштву у Београду јесу 
Златибор Ђорђевић, председник Удружења расељених лица, Општина Лепосавић 
и Рашко Миленковић, председник ОО Партије ратних ветерана Србије, и као 
доказ су навели ‘’велики број присутних Срба на барикадама“. 
- Сви смо огорчени, свакодневно већ дванаест година преживљавамо разна 
понижења. Ово је већ превише. Ми на КиМ све одлично знамо, осетили смо на 
својој кожи пропагандну машинерију која овога пута жели да заташка инцидент 
на Јарињу, чији је виновник Кфор - каже Златибор, додајући да је овога пута то 
немогуће, јер нема дилеме да је Кфор употребио бојеву муницију. 
- Седам људи је рањено с леђа бојевом муницијом и још око 110 амбулантно 
збринуто због сузавца и гумених метака, то је истина, а ми који смо тога дана 
били на лицу места сведоци смо истине - наставља Златибор. 



Златибор и Рашко преносе незадовољство и разочарање својих суграђана, који 
су у једној верзији криминалци, а у другој су злоупотребљени од стране 
појединаца, и питају се да ли је могуће и да после два и по месеца њиховог 
протеста против насилне интеграције у тзв. косовске институције, српска јавност 
и српски политичари изигравају неинформисане или информисане из 
непроверених извора, као што су наведени лидери, и да држава Србија није у 
стању да заштити своје грађане. 
- Истина која се тога дана на Јарињу догодила јесте да су мештани са територије 
општине Лепосавић након пронесене вести о хапшењу наших суграђана кренули 
ка барикади на алтернативном прелазу Јариње који је Кфор затворио, са циљем 
да се они ослободе. Народ се није разишао ни након ослобађања ухапшених 
лица, на барикади је било окупљено више од 1.000 људи, који су тражили да 
Кфор склони жицу са алтернативног прелаза - каже Златибор Ђорђевић. 
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ЗБРИНУТО 46 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА 
Политика, Датум : 18.10.2011, Страна : А14 

 
Сремска Митровица – Три избегличке породице добиле су монтажне куће, а њих 43 
грађевински материјал за стамбено збрињавање у Сремској Митровици, у оквиру 
пројекта немачке невладине организација Хелп, локалних власти и Комесаријата за 
избеглице, који је финансирала Европска унија.  
Три породице су добиле монтажне куће, и то у Лаћарку, градском насељу „Мала 
Славонија“ и у Мачванској Митровици, преноси Танјуг. На градском подручју Сремска 
Митровица 1996. године било је готово 19.000 избеглих лица, док данас има 
регистрованих 1.855 избеглих и 311 интерно расељених особа. 
 
 

ДОБРОТА САГРАДИЛА ДОМ 
Вечерње Новости, Датум : 18.10.2011, Страна : 16 

 
ЈеданаестоЧлана породица ЂуриЋ из косметског села БинаЧ добила нову куЋу 
 
Нову кућу уз помоћ донатора саградила Рашко-призренска епархија 
 
УМЕСТО на поду, деветоро деце Ђурића из косметског села Бинач од сада ће спавати 
на удобним креветима у својим собама. После дванаестогодишњег подстанарског 
живота у једној собици, јер су им кућу 1999, године запалили Албанци, ова 
једанаесточлана породица од јуче има сопствени праг. Родитељи Данка (42) и 
Милосав (49) са деветоро деце уселили су се у нову кућу од 53 квадрата, коју им је уз 
помоћ донатора из земље и иностранства саградила Рашко-призренска епархија. 
- Ова кућа је саграђена с љубављу. Уложивши у њихов дом, хумани људи омогућили су 
опстанак још једне породице на Космету као што ће и Рашко-призренска епархија 
наставити да брине о свом народу на овој светој земљи - рекао је, приликом освештења 
новог дома Ђурића, епископ рашко-призренски, владика Теодосије. Радост због усељења 
била је прилика да родитељи али и деца, коју су посебно одбрадовали бројни поклони 
гостију, барем на трен забораве све невоље кроз које су пролазили претходних неколико 
година... 
- Тежак је овде живот. У изолацији, без могућности да се ради и заради за сопствену 
егзистенцију. Ипак, нигде другде не бих могао да живим и зато ћу овде остати до краја 
живота - прича Милосав, чија породица преживљава од његовог минималца који износи 
11.000 динара и дечијег додатка од 4000 динара. 
- Да није помоћи хуманих људи, тешко бисмо преживели. Овако добијамо гардеробу и 
хранимо се у Народној кухињи. 
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- Осим две дечије собе и кухиње, сада у новој кући имамо и купатило коме су се наша деца 
посебно обрадовала - једногласни су родитељи, уверени да је од јуче за њих почео нови 
животни период. 
 
Антрфиле : НАЈБРОЈНИЈИ 
 
НАЈСТАРИЈИ од деветоро Ђурића Слободан (21) и Милош (19) завршили су средњу 
школу, нису имали прилике да наставе школовање али ни да се запосле, што родитељима 
тешко пада. Шесторо деце, Милица (17), Небојша (15), Јасмина (11), Марко (10) и 
Валентина (8) похађају средњу и основну школу у Биначу у три километра удаљеној 
Витини. Шестогодишња Јована кренула је у предшколско, док се трогодишњи Дејан још 
не одваја од родитеља. Иначе, Ђурићи су најбројнија од четрдесетак српских породица у 
селу у коме живи више од двеста албанских породица. Са комшијама, углавном 
католицима, не комуницирају, али кажу да свакодневно стрепе јер се ситуација на северу 
покрајине одражава и на њихову безбедност.... 
 
ДОНАТОРИ 
 
Изградњу куће Ђурићима посредством Рашко-призренске епархије помогли су 
Радмила Милентијевић, из Њујорка, Институт за физику и Правни факултет из 
Београда, Црквена општина из Едмонтона у Канади, Црквена општина Свети Сава 
из Њујорка, док су опремање објекта помогла Кола српских сестара из четири града у 
Америци. 
 
 

ЗА БЕОГРАД... 
Данас, Датум : 18.10.2011, Страна : 9 

 
Да су све престонице магнети, који се брзо укрупњавају, није ништа ново. Није ново нити 
то да је давно пласиран генијални афоризам да ће у комунизму сви живети у Београду, али 
то ипак није успело ондашњим креаторима стварности.  
Међутим, они су се, у то доба, макар трудили да направе добру базу за свој сан „пламене 
зоре, дим из димњака“.  
Наиме, тадашњи нам је главни град запошљавао више од 250.000 индустријских радника. 
Истовремено, та радничка армија је имала „филијале“ по целом несврстаном свету, плус 
ону најмање стручну, која ја опслуживала белоевропске престонице и паланке. И они су се 
водили као Београђани, али овде годинама нису „трошили“ струју, воду и канализацију, 
већ само своје позамашне девизне плате.  
Чак су са собом водили и бројне ћате јер требало је и по пустињама и прашумама нешто 
администрирати. 
Тако да прича о томе да процес индустријализације и деаграризације неминовно води у 
мегалополисоманију пада у воду. Сада нема ни десетог дела оне авангарде која је, како 
кажу стари Београђани, „посељачила“ Град, али је набујало бројчано стање бирократске, 
услужне, трговинске и војске за продају магле.  
Ко то тамо сада пева и шта све ради у Београду, сазнаћемо ваљда после 15. новембра, 
када ће се верификовати процена да Србија има око 200.000 становника мање, а да је 
нових 150.000 придошлица обогатило престоницу. Остатак је ваљда помро и отишао 
у иностранство, а за избеглице, „интерно расељена лица“ и оне који по градским 
парцелама чекају стамбено решење, не знамо методологију, односно „пописну“ груду.  
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У сваком случају, лицемерно је сада ишчуђавати се над подацима који би - да није и 
њих, невољом натераних - могли бити демографски много гори. Може се очекивати, 
међутим да ће се кукњава о паду наталитета позива на посела за упознавање будућих 
супружника и на повратак на родну груду интензивирати после овог пописа, и да ће 
сходно манипулативним жељама, ући у битне предизборне програмске „циљеве“. И да ће 
носиоци тих програма, чим прођу избори, позапошљавати своје земљаке и рођаке на баш 
лепа мастиљарска престоничка места или у најгорем случају, негде „да нешто додавају“.  
И тако, бројни „додавачи“ ће једног дана желети свој стан, за који ће добити повољан 
кредит, па ће им кућа и оно што су им преци стекли у завичају остати празни. А ново 
огњиште - надајмо се све са пеленама - развијориће се по терасама, и сви ћемо живети у 
комунизму бољем него што су нам претходници прорекли. Готово сви у неколико градова, 
а нико нешто конкретно да ради. Па ћемо увозити радну снагу да нам окопава баште око 
блокова, јер неће имати шта да се једе. 
 
 

РАЗВИЈЕНО ТРЖИШТЕ САМО У ХРВАТСКОЈ И ТУРСКОЈ 
Данас, Датум : 18.10.2011, Страна : 11 

 
Мишљење Брисела о напретку девет држава према тржишној привреди 
 
Београд - У свом мишљењу о напретку девет држава кандидата и потенцијалних кандидата 
(укључујући и Косово) према Европи, Европска комисија је постојање функционалне 
тржишне привреде признала само Хрватској и Турској. И условно Исланду, формулацијом 
да се „може сматрати функционалном тржишном економијом“.  
За Македонију је наведено да је у том погледу „ наставила добро да напредује“, за Црну 
Гору да је „направила значајан напредак у правцу функционалне тржишне економије“, а за 
Албанију да је „направила известан напредак како би постала функционална тржишна 
економија“. За Босну и Херцеговину је наведено да је „ направила мали напредак ка 
функционалној тржишној економија“, а за Косово да „није направило напредак ка 
стварању функционалне тржишне економије“.  
Што се Србије тиче, оцењено је да су потребна одређена побољшања јер тржишне 
механизме ометају правна несигурност, администрирање, снажна инволвираност државе, 
недовољна конкуренција и секторске деформације.  
Веома значајан део становника Србије без сумње занима мишљење Европске 
комисије о напретку који су Хрватска и Косово учинили и обезбеђењу безбедносних и 
економских услова за повратак избеглица и принудно расељених лица.  
Европска комисија сматра да је у Хрватској учињен добар напредак у повратку 
избеглица, а да повратак избеглица и интерно расељених лица за косовске 
институције остаје изазов. 
Европска комисија наводи да избеглице настављају да се враћају у Хрватску и да је 
напредак учињен код обезбеђивања смештаја кроз одговарајући програм за 
избеглице. Број жалби на одбијене захтеве за обнову стамбених објеката, каже ЕК, 
смањен је. Учињен је напредак у обнови кућа. Имплементација одлуке о пензијским 
правима наставља се. „Али Хрватска мора да учини напредак у решавању око 2500 
преосталих захтева за решавање стамбених питања. А морају да буду убрзани и 
напори за стварање економских и социјалних услова неопходних за одржив повратак 
избеглица“. 
У овом контексту, Хрватској се признаје да је направила одређени напредак у поштовању 
и заштити мањина и њихових културних права. Ипак, „Хрватска мора да настави да јача 
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дух толеранције према мањинама, нарочито хрватским Србима. Случајеви дискриминације 
се настављају нарочито у јавном сектору и на локалном нивоу“. 
Што се Косова тиче, подвлачи се да је јавни буџет намењен повратку избеглица смањен за 
40 одсто и да је веома мали. Европска комисија оцењује да је главни проблем за вољан и 
одржив повратак избеглица питање повраћаја имовине и стварање економских 
могућности. „Многе расељене особе још живе у тешким условима. У погледу културних 
права ограничен напредак може да се констатује:  
Сарадња између надлежних министарстава и централног и локалног нивоа постоји.  
Закони о заштити културног наслеђа и имплементација закона и даље су слаби“. 
 
Антрфиле : Ни статистичка грешка 
 
Бруто домаћи производ Србије чини 0,25 одсто укупног бруто домаћег производа свих 27 
држава чланица Европске уније 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Среда 19.10.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 

 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 19.10.2011, Страна : 17 

 
ИРИГ - Пет избегличких породица у општини Ириг добило је сеоске куће, окућнице и 
по 110.000 динара за набавку грађевинског материјала, опреме, намештаја, или за 
куповину стоке. Средства за куповину сеоских кућа, од по 770.000 динара,по једној 
кући са окућницом, обезбедио је покрајински Фонд за избегле и расељене.  
У иришкој општини за ова средства конкурисало је 18 избегличких породица. 
 
 

СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Политика, Датум : 19.10.2011, Страна : А14 

 
Ужице – Петнаест избеглих, расељених и социјално угрожених породица уселиће се 
данас у станове у новоизграђеној згради у Севојну код Ужица, најавила је општинска 
управа Ужица, преноси Бета.  
У нову зграду, чија је изградња коштала више од 300.000 евра,  уселиће се 12 породица 
избеглица и интерно расељених лица и три социјално угрожене породице из локалне 
заједнице. 
 
 

РЕКОРДАН РАСТ ЗАХТЕВА ЗА АЗИЛ 
Политика, Датум : 19.10.2011, Страна : А2 

 
Женева – Према броју тражилаца азила у индустријализованим земљама у првој 
половини ове године Србија са Косовом нашла се на трећем месту, одмах иза 
Авганистана и Кине, саопштио је јуче Високи комесаријат УН за избеглице 
(УНХЦР), јавља Танјуг. 
Комесаријат је саопштио да је из Авганистана стигло 15.300 захтева за азил, Кине 
11.700, а из Србије са Косовом 10.300. Следе Ирачани са 10.100 и Иранци са 7.600 
захтева за азил. 
Омиљене земље за тражење азила биле су САД, чијим властима је упућено 36.400 
захтева, затим следе Француска са 26.100, Немачка са 20.100, Шведска са 12.600 и 
Велика Британија са 12.200 захтева. 
УНХЦР је саопштио да је број оних који траже азил у развијеним земљама у односу на 
исти период прошле године порастао за 17 одсто и да се очекује да ће број тражилаца 
азила у 2011. да се удвостручи и да ће коначни број бити 420.000 захтева. 
Уколико се обистине прогнозе УНХЦР-а, то ће бити највећи број тражилаца азиланата у 
свету за протеклих осам година, чему ће делимично допринети и политичке кризе у 
земљама северне Африке, у Обали Слоноваче и Сомалији, пренеле су агенције. „Ова 
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година је била кризна година за премештања као ниједна до сада од кад обављам функцију 
високог комесара”, изјавио је високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш, 
осврћући се на протесте у северноафричким државама који су приморали на стотине 
хиљада људи да напусте домове у Либији и Тунису. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Четвртак 20.10.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Политика, Датум : 20.10.2011, Страна : А16 

 
Краљево – До септембра следеће године у Краљеву ће бити изграђено 20 станова за 
избегла и расељена лица, чиме ће бити затворен и последњи од два преостала 
колективна центра у овом граду, преноси Танјуг. Уговор о изградњи станова јуче су у 
Краљеву потписали УНХЦР, Комесаријат за избеглице Србије, град Краљево и 
овдашњи Центар за социјални рад.  
Средства за изградњу стамбене зграде у износу од 360.000 евра донира Европска унија 
преко своје канцеларије у Београду, а град Краљево ће обезбедити плац и изградити 
инфраструктуру.  
Међу ових 20 станова, који ће бити саграђени у Борачком насељу, четири стана ће бити 
намењена домаћем социјално угроженом становништву. Градоначелник Краљева Љубиша 
Симовић је захвалио свим донаторима који су у последњих десет година саградили око 200 
станова за избегле и расељене. „Без помоћи државе и међународних организација Краљево 
само никада не би могло да се избори са око 20.000 избеглих и расељених који су се у наш 
град доселили у последњих 20 година“, истакао је Симовић. 
 
 

УСЕЉЕНО 15 НОВИХ СТАНОВА У СЕВОЈНУ 
Пресс, Датум : 20.10.2011, Страна : 18 

 
Сигуран кров Кључеве добило 12 избегличких и три сиромашне породице 
 
СЕВОЈНО - У Севојну је јуче избеглим, расељеним и социјално угроженима предато 
15 социјалних станова. У новоизграђену зграду уложено је 310.000 евра, од чега је 
Европска унија обезбедила 244.000 евра. 
У нову зграду, чија је градња трајала годину дана, усељене су 12 избегличких и три 
социјално угрожене ужичке породице. Станови су површине од 26 до 52 квадратна 
метра. 
Пошто су обезбеђени станови за 15 породица, у Ужицу више неће постојати 
колективни центри „Забучје“ и ГП „Златибор“. 
Поред Европске уније, новац су обезбедили и Комесаријат за избеглице Владе Србије, 
немачка невладина организације „АСБ“ и град Ужице. 
Шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер рекао је у Севојну да се не ради само о додели 
станова, већ да се избеглим лицима омогући основа за економски живот. 
Дежер је нагласио значај затварања колективних центара којих је тренутно у Србији 28, док 
их је у протеклих 15 година било 323. 
Државни секретар у Министарству за рад и социјалну политику Зоран Мартиновић рекао је 
да је протеклих девет година донаторским и средствима Владе Србије изграђено 736 
социјалних станова у којима је смештено 2.200 људи. 
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Мартиновић је најавио да се следеће године планира изградња нових 145 станова у којима 
ће бити смештено 350 људи. 
- Нисмо више људи без адресе, после 20 година избеглиштва - казала је новинарима 
Слободанка Милићевић, избеглица из Сарајева, која је у Севојну са ћерком Драганом 
добила стан.  
 
 

ПОВРАТНА КАРТА 40 МИЛИОНА 
Вечерње Новости, Датум : 20.10.2011, Страна : 4 

 
 
ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ ВИШЕ ОД 9.000 ЉУДИ ВРАЋЕНО ИЗ ЕУ У ПОСТУПКУ 
РЕАДМИСИЈЕ 
 
Србија трећа по броју тражилаца азила  
 
ВИШЕ од 9.000 људи, према подацима званичног Брисела, враћено је у поступку 
реадмисије из земаља ЕУ у Србију у последње две и по године. Само преко Аеродрома 
”Никола Тесла” од 2009. допутовало је 3.198 људи, од чега убедљиво највише ове 
године - 1.220. 
Нико, међутим, не може да процени колико лажних азиланата још чека повратак. У 
Комесаријату признају да се и сами изненаде колики је ”прилив” током појединих 
месеци. Ове године највише их је стигло преко аеродрома у априлу (193), мају (181) и 
септембру (145). Осим тога, многи који су принудно враћени, после неког времена 
поново одлазе у потрази за хлебом. 
- Према најгрубљим проценама, повратак чека још 80.000-100.000 људи - каже Радош 
Ђурић из Центра за заштиту и пружање помоћи тражиоцима азила. 
Повратници стижу на различите начине. Део њих долази авионом, и о томе постоје далеко 
прецизнији подаци него о онима који долазе преко замолница које сами шаљу МУП. Њих 
је, према Ђуровићевим речима, у последњих пет година било између 30.000 и 40.000. 
Србија, иначе, има потписан споразум о реадмисији са Аустријом, Бугарском, Француском, 
Немачком, Великом Британијом, Мађарском, Италијом, Малтом, Словачком и Словенијом, 
а највише људи враћено је из Немачке, Шведске и Швајцарске. 
- Највећи број вратио се својим кућама - каже Јелена Марић из Комесаријата за избеглице. - 
Њих 15 смештено је ове године у прихватно-транзитне центре, једно дете у установу за 
малолетна лица и једна особа у болницу. 
Из буџета је за реадмисију у 2011. и 2012. години Комесаријату за избеглице додељено 80 
милиона динара, односно 40 милиона годишње.  
Србија са Косовом се, иначе, према броју тражилаца азила, према подацима УНХЦР, 
ове године нашла на трећем месту, одмах иза Авганистана и Кине. Из Авганистана је 
стигло 15.300 захтева за азил, Кине 11.700, а из Србије са Косовом 10.300. 
 
Антрфиле : ПОСЛЕ БЕОГРАДА, ЖЕЛЕ ВРАЊЕ 
 
ПО доласку у Србију, поред Београда (број повратника ове године износи 170), људи 
најчешће одлазе у Врање (102) Лесковац (63), Смедерево (58), Вршац (58) и Ниш (49). 
Мада је било приче да међу ”лажним азилантима” има највише житеља са југа Србије, у 
Прешево се од почетка године вратило само 32, а у Бујановац 24 људи. 
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КЉУЧЕВИ ЗА ТРИ КУЋЕ 
Данас, Датум : 20.10.2011, Страна : 29 

 
Пројекат „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“  
 
Сремска Митровица - У Лаћарку код Сремске Митровице представници Комесаријата 
за избеглице Републике Србије, немачке невладине организације „Хелп“, УНХЦР-а и 
Града Сремска Митровица уручили су кључеве корисницима три монтажне куће које 
су саграђене у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у 
Србији“.  
Овај пројекат је финансирала Европска унија, а реализовао „Хелп“, у сарадњи са Градом 
Сремска Митровица, Комесаријатом и УНХЦР-ом. Пројекат се реализује у пет градова у 
Србији, а донација ЕУ за овај пројекат износи око милион евра, док је Митровица за ове 
намене издвојила износ 23.625 евра. Иначе, вредност пројекта у Сремској Митровици 
износи више од 200.000 евра.  
- Ово је само наставак добре сарадње Комесаријата за избеглице, организације „Хелп“ 
и локалне самоуправе и срећан сам што смо могли да помогнемо у реализацији 
оваквог пројекта који много значи за породицу која има малу децу и којој тек 
предстоји даљи развој, рекао је градоначелник Сремске Митровице Бранислав 
Недимовић. Представник републичког Комесаријата за избеглице Владан Хаџић истакао је 
да је на подручју митровачке општине према попису из 1996. године било 19.000 
избеглица, док их сада има око 1.900. 
- Ово је један од начина решавања стамбеног проблема избеглица, у чему смо велику 
подршку и разумевање имали од организације „Хелп“ и Града Сремска Митровица - рекао 
је Хаџић. 
Регионални представник организације „Хелп“, Тимо Штегелман рекао је да су они, 
такође, подржали и 43 породице с подручја митровачке општине, којима је у оквиру 
истог пројекта испоручен грађевински материјал за завршетак или адаптацију 
стамбених објеката. Власник новоизграђене куће, Драган Бојић захвалио се на донацији и 
рекао да је за чланове његове породице, супругу и двоје деце, ово велики дан, с обзиром на 
то да су протеклих 16 година били подстанари. 
 
 

УЗНЕМИРЕНОСТ ЗБОГ ЈАДРАНКЕ КОСОР МИОДРАГ ЛИНТА 
Данас, Датум : 20.10.2011, Страна : 8 

 
Апел Срба избеглих и прогнаних из Хрватске Европском парламенту 
 
Укупно 104 удружења Срба избјеглих и прогнаних из Хрватске упутили су отворено 
писмо  релевантним личностима у Европском парламенту - предсједник, шефови 
седам политичких група, предсједник Комитета за спољне послове, предсједавајућа 
Поткомитета за људска права, предсједник Делегације ЕУ - Хрватска, Специјални 
извјештач за Хрватску - у коме апелују да Европски парламент не одобри 
потписивање Уговора о приступању Хрватске Европској унији све док Хрватска не 
испуни преузете обавезе из Анекса Г Бечког споразума о сукцесији, не успостави исте 
стандарде у суђењима за ратне злочине, не ријеши питање несталих лица и не 
сарађује у потпуности с Хашким трибуналом.   
Парламентарни извјештач за Хрватску Ханс Свобода најавио је да ће се о томе гласати на 
Комитету за спољне послове Европског парламента 14. новембра, а на пленарној сједници 
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1. децембра 2011. године. Тек у случају подршке биће могуће потписивање приступног 
уговора.   
У отвореном писму стоји да је Република Хрватска под притиском међународне 
заједнице вратила дио одузете имовине и обновила дио порушених кућа српским 
повратницима. Међутим, великом броју избјеглих и прогнаних Срба није, још увијек, 
обезбиједила мирно уживање своје имовине и стечених права. То се односи на куће, 
станове, пословне просторе, привредне објекте, пољопривредно, шумско и 
грађевинско земљиште, покретну имовину, новчану штедњу у банкама, заостале а 
доспјеле пензије, као и непризнавање права у процесу приватизације.  
Велики број  уништених или оштећених стамбених,  привредних и јавних објеката 
није обновљен. Укинут је члан 140. Закона о обавезним (облигационим) односима 
који је омогућавао накнаду штете за уништену, оштећену или несталу имовину.  
У области суђења за ратне злочине међу осумњиченим, оптуженим и осуђеним је  чак 95 
одсто  Срба, који су прије рата чинили 15 одсто становништва Републике Хрватске, и свега  
пет одсто  Хрвата.  Према досадашњем искуству, у раду хрватских правосудних органа по 
питању процесуирања 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 избјеглица, првенствено Срба, од повратка или путовања у завичај.   
Низ чињеница показује да у Хрватској,  још увијек,  постоје двоструки стандарди у 
суђењима за ратне злочине. 
Влада Републике Хрватске је 29. септембра 2011. године усвојила Приједлог закона о 
поништавању правних аката правосудних тијела Републике Србије.   
Непосредан повод за овакву одлуку је недавна оптужница достављена из Београда 
хрватском министарству правосуђа против 44 припадника хрватских оружаних снага и 
цивилне власти због ратних злочина почињених над српским цивилима на подручју 
Вуковара 1991. године. Избјегли и прогнани Срби сматрају да Приједлог закона није у 
складу с модерном европском праксом и европским директивама јер даје могућност ратним 
злочинцима да буду заштићени и избјегну одговорност.  
Такође, Република Хрватска шаље поруку да одбија сарадњу с Републиком Србијом у 
области процесуирања  лица која су починила ратне злочине без обзира на националну 
припадност.  
Према подацима Комисије Владе Србије за нестала лица у Хрватској постоји 40 познатих 
гробница у којима су сахрањени посмртни остаци Срба. Велики број гробница, још увијек, 
није познат. Хрватска власт не показује политичку вољу да се посмртни остаци 
ексхумирају, идентификују и предају породицама да их сахране према хришћанским 
обичајима. Према подацима удружења несталих  Хрватска није ријешила судбину 2.100 
несталих лица српске националности.  
Хрватска премијерка Јадранка Косор је више пута у јавности упућивала похвале 
генералима Анти Готовини и Младену Маркачу, осуђеним у Хагу за злочине над Србима. 
Наведене изјаве хрватске премијерке су додатно појачале узнемиреност и сумње 
избјеглих и прогнаних Срба да Влада Републике Хрватске, у пракси, обесхрабрује 
повратак, подстиче дух нетолеранције, не показује вољу да се казне ратни злочинци и 
спроведе правда,  шаље поруку да Срби нису пожељни у Хрватској и чини штету 
процесу помирења између хрватског и српског народа.  
Подсјећамо да је Република Хрватска својим потписом преузела обавезу да у потпуности 
сарађује с Међународним судом за ратне злочине у бившој Југославији. 
Уколико се рјешавању горе наведених проблема не приступи на брз, искрен и дјелотворан 
начин, онда ће избјегли и прогнани Срби остати без своје  имовине и стечених права, 
злочини против Срба неће бити процесуирани, питање несталих лица остаће отворено. У 
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протеклих 16 година десетине хиљада појединаца и породица покушали су да поврате своја 
незаконито одузета имовинска и стечена  права управо пред судовима Републике Хрватске. 
Велика већина њих су водили или воде поступке по пет, десет и више година, али без 
резултата. Јасно се може закључити да хрватски судови нису показали независност, 
непристрасност, професионалност и одговорност у заштити  права избјеглих и прогнаних 
Срба.  
Аутор је председник Коалиције удружења избјеглица 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 21.10.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

ИЗБЕГЛИЦАМА ПЕТ КУЋА 
Блиц – Србија, Датум : 21.10.2011, Страна : 1 

 
СМЕДЕРЕВО 
У Смедереву су у четвртак новим станарима уручени кључеви пет монтажних кућа 
које су подигнуте у оквиру програма подршке избеглим и интерно расељеним лицима 
у Србији. Овај пројекат финансира ЕУ, а реализује га немачка невладина 
организација ХЕЛП у сарадњи са градом Смедеревом, Комесаријатом за избеглице 
РС и УНХЦР-ом. Донација ЕУ која се, осим у Смедереву, реализује у још четири 
града у Србији, износи око милион евра. 
 
 

ОСТАЛО ЈОШ 28 КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА 
Данас, Датум : 21.10.2011, Страна : 29 

 
Завршена стамбена зграда у Ужицу за избегле и интерно расељене 
 
Ужице - Дванаест породица избеглих из Босне и Херцеговине и Хрватске и интерно 
расељених са Косова и Метохије, као и три сиромашне породице из Ужица уселиле су 
се пре два дана у нову зграду у Севојну. Свечаности је, поред многобројних гостију, 
присуствовао и Венсан Дежер, шеф Делегације ЕУ у Београду. 
Већина избегличких и расељених породица живеле су у колективном центру Забучје и 
у објекту ГП Златибор у Ужицу, али изградњом те стамбене зграде, ови објекти биће 
затворени. Изградња стамбене зграде део је пројекта „Подршка интерно расељеним 
лицама и избеглицама у Србији“, који је финансирала ЕУ, спровела немачка 
невладина организација АСБ, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Србије и 
локалном самоуправом.  
ЕУ је обезбедила 262.500 евра, а град Ужице је 50.000 евра за инфраструктурне прикључке, 
осим за централно грејање. 
Истакавши да је јучерашњи дан велики датум за тринаест избеглих и интерно расељених 
породица, јер ће убудуће живети у пристојним условима, Венсан Дежер је поручио да су у 
Србији некада била 323 колективна центра, те да их је остало још 28 који ће такође 
ускоро бити затворени. Он је за 7. новембар у Београду најавио регионалну 
конференцију, која ће бити посвећена решавању статуса избеглих и интерно 
расељених лица. 
 
Антрфиле : Још 145 станова 
 
Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада и социјалне политике, истакао је 
да је за девет година, страним донацијама и новцем из републичког буџета, у педесет 
градова и општина изграђено 735 таквих станова за 2.200 избеглих и интерно расељених, те 
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да је у плану да се ове и наредне године изгради још 145 стана за 350 људи, чиме ће бити 
затворени постојећи колективни центри у Србији. 
 
 

РЕАДМИСИЈА: У СРБИЈУ ВРАЋЕНО 9.000 ЉУДИ 
Вечерње Новости, Датум : 21.10.2011, Страна : 27 

 
За две и по године више од 9.000 људи враћено из ЕУ у поступку реадмисије. Србија 
трећа по броју тражилаца азила 
-  Податак да највише повратника има из Прешева и Бујановца свакако је логичан, 
будући да Албанци још глуме жртве у западној Европи, да су мучени под српским 
режимом, а сви путују са црвеним биометријским пасошима! Па, тако, кад отворите 
интернет-странице полиција водећих европских земаља, и кликнете на рубрику "Тражене 
особе", немојте се чудити што највише има "српских држављана" чија имена нису ни 
српског, ни словенског порекла! Радош 
-  Нема сумње да међу ових 9.000 има најмање људи који живе у ужој Србији. Зна се врло 
добро како су многи долазили до нових биометријских пасоша. Када се само сетим ко је 
све стајао у редовима испред аустријске, немачке и швајцарске амбасаде, припадне ми 
мука. Никола 
 
 

УБИЈЕН СРБИН НА ИМАЊУ У ПЕЋИ 
Пресс, Датум : 21.10.2011, Страна : 3 

 
Злочин Албанац усмртио Миодрага Коматину и ранио још двојицу Срба 
 
ПЕЋ - У селу Добруша код Пећи убијен је Србин повратник Миодраг Коматина, док 
су рањени Дејан Богићевић и Драшко Ојданић. На њих је пуцао Албанац, који је у 
бекству и за којим косовска полиција наводно трага. 
Коматина је по повратку на своје имање затекао Албанца како обрађује његову њиву. На 
питање шта ради на његовом имању, Албанац му је одговорио: „Сад ћеш да видиш шта 
радим“, отишао до аутомобила, узео пушку и пуцао у њега, Богићевића и Ојданића, који су 
са Миодрагом били на имању. 
Миодраг Коматина одмах је преминуо, док су Богићевић и Ојданић са повредама опасним 
по живот пребачени у болницу у Косовској Митровици и сада су, како сазнајемо, ван 
животне опасности. 
Дежурни ортопед у болници у Косовској Митровици Душан Петровић рекао је да се ради о 
тешким телесним повредама, као и да ће оба пацијента бити оперисана у току дана. 
- Ојданић има прострелну рану кроз десну петну кост, а Богићевић има прелом десне 
надлактице и леве подлактице. Ово је период опсервације. У току вечери они ће бити 
оперисани - рекао је др Петровић. 
Полиција је утврдила идентитет осумњиченог нападача. 
- Ради се о Албанцу из села Лукавац, који је у бекству. Полиција ради на његовом 
хапшењу, а могући мотив је имовински спор - изјавио је регионални портпарол косовске 
полиције Џеват Ибрај. 
 
Антрфиле : Стефановић: НАТО да заштити Србе и јужно 
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Шеф преговарачког тима Београда Борислав Стефановић позвао је Кфор и Еулекс да 
обрате пажњу шта се дешава Србима јужно од Ибра. 
- Кфору би било боље да усмери снаге на српске енклаве, где Албанци готово увек убијају 
и прете Србима када криза ескалира на северу Косова - рекао је Стефановић за Пресс. 
 
 

ПОДАЦИ СА ПОПИСА ЈОШ НИСУ ОБРАЂЕНИ 
Политика, Датум : 21.10.2011, Страна : А8 

 
 
Број становника биће познат тек када одузмемо поједине категорије, објашњава Снежана 
Лакчевић 
 
Обрада података прикупљених у току пописа почиње тек 1. новембра, а до тада је 
веома неозбиљно лицитирати са бројем укупног становништва како у Србији, тако и 
у појединим општинама и градовима, каже Снежана Лакчевић, начелник одељења за 
попис становништва у Републичком заводу за статистику. 
– Податак који је претходних дана објављиван у медијима као наводни најновији број 
становника, односи се искључиво на број попуњених пописних образаца.  
Број становника биће познат тек када одузмемо поједине категорије као што су студенти 
или људи на привременом раду који су, углавном, по два пута пописани.  
Не можемо ни приближно проценити колики ће бити број становника у односу на број 
испуњених пописница, јер ће се ти подаци разликовати од места до места – објашњава 
наша саговорница.  
Тако је, током пописа 2002. године, попуњено 8,09 милиона пописних листа, а пре него 
што је добијен коначан број становника, одузето је 400.000 људи који су на привременом 
раду у иностранству дуже од годину дана, затим 70.000 привремено присутних особа и 
3.000 страних држављана који су у нашој земљи краће од годину дана.  
Ипак, методологија и начин рада сада је другачија у односу на претходни попис. 
– Како смо и најавили, прелиминарни подаци о укупном броју пописаних особа, броју 
чланова домаћинстава и броју домаћинстава биће познати 15. новембра али и тада нећемо 
имати специфичне податке – попут националне припадности или квадратуре стана и 
кухиње. Све остале податке објављиваћемо сукцесивно од краја августа наредне године, па 
све до краја 2013. године – каже Снежана Лакчевић и додаје да су поједини медији 
објављивали податке и о националној припадности, али нису нигде назначили да ова 
статистика датира још из прошлог пописа одржаног 2002. године. На основу сада 
прикупљених података, до те информације је немогуће доћи. Према речима шефице 
одељења за попис, одговор на питање о националности особе коју пописују, пописивачи су 
морали да запишу тачно онако како је та особа изговорила, па ће сигурно у обрасцима бити 
и „Србкиња”, „Србијанки” и „Србијанаца”, које ће рачунарски програми препознавати као 
– Србе. 
Број становника Србије сигурно је умањен за више од 300.000, колико износи 
негативан природни прираштај у последњих девет година. Овој бројки биће 
придружен и број некадашњих избеглица, сада повратника у родна места, као и број 
исељеника из Србије.  
– Једна од новина коју смо увели приликом обраде података с овог пописа биће третирање 
страних студената, који ће бити заведени као становници градова у Србији у којима 
студирају, па ће тако и улазити у коначан збир становништва.  
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Тако ће и друге земље, у којима уче српски студенти, третирати наше држављане као 
становнике градова у којима бораве – истиче Снежана Лакчевић.  
Насупрот томе, студенти из унутрашњости Србије који студирају ван места боравка биће 
третирани као становници градова у којима је настањена њихова породица.  
Општинске пописне комисије нису задужене за обраду података већ ће да припреме 
пописну грађу, проследе је у регионалне центре, а после тога у Републички завод за 
статистику. Скенирање свих пописних листа почиње 15. децембра, а биће завршено 15. 
априла. 
 
Антрфиле : Изуједани пописивачи 
 
Поједини пописивачи нису имали среће, па је неколико њих доживело блиски сусрет са 
псима. У РСЗ нису желели да прецизирају колико су пописивача изуједали пси током две 
недеље њиховог путешествија по Србији, али су рекли да су сви збринути и да није било 
озбиљнијих повреда.  
Један од пописивача је, обилазећи терен, упао у шахт и повредио ногу. Тежи посао су 
имали они који су обилазили раштркана брдскопланинска места. Ипак, њих је углавном 
чекала награда када стигну до куће домаћина којег су тражили.  
Поштујући старе српске обичаје домаћини су неретко пред пописиваче износили кајмак, 
сир и погачу. Тако окрепљени могли су да наставе пут.  
Сви ови пописивачи су, у односу на колеге из градова, имали мањи број домаћинстава за 
обилазак, али и тежи посао, па ће бити награђени са највише четири дневнице. Иако су 
њихове колеге из градова имале наизглед лакши посао, по солитерима сретали су се и са не 
баш пријатељски настројеним особама које су им једва отварале врата. Морали су по 
неколико пута да се враћају како би нашли поједине суграђане који по правилу раде од 
јутра до мрака – каже Снежана Лакчевић. 
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КУЋЕ И МАТЕРИЈАЛ 
Вечерње Новости, Датум : 22.10.2011, Страна : 5 

 
СМЕДЕРЕВО - Пет породица добиле су монтажне куће у оквиру пројекта ЕУ 
”Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији”.  
Из ИПА програма, стигла су 24 пакета грађевинског материјала и 41 пакет за 
економско оснаживање. Пројекат је финансирала ЕУ, а реализовала немачка 
невладина организација ”Хелп”, са Смедеревом, Комесаријатом за избеглице и 
УНХЦР. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ КРИЈУ МАЊАК 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 22.10.2011, Страна : 15 

 
ИАКО ГОДИШЊЕ ОСТАНЕ БЕЗ 400 ЉУДИ, НА ПОПИСУ У КРАЉЕВУ, 
СТАНОВНИКА ВИШЕ НЕГО ПРЕ 
 
Са избегличком картом 20.551 становник. Много посла за демографе 
 
КРАЉЕВО - За разлику од већине српских градова који према овогодишњем попису 
имају видан "мањак" становника у односу на попис из 2002. године, Краљевчани, 
засад незванично, могу да се похвале - "прекобројнима"! 
Иако годишње остану без целог једног села или, у просеку, за око 400 становника, што би 
за минулих десетак година значило и четири-пет хиљада људи мање, према првим и 
непотпуним подацима пописних комисија, Краљевчана, у односу на десетак година пре 
има за целих 6.000 душа?! 
Пораст броја становника, додуше, бележе још и Нови Сад, Београд, Ниш, Врање, Нови 
Пазар и можда још по неки град или општина, али већина свакако има знатно мање 
становника, попут оближњег Крагујевца, где је заблежен мањак од десетак хиљада или 
Краљеву још ближег Чачка! 
Можда је разлог овом "увећању" велики број расељених са Космета и избеглица из 
других крајева бивше Југославије којих са избегличком картом, само у Краљеву има 
тачно - 20.551! Избеглица, међутим, има и у Крагујевцу, и у Чачку... 
- Рано је тврдити да је већи прираштај у Краљеву резултат интеграције несрећних 
прогнаника. Али, шта би друго могло да буде, кад је евидентно да природни прираштај у 
нашем граду, а нарочито у околним селима, из године у годину драстично опада, док 
смртност расте, уз све већу миграцију сеоског становништва - каже др Радослав Јовић, 
први краљевачки градоначелник и доскора народни посланик, који се као лекар, али и као 
политичар бави демографијом. 
Према истраживањима које је др Јовић осам година спроводио у селима долином Западне 
Мораве, управо између Краљева и Чачка, а о чему је недавно реферисао и на конгресу 
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лекара приватне праксе у Београду, број умрлих у овим селима надмашује број 
новорођених за чак 4,3 пута - умрло је 570 људи, а родило се свега 130 беба?! 
- Ово је јасан и више него упозоравајући доказ да се Србија празни и нестаје. Нарочито су 
рурална подручја занемарена и од озбиљних демографских истраживања и од националне 
и државне политике - закључује др Јовић. - То казује и да се хитно мора донети стратегија 
решавања овог проблема на нивоу државе, којој мора да претходи озбиљна студија узрока 
оваквих демографских кретања. 
 
Антрфиле : НИШТА ОД ДЕМОГРАФСКЕ ОБНОВЕ 
 
КАО лекар, али и као народни посланик, др Јовић се у више наврата залагао за 
демографску обнову Србије. Пре неколико година у Народној скупштини, покренуо је 
иницијативу за доношење закона којим би се мајкама са четворо деце признало право на 
"национални додатак" у висини просечне зараде. Пре две године, његовом иницијативом, 
на Првом конгресу лекара приватне праксе усвојена је и "Декларација о биолошкој обнови 
становништва Србије и заштити и унапређењу материнства". До данас, нажалост, обе 
иницијативе др Јовића остале су - само на папиру. 
 
 

ПАКЕТИ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 22.10.2011, Страна : 15 

 
ПОЖАРЕВАЦ - Црвени крст поделио је пакете за 65 малих Рома, чије су породице 
корисници Народне кухиње. Пакети садрже слаткише, храну и одећу, који су прикупљени 
у основним школама и вртићима у акцији "Један поклон за сиромашног друга".  
Међу 603 корисника Народне кухиње најбројнија су деца, чак 263 до 15 година. Радници 
Црвеног крста обићи ће избегличко насеље у Узун-Мирковој у Пожаревцу, као и угрожене 
у Костолцу и Старом Костолцу. 
 
 

ОСУДА ЗЛОЧИНА 
Правда, Датум : 22.10.2011, Страна : 4 

 
ПРИШТИНА - Косовско министарство за повратак и заједнице осудило је убиство 
Мишка Коматине и рањавање Дејана Богићевића и Драшка Ојданића у селу 
Добруша код Истока, саопштено је из тог министарства.  
У саопштењу министарства, на чијем је челу Радојица Томић, наводи се да злочин у 
Добруши представља акт који заједницама и друштву на Косову шаље негативну поруку. 
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НОЛЕ ПОМАЖЕ ГРАЧАНИЦИ, ВЛАДЕ ИЗБЕГЛИЦАМА 
Политика, Датум : 23.10.2011, Страна : А13 

 
Породица легендарног кошаркаша Владе Дивца приватно је донирала више од 15 
милиона долара преко фондације у Америци и Фондације „Ана и Владе Дивац“ у 
Србији. 
Њиховим парама досад је збринуто 300 породица, а започета је изградња станова за 
још 60 интерно расељених и избеглих породица. 
У овој фондацији кажу и да сарађују с друштвено одговорним компанијама на пројекту 
„Велико срце за мале људе“ који се бави изградњом дечијих игралишта. Акција „Игра 
почиње. Терен је твој!“ помаже обнову спортских терена. Програмом „Остави свој 
ситниш“ у сарадњи са Аеродромом „Никола Тесла“ покушавају да укључе дијаспору у 
решавање ових проблема кроз донаторске вечере у иностранству. Основали су и социјално 
предузеће „Ход“, које сарађује са тржним центром „Ушће“. Планирају да прикупе додатна 
средства за фондацију продајом мајица, сувенира и новогодишњег пратећег програма.  
Ових дана домаће медије преплавила је вест да је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић 
донирао 35.000 евра за цркву у Јасеновом Пољу, у близини Никшића.  
Званичне податке о томе коме је све први рекет света помогао из „Фемили спорта“, 
породичне фирме Ђоковића, нисмо успели да добијемо. Познато је да је подржао акцију 
„Битка за бебе“ куповином инкубатора и да је донирао 100.000 долара за манастир 
Грачаницу. На интернет презентацији славног тенисера наводи се да је Фонд „Новак“ 
основан крајем 2007. године. У хуманитарној манифестацији „НАЈ“ прикупљена су 
средства од којих су обезбеђена амбулантна кола Здравственом центру у Косовској 
Митровици. У акцији под називом „Новак за децу Београда“ поклоњени су тениски терени 
Спортском центру „Олимп“, на општини Звездара. 
 
 

НОЋНИ КРВАВИ ПИР ВУКОВА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 24.10.2011, Страна : 18 

 
У ИЗБЕГЛИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ ПОРОДИЦЕ РИСТИЋ ИЗ РАЧЕ, КОД 
КУРШУМЛИЈЕ, ДИВЉЕ ЗВЕРИ ЗАКЛАЛЕ 11 ОВАЦА 
 
Штета хиљаду евра. Домаћин немоћан, звери заштићене 
 
КУРШУМЛИЈА - У ноћи између суботе и недеље чопор вукова упао је у двориште 
породице Ристић у селу Рача, код Куршумлије, и у тору заклао 11 оваца, а пет 
изуједао. По речима власника Милована Ристића, штета коју су направиле дивље 
животиње износи више до хиљаду евра. 
- Вукови су направили прави покољ. Вероватно ће и ових пет израњављених да угине - 
жали се Милован. - Усред ноћи пробудио ме је лавеж паса и потрчао сам ка тору. Закланим 
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и израњављеним овцама, нажалост, није било помоћи, али ја сам спречио даљи покољ 
стоке. Моја петочлана породица, избегла са Космета, живи само од сточарства... 
Ристићи су уточиште нашли код Радољуба Минића, који им је бесплатно уступио 
сеоску кућу и имање. Пре десетак година добили су четири овце, од којих су 
проширили стадо, тако да је њихово стадо до покоља имало стотинак оваца. 
- Ово није први пут да вукови уништавају стадо. Иако поседујемо ловачку пушку и 
дозволу, не смемо да пуцамо у те животиње јер су законом заштићене - револтиран је и 
Милованов син Младен, апсолвент. И он напомиње да су им овце једини извор прихода и 
да је захваљујући њима могао да студира... 
 
Антрфиле : ПОСЕТА И ПОМОЋ 
 
ПОРОДИЦУ Ристић јуче је обишао Дејан Милошевић, заменик председника општине 
Куршумлија и обећао да ће општина барем делимично надокнадити штету коју су дивље 
звери причиниле. 
 
 

У КРАЉЕВУ САХРАЊЕН МИОДРАГ КОМАТИНА 
Вечерње Новости, Датум : 24.10.2011, Страна : 9 

 
У присуству чланова најуже породице и неколико стотина рођака и пријатеља јуче је 
у Краљеву сахрањен Миодраг Мишко Коматина (45), расељени косметски Србин, 
кога је у метохијском селу Добруши убио Албанац. 
Несрећни Коматина, који је 1999. године избегао са Косова и Метохије, привремено се 
настанио у Краљеву, где је у међувремену засновао породицу и са супругом Јасном добио 
сина Данила, сада већ шестогодишњака. 
Сахрани су присуствовали и представници Републичког комесаријата за избеглице и 
локалне самоуправе. 
 
 

БЕЗ ПОДРШКЕ ДРЖАВЕ НЕМА НИ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
Данас – Бизнис, Датум : 24.10.2011, Страна : 4 

 
Велики број предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом - на ивици колапса, 
упозорили учесници Данасове конференције 
 
Велики број предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом налази се на ивици 
нестајања и без доношења новог законског оквира који ће дати подршку овом сектору 
могло би се десити да се половина од укупног броја тих предузећа угаси у року од годину 
дана, закључак је скупа посвећеног социјалном предузетништву у Србији, који је 
организовао Данас конференс центар. Панелисти су говорили о улози државе у подршци 
пласману производа компанија из сектора социјалног предузетништва и решавању 
проблема са којима се ове компаније сусрећу због важеће законске регулативе која отвара 
простор за велике злоупотребе. Министарство рада и социјалне политике представило је 
Нацрт закона о социјалном предузетништву, који је донет у координацији са кабинетом 
потпредседника Владе Србије задуженог за социјална питања, Јована Кркобабића, а 
разлози који су иницирали доношење овог Нацрта (а потом и самог закона) су решавање 
питања од велике важности за нашу земљу - реч је о незапослености, технолошким 
вишковима и сиромаштву.  
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- Овај закон треба да омогући социјално укључивање у рад свима онима који то нису у 
стању да ураде чиме би се остварила материјална и социјална сигурност корисника 
социјалног запошљавања - објашњава Радина Тодовић, државни секретар Министарства 
рада и социјалне политике. 
С тим у вези, донета је Одлука о оснивању центара за социјално укључивање у којима ће 
радити стручна лица и где ће се радити на подизању нивоа образовања, развоју 
солидарности и социјалне интеракције корисника социјалног запошљавања. У тим 
центрима корисници би се најпре припремали за социјално запошљавање, како би касније 
могли да започну неки посао било да је реч о удруживању у задруге, или о активностима у 
самосталним радњама, радионицама и удружења. 
- Обавеза свих социјалних предузећа је да од укупног броја радника запосли 60 одсто 
корисника социјалног запошљавања. Према Нацрту закона о социјалном предузетништву, 
ова предузећа се трајно ослобађају плаћања пореских обавеза од дана почетка обављања 
делатности социјалног запошљавања и то пореза на добит, пореза на зараде и пореза на 
накнадне зараде - истиче Радина Тодовић. 
Табу тема 
Према речима Верана Матића, председника Управног одбора Б92, велика је разлика 
између Србије и Запада у начину опхођења према маргиналним групама. Он указује на то 
да су за разлику од градови на Западу, који су омогућили систематско укључивање особа 
са посебним потребама, тако да они функционишу нормално као и сви други грађани, код 
нас те групе, и приче о њима, и даље табу теме  
- Око ове важне теме има више приче него дела и у Србији влада велика невидљивост 
маргиналних група, управо оних који су најнемоћнији да сами наметну своје проблеме. 
Компанија Б92 запошљава две особе са инвалидитетом, али не да би испунила законску 
квоту, већ зато што су ти људи компетентни за то што раде. Међу сарадницима такође 
имамо известан број особа са неким видом инвалидитета. Оно што је неопходно јесте да се 
компаније ослободе предрасуда према овим групама, али и држава, као кључна 
институција, мора да има више слуха за те проблеме и да се више окрене конкретним 
људима и ситуацијама.  
Већина постојећих иницијатива, нажалост, нема везе са државом - сматра Матић. Уз 
констатацију да је лицемерно, у време велике економске кризе, игнорисати чињеницу да су 
данас готово сва предузећа у борби за опстанак, он истиче да је од суштинске важности за 
компанију да особа буде ангажована на правом месту, где може да пружи свој максимум. 
У супротном, ствара се фрустрација и незадовољство код особа са посебним потребама, 
али и у самом радном окружењу.  
Њихов учинак треба да се оцењује као и учинак свих других запослених. 
- Додатна неправда са којом се суочавају особе са инвалидитетом и њихове породице, 
огледа се у перманентном осећању срамоте због положаја у којем се налазе, тако да главни 
циљ треба да буде враћање достојанства људима који не могу да раде као остали. Велики 
недостатак уочава се и у школовању особа са инвалидитетом, неретко због тешке 
материјалне ситуације - оцењује Матић. 
Жарко Милићевић, директор компаније Лола предузетништво, похвалио се податком да та 
фирма запошљава минимум 50 одсто особа са инвалидитетом од укупног броја радника. 
Проблем је, међутим, тврди он, што на сваком другом радном месту, где је ангажована 
особа са инвалидитетом, постоји уско грло производње, које тржиште не признаје. Због 
тешке финансијске ситуације, ова предузећа западају у све већу кризу, што материјалну, 
што кадровску, а већина њих уопште не ради.  
Неретко у извесном броју ових предузећа директори представљају комплетно руководство. 
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- Средства која добијају предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом троше се 
углавном без икакве контроле, најчешће на исплату заосталих зарада.  
Скупштине предузећа формиране су од локалних партија на власти, а челни људи 
најчешће немају ни један дан радног искуства. Није тајна да велики број послодаваца врши 
пререгистрацију правних лица на више мањих, тако да званично немају 50 радника, па ни 
обавезу да запосле једног радника са инвалидитетом - упозорава Милићевић. 
Указујући на недаће са којима се сусрећу ова предузећа, он истиче да највећи проблеми 
произилази из саме државе, „јер једини закон који регулише пословање наших предузећа 
није прецизирао карактеристике амбијента у оквиру кога функционишемо“. Он је у том 
контексту подсетио да Лола предузетништво, Иако производно предузеће, не припадамо 
индустријском сектору при Министарству економије и регионалног развоја, већ припада 
сектору за запошљавање у том Министарству. Проблем је што у оквиру тог сектора не 
постоји служба која би се бавила индустријским развојем ових предузећа. Такође, бави се 
социјалним радом, али не припадамо Министарству за социјална питања. Милићевић је 
још додао да предузећа имају одобрен едукативни програм и да уз ангажовање стручних и  
компетентних лица, као и свакодневна средства за рад, њихови месечни нето трошкови 
износе око 150.000 динара. Због тога су многа предузећа из овог удружења изашла са 
захтевом да се део ових трошкова рефундира, што је Министарство одбило. 
Неопходни подстицаји 
За Милана Кркобабића, заменика градоначелника Београда, социјално предузетништво је 
најједноставнији, најхуманији и најјефтинији начин да се што већем броју људи обезбеди 
радно место. Од велике важности је финансијска подршка, као и подизање свести код 
људи. 
- Уз лепе жеље потребни су и конкретни, практични економски подстицаји у виду 
интервенција у сфери ПДВ-а, у сфери доприноса на зараде, али и позитивна 
дискриминација код учешћа у јавним набавкама. Зашто увозити многе ствари, ако можемо 
да купимо оно што корисници социјалног запошљавања производе у социјалним 
предузећима - запитао се Кркобабић. 
Говорећи о незнатном залагању државе у овој области, Кркобабић је истакао, да 
политичари не треба да обећавају радна места, већ да се и они и држава уопште, потруде 
да створе услове за запошљавање, а да ће онда људи сами пронаћи могућност да крену да 
се баве неким послом.  
Виолета Матијевић, директорка предузећа Дајдај д.о.о. из Београда, каже да ова мала 
фирма ради као и свака друга и да нема никаквих олакшица иако спада у категорију 
социјалних предузећа. 
- Запошљавамо жене старије од педесет година, углавном оне које су некада радиле у 
пропалим текстилним предузећима, и зато смо социјално предузеће. Идеја социјалног 
предузетништва није богаћење, већ стварање додатних средстава за производњу и 
опстанак рањивих категорија становништва - закључила је Матијевићева. 
Из Министарства рада и социјалне политике кажу да ће се доношењем овог закона 
отворити и јавна расправа, а све у циљу проналажења што ефикаснијег и бољег решења. 
Констатовано је, такође, да би закон могао да иницира прилагођавање остале законске 
регулативе која се односи на ту област. Остаје да се види да ли ће овај предлог Нацрта 
закона о социјалном предузетништву изаћи пред наше посланике до краја године, или ће 
ипак чекати епилог предстојећих избора, и хоће ли велики број предузећа социјалног 
предузетништва уопште дочекати тај закон уколико буде био усвајан након избора. 
 
Антрфиле : Енклаве 
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Српске енклаве на Косову и Метохији, у којима живи више од 40.000 људи, веома су 
погодне за развијање социјалних предузећа. У енклавама живе они људи који нису имали 
материјалних, а ни других могућности да напусте Косово и Метохију. 
 
Здрављем против сиромаштва 
Иницијатива за одрживи развој „Мостови“ из Крушевца добитник је награде ЕРСТЕ 
фондације за друштвену интеграцију. Пројекат „Здрављем против сиромаштва“, заснован 
је на обуци и оспособљавању особа са посебним потребама, о техникама и принципима 
узгоја органске хране. Новчани део награде искористиће се за даље остваривање прихода, 
а у плану је и изградња еколошког села за децу и особе са посебним потребама. 
 
Радина Тодовић,  
државни секретар у  
Министарству рада  
и социјалне политике 
 
Припрема за социјално запошљавање спроводи кроз центре за социјално укључивање, која 
се оснивају на нивоу локалних самоуправа, градова и округа.  
Припреме обављају стручна лица као што су социјални радник, психолог, педагог и 
стручна лица у зависности од области запошљавања за коју се припрема обавља. 
 
Веран Матић,  
председник  
Управног одбора Б92 
 
На Косову и Метохији, у оквиру пројекта „Храна за енклаве“, набавили смо 
пољопривредну механизацију, семе и систем за наводњавање, како би се почело са 
формирањем социјалне задруге која би производила храну за народне кухиње, а где би 
радили и сами корисници народних кухиња. 
 
Жарко Милићевић,  
директор компаније  
Лола предузетништво 
 
Од Националне службе за запошљавање добијамо накнаду од 80.000 динара за свако 
запослено лице са неким обликом инвалидитета. То је исти износ који се добија као 
надокнада за запошљавање здравих радника. Нови закон о социјалном предузетништву 
мора бити усклађен са свим другим законима у овој области, како би био успешан. 
 
Милан Кркобабић,  
заменик  
градоначелника  
Београда 
 
У Србији, ниједна особа са инвалидитетом која ради, не сме да остане без посла. Тренутно, 
то је само мртво слово на папиру, а на нама је да то слово и оживимо. Не знам где иду 
средства која одваја Национална служба за запошљавање, пошто стање на терену говори 
да нису запослили готово никог од особа са инвалидитетом. 
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Виолета Матијевић,  
директор Дајдај д.о.о. Београд 
 
Поред тога што смо социјално предузеће и што запошљавамо ону категорију радника које 
нико неће да запосли, ми се бавимо и екологијом. Иако смо мало предузеће, сматрам да 
смо за државу подједнако важни као и велике компаније. 
 
 



PRESS CLIPPING 
 

Петак 28.10.2011. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
  
 

„АСА“ ЗАПОСЛИЛА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Курир, Датум : 28.10.2011, Страна : 10 

 
Нова радна места 
 
КИКИНДА - Компанија за управљање отпадом у Србији „АСА Кикинда“ запослила је 
четири избегла лица која су претходно радила у пројекту „Кикинђанка“. 
- У циљу унапређења система управљања отпадом и заштите животне 
средине,компанија је запослила четири радника и преузела механизацију за 
сакупљање секундарних сировина - рекао је шеф комуникација и корпоративне 
одговорности компаније АСА за Србију Љубиша Никшић. 
 
 

ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Данас – Браничево, Датум : 28.10.2011, Страна : 2 

 
Конференција за медије заменице градоначелника Вукице Васић 
 
Пожаревац - У оквиру сталних активности на обезбеђивању нових радних места, Град 
Пожаревац је, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписао ове 
године конкурс за доделу субвенција послодавцима из приватног сектора ради 
запошљавања особама са инвалидитетом. Конкурс је отворен до 30. октобра.  
Намера локалне самоуправе је да особе са инвалидитетом, у складу са њиховим 
професионалним способностима, укључи у различите области друштвеног живота.Осим 
конкурса за запошљавање особа са инвалидитетом, расписан је и конкурс за запошљавање 
и самозапошљавање који је недавно и завршен. 
На конференцији за медије, коју је одржала заменица градоначелника, Вукица Васић, 
истакнуто је да је за ове намене, из буџета Града Пожаревца издвојено 5.600.000 динара.  
- Циљ конкурса, које спроводимо заједно са Националном службом запошљавања је да се 
број незапослених у нашем граду, након усвојеног Акционог плана, смањи. Конкурс за 
самозапошљавање је завршен. Оно што следи је доношење одлуке о избору 20 лица међу 
кандидатима који су на конкурсу испунили све услове а затим следи потписивање уговора.  
Када је у питању конкурс за доделу субвенција за отварање радних места на којима би се 
запошљавала лица са инвалидитетом, одзив послодаваца је слаб.  
Како су средства буџета и даље на располагању послодавцима за ове намене, позивам 
привреднике да се одазову позиву, пријаве на конкурс и искористе средства која су 
намењена запошљавању. Подсећам да је законска обавеза предузећа са више од 20 
запослених радника да запосле једно лице са инвалидитетом, да они који имају преко 50 
запослених, треба да приме у радни однос две инвалидне особе, а колективи са преко 100 
радника, имају обавезу да запосле три инвалидна лица, истакла је Васић. 
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На евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно је 57 особа са инвалидитетом 
који су становници Пожаревца и околних насеља. Пожаревачка локална самоуправа 
настоји да уклони све баријере које, нажалост, и даље постоје када је у питању 
запошљавање инвалидних особа, Рома и интерно расељених лица. 
 
 

ПОЧЕЛА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОПИСА 
Данас – Браничево, Датум : 28.10.2011, Страна : 3 

 
 
Почела контрола квалитета пописа 
 
Пожаревац - Према првим резултаима пописа, који је озбиљно обављен и третиран 
као веома значајан посао за будућност, на територији града Пожаревца и Градске 
општине Костолац, у акцији пописа, попуњен је 84.021 образац за грађане и 33.225 
упитника за евидентирање станова и домаћинстава.  
Прелиминарни резултати пописа биће објављени након обраде података у Републичком 
заводу за статистику, рок је 15. новембар. 
Начелник Градске управе Пожаревца и члан пописне комисије, Горан Миленковић, на 
конференцији за медије је најавио и контролу квалитета обављеног пописа у улицама 27. 
априла, Старине Новака, Авалској и Чеде Васовића у бројевима 10 и 14, која ће се 
спроводити у периоду од 22.октобра до 5.новембра. - У овим улицама поново ће се наћи 
пописивачи са знатно мањим бројем питања, тако да овом приликом молим грађане у овим 
зонама за сарадњу. У Градској општини Костолац, попуњено је 14.585 образаца П1 за 
попис лица и 5.835 упитника за стан и домаћинство. Сарадња са пописивачем одбијена је 
само у једном случају, који ће бити обрађен у складу са упутством - истакао је 
Миленковић.  
Иначе, број пописаних становника у Србији биће познат тек када се одузму поједине 
категорије, као што су студенти или људи на привременом раду, који су, углавном 
пописани по два пута. Из Републичког завода за статистику кажу да се не може ни 
приближно проценити колики ће бити број становника у односу на број попуњених 
пописница, из разлога што ће се ти подаци разликовати од места до места. Остали подаци 
објављиваће се сукцесивно од краја августа наредне године, па све до краја 2013. године. 
Број становника Србије сигурно је умањен за више од 300.000 колико износи негативни 
природни прираштај у последњих девет година. Овом броју биће придружен и број 
некадашњих избеглица, сада повратника у родна места као и број исељеника из 
Србије. Општинске пописне комисије нису задужене за обраду података већ ће да 
припреме пописну грађу, проследе је у регионалне центре а после тога у Републички завод 
за статистику. „Скенирање“ свих пописних листа спровешће се од 15. децембра до 15. 
априла. 
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Правда, Датум : 29.10.2011, Страна : 22 

 
КИКИНДА - Шест избеглих породица из некадашње Републике Српске Крајине и 
крајева који су за време рата у БиХ били део Републике Српске, добиле су на поклон 
куће, једну је у Кикинди и пет у околини.  
Новац је обезбедио УНХЦР, преко републичког Комесаријата за избеглице. Куће су 
вредне по 770.000 динара, а још додатних 110.000 динара породице су добиле за 
набавку грађевинског материјала и беле технике. 
 
 

ЧЕТИРИ СЕЛА, ЈЕДАН ЂАК ПРВАК 
Дневник, Датум : 30.10.2011, Страна : 11 

 
ТЕМА „ДНЕВНИКА”: ЖИВОТ СРПСКИХ ПОВРАТНИКА У ХРВАТСКОЈ  
 
У четири села у залеђу Бенковца само је један ђак првак. И те какав! Немања 
Врцељ, једино дете у селу Запужане. И у целом крају, на овом далматинском камену 
тек су покоји дечак и девојчица. А за Немању се, откад је у септембру набацио ђачку 
торбу, чуло у свој бенковачкој општини, па и у Загребу – причало се о њему и у Влади 
Хрватске.   
Овај малишан, по рођењу Новосађанин, дете је повратника, Станка и Мире Врцељ, 
који су се након неколико мучних избегличких година у Србији, вратили у своју 
кућу, на свој камен. Опет у муку, али каква год да је, и сами кажу, лакше је поднети је 
кад си под својим небом. Било је, веле, проблема откад су дошли, па ни Немањин полазак 
у школу није могао проћи глатко.  
– Једини је ђак првак на овом нашем кршу, али сва је своја права остварио. Уписан је у 
основну школу у Бенковцу, путује сваки дан. И то, богами, господски. Сваки дан по њега 
пред кућу долази аутобус и враћа га у школу. Иде тај аутобус и по другим селима и 
скупља децу, али Немања је као ђак првак, једини у целом нашем крају у којем су 
углавном Срби, повратници, да му је држава обезбедила такав третман – прича нам 
дечаков отац Станко.  
Најпре је, вели, школарац требало да крене у основну школу у оближњој Полачи, али иако 
је удаљна тек око четири километра од дечакове куће, била му је заправо предалеко.  
– Нисмо могли да му обезбедимо превоз до школе, немамо новаца за то. Директор 
школе, коју је Немања требало да похађа, послао је допис у Бенковац и објаснио о 
чему се ради. Касније су о нашој намери да га упишемо у бенковачку школу, односно 
да издејствујемо превоз, чули и представници Срба у Влади Хрватске, и српске 
националне заједнице, те су и они помогли – приповеда Станко.  
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– Немања у бенковачкој школи чак учи и православну веронауку, а другари су га лепо 
прихватили. Отворен је и комуникативан, па је све ишло лакше.  
Мира и Станко имају и двадесетједногодишњу кћерку Јовану, која је недавно у 
Загребу конкурисала за полицију, али није прошла. Оманула је за три сантиметра, 
каже Станко. И не шали се. Јована би заиста прошла на конкурсу за осмомесечни курс да 
је мало виша, али, нажалост, „није била у складу с прописима”. Њен отац ипак мисли да 
Јована неће одустати од полицијске униформе, те да ће конкурисати поново, и то за 
академију. Била је новосадски ђак, школовала се док је живела с породицом под туђим 
крововима. У избеглиштву, тешком како год окренеш. Заораном у „Олуји“, закоровљеном 
на Косову, избразданом диљем Србије.  
– Тешко нам је било, као и сваком. Радили смо супруга и ја штошта, само да би Јовани, а 
касније и Немањи, обезбедили што нормалнији живот. Истоварао сам камионе, ишао на 
њиву, на грађевину, шта све нисам. А моја Мира: па више је шлепера истоварила неко 
већина мушкараца. И вратили смо се својој кући захваљујући њој. Нису, богами, хтеле 
жене назад на село, уверио сам се. Иако немају кров над главом, ухвате се асфалта, неће да 
чисте испод оваца, да иду у поље. И тако остају сви, иако би, верујем, већина мушкараца 
желела да се врати у дедовину – вели Станко.   
Када се 2005. године вратио у Запужане, затекао је пустош. Тек покојег старијег комшију, 
времешне родитеље, минирану кућу са само два читава прозора и двоје врата. Није, каже, 
добио никаву помоћ од хрватске државе, ни у програму обнове кућа није учествовао. Јер, 
отац и мајка су се већ пријавили за обнову, па су имали право само на две просторије.  
– Углавном смо све урадили сами. Пријатељи и комшије су нам долазили на мобу, гледали 
смо да не остајемо дужни. Проблем је што за овај крај није пуно урађено. Струју и воду 
имамо, али нема асфалта, прашина убија јер су у близини два каменелома из којих је 
изграђен аутопут од Задра до Шибеника. Ко зна ко је све ту имао вајде, али наша села 
нису – тврди Станко. 
По њему, највећи проблеми повратника су запослење и обнова кућа, оних које још 
нису поправљене, јер је тешко доћи до папира.  
– Ем је изостала помоћ Хрватске, ем се оно што добијамо из војвођанских 
институција злоупотребљава. Ваљало би да из покрајинске владе, они који се баве 
проблемом повратника и регионалном сарадњом,  дођу овде међу народ и виде како 
се распоређује и коме иде помоћ коју шаљу – отворен је наш саговорник.   
Породица Врцељ живи од пољопривреде. Двориште је пуно живине, некад су имали  
преко 90 оваца, али се стадо потом преполовило због болести.   
– Ја сам стално код оваца. Имамо и три и по хектара земље какве нема нигде. Само да 
имам механизацију, средство за рад, било би меда и млека – уверен је Станко. – Често 
помислим: колико у Војводини има старих пољопривредних машина, трактора... Када би 
се неко у тамошњој власти сетио да организује акцију па да то пошаље повратницима. 
Порез се не плаћа, могло би се... 
 
 

ЦРЕП И ЦИГЛА СЛАБ ПОДСТРЕК ЗА ПОВРАТАК 
Дневник, Датум : 30.10.2011, Страна : 11 

 
ЗАПАДНОСЛАВОНСКИ СРБИ РАЗАПЕТИ ИЗМЕЂУ БИЛОГОРЕ И ФРУШКЕ ГОРЕ 
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Док су уз песму сестара Милановић „Билогоро, шумо најмилија” Срби из Западне 
Славоније пре више од 20 година радо певушили, данас уз књигу песама Ане Ковачевић 
„Од Билогоре па до Фрушке горе” углавном плачу, препознајући у њој властиту судбину. 
Разапети између ове две планине многи ни две деценије након избеглиштва не знају тачно 
где им је кућа: тамо одакле су избегли, или овде у Војводини где су се највећим делом 
скрасили.  
Неки су изгубили све што су имали и на новој адреси почели испочетка; шачица се 
вратила, пристајући на положај националне мањине, а они који се нису „примили” на 
новој адреси и не могу да забораве Билогору, још имају времена за повратак.  
Сви они који у законском року нису поднели захтев за обнову ратом оштећених 
објеката, и данас могу да траже бесплатну доделу грађевинског материјала за обнову 
или изградњу породичне куће.  
Држава Хрватска јесте помогла обнову ратом порушених и оштећених кућа, али без 
обзира колико је кућа била велика, подносилац захтева је добио само 35 квадрата, 
плус десетак по члану који је ту живео. И ко се провезе селима некадашње 
грубишнопољске општине, од Мале и Велике Ператовице, Дапчевице и Дапчевачких 
Брђана, Малог и Великог Грђевца, Барне, Јасноваче... видеће тек понеку седу главу како 
вири иза капије и дим који се виори тек из понеког димњака. Младих нема, јер ни посла 
нема. 
Грубишно Поље, које се налази на тромеђи Билогоре, Мославине и Подравине и које 
данас има статус града у Бјеловарско-билогорској жупанији, први пут има 
доградоначелника Србина, захваљујући Уставном закону о праву националних мањина. 
То је Бранко Кашић, који се на тој функцији налази већ годину дана и, како каже за наш 
лист, успева да се избори за предизборна обећања и помогне српској националној мањини 
у остваривању својих права у суживоту с хрватским народом. 
После Домовинског рата у целој Хрватској, па тако и Западној Славонији – кога термина, 
иначе, у употреби више нема – изменила се национална структура. Док је удео Срба у 
укупном становништву Хрватске сведен с 12 одсто на око четири процента, у 
Грубишном Пољу и околним селима их је, тврди Кашић, око 15 процената, а пре 
рата је био 32 посто. До пре 20 година на том подручју било је око 37 одсто Хрвата, 22 
одсто Чеха и близу 2,5 процента Мађара. Данас Хрвата има више од 60 одсто, Чеха и 
Мађара приближно као пре и „нешто ситно” Словака, Румуна и Рома. 
Колико је тачно Срба избегло, прецизно није побројано, али се сигурно ради о њих четири 
до пет хиљада, од који су многи, на жалост, већ положили своје кости у Војводини: Сава 
Лалић из Грубишног Поља сахрањена је у Голубинцима, Ана Ковачевић из Мале 
Ператовице у Бингули, Сава Мандарић из Дапчевачких Брђана у Руми, Цвијета Лолић, 
избегла из истог места у Кукујевцима... Већина је помрла и од оних који су се вратили, јер 
само старе вуче родна груда. Међу њима су и Душица и Никола Поповић, који су пре 
повратка живели на релацији Суботица - Крушевац где су им ћерке.  
Ипак, Бранко Кашић поручује да још има могућности за повратак, јер се још примају 
захтеви за бесплатну доделу грађевинског материјала, како за повратнике, тако и стамбено 
збрињавање младих породица. Ранијих година обнова је ишла убрзаним поступком, мада 
је последње две године нешто спорија због кризе. Тако су многи добили решења, попут 
Тање и Љубише Косановић који намеравају да обнове кровиште куће, али нема новца да 
крене изградња.  
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Грађевински материјал за обнову, санацију или изградњу је добило 420 породица; 
ипак, захтева је двоструко више. 
Основни услови за доделу материјала су следећи: носилац домаћинства има право на 
обнову 30 квадрата стамбеног простора, а сваки члан домаћинства на по 15 
квадрата. Породице подносе захтеве за донацију грађевинског материјала за 
санацију, обнову, или изградњу породичне куће, у зависности од статуса објекта. Ако 
је кућа у лошем стању, пројектанти праве пројекте и у зависности од статичке 
(не)стабилности кућа се евентуално руши и гради нова. За њу се добија комплетан 
материјал за изградњу, инсталације, столарија, осим зидних плочица у купатилу и 
подних облога у собама. Мајсторе морају да плате сами. 
Ако се гради нова кућа, држава по завршетку посла рефундира 15.000 куна (око 2.000 
евра) након што се изврши технички преглед објекта. Оне породице које су добиле 
грађевински материјал за санацију или обнову, имају право на накнаду од 10.000 
куна. Иако мајстори пуно више коштају, држава даје колико може. Кашић 
процењује да изградња средње породичне куће, сходно споменутим критеријумима, 
кошта око 40.000 куна, а осим мајстора инвеститор мора да купи и даске за 
шаловање, жице, ексере... 
Да би се комплетирао захтев за обнову, неопходна су уверења о некажњавању за све 
чланове породице у свим местима у којима су боравили претходних година, изводи из 
катастара, грунтовница и пореских управа у свим градовима у Хрватској и Србији (или 
некој другој бившој југословенској републици) где су живели од 1991. и то за све чланове, 
чак и за децу док су била малолетна, јер, објашњавају у бјеловарском уреду, неко је могао 
нешто да им поклони.  
За кућу за коју се тражи обнова није довољан само власнички лист, већ треба и уверење о 
кућном броју, доказ да је изграђена пре 1968. Докази су извод из катастра, прва уплатница 
струје и изјаве два сведока, или, пак, грађевинска дозвола. То све кошта огромне паре, 
тако да се не треба чудити ником ко није кренуо на овај пут без краја. У бјеловарском 
Уреду за подручја од посебне државне скрби саветују да сви који планирају да поднесу 
захтев за обнову најпре дођу к њима и добију прецизан попис неопходних уверења, како 
би у старту знали чему да се надају.  
Кашић каже да су од плаћања државних такси за уверења ослобођене само оне особе које 
су слабијег материјалног стања и које добију потврду од Центра за социјални рад и 
пореске управе. Другим речима, избегли грађани би најпре морали да се врате у 
необновљене куће без врата и прозора, или таванице и по којег зида, да пријаве свој 
положај Центру за социјални рад, добију потврду да су сиромашни, па тек онда да буду 
ослобођени великих такси за издавање разних уверења.  
У Грубишном Пољу има неколико већа националних мањина: српско, чешко, мађарско, 
која предлажу извршној власти власти како да се побољша стање у конкретној 
националној мањини. То веће би требало да препознаје проблеме: од стамбеног 
збрињавања, повратка, до неговања културног идентитета... Ту се негује и 
антифашистичка традиција, основана је Удруга антифашистичких бораца и антифашиста 
са 70 чланова, а циљ јој је обнова бројних спомен обележја из НОБ-а, подсећање на 
херојску историју из времена Другог светског рата и дружење свих који то желе. Посебна 
прилика за дружење је Сајам сира, који се ове године одржава 19. и 20. новембра, у оквиру 
кога заједнице имају свој дан, када кувају национална јела, певају и плешу, све у циљу 
развоја добрих националних односа. 
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Антрфиле : Суживот је, ипак, могућ 
Кашић каже да су одувек Срби и Хрвати живели заједно, ситуација се након 20 година 
нормализовала и води се брига о сваком селу, која су већином била српска. Довољно је да 
се врати једна породица, одмах се доводи струја, тако да је тренутно нема само у делу 
Мале Дапчевице јер се још нико није вратио. Ове године креће изградња водовода у Малу 
и Велику Ператовицу, што је, економски гледано, потпуно неисплативо, али је циљ да 
свако домаћинство добије градску воду. Телефон су већ добили. Невоља је само што џаба 
питомо место када нема посла, па у потрази за зарадом ове просторе напуштају и Хрвати. 
 
Срби изборима (не)верују 
Одлука Уставног суда Хрватске о измени уставног закона, по коме Срби више не би 
имали три сигурна заступника у Сабору, него би се изјашњавали као и до сада да ли желе 
да гласају за општу или српску листу, изазвала је, по Кашићевим речима, непотребан 
страх међу Србима. Он каже да је досадашњи систем био одлука Фрање Туђмана, а да је 
интерес Срба да преко својих странака изборе број мандата који може бити и већи. Кашић, 
иначе, објашњава да нису Срби само у СДСС-у Милорада Пуповца, већ и другим 
странкама: у СНС-у, СДП-у, чак и ХДЗ-у... 
 
 

ПРОБЛЕМИ ЈОШ НИСУ РЕШЕНИ 
Преглед, Датум : 31.10.2011, Страна : 5 

 
Избегличка удружења траже пријем код Тадића, поводом потписивања заједничке 
декларације 
 
Према информацијама избегличких удружења, у садашњем нацрту овог документа 
који би требало да буде усвојен 7. новембра на конференцији министара спољних 
послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе, не говори се о повратку одузетих 
имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и других оштећених 
грађанаБеоград 
Представници избегличких удружења најавили су да ће се данас окупити у Београду 
испред Председништва Србије и затражити пријем код председника државе Бориса 
Тадића.  
Како се наводи у саопштењу Коалиције удружења избеглица окупљање ће почети у 12.05, 
а повод је предстојећа конференција министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и 
Црне Горе, која ће се одржати 7. новембра у Београду и документ који на том скупу треба 
да буде усвојен.  
„На министарској конференцији ће се потписати политички документ под називом 
'Заједничка декларација за проналажење решења проблема избеглих и расељених лица', 
која за оштећене грађане има изузетно велики значај“, наводи се у саопштењу. Према 
информацијама избегличких удружења, у садашњем нацрту заједничке декларације се не 
говори о повратку одузетих имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и 
других оштећених грађана.  
„Наведеним документом се шаље порука јавности да су наши имовински и други 
проблеми решени, а да је остало нешто социјалних случајева који ће се решавати 
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наредних година. Због тога је садашњи нацрт заједничке декларације, који треба да 
буде усвојен у Београду, неприхватљив и противан нашим интересима“, оцењују 
избегличка удружења.  
Представници избегличких удружења траже од председника Србије да јавно подржи два 
захтева избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана. Први захтев је да 
министар спољних послова Србије Вук Јеремић не потпише заједничку декларацију у 
садашњем облику зато што, како оцењују, она своди права избеглих и прогнаних на 
социјално-хуманитарни ниво.  
Други захтев је да министар Јеремић предложи својим колегама у Загребу, Сарајеву 
и Подгорици да се садашњни нацрт заједничке декларације допуни одредбом према 
којој се четири државе обавезују да ће хитно започети дијалог и постићи договор о 
повратку наших незаконито одузетих имовинских и стечених права.  
Указује се да темељ дијалога мора бити Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у којем се 
јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 
31. 12. 1990. године. Представници избегличких удружења, такође, захтевају да министар 
Јеремић хитно да на увид јавности садашњи нацрт заједничке декларације која је 
договорена још пре месец и по дана у Паризу.  
„Постављамо легитимно питање због чега Министарство спољних послова Србије упорно 
крије финални нацрт заједничке декларације од избеглих и прогнаних Срба и других 
оштећених грађана ако је наведени текст у њиховом интересу“, наводи се у саопштењу. 
Додаје се да је председнику Србије молба за састанак упућена преко писарнице још пре 
две недеље. У случају да их Тадић данас не прими на разговор, представници избегличких 
удружења намеравају да до почетка министарске конференције свакодневно долазе испред 
његовог кабинета, у 12.05, пише у саопштењу.  
 
 

НЕИЗДРЖИВА СИТУАЦИЈА У БАЊИ КОВИЉАЧИ 
Политика, Датум : 31.10.2011, Страна : А11 

 
 
После силовања туристкиње, тридесетосмогодишње држављанке Велике Британије,  
за које је осумњичен азилант из Авганистана, грађани најавили протесте 
 
Народни посланик из Лознице Мирослава Пејица најоштрије је осудила акт насиља 
тражиоца азила из Авганистана, у саучесништву са четворицом својих сународника, 
ухапшеног због основане сумње да је у Бањи Ковиљачи силовао 
тридесетосмогодишњу жену.  
Пејица, која је и заменица председника Скупштине града Лознице, рекла је Тањугу да 
изражава најдубље саосећање са жртвом и да најоштрије осуђује акт бруталног насиља 
које је над том женом починио тражилац азила из Авганистана у.  
Она је подсетила да су у више наврата локална самоуправа и градоначелник Лознице 
Видоје Петровић, последњи пут 5. октобра, да би се предупредили могући нежељени 
догађаји, због повећања броја тражилаца азила у Бањи Ковиљачи, захтевали од надлежних 
државних органа хитно решавање тог проблема. Пејица је рекла да је на заседању 
Скупштине Србије, 11. октобра, питала „премијера Мирка Цветковића, министра 
Ивицу Дачића и потпредседника Јована Кркобабића, задуженог за избеглице и 
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азиланте, шта ће и у ком року надлежни, сагласно одговорности и овлашћењима, 
предузети у вези с проблемом у Бањи Ковиљачи, а одговора још нема”.  
„Трагични догађај у Бањи Ковиљачи је, нажалост, управо показао колико је 
оправдана забринутост грађана, локалне самоуправе и њених челника, који су по 
основу надлежности и овлашћења, немоћни у решавању проблема са тржиоцима 
азила”, истакла је Пејица.  
Мада Центар за азил у Бањи Ковиљачи располаже са само 85 места, према службеним 
подацима тренутно има више од 2. 500 странаца, који бораве у том угледном здравствено-
туристичком центру Србије у очекивању да добију азил.  
Управник Центра за азил у Бањи Ковиљачи Роберт Лесмајстер рекао је раније Тањугу да 
је увек попуњен капацитет тог објекта, који је почео рад 2007. године, и да је у почетку 
тамо било највише особа из Авганистана, те да су сада најбројнији држављани Сомалије и 
да немају обавезу да воде евиденцију о укупном броју тражилаца азила.  
Припадници лозничке полиције ухапсили су држављанина Авганистана Абдирашида Н. 
(25) и одредили му меру задржавања до 48 сати због постојања основане сумње да је 
извршио кривично дело силовања. Навдено је да је осумњичени у четвртак, око 17.30 
часова, заједно са четири сународника, који су као и он тражиоци азила, у напуштеној 
помоћној просторији хотелског објекта, у улици Маршала Тита, у Бањи Ковиљачи, 
извршио обљубу над тридесетосмогодишњом женом, иначе држављанком Велике 
Британије. 
 
 

ИЗБЕГЛИЦЕ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 31.10.2011, Страна : 17 

 
ШАБАЦ - Шест избегличких породица трајно је решило стамбено питање, 
куповином домаћинстава са окућницом. За овај програм УНХЦР обезбедио је 5,01 
милион, а шабачка локална самоуправа 240.000 динара. 
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