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УГЉАНИН РУКОВОДИ ПРОГРАМОМ ЗА ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИХ БОШЊАКА
Данас, Датум : 30.3.2012, Страна : 4
Нови Пазар - Влада Србије усвојила је Програм за повратак избеглих и расељених
Бошњака из општине Прибој од 1991 - 1999. године. Координатор активности је
Сулејман Угљанин, министар без портфеља и председник СДА Санџака,
саопштила је Информативна служба СДА Санџака.
Програмом је предвиђено да се у првој фази издвоји 80 милиона динара за изградњу
кућа интерно расељеним Бошњацима из прибојске општине. Активностима за изградњу
кућа заједно ће руководити Угљанин и Милан Марковић, министар за државну управу и
локалну самоуправу.
У саопштењу Угљанинове партије се наводи да Влада Србије шаље јасну поруку
свим својим грађанима „да се више никада неће поновити протеривање и
исељавање због претњи, страха и објективних опасности по живот“, али и „доказује
своју искрену посвећеност људским и европским вредностима, а пре свега миру и
толеранцији“.
ДА БУДУ СВОЈИ НА СВОМ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2012, Страна : 28
САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ КОД ИЗБЕГЛИЦА У ИЛИНЦИМА
ШИД - Висока функционерка ДСС Санда Рашковић Ивић у оквиру посете шидској
општини, посетила је и избегличко насеље у Илинцима код Шида које се састоји од
једне улице са тзв. дуплекс кућама која носи назив Сандиног покојног оца др Јована
Рашковића. Заједно са члановима ОО ДСС у Шиду, Санда је у поменутом насељу
посетила домаћинство односно породицу Мише Катића.
- После истека рока од 10 година, житељи кућа ће бити у прилици да оне постану
њихово власништво јер су до сада били само корисници крова над главом. Наше је
настојање да држава изађе у сусрет овим људима како би били ослобођени одређених
дажбина и да буду коначно "своји на своме" - наводи Срђан Малешевић, председник
ОО ДСС у Шиду и актуелни заменик председнице општине Шид.
МИЛОРАД ЈОШ САЊА СВОЈ КОСМЕТ
Правда – Србија, Датум : 31.3.2012, Страна : 4
ТРИ ЗБИРКЕ ПЕСАМА БУЈАНОВАЧКОГ ПОЛИЦАЈЦА
БУЈАНОВАЦ - Када је пре више од 12 година са породицом као прогнаник са Космета
стигао у Бујановац, Милорад Петковић се надао да ће то бити привремено, да ће им
живот кренути у лепшем смеру, да ће се вратити на темеље спаљене куће у којој се
родио, али...
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Милорада Петковића живот није вратио тамо где су му остали корени, где му је
било најлепше. Радни век дуг 30 година, који је провео као полицајац на Космету,
завршио је у бујановачкој Полицијској станици пре четири године. И даље живи у
колективном центру за избегла и расељена лица, а стално сања о спаљеној родној
кући у Житињу, о Космету као колевци српства, као и чланови његове шесточлане
породице, преносећи те снове пуне патње и жудње кроз стихове - на папир. Ускоро
излази његова четврта збирка песама и књига кратких прича.
- Захваљујући ентузијастима у Друштву за очување културноисторијских вредности
Срба „Записи“, чији сам члан, очекујем издање збирке песама и кратких прич које су у
рукопису. Инспир цију за песме налазим сву око себе.
Али, највише у д нима које сам проживео н Космету, у својој породиц где су ми највећа
подршка смисао живота и највећа радост петоро деце и три унука - каже Петковић,
додајући је љубав, која је рођена сам од себе, вечна.
НАЈАВЉУЈУ ПРОТЕСТЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 31.3.2012, Страна : 1
БНВ У ТЕХНИЧКОМ МАНДАТУ ЈУЧЕ УПУТИЛО ПРОГЛАС
НОВИ ПАЗАР - Уз поновљене оптужбе на рачун државе „да бошњачком народу
ускраћује право на национални идентитет и уживање мањинских и људских права и
слобода“, као и констатацију „да Србија не испуњава услове за почетак преговора о
пуноправном чланству у ЕУ“, јуче се Прогласом бошњачком народу огласило
Бошњачко национално веће у техничком мандату које је потписао председник већа,
народни посланик Есад Џуџевић.
Прогласом се позивају сви Бошњаци да подрже петицију којом се захтева пуно
признање бошњачког националног идентитета у Србији, а у региону Санџака
деблокаду потпуне примене колективних мањинских права гарантованих
Уставом, законима и стандардима Европске уније и то у областима употребе
босанског језика и писма као и права на образовање на босанском језику и писму...
Од Бошњака се тражи да узму учешће на мирним протестима у свим санџачким
градовима са захтевом за расветљавање свих злочина над Бошњацима, кршења људских
права и хитно окончање монтираних процеса двадесет четворици Бошњака из 1993.
године, као и да на протестима траже реализацију програма повратка расељених и
прогнаних.
НЕКОМЕ СМО ВЕЋ ЕВРОПА
Вечерње Новости, Датум : 2.4.2012, Страна : 5
ПО БРОЈУ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ ЧЕТВРТИ СМО У СВЕТУ, АЛИ АЛАРМАНТНО
РАСТЕ И БРОЈ МИГРАНАТА КОД НАС
После границе са Мађарском, следи притисак илегалаца и на међу са Хрватима
СРБИЈА је прошлу годину, према подацима УНХЦР, завршила на неславном
четвртом месту по броју азиланата у целом свету! Укључујући Косово, 21.200
наших грађана тражило је азил, махом у ЕУ. Испред нас су само Авганистан, Кина
и Ирак.
Ипак, како тврди министар полиције Ивица Дачић, број тражилаца азила (не рачунајући
Косово) пао је у односу на 2010. годину са 17.000 на 10.000.
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- Наставићемо са појачаном контролом граница, посебно када путују целе породице.
Осим путних исправа, наши органи контролисаће и код кога и на колико иду, колико
новца носе... Азиланти из Србије и даље су највише заинтересовани за Немачку, Белгију
и Шведску. Очекујемо билатералне састанке са европским земљама како бисмо што
ефикасније решили проблем - каже Дачић за "Новости".
Међутим, оно што наше власти једнако, а можда чак и више брине, то су азиланти
и илегални мигранти из Африке и Азије, који се неко време задржавају овде,
углавном покушавајући да наставе ка Европи. Док је, према подацима МУП, у
2008. било само 77 захтева за азил, лане је број достигао 3.134.
Како каже Радош Ђуровић, из Центра за пружање помоћи тражиоцима азила, то је чак
шест пута више него у 2010. Највише их је било из Авганистана (1.691), Сомалије (492)
и Пакистана (348).
Углавном стижу преко Македоније и кроз нашу земљу су само у транзиту ка Мађарској,
објашњава Дачић. Азил траже тек кад их полиција ухвати да не би аутоматски били
депортовани назад.
- Очекујемо значајна средства од Европске комисије, која ће нам помоћи да поставимо
техничке системе и видео надзор за бољу контролу границе. Треба нам новац и за
изградњу нових центара за смештај тражилаца азила, али и за људство које би
контролисало такозвану зелену границу, ван граничне линије - објашњава Дачић
планове.
У најави је и изградња новог центра за азил, који би требало да буде отворен у
јуну. Према подацима МУП, у јануару и фебруару, 263 страна држављанина, од којих
151 Авганистанац, изразило је намеру да тражи уточиште у нашој земљи. Према
подацима Центра за помоћ тражиоцима азила, ова бројка је за три месеца била 372.
- Све је више породица из Авганистана, али и Сомалије. Три жене су се од почетка
године породиле у Србији, а један тражилац азила овде се и крстио - каже Ђуровић.
Међу "дошљацима", чак 80 одсто су мушкарци између 15 и 30 година, али расте и број
малолетника без пратње. Лане их је било око 140, од чега 100 из Авганистана. Број
илегалних миграната који се не обраћају за азил је чак три-четири пута већи од
легалних.
- Таласи миграната неће престати, напротив. Верујемо да ће их доста долазити преко
Грчке, као земље ЕУ у коју прво улазе из Турске. Такође, очекујемо све веће илегалне
миграторне притиске на северним границама, и то не само са Мађарском, већ све више
и са Хрватском, што ова земља буде ближа ЕУ.
Задржавање странаца биће све дуже због строжих граничних контрола. Зато морамо
добро да се припремимо - поручује Ђуровић.
Антрфиле : НАЈВИШЕ У НЕМАЧКУ
ПРЕМА најновијим подацима МУП, у Немачкој је у јануару 697 особа из Србије
тражило азил (за фебруар још нема података), у Шведској 196 у јануару и 198 у
фебруару, у Луксембургу 91 у јануару, у Белгији 58 у јануару и 45 у фебруару, и у
Швајцарској 315 у јануару и 190 у фебруару.
ПЕТИЦИЈА
Грађани Бање Ковиљаче, њих око 300, потписало је у марту петицију да се Центар
за азил сачува и да се азиланти не измештају, каже Радош Ђуровић, из Центра за
пружање помоћи тражиоцима азила. У петицији истичу традиционално
гостопримство мештана, и подсећају да Бања има дугу традицију пружања заштите
избеглицама још од времена СФРЈ.
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ТРАЖЕ ПРАВДУ ГДЕ ЈЕ НЕМА
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2012, Страна : 16
ИЗБЕГЛИ И РАСЕЉЕНИ, ВЕЋ ДВЕ ГОДИНЕ, ПО ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ, ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ
Помоћ за повраћај имовине, права на пензију и социјално и здравствено
осигурање...
НИКО овде не долази од вруће погаче. Долазе расељени и избегли. Обесправљени
људи. Неком је отето огњиште. Неком ускраћена заслужена пензија. Другима,
документа. Право на здравствену и социјалну заштиту.
- Допутовао сам из Куле. Тамо смо се зауставили, после „Олује“. Десет година
покушавам да помогнем брату који је изгубио сваку наду и сваки динар за проведене
године у приватизованој хрватској фирми. Потрошили смо време, и новац на адвокате.
А, потрошили и живце, па је још теже. Трачак наде потражићу овде.
Толико је још остало. И сачекаћемо за толико - говори човек упола гласа.
Ово је канцеларија за бесплатну правну помоћ избеглицама из Босне и Хрватске,
расељенима с Косова и Метохије. Подршка коју финансира Европска унија, у сарадњи
са Министарством за КиМ. Адреса је: Трг Николе Пашића 12, Београд.
Од 10.00 до 17.00, колико су отворена врата за невољне људе, смењују се тешке
судбине. Године протеклих ратова и неодговорне власти њихових бивших завичаја
оставили су их на маргини права. У тиму правних стручњака ове канцеларије траже
свакојаку помоћ. Понекад и готово немогућу.
Слушамо причу:
- Дванаест година обијам ко зна све чије прагове, а решења нема. Из Призрена сам.
Тамо ми је узурпирана имовина. Нови, назови власник не жели да је напусти.
Општинска власт на то благонаклоно гледа. И да се вратим, па где да се вратим? Имам
породицу, а овде посла нема. Од чега да се прехранимо. Зато сам дошао да од ових
људи затражим да ми помогну. Чуо сам да су многима помогли.
Горке приче сустижу једна другу. Нико од ових људи не жели да буде именован. То ни
у канцеларији не желе, како би им сачували достојанство и, свакако, безбедност.
- Пројекат бесплатне правне помоћи избеглим и расељеним заживео је пре две године говори, за „Новости“, руководилац Масимо Морати. - Од тада је наш тим правника
(осам стално запослених, уз ангажовање апсолвената Правног факултета) примио
око 1.700 предмета, по разноразним, егзистенцијалним питањима. Од тога смо део
преузели од Данског савета, који је престао с радом, а од почетка кампање, од
децембра прошле године, пристигло је око 700 нових случајева.
У највећем броју, предмети су на решавање чекали по деценију и више. Људи су били
углавном препуштени сами себи. Често преварени и готово без наде да се било шта
може решити.
- Када се овим људима, који имају нерешен проблем низ година, учини да је исход исто
што и Сизифов посао, ми смо ту да пружимо барем чашу воде да се камен лакше изгура
на врх - скромно каже Масимо Морати.
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Из документације и писама захвалности оних којима је канцеларија бесплатном
правном помоћи помогла, издвајамо 14 коначно решених питања. Понајвише повраћаја
узурпиране имовине, али и других: прикупљања докумената, остваривања права на
акције из приватизованих фирми...
- У БиХ и Хрватској наш правни тим не заступа наше клијенте, али им помажемо
у прикупљању документације, саветујемо их - додаје Морати. - Међутим, расељене
са Косова заступамо пред локалним судовима. Разговарамо са представницима
међународне управе, како бисмо пронашли најбољи начин да се проблем реши и
људима помогне. Наравно, позивајући се на међународна, али и домаћа и локална
правна документа.
Канцеларија за бесплатну правну помоћ јуче је наставила кампању, како би анимирала
што више људи који немају новца да обезбеде помоћ правника у остварењу својих
права у бившем завичају. То за тим стручњака у овој канцеларији значи да ће бити
много више посла.
- Зато смо ту, а драго нам је када се проблем реши - каже Морати.
Антрфиле : МРЕЖА КАНЦЕЛАРИЈА
ИЗБЕГЛИ и расељени нису упућени само на београдску, централну канцеларију
бесплатне правне помоћи. Она има и своја „истурена одељења“ у Краљеву, Нишу,
Косовској Митровици и Грачаници, па сви којима је оваква помоћ потребна више
података могу да добију преко отворене инфо-линије 0800-108-208, или сајта
www.pravnapomoc.org.
„РАДАР“: ПОВРАТАК СРБА У ХРВАТСКУ
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2012, Страна : 20
ПРЕПОРУЧУЈЕМО 21.00, РТВ 1
ПРЕМА последњим подацима УНХЦР, од укупног броја избеглих Срба, у
Хрватску се вратила тек половина, од којих свега трећина заправо и живи у њој.
Зато „Радар“ истражује који су разлози за слаб повратак Срба.
Да ли је један од њих и Закон о стамбеном збрињавању, који је, како представници
Срба тврде, дискриминаторски. Да ли је и Србија могла више да уради да се Срби из
Хрватске врате својим кућама?
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 3.4.2012, Страна : 17
ПАРАЋИН - НВО „Иницијатива за развој и сарадњу“ обучава расељене и избегле
за послове кљиговође и молерај. После преквалификације која ће трајати два и
три месеца, полазници ће добити сертификате. Пријављивање је у повереништву
Комесаријата за избеглице Општинске управе.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Преглед, Датум : 3.4.2012, Страна : 5
Шеф Делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер, заједно с комесаром за
избеглице Владимиром Цуцићем и градоначелником Врања Мирољубом
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Стојчићем, предао је на употребу 20 станова у Врању за избеглице, расељена лица
и социјално најугроженије житеље Врања. Више од 50 лица која су досад живела у
колективним центрима или неодговарајућим условима добило је своје праве
домове.
Станови су део програма подршке избеглим и расељеним породицама „Социјално
становање у заштићеним условима“. Програмом се настоји да се постепено затворе
колективни центри у Србији, као и побољшају животни услови најсиромашнијег
становништва.
Програм спроводе Европска унија, Комесаријат за избеглице, Швајцарска
агенција за развој, поједине хуманитарне организације уз локалне самоуправе.
Европска унија финансирала је изградњу и опремање станова у Врању са око 40
милиона динара, док је град Врање уложио више од седам милиона динара. Дежер је
са Стојчићем означио и почетак изградње регионалне саобраћајнице, моста на
Луковској реци у селу Тибужду. Средства су обезбедили Европска унија у склопу
програма европског партнерства са општинама „Прогрес“ - 7,5 милиона динара, и
врањска самоуправа - близу милион динара. Мост би требало да буде завршен до краја
идућег месеца. Током посете Врању Дежер је обишао Бизнис инкубатор центар у
„Јумку“ за чији је рад Европска унија посредством „Прогреса“ с Градом Врањем
издвојила скоро пет милиона динара.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Блиц, Датум : 3.4.2012, Страна : 20
ВРАЊЕ - Шеф делегације ЕУ у Србији амбасадор Венсан Дежер, комесар за избеглице
Владимир Цуцић и градоначелник Мирољуб Стојчић јуче су у Врању свечано предали
кључеве 20 комфорних станова интерно расељеним, избеглим и социјално угроженим
породицама.
Захваљујући финансијској подршци ЕУ од 370.000 евра и врањске локалне самоуправе
од седам милиона динара, кров над главом добило је педесетак невољника који су
становали у колективним центрима у Врањској Бањи, Моштаници и Вртогошу. У нове
станове уселило се и једанаесторо деце. На свечаности је речено да се отварањем
објекта за социјално становање у заштићеним условима пружа подршка затварању
колективних центара.
ПОВРАТАК СРБА У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 3.4.2012, Страна : А17
РТВ 1, 21.00 – Према последњим подацима УНХЦР-а од укупног броја избеглих Срба у
Хрватску се вратила тек половина, од којих свега трећина заправо и живи у Хрватској.
Емисија „Радар” истражује који су разлози слабог повратка Срба, да ли је један од
разлога и Закон о стамбеном збрињавању, који је, како представници Срба тврде,
дискриминаторски и, коначно, да ли је матична држава Србија могла више да уради да
се Срби из Хрватске врате својој кући.
Уредница је Марина Фратуцан.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 5.4.2012, Страна : А17
Зрењанин – Градско веће у Зрењанину усвојило је јуче локални акциони план за
унапређење положаја избеглих, интерно расејаних лица и повратника, за који ће,
од 2012. до 2015. године, из различитих извора, бити обезбеђено 886.000 евра.
Према подацима из јануара ове године, на подручју Зрењанина евидентирано је 391
избегло лице, 971 интерно расељено лице и 768 повратника из иностранства, на основу
Споразума о реадмисији, потписаног са ЕУ 2007. године, јавља Танјуг.
СРБИ СУ У САРАЈЕВУ ГРАЂАНИ ТРЕЋЕГ РЕДА
Правда, Датум : 5.4.2012, Страна : 7
ДРАГО КОВАЧ, СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ЗА ПРАВА ИЗБЕГЛИЦА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО - Када буде завршен попис становништва у БиХ, биће сасвим јасно да
је Република Српска мултиетничка, а ФБиХ етнички очишћена од Срба, изјавио
је „Гласу Српске“ секретар Министарства за људска и права избеглица БиХ
Драго Ковач.
- У Федерацији сада имамо драматичне показатеље, према којима је од
предратних 600.000 Срба, колико их је живело на подруч ју данашње ФБиХ,
остало свега 50.000. С друге стране, од око 600.000 Бошњака и Хрвата, колико их
је било на подручју које је припало РС, сада их је тамо 300.000. Поставља се
логично питање: где је извршено етничко чишћење - рекао је Ковач. Он је истакао је да
у ФБиХ углавном живи српски живаљ старији од 65 година, те да најмање Срба данас
живи у Сарајеву, Зеници и Тузли. Он каже да етничку слику ФБиХ најбоље показује
Сарајево, које као главни град БиХ покушава да се представи као мултиетнич ки град.
- У Сарајеву је пре рата живело око 160.000 Срба, а данас их има максимално око
8.000. Срби су у Сарајеву грађани трећег реда, а због системске институционалне
опструкције сарајевских бошњачких власти они више не желе да се врате у тај град,
иако су им генерације вековима ту живеле - каже Ковач.
Он тврди да у Сарајеву нема ћирилице, а да се у школама не учи српски језик.
- Срби не могу да добију посао, нема их на руководећим местима, онемогућено им
је да буду бирани, како у федерални парламент, тако и у све друге органе. У
Кантону Сарајево ради свега два одсто Срба - рекао је Ковач. Лошем положају
српске популације у ФБиХ, сматра Ковач, допринели су и српски представници у
институцијама Федерације, који до сада нису поставили питање зашто Срби већ 20
година одлазе из овог ентитета, зашто немају посла и због чега нико не брине о
њиховом положају.
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ИЗБЕГЛИЦЕ И ДАНАС ПРИОРИТЕТ
Политика, Датум : 7.4.2012, Страна : А4
Лондон – Више од 330.000 особа које су биле приморане да напусте своје домове
током рата у бившој Југославији и даље се воде као избеглице или расељени, 20
година после почетка једне од најкрвавијих епизода ратовања, опсаде Сарајева.
Они који се нису вратили својим некадашњим кућама сада су приоритет Агенције
Уједињених нација за избеглице, која је покренула пројект намењен за 74.000
најугроженијих.
Већини оних који су побегли омогућено је да се врате или населе локално, али док
главни град Босне обележава 20. годишњицу опсаде, многима тамо и даље
недостају одговарајући смештај, уредна примања, здравствена заштита и
образовање.
Скот Пол из уреда УНХЦР-а у Босни каже да 8.500 особа – махом старијих,
самохраних мајки или инвалида – и даље живи у неком од 150 „колективних
центара” или у смештају испод основних стандарда живота.
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОНОС
Пресс, Датум : 7.4.2012, Страна : 10
ФОНДАЦИЈА ДИВАЦ
БЕОГРАД - Фондација Ана и Владе Дивац објавила је годишње резултате свог
деловања и саопштила да је у оквиру кампање „Можеш и ти’’, у партнерству са
Комесаријатом за избеглице, УНХЦР-ом и многобројним партнерима,
компанијама и грађанима, до сада прикупљен новац за решавање стамбеног
питања 325 породица које су више од деценије живеле у колективним центрима.
Како је речено, циљ фондације је да ове године додатно смањи број породица које и
даље живе у 28 колективних центара широм Србије.
ДАНАС КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
Преглед, Датум : 9.4.2012, Страна : 4
Завршено 20 станова за избегла и расељена лица из колективних центара
Завршени су грађевински радови на првој од три зграде у Великом Мокром Лугу,
намењеној избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у колективним
центрима на територији града Београда, а данас ће бити објављена и коначна
ранг-листа.
Како је рекао Зоран Костић, члан Градског већа, први објекат има двадесет станова,
колико ће имати и остала два, за које је крајем јануара потписан споразум о
финансирању изградње са Европском унијом, а ускоро се очекује и почетак градње.
„Рангирано је 48 породица које су испуниле све услове конкурса. Остале пријаве
су одбачене јер су биле неблаговремене, непотпуне или се ради о особама које не
станују у колективним центрима за чије је расељавање и расписан конкурс.
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Једна од породица која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог
Градског центра за социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће им бити да
воде рачуна о потребама осталих станара зграде и посредују у комуникацији са
надлежним институцијама, а за то ангажовање биће плаћени из градског буџета“, рекао
је Зоран Костић, председник комисије.
Породице које су се нашле испод црте, као и све остале које су смештене у
преостала три колективна центра у Београду, имаће прилику да на следећем
конкурсу за преосталих 40 станова реше своје стамбено питање, па из комисије
позивају заинтересоване да већ почну да прикупљају недостајућу документацију.
На истој локацији, прецизније између улица Владимира Ћоровића, Теодорине,
Владимира Дворниковића и Јовијанове, градиће се још две зграде са по двадесет
стамбених јединица. Станови су површине од 20 до 57 квадрата, а по структури су
гарсоњере, једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг
места, а неколико станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним
потребама.
СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН УЈЕДИНИТЕЉ
Правда, Датум : 9.4.2012, Страна : 3
БЕОГРАД - Србији је данас потребан ујединитељ, председник који неће бити само
председник напредњака или само демократа, као што смо имали случај до сада - рекао
је Александар Вучић, заменик председника Српске напредне странке и кандидат за
градоначелника Београда.
Према његовим речима, Србији је потребан човек који ће све људе ујединити и борити
се за њих, и који ће бити у стању да партијске интересе остави по страни те да
размишља само о Србији и свим њеним грађанима без обзира на њихову верску или
националну припадност.
Сви желе промене
Он је поводом Светског дана Рома рекао да сви људи у Србији без обзира на
националну и верску припадност, морају да имају једнака права као и да све њих муче
исте бриге - незапосленост, тежак и лош живот и корумпирана власт.
- Сви грађани хоће промене како би живели боље и ту нема никакве разлике између
њих. Сви смо ми исти, а чини ми се да се, у муци и недаћама, најбоље сналазимо заједно
- рекао је Вучић.
Председник Ромске партије Срђан Шајин рекао је да је општина Вождовац нови модел
сарадње локалне самоуправе и ромске заједнице, као и да та партија пружа подршку
лидеру напредњака Томиславу Николићу за председника Србије. Поред општине
Вождовац постављена је статуа која је дело Ромкиње и у коју су заједно инвестирали
Општина Вождовац и ромска заједница.
Пољопривреда је будућност
Вучић је током јучерашњег дана посетио и београдско насеље Крњача и том приликом
рекао да је Србији потребан председник који може да разговара и са људима из света,
али и са грађанима Србије.
- Имали смо председника који је могао да разговара са људима из света, али не и са
нашим народом - рекао је Вучић. Он је нагласио да је једна од најважнијих предности
Србије на путу ка ЕУ пољопривреда, као и да би део новца који би се уштедео
усвајањем новог Закона о јавним набавкама који СНС предлаже, требало издвојити за
јефтиније или бесплатно гориво за пољопривреднике.
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- Будућност Србије је пољопривреда. Потребно је увести и систем задруга и решити
проблем канализације у сеоским срединама - истакао је Вучић.
Он је посетио и избеглички камп у Крњачи где је нагласио да ће представници
СНС, уколико та странка освоји власт, приликом сваког сусрета са хрватским
званичницима тражити да се остваре права прогнаних Срба. Кандидат
напредњака за градоначелника Београда најавио је и да ће он и лидер напредњака
Томислав Николић обновити српску цркву у Смоквићу код Задра, која је спаљена
1995. године.
Антрфиле : Табаковић: Стихијско и површно вођење здравства
Чланица Председништва СНС Јоргована Табаковић рекла је да је Србију стихијско,
површно и личним интересима мотивисано вођење здравства довело до тога да има
једног јединог домаћег произвођача лекова. Она је истакла да је Влада Србије сачинила
такав Закључак којим себе ослобађа 40 одсто обавеза, а остало жели да плати
веледрогеријама, апотекама и произвођачима на три године под условима које је сама
одредила.
Николић: Да се земља покрене
СВРЉИГ - Лидер Српске напредне странке и председнич ки кандидат Томислав
Николић посетио је у оквиру предизборне кампање Сврљиг, где је обишао некадашњу
фабрику „Хербогал“ и Манастир Светог Архангела Гаврила у селу Пирковац. - Било би
ми драго да се са људима не срећем испред затворених фабрика, али тешко да можемо
наћи пример да говоримо о нечему што је данас позитивно у Србији. Време је да се
Србија покрене и немојте дозволити да још једном они победе - рекао Николић.
МИОДРАГ ДОНЕО НАДУ
Вечерње Новости, Датум : 6.4.2012, Страна : 15
ПОРОДИЦА НЕСТОРИВИЋ, ИЗБЕГЛА ИЗ КРАЈИНЕ У РАЧУ КОД КУРШУМЛИЈЕ,
У ИЗНАЈМЉЕНОЈ КУЋИ ВЕРУЈЕ У БОЉЕ ДАНЕ
За откуп куће представник Срба из Калифорније дао 2.000 долара
ПРЕ петнаестак дана претило им је исељење из скромне подстанарске кућице у
Рачи код Куршумлије. Сада, Милена (33) и Радосав (49) Несторивић, који
преживаљавају без икаквих примања, имају наду, да са четворо деце неће остати
без крова над главом. Спас је стигао са Миодрагом Николићем, представником
хуманитарне организације „Спасите расељене Србе“ из Калифорније, који им је
донео 2.000 долара, као део средстава за откуп куће у којој су последњих неколико
година подстанари.
После текста у нашем листу о овој избегличкој породици из Крајине, која станарину
није плаћала дуже од годину дана, јавили су се хумани људи, а Милан Николић први је
дао средства за откуп куће за коју власници траже 4.000 евра.
- Недавно су нас први пут, власници, вероватно јер је и њима потребан новац,
опоменули да измиримо кирију или да се иселимо - пожалио се недавно Радосав
„Новостима“. Пожалио нам се да он и супруга нису у стању да прикупе ни двесто евра,
колико су дужни за станарину. Напомињући да је за њега и његову породицу та кућица
спас, Радосав се пожалио да власници желе да је продају и то за око 4000 евра.
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- Годинама помажемо избегле и расељене породице, и када смо чули за судбину
породице Несторовић, решили смо да помогнемо да откупе кућу. Нарочито нам је
стало да ова паметна и добра деца какви су Милица, Милан, Јован и Јасмина добију свој
дом. Надам се да ће бити још хуманих људи који ће се укључити у акцију вашег листа и
помоћи - скромно прича Миодраг Николић у подстанарској кућици Несторовића у Рачи.
Ова породица је по избеглиштву из Книнске крајине променили више адреса. Иако
родом из овог куршумлијског места, Радосав је трагајући за послом обишао бившу
Југославију, тако да га је рат захватио у Крајини. Ту је упознао садашњу супругу, са
којом се без ичега, давне 1995. године, обрео у родном крају где осим неколико хектара,
углавном шуме, наслеђене од родитеља ништа друго није имао.
- Првих година по избеглиштву, радио сам у суседном Подујеву на Космету и имали
смо и за кирију и за живот. Међутим, када је и тамо почео рат остао сам без посла и то
баш када су почела да нам се рађају дечица. Од тада сам принуђен да надничим како
бих обезбедио кору хлеба за укућане - прича глава ове породице и објашњава да је
последњих година, све мање и надница.
Радосав каже да му је најтеже што деци не може ништа да приушти. А жели да остане
овде, без обзира што је то надомак административне линије са Косовом и што су села у
куршумлијској општини празна.
- Немам ја где другде. Овде би требало и да ми буде дом.
Антрфиле : РАЧУН ЗА ПОМОЋ
Све што имају, Несторовићи су добили од комшија и рођака.
Једина њихова примања су 8000 колико примају на име дечјег додатка. Иако месечна
станарина за кућицу у којој бораве износи свега 20 евра, Несторовићи власницима
дугују за петнаестак месеци - прича Драган Рајковић, председник месне заједнице Рача,
који је на име МЗ отворио жиро-рачун за помоћ овој породици.
Број рачуна је 840-2629645-09, Месна заједница Рача, 18440, са обавезном назнаком
за помоћ породици Несторовић“
ИЗБЕГЛИШТВО
- Најтеже нам је што ни мени ни Радосаву нема ко да помогне од ближе родбине. Он је
одрастао у хранитељској породици, а моја сестра живи као избеглица у Војводини, а
мајка у колективном центру - прича Милена која је Радосава упознала у родном
Госпићу, где је он радио.
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ЗА РАСЕЉЕНЕ 160.000 ДОЛАРА
Блиц, Датум : 11.4.2012, Страна : 8
Хуманитарни фонд “Ана и Владе Дивац” саопштио је да је, заједно са
представницима српске дијаспоре у Аустралији, сакупио 161.100 аустралијских
долара (око 127.000 евра) за трајно решавање стамбеног питања избеглих и
расељених лица у Србији. Прикупљена средства биће усмерена на изградњу
стамбених објеката за интерно расељена и избегла лица.
ДИВАЦ САКУПИО 127.000 ДОЛАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 11.4.2012, Страна : 25
Председник Олимпијског комитета Србије, Владе Дивац, захваљујући својој фондацији
„Ана и Владе Дивац", сакупио је 127.000 долара са српском дијаспором у Аустралији,
као помоћ расељеним лицима.
- Циљ посете Аустралији и Новом Зеланду био је да дијаспору упозкамо са радом
Фондације. Изненадили су нас колико су брзо препознали наше идеје и показали
колико велико и племенито срце имају.
Имамо још већу надуда ћемо у наредних годинудана прикупити потребну суму
новца која ће нам омогућити затварање колективних центара - рекао је Владе
Дивац.
ШАРЕНА КУЋА ПОРЕД ПРУГЕ
Данас, Датум : 12.4.2012, Страна : 18
Репортери Данаса у посети породици Нуфрета и Севдије Садику у Младеновцу
Највећа радост ове деце је када им ујак и комшија са коњем дођу у госте. Имају једну
лопту и бициклу коју деле и договарају се кад ће ко да је вози
„Једва сам извукла моју децу, и да ја идем тамо?! Овде сам се патила толико
година, под туђу кућу, туђи стрејови ... Да идем ја тамо? Само мртва, жива не. Не
бих се усудила да носим моју децу тамо. Овде сам навикла, одавде ја не мрднам,
никад!“
Овим речима нас дочекује Ромкиња Севдиа Садику, која је са својом породицом
побегла са Косова, из Подујева, давне 1999. године за време рата. Удала се са 17
година за Нуфрета са којим данас има шесторо деце.
Пре удаје живела је у Косово Пољу, а онда је отишла у Подујево. Тамо је свекар, у
ромском насељу, саградио велику кућу на плацу од 4 ара са великим ходницима,
собама и двориштем. Кажу, живели су добро. Сваки дан са девером на пијацу, са
комшиницама на кафу, и одједном почиње рат, избијају сукоби на све стране. Тек што
је добила прво дете, Тонија, мора да бежи. Пут их је навео у Ћуприју, где су остали две
године, а онда су и одатле отишли. У Младеновац, где су већ дошли њен отац и браћа,
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стижу 2001. године, када се све смирило. Смештају их у Бараку. Тако су расељеници
назвали колективни центар који, како кажу, и није изгледао боље од некакве бараке. И
онда, пожар. Колективни центар је изгорео и свако је опет био препуштен сам себи.
Срећом, породица Садику је добила помоћ.
Али не од државе. Девер, који је са Косова побегао у Немачку, купио им је 10 ари
земље да подигну своју кућу. И тако су они саградили своју бараку. За боље нису
имали.
Преко Жутог моста, како га Младеновчани зову, стиже се до пруге. Поред пруге се
налази данашња кућа. Она се као и претходна, која је срушена до темеља, налази ту, у
ромском насељу. У реду барака и недовршених кућа, последња у низу је Севдиина и
Нуфретова. Комшије имају овце, коње и кочије, понеко има и кола. Онда се прилази
пољани на којој штрчи барака сва обложена шареним теписима и дебелим итисонима.
Није превише мала, има две просторије. У једној се спава, у другој се купају и једу.
Али, не постоји купатило, ни кухиња, ни кревет. Цела „грађевина“ помало подсећа на
оне које смо неспретно правили кад смо били деца. Због јаког ветра. Изгледа као да ће
сваког тренутка да се сруши.
Испред су набацане старе ципеле, пробушене патике, канте налик на оне у које смо
деведесетих пунили бензин и мало картона. Излазе укућани да нас дочекају. Прва се
упознаје Севдиа, обучена у дугачку сукњу, излизану мајицу, штепани прслук који је ту
и тамо исфлекан, са подигнутом косом. Некако се одмах примећује ко је газда у кући.
Мало повученији и тиши Нуфрет нам се осмехује и представља нам своју децу.
Најстарији син има 15, а најмлађа ћерка 6 година.
Отварају се бела трошна врата и прво што се осећа унутра је ветар. Теписи којима је
кућа обложена споља и унутра једва да задржавају топлоту коју шири смедеревац. Тај
шпорет је једна врста кратке помоћи коју су примили. Нема столица, нема стола, нема
кревета, нема сијалице... нема струје ни воде. Једино полица са мало одеће и лековима,
фењер, тај шпорет и промаја попуњавају простор.
Нуфрет има туберкулозу већ десет година. Лекари су рекли да је добио од страха,
немаштине, влаге. Највећу помоћ добијају од госпође Вере из невладине организације
Амитy, која живи пар километра даље. „Ишао сам у Београд на скенер, она ми је
помогла с пет хиљада динара.. дала ми је паре и отишао сам“, каже Нуфрет држећи
лекарске налазе у руци. „На преглед сам чекао три месеца.
Десна страна плућа ми је лоше, лева мало боље. Неће да ми кажу право стање. Кажу,
докле трајем, трајем. „ За лекове се сналази. Скупља мало од дечијег додатка, мало од
продаје картона, и тако дан по дан. Примају социјалну помоћ од 28.000 али та цифра на
њих осморо није од велике помоћи. Понекад добијају и кратку помоћ, али и то је
недовољно... Много година влаге, презимљених година у трошној бараци нису
нарушили само Нуфретово здравље већ и најмлађе ћерке Алмире. Шестогодишња
девојчица болује од астме и тек скоро је добила инхалатор који јој је био неопходан.
Она је једна од 10% ромске деце која болују од неког хроничног обољења.
Подједнако мрачна, али мало испуњенија, друга соба одише хладноћом. Због
поломљене браве, врата су већ била одшкринута када нас је Нуфрет увео унутра.
Рупе настале пропадањем дасака, попуњене су стиропором и разним материјалима. Са
леве стране стоји дрвена комода са неколико тањира, окрњеном шерпом, две главице
лука и кесом кромпира. Насред собе, на поду леже мердевине и поред њих ручна коса
која Нуфрету служи да убије змију које се често појављују у близини куће. У десном
углу велика завеса покрива каду неправилног облика која представља импровизовано
купатило. Неколико празних балона за воду убачено је унутра. У тим балонима Севдиа
доноси воду са сточне пијаце када деца треба да се окупају. То се и не догађа тако често
јер пијаца није стално отворена, далеко је, а и то што наточе им траје дан-два.. Деца су
тако приморана, да дужи период, нарочито током зиме, прљава и неокупана одлазе у
школу. Како су ову протеклу страшну зиму преживели, ни сами не знају. Покушавали
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су да се, бар накратко уселе у неки стан, па да плаћају малу кирију, али нико неће да их
прими, кажу има их много.
Често смо изложени предрасудама да ромска деца не желе да иду у школу. Ова
породица није такав случај. Најстарији Тони, који са оцем скупља картон, ипак успева
да завршава осми разред. Остали иду у ниже разреде, али су понављали по неки. Када
им учитељица зада домаћи, често долазе у ситуацију да не могу да га ураде јер немају
светло. Када је зима, босоноги и без јакни одлазе у школу.
Друга деца због тога нису хтела да се друже са њима. Било их је срамота, па су тако
проредили одласке. Севдиа и Нуфрет их терају да иду, јер како кажу, схватају да без
школе нема ништа.
Највећа радост ове деце је када им ујак и комшија са коњем дођу у посету. Имају једну
лопту и бициклу коју деле и договарају се кад ће ко да је вози. Када је радни дан, иде се
по картоне или копају по кантама сви заједно. Када може, Нуфрет иде с њима, али Тони
у последње време иде стално. „Хтео сам, сад кад је био велики снег да идем и да
чистим, али нису ме примили... кажу иди, ради нешто друго“, жали се Тони.
Породица Садику је покушавала на све начине да сама опстане. Због недовољног
образовања и информисаности нису знали коме да се обрате. Тако и нису одмах добили
потребну помоћ. Зато постоје невладине организације које се много директније баве
њиховим проблемима. Управо је Амитy удружење које помаже угроженим лицима
преко пројекта „Мрежа мобилних тимова“ који постоји већ 12 година у сарадњи са
УНХЦР-ом. Вођа овог пројекта, Надежда Сатарић објашњава да је најбитније да се
изађе на терен и да се људи, који могу да помогну, директно упознају са проблемима
интерно расељених Рома. „Ромску популацију најдиректније помажемо у остваривању
права на социјалну помоћ, на упис деце у школу. Како ће да прикупе расељеничку
документацију, као и саветовања за њих у нехигијенским насељима где станују“.
Са свим овим проблемима сусрели су се Нуфрет и Севдиа са својом породицом.
Прегрмели су један део, али и даље се суочавају са великим потешкоћама и
предрасудама. То је, не само њихова судбина, већ и судбина већине ромске популације.
Тек сваки десети који дође са Косова успе да се запосли и направи нешто више за себе
и своју децу. Да би овај број био већи, потребна је сарадња како надлежних тако и
угрожених лица.
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ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
Правда, Датум : 16.4.2012, Страна : 11
ИЗБЕГЛИЦЕ
САРАЈЕВО - Велика донаторска конференција за прикупљање средстава за
стамбено збрињавање избеглица у БиХ, Хрватској, Србији и Црној Гори биће
одржана 24. априла у Сарајеву под покровитељством Европске комисије и у
присуству високих званичника из Вашингтона, Брисела и регије.
Циљ конференције је прикупљање 580 милиона евра којима би се, како је планирано,
коначно у потпуности решило избегличко питање у региону, за које се сматра да
оптерећује свеукупне односе држава на западном Балкану.
СРБИЈИ 335 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц, Датум : 16.4.2012, Страна : 10
Циљ донаторске конференције која ће, под покровитељством Европске комисије,
24. априла бити организована у Сарајеву је прикупљање 580 милиона евра за
стамбено збрињавање избеглица у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и
Црној Гори, а Србија би требало да добије 335 милиона евра, односно 57 одсто
укупне суме, пише “Дневни аваз”.

ПРЕДИЗБОРНИ ДУЕЛ: „ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ“ И „СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА - ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ“
Данас - специјални додатак, Датум : 14.4.2012, Страна : 3
Иван Андрић, потпредседник ЛДП
Србија да подржи БиХ
Део политичке елите у Београду још не може да се помири с чињеницом да је Црна Гора
независна
Београд - Питање положаја избеглица и расељених лица треба да буде међу
приоритетима будуће владе и да се решава на бази добрих односа у региону.
Предложићемо да се оснује фонд за њихову интеграцију у Србији, који ће за циљ
имати решавање стамбених и других статусних питања, али и да се коначно
успостави апсолутна транспарентност трошења новца намењеног у те сврхе.
Такође, предложићемо да се у новом сазиву парламента отвори расправа о
проблемима избеглих и расељених људи - најављује за Данас Иван Андрић из
покрета Преокрет.
- ЛДП заговара најбоље односе Србије са земљама у региону. Како се у то уклапа
Република Српска?
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- РС је у региону посебан случај у низу и иначе компликованих. Србија треба да
инсистира на целовитости БиХ и прекиду стања које је очигледно неодрживо.
Структура РС и БиХ је резултат заустављања рата у Босни, и Србија мора да подржи сва
три народа у тој земљи.
- Шта је са Црном Гором?
- Са Црном Гором имамо компликоване односе, јер један део политичке елите у
Београду још не може да се помири са чињеницом да је ова земља независна.
Уважавања легитимних представника обе државе је пут за нормалне односе.
- Како решити проблем разграничења с Хрватском?
- Овај проблем сада није доминантан, али како се будемо приближавали Европској
унији биће све важнији. Само дијалогом с Хрватском можемо решити та питања.
- Шта бисте урадили с обостраним тужбама за геноцид Србије и Хрватске?
- Тужбе за геноцид су резултат прошлих времена када није било жеље да се успоставе
добри односи између две државе. Треба почети процесе који ће довести до укидања
тужбе Србије према Хрватској, а то ће резултирати, надам се, и да Хрватска повуче
тужбу према Србији.
Драган Тодоровић, потпредседник СРС
Срби нови Палестинци
Србија мора да развија најближе односе с грађанима Црне Горе како бисмо опет били
заједно
Београд - Србија свој однос према свим државама треба да темељи на чврстим
принципима - равноправност, реципрочност, поштовање Повеље Уједињених нација,
међународног права и завршног акта у Хелсинкију. Хтео бих да укажем на опасност од
Турске, која има план да се врати на отомански Балкан, Кавказ и Блиски исток - овим
речима потпредседник СРС Драган Тодоровић сумира радикалску визију регионалне
политике Србије.
- Како се у ваш став према региону уклапа Република Српска?
- Српска је ентитет који је формиран Дејтонским споразумом и на основу тога треба да
и функционише. Србија је земља баштиник СРЈ, што значи да смо гарант тог споразума.
- Шта је са разграничењем с Хрватском?
- Један од озбиљних проблема, на који смо ми указивали Борису Тадићу, је
Шаренградска ада, јер Хрватска жели да на основу катастра формира своје границе,
односно да пређе на леву страну Дунава, а не по пресеку средине пловног пута. То им се
не сме дозволити.
- Шта бисте урадили с међусобним тужбама за геноцид?
- Србија треба да поднесе тужбу за геноцид од 1941. до 1945. коју је извршила
независна усташка држава Хрватска. Тај злочин не може да застари. Такође, потребно је
подићи и тужбу за етничко чишћење у Републици Српској Крајини 1995. године. Што
се тиче њихових тужби против Србије, мислим да су бесмислене и без аргумената.
- Какве везе треба да имамо са Црном Гором?
- Србија мора да развија најближе односе са грађанима Црне Горе како би се што пре
створили услови да опет живимо у једној држави.
- Како бисте решили проблем избеглица и расељених лица?
- Решења се налазе у повељи УН и међународном праву, али изгледа да то важи за
све народе, осим за нас. Срби су данас нови Палестинци.
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СТИЖУ ИМ ТУЖБЕ ИЗ ЗАГРЕБА
Правда, Датум : 16.4.2012, Страна : 7
ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИХ СРБА
ЗАГРЕБ - На адресе неких избеглих Срба који не живе у кућама које су им
обновљене у Хрватској, почеле су да стижу најаве тужби, наиме, од њих се тражи
да врате новац уложен у обнову домова. Због тога је протестовала Коалиција
удружења избјеглица, док је Српски демократски форум поднео уставну жалбу на
закон који то омогућава, јавља РТС.
Према подацима УНХЦРа, Хрватска је обновила више од 48.000 српских кућа, а
готово две деценије после рата, половина тих кућа је и даље празна. Уз то,
Удружење и невладине организације упозоравају на дискриминацију Срба. „Имају
права ако немају власништво у целом свету, док Хрвати из БиХ имају права и да добију
станове", каже Вељко Џакула из Српског демократског форума. Проблем имају и Срби
у чије куће се неко током рата уселио и у њих улагао, па уложени новац прави власник
сада мора да исплати кориснику имовине, а ако нема од чега, Хрватска нуди кредите.
ИЗБЕГЛИ И РАСЕЉЕНИ У СТАНОВИМА 20. АПРИЛА
Политика, Датум : 17.4.2012, Страна : А25
Двадесет од укупно 48 избеглих и расељених особа које су се нашле на објављеној
ранг листи за доделу станова у Великом Мокром Лугу 20. априла колективне
центре замениће новим домовима. До краја месеца биће расписан нови конкурс за
доделу још 40 станова који се граде у истом насељу између улица Владимира
Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
– Једна породица која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог Градског
центра за социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће јој бити да води
рачуна о потребама осталих станара зграде и посредује у комуникацији са надлежним
институцијама. За то ангажовање биће плаћена из градског буџета – каже Зоран Костић,
председник градске Комисије за стамбена питања.
Породице које су „испод црте”, као и све остале које су смештене у преостала три
колективна центра у Београду – ПИМ „Крњача”, „7. јулу” и „Грађевинару Ниш” – моћи
ће поново, крајем месеца, да конкуришу за доделу станова.
КОМУНАЛЦИ НУДЕ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 17.4.2012, Страна : 4
У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 14 ЈАВНИХ РАДОВА
МИНИСТАРСТВО за економију и регионални развој ове године финансираће 14
јавних радова у Колубарском округу, вредних 12,4 милиона динара. На одређено
време, од три до шест месеци посао ће добити 92 незапослених са евиденције
ваљевске филијале за запошљавање.
На јавним радовима у Еколошком друштву "Градац", "Ерозији", ваљевској болници и
Установи за физичку културу "Валис", вредним око 3,3 милиона динара, посао ће
добити 29 незапослених. ЈКП предузеће "Градска чистоћа" у Лајковцу упослиће петоро,
Еко систем "Еуро елита" из Љига 11, а Удружење "Буди човек" двоје и ЈКП "Чистоћа"
из Мионице осморо људи.
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У комуналном предузећу у Осечини радиће 12, у општинској управи четворо а у
спортском центру двоје. Приоритет у добијању посла у јавним радовима имали су
незапослени Роми, те расељени, избеглице, жене, социјално угрожени и старији од
45 година.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 19.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗРУЧЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 18.4.2012, Страна : А23
Србија и Хрватска су потписале уговор о међусобном изручењу лица окривљених за
организовани криминал и корупцију, али не и за ратне злочине
Ових дана је министарка правде у Влади Србије Снежана Маловић донела одлуку
о изручењу Радмиловић (Љубомир) Радојка (38), избеглице из Вучјака Чечавског,
код Славонске Пожеге, којом је потврдила раније донесене одлуке Одељења за
ратне злочине Вишег и Апелационог суда у Београду о испуњењу законских
претпоставки за његово изручење правосудним органима Републике Хрватске.
Радмиловића је 2. децембра 2011. ухапсила српска полиција у селу Мартинци, код
Сремске Митровице, где је живео последњих десетак година са статусом избеглице.
Ухапшен је на основу међународне потернице коју је расписао Биро Интерпола Загреб,
а по налогу Жупанијског суда у Пожеги, који га је у току 2004. године у одсуству
осудио због наводног ратног злочина над цивилним становништвом на казну затвора у
трајању од три године.
До сада су у Србији, према подацима Веритаса, по међународним потерницама Бироа
Интерпола Загреб, ухапшена 23 Србина из Хрватске са избегличким статусом, који су у
Хрватској, у одсуству, процесуирани за ратне злочине. Од тога, седморици се судило
или се суди пред Већем за ратне злочине у Београду након што је Хрватска уступила
њихове предмете српском правосуђу, двојица су изручени, а двојица чекају изручење у
Хрватску, за једнога је поступак још у току, док су за остале поступци изручења
обустављени.
До доношења новог Устава Србије, претходни је имао одредбу о забрани изручења
држављана Србије другим државама, па се није ни постављало питање о њиховом
изручењу другим државама. Међутим, мишљења су била подељена поводом питања
какав статус имају избеглице. О овоме се расправљало начелно, али не и у пракси пред
надлежним судовима.
Члан 38 новог Устава Србије одређује да држављанин Србије не може бити
протеран, ни лишен држављанства или права да га промени. О забрани да буде
изручен другој држави нема помена у овом, као ни у било ком другом члану
Устава. Али то не значи да је изручење другим државама аутоматски дозвољено.
Члан 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и даље
забрањује изручење окривљених или осуђених лица уколико су држављани
Србије. Ова законска препрека може да буде превладана међународним уговором, и то
по два основа. Прво, сам закон одређује да се изручење окривљених или осуђених лица
спроводи по одредбама потврђених међународних уговора, а изручење се спроводи по
одредбама овог закона тек ако међународни уговор не постоји или одређена питања
тим уговором нису регулисана. Друго, чак и да такве одредбе у закону нема, Србија
може да закључи међународни уговор са било којом државом, или више њих, којим
предвиђа изручење држављана Србије. Такав уговор, по ратификацији у парламенту,
ставља ван снаге одговарајуће одредбе закона, у складу са одредбама Устава по којима
су потврђени међународни уговори изнад домаћих закона и непосредно се примењују.

Пошто ни у Уставу ни у законима Србије није било правних препрека, Србија и
Хрватска су на нивоу министара правде, 29. јуна 2010. у Београду потписале Уговор о
међусобном изручењу лица која су окривљена и осуђена за организовани криминал и
корупцију, али не и за ратне злочине.
У члану 4 Закона о избеглицама Републике Србије одређено је да ,,Република Србија
обезбеђује колективну заштиту личних, имовинских и других права и слобода
избеглица и обезбеђује им међународну правну заштиту на начин који је утврђен за
њене грађане”.
Будући да цитирана одредба Закона о избеглицама поводом питања правне заштите
изједначава избеглице са сопственим грађанима (држављанима), односно не прави
разлику, онда из такве законске одредбе произилази јасан закључак да се ни избеглице,
без међународног уговора који би другачије регулисао ову проблематику, не могу
изручивати другој држави за кривична дела ратних злочина, па тако ни у Хрватску.
Породица окривљеног Радмиловића, његова одбрана и Крајишници окупљени око
Веритаса сматрају да су српски судови и министарка правде, у овом случају,
прекршили поменуте одредбе и из домаћег законодавства и из потврђених
међународних уговора, због чега је одбрана најавила уставну жалбу Уставном суду
Србије.
Иначе, Радмиловић је, са осталим Србима из 26 села са искључиво или претежно
српским становништвом, смештених у Пожешкој котлини, по наредби Кризног штаба
Пожега, од 28. октобра 1991, морао наредног дана да напустити своје село Вучјак
Чечавски. У току ,,чишћења” поменутих села, убијено је 67 особа српске
националности, просечне старости око 60 година, међу којима су и Радојков отац
Љубомир (51) и деда Милан (81), за чијим посмртним остацима се још трага. За
спроведено етничко чишћење тих 26 села, од којих су 23 потпуно уништена, по писаној
наредби државног органа, првој и јединој у Европи после Другог светског рата, још
нико није процесуиран.
На основу међународних потерница које је расписао Биро Интерпола у Загребу, широм
света до сада је ухапшено 116 Срба из Хрватске, од којих су 34 изручена Хрватској. Од
изручених, до сада је против њих 14 поступак обустављен или је оптужба одбијена,
углавном након преквалификације дела ратног злочина у оружану побуну. Оволики
број обустава поступака против особа са међународних потерница указује и на
злоупотребу Интерпола од стране Хрватске.
*Информационо-документациони центар Веритас
СТАНОВИ УМЕСТО ЦЕНТАРА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 19.4.2012, Страна : 19
ОЗВАНИЧЕНА ВЕЋ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА КУЋЕ ЗА ОСАМ ИЗБЕГЛИЧКИХ
ПОРОДИЦА
БЕЛА ПАЛАНКА - Амбасадорка САД у Србији, Мери Ворлик, и председник
општине Александар Живковић, јуче су озваничили већ започету изградњу
стамбене зграде која ће бити завршена до августа и под чијим кровом ће нови дом
наћи осам избегличких породица. Вредност посла, који финансирају САД, износи
220.000 долара, а пројекат се реализује посредством Данског савета за избеглице,
УНХЦР-а и локалне власти која је обезбедила плац са комплетном
инфраструктуром.
- За достојан живот потребни су пристојни домови. Уз овај пројекат, влада САД
финансираће и куповину сеоских имања које ће добити такође избегличке породице,

опредељене да се овде трајно настане. Надамо се да ћемо овим, али и још неким
сличним пословима коначно ставити тачку на колективне избегличке центре у Србији и
унесрећеним људима омогућити пристојну егзистенцију - поручила је Мери Ворлик.
Амбасадорка је, истовремено, подсетила и да је - од почетка 1991. - Америка у
сличне пројекте већ инвестирала 21 милион евра...
- Договорено је да се овде окупимо и у августу, како би скупа уселили педесетак
најугроженијих особа, односно осам породица. Иначе, у најтежим временима, мала
Бела Паланка примила је више од хиљаду избеглих и прогнаних из БиХ и Хрватске који
су, од тада, са нама делили и добро, и зло. Били су смештени у пет колективних центара
и преостало је да, трајним збрињавањем преосталих људи, ове институције заувек
пошаљемо у историју - истакао је Александар Живковић, председник општине Бела
Паланка.
ЗАДАВИЛИ СРБИНА И СТАВИЛИ МУ ПЕТОКРАКУ НА ГЛАВУ!
Курир, Датум : 19.4.2012, Страна : 12
језив злочин у Хрватској
Момчило Шпановић (75) у уторак пронађен мртав у селу Крстиња на Кордуну. Убице
на теме старца натакле партизанску капу
БЕОГРАД - Докле више!
Србин Момчило Шпановић (75) најновија је жртва насиља над српским
повратницима у Хрватској. Беживотно тело старца пронађено је уторак поред
његове куће у селу Крстиња на Кордуну, а убица или више њих симболично су му
ставили партизанску капу са петокраком на главу.
Саво Штрбац у овом детаљу препознаје ритуални чин. Хрватски медији јављају да је
тело Момчила Шпановића било прекривеном ћебетом у моменту кад га је пронашла
његова комшиница.
Незванично се претпоставља да је несрећни Србин задављен. Шпановић је, иначе,
живео сам у својој кући, а редовно је одлазио на ручак код једне мештанке.
Пошто се није појавио, она је посумњала да се нешто догодило.
Државни тужилац Младен Крајачић, који је радио увиђај, каже да све индиције говоре
да је реч о насилној смрти.
- Тело смо превезли на обдукцију, после које ћемо знати више детаља о разлозима
смрти. Засад не могу да говорим о мотивима, као ни о сумњивим особама - рекао је
Крајачић.
Директор центра Веритас Саво Штрбац у изјави за Курир каже да све упућује на то да
је реч о још једном ритуалном убиству Србина.
- С обзиром на то да му је на глави нађена капа са петокраком, тумачим то као
симболичко или ритуално убиство, каквих је досад било много. Најмање 70 Срба је
убијено, а то су углавном били старци - наводи Штрбац.
Он додаје да је у претходним убиствима било случајева клања и скрнављења делова
тела.
- Једном човеку су одсекли средњи прст како би послали поруку да не може да се
крсти. Убице желе да понизе човека, сведу га на животињу, а исто тако хоће да пошаљу
поруку његовим сународницима о томе шта их чека ако се врате. Такође, поруку шаљу
и оним који су се већ вратили - наводи Штрбац.
Антрфиле : Свете се за Други светски рат

Саво Штрбац каже да је крај из ког је убијени Момчило Шпановић познат по
страдањима Срба у Другом светском рату.
- Срби су махом ишли у партизане да би спасавали животе, а после рата је било доста
освета под окриљем државе. Управо ту налазим везу с партизанском капом и
симболиком која може имати везе са Другим светским ратом. - наводи Штрбац.
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ФОНДАЦИЈА ДИВАЦ ДОНИРА 80 СТАНОВА
Преглед, Датум : 20.4.2012, Страна : 4
Данас усељавање 20 породица у прву завршену зграду у Малом Мокром Лугу
Хуманитарна фондација „Ана и Владе Дивац“, у оквиру програма социјалног
становања, данас ће организовати усељавање 20 породица у прву завршену зграду
у Малом Мокром Лугу, на комплексу где је предвиђена градња још три истоветна
објекта. Оснивач фондације Снежана Дивац истакла је јуче у Београду да је
предвиђена изградња укупно четири зграде намењене за расељавање и трајни
смештај укупно 80 избегличких породица и интерно расељених лица смештених у
колективним центрима у главном граду.
„Поред донација домаћих и иностраних хуманитарних организација у овај пројект и
обезбеђивање средстава укључило се десетак домаћих грађевинских фирми
обезбеђујући уместо новца неопходан материјал, а позивамо и остале компаније овог
сектора и грађане да се прикључе“, рекла је она на прес-конференцији Београдског
сајма посвећаног организовању предстојећег међународног сајма грађевинарства од 24.
до 28. априла.
Укупна вредност четири социјалне зграде са по 20 станова, смештених на четири
спрата, износи око два милиона евра, предвиђено је да изградња још две стартује у мају
након припремне фазе прикупљања потребних дозвола и неопходне документације.
Фондација „Ана и Владе Дивац“ обезбедила је до сада уз помоћ донатора
финансијска средства за три, а у току је решавање проблема око финансирања
изградње и четвртог хуманитарног објекта.
ВЕРУЈЕМ У СНС И НИКОЛИЋА
Правда, Датум : 20.4.2012, Страна : 5
МИОДРАГ ЛИНТА, ПРЕДСЕДНИК КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА
Споразум о сарадњи са СНС настао је као резултат неуспеха да успоставимо дијалог са
ДС и актуелном Владом Србије
БЕОГРАД - Коалиција удружење избеглица у недељу, 24. априла у хали „Шумице"
на Вождовцу у Београду одржаће велики скуп избеглих и прогнаних лица, а циљ
скупа је подршка споразуму о сарадњи између Српске налредне странке и нашег
удружења, рекао је Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица,
која је део коалиције „Покренимо Србију".
- На скуп, који почиње у 18 сати, позивамо сва прогнана и избегла лица, грађане
Србије, све оне који су родом и пореклом из Хрватске и БиХ. Окупљеним ће се
обратити челници СНСа као партнери наше коалиције, где ће још једном потврдити
своју решеност да испуне обавезе које су преузели споразумом о сарадњи у вези са
проналажењем правичног и трајног решења свих избеглих и прогнаних грађана, као и
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свих општећених из Хрватске и БиХ. Споразумом о сарадњи СНС дала је подршку
нашим темељним захтевима.
Шта су ваши захтеви?
- На првом месту је пуна подршка нашој петицији, којом тражимо повраћај наше
незаконито одузете имовине и стечених права, успостављање истих стандарда
осуђеним за ратне злочине и коначно решење питања несталих лица. Друга тачка јесте
подршка нашој иницијативи од стране СНСа, да се сазове ванредна седница Скупштине
Србије, на којој би била усвојена резолуција о поштовању људских права избеглих и
прогнаних лица и других оштећених грађана из бивших југословенских република.
Трећа тачка споразума јесте подршка СНСа да се при Влади Србије и на нивоу Града
Београда оснује фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним људима.
Тачком четири тог споразума ми смо се обавезали да ћемо позвати све грађане који су
родом из Хрватске и БиХ да подрже СНС и Томислава Николића на изборима.
А шта је циљ те резолуције?
- Циљ је да се обавеже Влада Србије да отвори суштинских дијалог са Загребом и
Сарајевом о решавању наших проблема на темељу анекса Бечког споразума о
сукцесији, у коме се јасно каже да хе свим грађанима бити заштићена и врађена њихова
права која су имали на дан 31. децембар 1990.
Због чега баш СНС и Томислав Николић?
- Овај споразум о сарадњи настао је као резултат неуспеха да успоставимо дијалог са
председником ДСа, који је био председник Србије, као и са Владом Србије. Ми смо у
претходне три године упутили 11 званичних дописа тадашњем председнику Србије и
осам званичних позива Влади да приме нашу делегацију. Они су одбили било какав
разговор са нама, одбили су да подрже нашу петицију, коју је подржало 70.000
оштећених грађана својим потписима. Одбијена је наша иницијатива и за оснивање
фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, а одбијена је и иницијатива за усвајање
резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних лица. СНС је једина
странка која је званично прихватила наше захтеве и верујемо у њих и Томислава
Николића.
Активио учествујете у кампањи коалиције „Покренимо Србију"?
- Наше Удружење је било на два велика митинга, у хали „Пинки" и у Новом Саду.
Организујемо низ трибина са СНСом и желимо да упознамо наше сународнике о томе
зашто СНС. Ми нисмо колективни чланови СНСа, нисам ни ја, али је важно да људи
знају чињенице, због чега подржавамо СНС.
Како сте задовољни кампањом за изборе?
- На терену видимо расположење наших људи. Осећа се незадовољство и разочарење
тиме што ДС води погрешну политику, која гура под тепих права избеглих, прогнаних
и свих других оштећених грађана. Увиђају да је једина политичка опција, која може да
помогне у решавању проблема, СНС.
Антрфиле : Победа на свим нивоима
Шта очекујете од избора 6. маја? - Очекујемо да ће широки народни фронт, окупљен
око СНСа, убедљиво победити на изборима на свим нивоима и да ће формирати нову
владу Србије.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 21.4.2012, Страна : 11
Градоначелник Ђилас уручио кључеве
Девет расељених и 11 избегличких породица јуче се коначно уселило у зграду у насељу
Велики Мокри Луг
БЕОГРАД - Коначно збринути!
Девет расељених и 11 избегличких породица које су донедавно живеле у три
колективна центра у Београду јуче је добило кључеве станова у Великом Мокром
Лугу.
Градоначелник Београда Драган Ђилас, заједно с прослављеним кошаркашем и
председником Олимпијског комитета Владом Дивцем, уручио им је кључеве
станова и захвалио свима који су учествовали у изградњи зграде, и тиме
омогућили да људи после 13 година добију кров над главом.
- Хвала вам најискреније, ви сте овим људима омогућили да живе као људи - рекао је
Ђилас.
Свечаности је присуствовао и заменик шефа мисије америчке амбасаде Ли
Лиценбергер, који је нагласио да су Амбасада САД и америчка влада са
задовољством учествовале у пројекту.
Станови су изграђени средствима америчке владе, уз учешће Града Београда и
УНХЦР, а у сарадњи с Фондацијом „Ана и Владе Дивац” и Комесаријатом за
избеглице Владе Србије. Укупна вредност радова и опреме зграде је 600.000
долара, а Београд је обезбедио грађевинско земљиште и инфраструктурно опремио
локацију.
Корисници зграде имаће право да користе станове док год су у стању социјалне
потребе.
Антрфиле : Станари: Ово је рај
Једна од станарки нове зграде - Милијана Милошевић, која је 1999. избегла из
Приштине, захвалила је свима који су омогућили да 20 породица нормално живи.
- У односу на то како смо живели, ово је супер - рекла је Милошевићева, док је њен
комшија Јован Цветковић поручио да му данашњи дан представља „сунце после
сумрака”.
Урош Урошевић, који је избегао из Задра, каже да му након боравка у девет различитих
колективних центара ово изгледа као рај на земљи.
СВИМА ИСТЕ ШАНСЕ
Вечерње Новости, Датум : 21.4.2012, Страна : 3
ДОСТОЈНО СТАНКОВИЋ О ПОЛОЖАЈУ ИЗБЕГЛИЦА
ДРЖАВА према свим грађанима мора имати исти однос и свима пружити једнаке
шансе, без обзира на то да ли су рођени у Србији или су избегли током ратних
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сукоба на простору бивше Југославије - изјавио је кандидат УРС за председника
Зоран Станковић, током разговора са избеглицама и расељеним лицима која живе
у батајничком насељу Бусије.
- Желим да од Србије направим земљу у којој ће сви њени региони имати једнаке
шансе, а грађани достојанствен живот, без обзира на то у ком делу земље живе и одакле
су дошли - рекао је Станковић.
НЕКА ВИДИ И РАЗРУШЕНО
Вечерње Новости, Датум : 21.4.2012, Страна : 3
КОНТРА ЂИЛАС О ГОСТОВАЊУ ЂУЛИЈАНИЈА У БЕОГРАДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК Београда и заменик председника ДС Драган Ђилас изјавио је
јуче да поштује успехе некадашњег првог човека Њујорка Рудолфа Ђулијанија,
али да је уверен да као "човек који је подржао бомбардовање Србије не би требало
да говори о будућности Београда".
Ђилас је, пошто је у Великом Мокром Лугу поделио кључеве 20 станова избеглицама
који су до сада били смештени у колективним центрима, подсетио да је Ђулијани,
који је 1999. године био на функцији градоначелника Њујорка, подржао
бомбардовање Србије и изјавио да се на КиМ спроводи геноцид:
- Због таквих ставова су ови људи 13 година живели у колективним центрима.
Поштујем Ђулијанијеву функцију градоначелника Њујорка и успех у томе, али сматрам
да није човек који треба да говори о будућности Београда.Он је додао да би они који су
Ђулијанија довели у Београд могли да му покажу и зграде разорене у бомбардовању.
ОСОЈАНЕ ВЕЋ ПЕРЈАНИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 21.4.2012, Страна : 19
У НАЈВЕЋОЈ МЕТОХИЈСКОЈ ПОВРАТНИЧКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ, СРБИ ОДЛУЧНИ ДА
ОПСТАНУ И САМИ СЕ ИЗДРЖАВАЈУ
Људи траже помоћ да сами привређују, уместо да чекају плате из Београда
ИСТОК - Тамо где људи сеју њиве, саде воћњаке и граде обданишта, ту намеравају
и да остану. Општина недалеко од Пећи, у којој - у 14 села - живи готово 2.000
становника најбољи је пример, тим пре што једно од њих, Осојане, као највећа
повратничка заједница у Метохији, данас изгледа као мала градска средина. Ту су
измештене локална самоуправа, основна и средња школа, пошта, Дом здравља,
канцеларија НСЗ, а центар однедавно краси и обданиште, чију изградњу
финансира Град Београд.
- Остало је још само да се набави опрема, па верујемо да ће објекат ускоро примити
прву децу - каже председник општине Исток, Драгољуб Репановић, прецизирајући да
ће услуге обданишта и предшколске установе користити тридесетак малишана.
Иако је осојанска долина, пре рата, између осталог била позната и по производњи белог
лука, данас плени њивама засејаним пшеницом, а у току је и сетва кукуруза.
Захваљујући помоћи Министарства за Косово и Метохију - од пре две године - овде се
гаје и јагоде на отвореном...
- Пољопривредна производња повећана је за готово 500 пута. Засејано је око 400, а у
току је сетва још око стотину хектара под кукурузом - наводи Репановић и додаје како
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држава мора да схвати значај улагања у осојанску долину, јер Срби који намеравају ту
да остану желе да живе од свога рада.
А, да је заиста тако, потврђује и недавна посета државног секретара у Министарству за
КиМ, Оливера Ивановића, којег су - за разлику од претходних година - уместо грађана
који траже посао у институцијама финансираним из буџета или социјалну помоћ,
дочекали људи заинтересовани за стручне савете, грађевински материјал за проширење
домова и градњу штала, те набавку прикључних машина.
- Недавно смо, захваљујући Министарству за КиМ које је издвојило готово седам
милиона динара, 25 породица обрадовали грађевинским материјалом - указује
Репановић.
Нажалост, један од највећих проблема са којима се суочавају Срби у источкој општини,
али и осталим повратничким местима, представљају честе крађе, што рађа осећај
несигурности. Јер, Албанци и овако настоје да староседеоце економски униште, те
натерају да продају своју земљу и оду са ових простора.
- Захваљујући помоћи државе Србије, ми овде опстајемо, а има много и оних који би
желели да се врате - каже Весна Маликовић, члан Општинског већа, задужена за
повратак у општину Исток. - Није нам битно ко ће победити на изборима и ко ће
формирати нову Владу, само нека наставе да брину о нама. То нам је најпотребније.
КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА 20 ПОРОДИЦА
Правда – Београд, Датум : 21.4.2012, Страна : 1
Кључеве станова у Великом Мокром Лугудобили интерно расељени и избегли са
Космета и из Хрватске
Двадесет породица интерно расељених и избеглих породица добило је у петак
кључеве станова у згради у Улици Владимира Дворниковића 23 у Великом
Мокром Лугу.
Завршени објекат има 20 станова, који су изграђени средствима америчке владе, уз
учешће Града Београда, УНХЦР-а, а у сарадњи са фондацијом „Ана и Владе Дивац" и
Комесаријатом за избеглице Републике Србије. На истом простору граде се још две
зграде у које хе це уселити избегли из колективних центара у Београду.
Коначно добили дом
Градоначелник Драган Ђилас захвалио је Влади Дивцу и његовој супрузи Снежани,
Амбасади САД у Србији и УНХЦР-у.
- Хвала вам што сте овим људима омогућили да после 13 година добију кров над
главом. Само они знају колико им то значи. Ви сте им омогућили да живе живот као
људи. Нико од нас не може да схвати размере њихове среће, јер ми тако нешто нисмо
доживели - истакао је Ђилас.
Нови почетак
Слађан и Тања Милосављевић, који це y нови стан усељавају са две ћерке и сином,
нису могли да сакрију одушевљење што ће се после 12 година избегличког живота
коначно уселити у свој нови дом.
- Огкако смо морали да побегнемо са свог огњишта у Урошевцу селили смо це но
избегличким камповима Прохор Пчински, Бор и другим, док коначно нисмо дошли у
колекгивни центар у Београду. Сада најзад имамо прави дом и пресрећни смо прича
Слађан и присећа се времена након бомбардовања 1999. када су га Албанци заробили и
када није веровао да ће икада видети своју породицу.
3

Кључеви су уручени Миловану и Марини Стојковић, који хе це у нови стан уселити са
синовима Николом и Слободаном, који су 1999. избегли из косметског места Качаник.
- Много тога нам је било ускраћено и усељење у нови стан ће нам помоћи да деци
надокнадимо изгубљено и да кренемо из почетка - прича Стојковић.
ЖИВЕЛИ СМО У ОСАМ КВАДРАТА
Пресс, Датум : 21.4.2012, Страна : 16
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА - ИЗБЕГЛИЧКА ПОРОДИЦА УРОШЕВИЋ
ДОБИЛА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Велики мокри луг - Нема више сељакања, живота у једној соби, купатила које делите са
још 70 људи - рекао је Урош Урошевић
Седмочлана породица Урошевић, која је годинама живела у две собе од осам
квадратних метара у колективном центру у Крњачи, најзад је добила свој кров над
главом. Урошевићи су само једна од 20 избеглих и расељених породица којима су јуче
уручени кључеви станова у новој згради у Великом мокром лугу.
После двадесет година живота у скученом простору у колективним центрима широм
Србије, Урош Урошевић ће са својом породицом најзад моћи да живи живот достојан
човека. Врата стана број 9, а управо је у толико колективних центара ова породица
живела, јуче је откључао најмлађи члан породице Урошевић, десетогодишњи Марко.
Сузе радоснице биле су неизбежне.
Примопредаја кључева
- Нема више сељакања, живота у соби од осам метара квадратних, купатила које делите
са још 70 људи. Ово је прелепо! Деца ће коначно имати своје собе, свој мир. Неизмерно
сам захвалан свима који су допринели да овај стан постане наш - прича Урош који је
како би сачувао живот своје породице пре двадесет година морао да напусти свој дом у
Задру. Од тада овај професор филозофије са породицом, која је временом постала
богатија за пет чланова, селио се од једног до другог колективног центра.
- До сада смо променили девет колективних центара, били смо у Гамзиградској бањи,
Горњем Милановцу, Делиблатској пешчари и на крају смо дошли у Београд.
Услови у којима смо живели били су далеко од идеалних, али упркос томе сва моја
деца су данас одлични људи и ђаци - прича Урош поносан на своја два сина и три ћерке
од којих је најстарија студент на Правном факултету. Његову жену Ану посебно радује
што ће напокон имати своју кухињу, али и купатило у којем ће веш уместо ње од сад
прати машина.
- У центрима сте увек морали да чекате неки ред. Било за купатило, било за кување или
прање веша. Сада ћемо коначно имати нешто своје - са узбуђењем прича Ана.
Узбуђење на примопредаји кључева владало је и код чланова породице Стојковић која
је више од десет година живела у мемљивој соби од 16 метара квадратних у
колективном центру у Земуну.
- Немам речи којима бих описао колико смо супруга и ја данас срећни, јер после 13
година избегличког живота коначно имамо свој кров над главом. Ово је за нас прилика
да деци надокнадимо изгубљено, да кренемо из почетка, јер нам је свима много тога до
сада било ускраћено - са сузама у очима од силног узбуђења прича Милован (40), који
је до 1999. године живео са породицом у селу Качаник надомак Урошевца.
Избеглички стаж дуг 13 година завршен је и за шесточлану породицу Лазић, која је
избегла из Призрена.
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Још две зграде
Зграда у коју се јуче уселило једанаест избегличких и девет породица расељених
лица налази се у блоку између улица Владимира Дворниковића, Владимира
Ћоровића, Теодорине и Јовијанове. На овој локацији у наредном периоду у оквиру
програма „Социјално становање у заштићеним условима" биће изграђене још две
зграде. Остале породице које су смештене у колективним центрима у Београду
имаће прилику да на следећем конкурсу за преосталих 40 станова реше своје
стамбено питање.
- Пресрећна сам јер моја деца неће морати да проведу детињство у мрачној соби од 15
метара квадратних - прича са осмехом Лазић Лидија, мајка два дечака и две девојчице
које су рођене у колективном центру у Земуну.
Прва од три зграде
Станови су изграђени средствима америчке владе, уз учешће града Београда и
УНХЦР-а и у сарадњи са Фондацијом „Ана и Владе Дивац" и Комесаријатом за
избеглице. Кључеве станова зграде јуче су уручили Драган Ђилас, градоначелник
Београда, Ли Лиценбергер, заменик амбасадора САД у Србији, Едуардо Арболеда,
шеф Канцеларије УНХЦР-а за Србију, Ана и Владе Дивац и министар Милан
Марковић.
Градоначелник Ђилас захвалио је Влади Дивцу и његовој супрузи, амбасади САД и
УНХЦР-у.
- Хвала вам што сте овим људима омогућили да после 13 година добију кров над
главом. Само они знају колико им то значи. Ви сте им омогућили да живе живот као
људи. Нико од нас не може да схвати размере њихове среће јер ми тако нешто нисмо
доживели - истакао је Ђилас.
Владе Дивац, наш прослављени кошаркаш и председник Олимпијског комитета Србије,
нагласио је да људи који су годинама живели у избегличким камповима сада имају
достојан живот.
- Ово је само прва од три зграде које ће се градити, а надамо се и четвртој. Надамо се да
ће сви грађани Србије поделити оно што су наши суграђани доживели последњих 15
година у колективним центрима и да им сви заједно помогнемо да коначно живе као и
сви остали грађани - истакао је Дивац.
КРОВ НАД ГЛАВОМ ПОСЛЕ 20 ГОДИНА!
Вечерње Новости, Датум : 21.4.2012, Страна : 19
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ПОРОДИЦАМА УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 20 СТАНОВА У
ВЕЛИКОМ МОКРОМ ЛУГУ
Прва од три зграде, вредност 45 милиона динара
ИЗБЕГЛИМ и расељеним породицама које већ више од десет година живе у
колективним центрима широм престонице јуче су уручени кључеви 20 станова у
новоизграђеној згради у Великом Мокром Лугу. Објекат површине 1.400 квадрата за
социјално и приступачно становање у заштићеним условима налази се у Улици
Владимира Дворниковића, зграда има подрум са склоништем и станарским оставама,
приземље, два спрата и поткровље. Инвеститори су Град Београд и УНХЦР, а укупна
вредност радова са опремом износи близу 45 милиона динара.
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Породицама су кључеве уручили градоначелник Београда Драган Ђилас, заменик
амбасадора Сједињених Америч ких Држава у Србији Ли Лиценбергер, шеф
Канцеларије УНХЦР за Србију Едуардо Арболеда и Ана и Владе Дивац.
- Хвала вам што сте овим људима омогућили да после 13 година добију кров над
главом - рекао је Ђилас. - Само онизнају колико им значи то што сада могу да живе
живот као људи. Нико од нас не може да схвати размере њихове среће, јер ми тако
нешто у нашим животима нисмо доживели.
Међу породицама које су добиле кључеве станова у згради веселих боја и модерног
дизајна је и породица Урошевић, која је, од када је избегла из Задра пре 20 година,
живела у девет колективних центара широм Србије.
- Има нас седморо - супруга, ја и петоро деце - каже Урош Урошевић, професор
филозофије. - Овај стан за нас значи боље сутра, које је сада све извесније за нашу
породицу.
Осим избеглих и расељених из Хрватске, и велики број породица избеглих са Косова
1999. године са нестрпљењем и осмехом на лицу чекало је да види своје нове станове.
Антрфиле : ЈОШ 40 СТАНОВА НА КОНКУРСУ
ОСТАЛЕ породице које су смештене у колективним центрима у Београду, имаће
прилику да на следећем конкурсу, за преосталих 40 станова у још две зграде, коначно
реше своје стамбено питање. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним потребама.
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ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЕВРА ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 22.4.2012, Страна : 1
НИЈЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА: У САРАЈЕВУ СЕ ПРЕКОСУТРА НА
ДОНАТОРСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ КОНАЧНО РЕШАВА ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У
РЕГИОНУ
Србија, држава са највише избеглица у Европи, коначно би могла да затвори
дводеценијско избегличко поглавље. Веома важан датум је и пред њом и пред
другим комшијским земљама и пред целом, још увек бројном избегличком
популацијом у региону.
Наиме, 24. априла у Сарајеву се одржава Донаторска конференција на којој би
требало да се обезбеди 580 милиона евра за стамбено збрињавање избеглица у
Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори.
Србија би требало да добије највише - 335 милиона евра. Како је „Дневнику”
потврђено у Комесаријату за избеглице, у Србији ће бити изграђено 10.000 станова,
откупљено 2.000 сеоских домаћинстава, постављено 1.200 монтажних кућа и
обезбеђено 3.580 пакета грађевинског материјала. Откуп домаћинстава и донација
у грађевинском материјалу трајаће четири а изградња станова пет година.
ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЕВРА ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 22.4.2012, Страна : 6
НИЈЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА: У САРАЈЕВУ СЕ ПРЕКОСУТРА КОНАЧНО
РЕШАВА ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У РЕГИОНУ
Србија, држава са највише избеглица у Европи, коначно би могла да затвори
дводеценијско избегличко поглавље и искочи из оквира пет земаља у свету са
дугорочном кризом. Веома важан датум је и пред њом и пред другим комшијским
земљама и пред целом, још увек бројном избегличком популацијом у региону.
Наиме, 24. априла у Сарајеву се одржава Донаторска конференција на којој би требало
да се обезбеди 580 милиона евра за стамбено збрињавање избеглица у Босни и
Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори. Србија би требало да добије највише
335 милиона евра, односно 57 одсто укупне суме.
Од новца прикупљеног на конференцији требало би да се изгради 27.000 стамбених
јединица у четири земље, од тога највише, чак 16.780 у Србији. Кров над главом
избеглице у нашој земљи добиле би у наредних пет година. Хрватска би требало да
добије 120 милиона евра, или 21 одсто прикупљеног новца за градњу 3.500, односно
13 одсто од предвиђених стамбених јединица. За БиХ је предвиђен 101 милион
евра, или 17 одсто за градњу 5.400 станова, а Црној Гори би требало да припадне 28
милиона евра за изградњу њих 1.200.
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Иначе, највише новца, односно 45 одсто, требало би да обезбеди Европска
комисија, а 82 милиона евра даће земље у којима ће да буду стамбено збринуте
избеглице. Донираним новцем биће обнављани домови повратницима или грађени нови
за оне ко-ји не желе да се врате у ранија места живљења.
У сваком случају, велики посао је покренут. У Комесеријату за избеглице Републике
Србије за „Дневник" подсећају да је Донаторска конференција у Сарајеву уследила
након значајних регионалних конференција на највишем нивоу, у протекле две године,
у којима су учествовали мини-стри иностраних послова БиХ, Хрватске, Црне Горе и
Србије, међународни званичници, представници односно Високог комесеријата УН-а за
избеглице, Савета Европе, Европске Комисије, ОЕБС-а И САД-а...
На тим су конференцијама, и наравно, претходних годину две, разматрана преостала
отворена питања од значаја за избегличку популацију и успостављани модалитети за
њихово решавање. Формиране су и експертске радне групе за разме-ну података,
питања цивилног статуса и прибављање докумената, утврђивање механизама финансирања и управљања фондовима, као и радна група за информисање, радна група за
решавање питања доспелих а неисплаћених пензија.....
- Регионални процес је отпочео 2010. одржавањем београдске министарске
конференције, док је израда и усаглашавање Регионалног програма трајала око
две године, те је на крају успостављенмодел за решавање избегличког питања,
Јединствен у свету. Сарајевска донаторска конференција је круна тог рада и
требало би да обезбеди новац за реализацију програма. А реч је о озбиљ-ној суми,
што је подразумевало добро разрађен механизам имлементације и управљање
средствима од стране Банке за развој Савета Европе каже за наш лист саветник за
односе са јавношћу у Комесеријату за избеглице Јелена Марић.
Она објашњава да из донаторске касе Србија очекује 302 милиона евра, а да хе 33
милиона евра, углавном нефинасијске контрибуције, обезбедити из сопственог буџета.
На помоћ могу да рачунају избеглице из ратова 1991-1995. године, а овај програм хе им
омогућити да кроз интеграцију у локално друштво наставе са нормалним животом без
икаквог посебног статуса.
Углавном, решено хе бити стамбено питање свих избеглица из Хрватске и БиХ које с
смештене у колективним центрима. Реч је о 607 избеглица у 41 центру у Србији.
- Кров над главом добиће и све избеглице које су у приватном смештају, дакле, нису
оствариле трајно решење у земљи порекла нити у Републици Србији. Све у свему, биће
решено стамбено питање за 16.780 породица, односно 45.000 избеглица, укључујући и
бивше носиоце станарских права И из Хрватске. Као и у
И свим осталим програ-мима решавања стамбених потреба избеглица, право на
решавање стамбеног питања у оквиру Регионалног пројекта имају лица са избегличким
стаусом као и бивше избеглице које су у међувремену примљене у држављанство
Србије објашњава Јелена Марић.
Елем, у Србији ће бити изграђено 10.000 стано-ва, откупљено 2.000 сеоских
домаћинстава, постављено 1.200 монтажних кућа и обезбеђено 3.580 пакета
грађевинског материјала. Откуп домаћинстава и донација у грађевинском материјалу
трајахе четири а изградња станова пет година. Поменимо, у Србији, двадесет година
после почетка сукоба, борави око 74.500 људи са статусом избеглице. Од тога, нешто
више од њих 600 је и даље у колективним центрима, око 20 одсто их је решило
стамбено питање, док су остали настањени у приватном смештају.
У Комесеријату за избеглице истичу да Србији остаје проблем 210.000 интерно
расељених са Косова и Метохије, што представља додатно оптерећење за нашу земљу, а
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оно се решава паралелно са питањем избеглица, на другом колосеку и из других извора
финансирања.
Иначе, донаторску конференцију у Сарајеву прекосутра би требало да отвори
председавајући Савета министара БиХ Вјекослав Беванда, а долазак на
конференцију најавили су европски комесар за проширење Штефан Филе, те
Дејвид Робинсон, први заменик помоћника државног секретара САД Хилари
Клинтон за становништво и миграције, Високи комесар УН за избеглице Антонио
Гутерес, представнци Делегација ЕУ, Мисија ОЕБС-а, УНХЦР-а и амбасада САД
из све четири државе. Присутни хе бити и министри иностраних послова БиХ,
Србије, Хрватске и Црне Горе. Делегацију Републике Србије хе чинити и
представници Комесаријата за избеглице и Канцеларије за европске интеграције.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 23.4.2012, Страна : 17
КИКИНДА - Оглас за доделу грађевинског материјала избеглицама у кикиндској
општини отворен је до 3. маја. Сврха помоћи, коју обезбеђује Републички
комесаријат за избеглице, јесте побољшање стамбених услова.
Пријављивање је у писарници Општинске управе (шалтер 2) у Услужном центру,
сваког радног дана од 8 до 13 часова.
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PRESS CLIPPING
Уторак 24.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СТАНОВЕ ИЗБЕГЛИМА
Блиц, Датум : 24.4.2012, Страна : 11
Међународна донаторска конференција за прикупљање 584 милиона евра за
станове најугроженијим избегличким породицама биће одржана данас у Сарајеву.
Србија би требало да добије 335,2 милиона евра за кров над главом 45.000 особа
избеглих за време рата из БиХ и Хрватске и преостале избеглице у колективним
центрима.
СЛЕДЕ СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Преглед, Датум : 24.4.2012, Страна : 3
Представници седам градова потписали уговор о изградњи социјалних станова
Ниш
Министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић и
представници Ниша, Панчева, Кикинде, Зрењанина, Смедерева, Краљева и
Пирота, потписали су јуче у нишкој Градској кући уговор који ће омогућити да у
овим градовима буде изграђено 789 станова за социјално становање. У Нишу ће
бити изграђено 237 станова, у Панчеву 77, у Кикинди 60, по 100 станова у
Зрењанину и Краљеву, 150 у Смедереву и 65 у Пироту.
Министар Дулић је истакао да ће врло брзо уговори о изградњи станова за социјално
становање бити потписани и с представницима Зајечара, Крагујевца, Крушевца, Ужица
и Чачка. „Биће изграђено укупно 1.700 станова, с тим што ће 1.200 станова бити за
продају, а у закуп ће бити издавано 500 станова.
Станови ће у свим градовима бити продавани по цени од 499 евра по квадрату,
што је много мање од тржишне цене нових станова у нашој земљи. Услови по
којима ће станови моћи да се купе биће дефинисани подзаконским актом који ће
бити донет до краја месеца. Крајњи рок за завршетак стамбених ламела је децембар
2014. године, али се надам да ће и пре истека овог рока радови бити завршени“, изјавио
је Дулић.
Он је истакао да ће изградња станова у свих 12 градова коштати 58 милиона евра,
с тим што је 32 евра обезбеђено из кредита Банке за развој Савета Европе, а
остатак финансирају држава Србија и локалне самоуправе. Дулић је нагласио да ће
изградњом социјалних станова бити решен стамбени проблем великог броја грађана
Србије који немају пара да сами обезбеде кров над главом, а да ће овим послом бити
дат и значајан подстрек домаћој грађевинској оперативи. Како је изјавио Дулић,
након завршетка станова за социјално становање, кренуће се с градњом 10.000
станова за избеглице.
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PRESS CLIPPING
Среда 25.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
"ЂУЛА" ЛИДЕР ПРЕПОРОДА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.4.2012, Страна : 22
НЕСВАКИДАШЊЕ ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ПОСЛЕ ЧЕТВРТ ВЕКА ПРОПАДАЊА
ВАРОШИ, ПОКРЕЋЕ И СТАНОГРАДЊУ
Продајом угља из "Рембаса" успели да смање трошкове живота и зауставе исељавање
РЕСАВИЦА - Државно предузеће "Ђула", ове године, започеће изградњу две
стамбене зграде, прве после 25 година у овом рударском насељу. Како је потврдио
директор тог колектива, Драган Феликс, прва зграда нићи ће у центру Ресавице, на
локацији старе трафо-станице, а цена квадарта износиће 250 евра.
Друга фаза биће реализована у сарадњи са општином Деспотовац и Комесаријатом
за избегла лица, па ће - по комерцијалном ценовнику - за квадратни метар бити
потребно да се издвоји 350 евра.
- Реч је о четрдесетак станова, који су неопходни јер је заустављено исељавање и живот
се поново враћа у на просторе Ресаве - објашњава Феликс.
Иначе, "Ђула" је хотел и угоститељски колектив у Ресавици, који је прерастао у
преузеће пре седам година, по издвајању из система Рудника мрког угља "Рембас". Сада
ради као самостално државно предузеће и регистровано је за чак шест делатности:
угоститељство, трговину мешовитом робом, промет нафтних деривата, велепродају
угља, агенцијско чишћење и грађевинско одржавање стамбених зграда, а сада ће се
опробати и у изградњи објеката.
- Стопостотни власник "Ђуле" је Република Србија и то је пун погодак, Јер, пре седам
година, бавили смо се само угостистељством и у хотелу запошљавали 32 радника, а сада
имамо 19 објеката и више од 120 људи на платном списку. С обзиром да поседујемо
робну кућу и мотел у Ресавици, те радничку мензу у Водни, годишње примимо по
двадесетак нових кадрова, а свим запосленима омогућили смо куповину на одложено,
без камате, иако већ имамо ниже цене у односу на малопродају из окружења - истиче
Драган Феликс.
При свему томе, нема неке велике тајне - филозофија пословања "Ђуле" везана је за
Рембас", јер је мрки угаљ и даље дефицитарна роба за широку потрошњу, па се 70 одсто
овог енергента размењује са добављачима других роба. Истовремено, трећина
ископаног угља "одлази" купцима за новац и - с обзиром да "Ђула", у односу на
"Рембас", слободно формира тржишне цене - управо та разлика овом предузећу
омогућава да производи широке потрошње у рударским насељима буду јефтинији него
у околним местима.
Антрфиле : "ЛИСИНЕ" КАО ПРЕСЕДАН
У СРБИЈИ је мало примера да државно предузеће боље послује од приватног, али баш
такав је случај са рестораном "Лисине". Од кад је "Ђула", пре три године, од приватника
узела у закуп тај најстарији ресторан у једном од најпозантијих излетишта у Србији,
угоститељски објекат буквално је "процветао", па је уговор недавно продужен на још
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три године. Изградњом новог ресторана, капацитет је повећан са стотину на 300 места,
опремљено је и седам соба - уз уређење паркинга и рибњака пастрмке.
ПАКЕТИ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 25.4.2012, Страна : 17
ШИД - Републички комесаријат за избеглице обезбедио је 40 пакета хране од по 20
килограма, који ће бити подељени избеглицама у шидској општини.
На конкурс за добијање помоћи стигло је 57 пријава, а одговарајућа комисија је
направила избор. У Повереништву за избеглице у Шиду наводе да је досад у више
наврата подељен 171 пакет хране.
ПОМОЋ ДОНАТОРА НЕОПХОДНА
Преглед, Датум : 25.4.2012, Страна : 6
Шефови дипломатија региона за трајно решење питања избеглица
„Надамо се да ће бити прикупљено 500 милиона евра за финансирање регионалног
програма којим би кров над главом у наредних пет година добило 27.000
избегличких породица“, рекао председавајући Савета министара БиХ Вјекослав
Беванда
Сарајево
Министри спољних послова Србије, БиХ, Црне Горе и Хрватске истакли су јуче на
отварању међународне донаторске конференције за избеглице у Сарајеву, одлучност
региона да трајно реши питање избеглица и позвали донаторе из света да у томе
помогну.
Конференцију је отворио председавајући Савета министара БиХ Вјекослав Беванда,
који је на почетку скупа изразио наду да ће бити прикупљено 500 милиона евра за
финансирање регионалног програма којим би кров над главом у наредних пет година
добило 27.000 избегличких породица, односно 74.000 људи. Државе региона би, при
том, требало да обезбеде учешће додатних 83 милиона евра - од тога Србија 33
милиона. Из донаторског фонда, Србија би требало да добије највише - 335,2
милиона, Хрватска 119,7, БиХ 101 милион и Црна Гора 27,7 милиона евра.
Шеф српске дипломатије Вук Јеремић је подсетио да у Србији живи више од 600.000
регистрованих избеглица, међу којима више од 60 одсто оних који спадају у
најугроженију категорију. Србија, према подацима УНХЦР-а, међу првих пет земаља у
свету које имају дуготрајну ситуацију са избеглицама. „Са заједничким регионалним
програмом, на пример, наше радне групе ће морати да успоставе опште стандарде у
области размене података“, казао је Јеремић и додао да се тиме отвара пут ка резолуцији
о питањима имовине и пензија, „чиме ће се допринети ублажавању осећаја неповерења
међу погођеним заједницама“.
Шеф дипломатије земље домаћина донаторског скупа Златко Лагумџија, изразио је
рекао да је цео процес започет 2005, усвајање Сарајевске декларације, којом је
афирмисано право избеглица на достојанствен избор између одрживог повратка или
коначне интеграције у друштво у којем живе. Указујући да је „тешко говорити о правди
за избеглице“, Лагумџија је захвалио донаторима и поручио да очекује „снажну и
конкретну подршку за реализацију плана у наредних пет година“.
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Хрватска министарка спољних послова Весна Пусић истакла је да је први од три
разлога због којих је овај скуп толико важан - то што је „регион одлучио да узме у
своје руке тешко и комплексно питање и да га реши договором“.
„Други разлог је што је на различите начине кључно прикупити средства не да би се
постигла правда, већ осећај помака на нову степеницу са колико-толико чистом
ситуацијом у земљи. Треће је отварање могућности за нове односе и нови статус земаља
региона у будућности“, истакла је Пусић. Она је програм збрињавања назвала
корисним и добрим, утемељеним на томе да би у региону требало „завршити са
статусом привремености“ и омогућити избеглицама „живот изван стања
привремености“.
Црногорски министар спољних послова Милан Роћен је истакао да је конференција
„интегрални део процеса помирења и нових односа у региону“.
САКУПИЛИ 300 МИЛИОНА ЕВРА
Вечерње Новости, Датум : 25.4.2012, Страна : 5
ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ИЗБЕГЛИЦАМА У САРАЈЕВУ
НА донаторској конференцији у Сарајеву јуче је прикупљено око 300 милиона евра, што
је 60 одсто средстава потребних за стамбено збрињавање најугроженијих избеглица у
БиХ, Црној Гори, Хрватској и Србији. ЕУ и САД су, међутим, обећале да ће у наредних
пет година обезбедити остатак новца - још 200 милиона - потребан за регионални
програм којим би био обезбеђен кров над главом за 27.000 избегличких породица,
односно за 74.000 људи.
Конференцију је отворио председавајући Савета министара БиХ Вјекослав Беванда,
који је изнео процену да је за финасирање регионалног програма потребно 500 милиона
евра.Државе региона би требало да обезбеде учешће од додатних 83 милиона евра, а из
донаторског фонда, Србија би требало да добије највише - 335,2 милиона, Хрватска
119,7, БиХ 101 милион и Црна Гора 27,7 милиона евра.
Шеф српске дипломатије Вук Јеремић подсетио је да у Србији живи више од 600.000
регистрованих избеглица, од који је више од 60 одсто у категорији најугроженијих.
Европски комесар за проширење Штефан Филе оценио је да је донаторска конференција
у Сарајеву сигуран знак да је регион одлучио да остави прошлост иза себе и постане
добар европски сусед.
Јеремић је јуче председавајућем Председништва БиХ Бакиру Изетбеговићу представио
кандидатуру Србије за председавајућег ГС УН.
- Званично сам замолио господина Изетбеговића за подршку БиХ за глас Србији - рекао
је Јеремић.
ПОВРАТКОМ ИЗБЕГЛИХ ДО ПОМИРЕЊА
Политика, Датум : 25.4.2012, Страна : А4
Међународна донаторска конференција „Трајна решења за избегле и расељене”,
предвиђа стамбено збрињавање око 27.000 породица
Сарајево – Министар спољних послова Србије Вук Јеремић оценио је јуче у Сарајеву да
би решавање питања избеглих и расељених лица допринело процесу помирења и
окончању непријатељстава у региону, наглашавајући при томе да свима онима који су
били принуђени да напусте своје домове треба омогућити да се у њих достојанствено
врате.
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„Уверен сам да можемо да смогнемо храбрости да досегнемо једни друге како би ране
могле да зацеле, а регион напредује у миру и безбедности”, рекао је Јеремић на
отварању Међународне донаторске конференције о трајним решењима за избеглице и
интерно расељене особе у Сарајеву.
Он је, напомињући да је Србија рангирана међу пет земаља у свету које се дугорочно
суочавају са проблемима избегличке популације, изразио уверење да конференција
представља „почетак једне нове фазе” јер се, како је рекао, обезбеђивањем средстава за
изградњу домова за најугроженије ствара прилика за решавање и других, „једнако
важних питања”.
Сарајевска донаторска конференција, под називом „Трајно решење за избеглице и
расељена лица”, организована је са циљем да би се прикупила средства за реализацију
заједничког Програма повратка у четири партнерске земље – у БиХ, Србију, Црну Гору
и Хрватску. Програм предвиђа стамбено збрињавање око 27.000 породица, а за његово
спровођење потребно је обезбедити 583 милиона евра.
Из донаторског фонда Србија би требало да добије нешто више од 335 милиона евра,
БиХ и Хрватска по око стотинак милиона, а Црна Гора 27,7 милиона евра.
Председавајући Савета министара БиХ Вјекослав Беванда нагласио је да је заједнички
циљ програма, који је јуче представљен, „свеобухватан допринос” окончању питања
дуготрајне расељености обезбеђењем трајних и одрживих стамбених решења, уз пуно
поштовање права избеглих и расељених.
Он је истакао и значај онога што су у припреми, како програма, тако и конференције,
учиниле земље партнери и међународне организације – УНХЦР, Европска комисија,
ОЕБС, као и Влада САД.
Учесницима конференције обратили су се и министри спољних послова БиХ, Црне Горе
и Хрватске – Златко Лагумџија, Милан Роћен и Весна Пусић.
Лагумџија је изразио наду да ће питање избеглица и расељених лица бити решено
„праведно” и да ће ово поглавље бити затворено „на хуман начин”.
Роћен је оценио да је реализација пројекта „гаранција” да се ближи дан када избеглице
неће бити „особе без адресе на Балкану”, док је Пусићева нагласила да ће земље у
региону, решењем статуса најрањивијег дела популације, „рашчистити” са оставштином
из прошлости и окренути се будућности.
Заменик генералног директора за проширење Европске комисије Јост Корте у обраћању
присутнима рекао је, између осталог, да конференција показује „преданост” влада
четири земље да „коначно” буде решено питање избеглих и расељених које је, сматра
он, „резултат болне прошлости овог региона”.
На конференцији су, како је потврђено, учествовали представници Аустрије, Канаде,
Кипра, Чешке, Египта, Финске, Француске, Немачке, Велике Британије, Грчке,
Ватикана, Ирана, Ирске, Италије, Јапана, Луксембурга, Малезије, Норвешке,
Португалије, Саудијске Арабије, Словеније, Швајцарске, Турске и САД.
„Политика” незванично сазнаје да је на јучерашњој конференцији прикупљено 300
милиона евра.
ЗА БИЗНИС 2.000 ЕВРА
Правда – Србија, Датум : 25.4.2012, Страна : 2
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
НОВИ САД - Више од стотину избеглих особа из Хрватске и БиХ потписало је јуче
уговоре, према којима ће добити по 2.000 евра помоћи за почињање малог бизниса
или за заснивање пољопривредне производње на подручју Новог Сада.
Уговоре је уручио прослављени боксер Слободан Качар.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 25.4.2012, Страна : 10
САРАЈЕВО - На донаторској конференцији у Сарајеву јуче је прикупљено око 300
милиона евра, што је 60 одсто средстава потребних за стамбено збрињавање
најугроженијих избеглица у БиХ, Црној Гори, Хрватској и Србији.
Највећи износ је путем ИПА фондова обезбедила Европска унија - 230 милиона евра.
Учешће 83 милиона
- Европска унија и Сједињене Државе су, међутим, обећале да ће у наредних пет година
обезбедити остатак новца, још 200 милиона, потребних за регионални програм којим би
био обезбеђен „кров над главом" за 27.000 избегличких породица - саопштио је на
завршној конференцији за новинаре министар за људска права и избеглице БиХ Дамир
Љубић.
Влада САД издвојиће десет милиона долара у 2012. години - што је око 7.600.000 евра,
али најавила је да ће новац издвајати и наредних година.
По пет милиона евра издвојиће владе Италије, Норвешке, Немачке и Швајцарске,
Данска је издвојила 1,3 милиона, а Турска милион евра. Луксембург је помогао са
500.000 евра, док ће Кипар, Чешка и Румунија издвојити по 50.000 евра, а Мађарска
30.000. Државе региона - БиХ, Црна Гора, Хрватска и Србијаби, притом, требало да
обезбеде учешће од 83 милиона евра, од тога Србија 33 милиона.
Решење за 76.000 људи
Програмом, кад се реализује у потпуности, како се очекује у наредних пет година,
требало би да буде решено стамбено питање за укупно 74.000 људи у Србији, БиХ,
Хрватској и Црној Гори. Помоћ која ће бити пружена за стамбена решења укључује
осигурање станова и кућа кроз градњу, адаптацију, обнову или куповину, обезбеђивање
грађевинског материјала и смештај у установама социјалне помоћи.
Из донаторског фонда од укупно 583 милиона, Србија би требало да добије 335,2
милиона, Хрватска 119,7, БиХ 101 милион и Црна Гора 27,7 милиона евра. Србија би на
тај начин у наредних пет година трајно збринула 16.780 најугроженијих породица,
односно око 45.000 особа избеглих за време рата 19911995. из БиХ и Хрватске, и све
преостале избеглице које још живе у колективним центрима.
Антрфиле : Регионално помирење
Обраћајући се учесницима скупа, шеф српске дипломатије Вук Јеремић казао је да више
од 6о одсто избеглица из најугроженијих категорија живи у Србији и да је према
подацима УНХЦРа, Србија међу петземаља света са најдужом избегличком кризом.
- Сви који су избегли из својих домова, заслужују право на достојанствен повратак нагласио је јеремић и изразио очекивање да ће решавање избегличког питања подстаћи
процес помирења и допринети коначном циљу - окончању непријатељстава на Западном
Балкану.
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PRESS CLIPPING
Петак 27.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НИЧУ НОВИ ДОМОВИ
Вечерње Новости, Датум : 26.4.2012, Страна : 12
НА ДОНАТОРСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ПРИКУПЉЕНО
МИЛИОНА ЕВРА

300

За стамбено збрињавање Србији, због броја избеглица следује највише
ИЗБЕГЛИЦЕ из бивших југословенских република коначно су пред извесним, трајним
решавањем крова над главом. Донаторска конференција, одржана прекјуче у Сарајеву,
као ниједна акција пре - није улила толико наде. Прикупљено је, током само једног дана
300 милиона евра. Али, то није довољна сума за стамбено збрињавање 74.000 људе,
односно 27.000 породица. Толико је, укупно, у евиденцији комесаријата: Србије, БиХ,
Хрватске и Црне Горе.
За подршку Регионалном стамбеном програму, како је назван пројекат који ће напокон
скућити несрећне, у ратном вихору раскућене људе, потребно је скоро још толико - 583
милиона евра! Зато су се учесници Конференције сагласили да се разлика до потребне
суме надомести упоредо са градњом.
Србију, која има највећи број стамбено незбринутих избеглица - 16.780 породица - чека
велики посао. Да би све такве невољнике збринула, у Сарајеву је одлучено да јој се
одреди највећа сума од укупно потребних средстава. А то је - 335 милиона евра.
- Ова Конференција је круна нашег вишегодишњег регионалног процеса - каже за
"Новости" Владимир Цуцић, први човек Комесаријата за избеглице Србије. - Када
је, пре четири године у Женеви овај посао започет, а ми смо тада имали водећу
улогу, нико није веровао да ће бити и реализован.
На питање како ће се распоредити прикупљени новац, наш саговорник одговара:
- Сачекајмо да та средства стигну... А пре тога упутићемо писма општинама,
нашим комесаријатима и саветима у целој Србији да направе листу приоритета.
Треба да кажу јасно шта им је потребно: станови, куће, откуп сеоских
доманћиства, изградња домова тамо где избегли, можда, већ имају своје плацеве.
Црна Гора је на Донаторској конференцији у Сарајеву за трајно решавање питања
избеглица у наредних пет година представила програм решавања стамбеног питања за
6.063 људи, односно 1.177 породица. Министар рада и социјалног старања Суад
Наумовић каже да се ради о најрањивијим категоријама.
- Планира се изградња више од 900 станова и 60 монтажних кућа, као и обезбеђивање
грађевинског материјала за оне који имају своје плацеве. Такође, планирамо изградњу
старачког дома у Пљевљима - додаје Жељко Шофранац, директор Завода за збрињавање
избеглица. - Укупни трошкови пројекта процењују се на преко 27 милиона евра, којима
ће Црна Гора допринети са око четири милиона евра.
Од прикупљенних 300 милиона евра донација за трајно решавање стамбеног питања
избеглих и расељених у региону, БиХ ће припасти 51 милион. Од ове суме - 34 милиона
ће бити усмерена Републици Српској, потврђено је "Новостима" у Министарству за
избегле и расељене у РС, док ће остатак добити Федерација БиХ.
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Помоћник министра за избегле и расељене у РС, Драго Вулета, каже нам да је
Донаторска конференција одличан регионални потез, али да очекивања нису у
потпуности испуњена, јер није обезбеђена потребна сума.
- Нови дом у БиХ чека 5.400 избегличких и расељеничких породица - каже Вулета.
- Од овог новца планирамо да обезбедимо кров над главом за 3.000 повратничких
породица и 1.200 избеглих из Хрватске.
Антрфиле : ПРИОРИТЕТ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
У ЗБРИЊАВАЊУ избеглих и прогнаних, према Регионалном пројекту, за које је
прикупљен новац донатора, приоритет ће имати становници колективних центара.
У Србији их има још 44.
- То је прва и најугроженија категорија - каже за "Новости" Владимир Цуцић. Зато ће они и бити први чији ће домови бити започети, средствима прикупљеним
на донаторској конференцији. Али и без донатора, нама је расељавање
колективних центара примарни посао.
СТАНОВИ ОД 250 ДО 350 ЕВРА ПО КВАДРАТУ
Политика, Датум : 26.4.2012, Страна : А16
Ресавица – Државно предузеће „Ђула” из Ресавице код Деспотовца, после четврт
века ће у овом рударском насељу ове године изградити две стамбене зграде са око
40 станова, а цена квадратног метра биће 250 и 350 евра, јавља Танјуг.
„Једну зграду изградићемо у центру Ресавице, на локацији старе трафостанице и у њој
ће цена квадратног метра стана износити 250 евра, а другу ћемо градити у сарадњи са
општином Деспотовац и Комесеријатом за избеглице, по комерцијалном
ценовнику, и цена квадрата ће бити 350 евра”, изјавио је директор „Ђуле” Драган
Феликс.
Ови станови су потребни Ресавици, јер је исељавање престало, рудници солидно раде,
живот се поново враћа у ово место, изјавио је Феликс новинарима.
Овако јефтина градња је могућа, јер су се општина и месна заједнице одрекле
комуналних такси и другог што оптерећује и поскупљује станоградњу у Србији.
„Ђула” је познатија по угоститељству, а грађевинску делатност и трговину обавља од
пре седам година и има 120 запослених, напоменуо је Феликс и додао да је „Ђула”, 100
одсто државна фирма, везана за Рудник мрког угља „Рембас”.
НАКНАДЕ
Вечерње Новости, Датум : 26.4.2012, Страна : 4
ИСПЛАТА редовне и привремене новчане накнаде расељенима са подручја КиМ
почеће данас на шалтерима свих пошта у Србији, саопштила је Национална
служба за запошљавање.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 27.4.2012, Страна : 24
ПАРАЋИН - За развој локалних услуга и унапређење положаја избеглих и
расељених, параћинска општина добила је од Европске уније бесповратну помоћ
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од 73.000 евра. Предвиђено је ангажовање 14 избеглих и расељених са евиденције
НСЗ који ће пружати помоћ старима и немоћнима у селима.
Избегли су већ обучени за тај посао, а у току је одабир 80 корисника. Међу
ангажованима налазе се и тројица мушкараца, јер су планиране и услуге тежих
физичких послова. Локална самоуправа обезбеђује 10 одсто вредности пројекта.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ТРАЖЕ ПЕНЗИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 29.4.2012, Страна : 2
Срби из Хрватске
ОДБОР за Хрватску Удружења избеглих и прогнаних Срба одлучио је да се обрати
Парламентарној скупштини Савета Европе због дискриминаторских закона
којима им је, 17 година по окончању рата, и даље онемогућена исплата заосталих
пензија.
- Око 50.000 избеглица и прогнаника прима хрватске пензије, од тога око 40.000 у
Србији, изјавио је председник Удружења пензионера из Хрватске Јово Каблар.
- У зависности од тога када су, након рата, поднели захтев за исплату пензија, Срби
потражују заостале пензије за период од три до девет година у укупном износу од око
800 милиона евра, не рачунајући затезне камате.
ДОМОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Правда – Београд, Датум : 30.4.2012, Страна : 2
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ЈОШ 40 СТАНОВА
Породице које нису успеле на претходном конкурсу, као и све остале које су
смештене у преостала три колективна центра у Београду, имаће прилику да на
конкурсу за нових 40 станова, који је објављен у недељу, 29. априла, реше своје
стамбено питање и окончају избеглички стаж. Према речима председника Комисије
градоначелника за стамбена питања Зорана Костића, на локацији у Великом Мокром
Лугу између улица Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковић а и
Јовијанове, почиње изградња још две зграде са по двадесет стамбених јединица.
- Станови су површине од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере,
једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а
неколико станова у приземљу има приступе прилагођ ене особама са посебним
потребама - прецизирао је Костић. Према његовим речима, породице које су на
претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле услове али су остале
испод црте, за овај конкурс не морају поново да достављају документацију већ је
потребно да уз пријаву имају само доказе за оно што се у међувремену променило.
СТАНОВИ ОД 250 ДО 350 ЕВРА ПО КВАДРАТУ
Преглед, Датум : 30.4.2012, Страна : 11
Ресавица
Државно предузеће „Ђула“ из Ресавице код Деспотовца ће, после четврт века, у овом
рударском насељу ове године изградити две стамбене зграде са око 40 станова, а цена
квадратног метра биће 250 и 350 евра. „Једну зграду изградићемо у центру Ресавице, на
локацији старе трафо-станице и у њој ће цена квадратног метра стана износити 250
евра, а другу ћемо градити у сарадњи са општином Деспотовац и Комесаријатом за
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избеглице, по комерцијалном ценовнику, и цена квадрата ће бити 350 евра“, изјавио је
директор „Ђуле“ Драган Феликс. Ови станови су потребни Ресавици, јер је исељавање
престало, рудници солидно раде, живот се поново враћа у ово место, изјавио је
новинарима.
Овако јефтина градња је могућа, јер су се општина и месна заједнице одрекле
комуналних такси и другог, што оптерећује и поскупљује станоградњу у Србији.
„Ђула“ је познатија по угоститељству, а грађевинску делатност и трговину обавља од
пре седам година и има 120 запослених, напоменуо је Феликс и додао да је „Ђула“, који
је 100 одсто државна фирма, везан за Рудник мрког угља „Рембас“.
КОНКУРС ЗА ЈОШ 40 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНЕ
Политика, Датум : 30.4.2012, Страна : А27
Породице које нису успеле да дођу до крова над главом на претходном конкурсу за
доделу станова избеглим и интерно расељеним особама, као и сви они који су
смештени у преостала три колективна центра у Београду, моћи ће од данас да
конкуришу за нових 40 станова и реше стамбено питање. Две зграде са по 20 станова
биће саграђене у Великом Мокром Лугу, између улица Владимира Ћоровића,
Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
– Станови су површине од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере, једнособни,
двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама с посебним потребама – каже
Зоран Костић, председник градске Комисије за стамбена питања.
Породице које су на претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле
услове, напомиње Костић, али су остале испод црте, за овај конкурс не морају поново
да достављају документацију већ је потребно да уз пријаву имају само доказе за оно
што се у међувремену променило.
Недавно је уручено 20 кључева избеглим и расељеним лицима у Великом Мокром
Лугу, а први објекат за социјално становање у заштићеним условима саграђен је
средствима америчке владе, уз учешће града Београда, УНХЦР-а, и у сарадњи с
Фондацијом „Ана и Владе Дивац” и Комесаријатом за избеглице Републике
Србије.
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