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Предлог Закона о социјалном предузетништву регулише запошљавање најугроженијих 
 
У ЕУ постоји преко 260.000 социјалних предузећа. Задруге за сакупљање 
секундарних сировина могу у Србији да ангажују око 10.000 особа 
 
Београд, Добрила Солеша 
Општа економска криза показала је зубе највише на подручју раста незапослености и 
степена сиромаштва, а многе власти и стручњаци за тржиште рада у ЕУ развили су и 
применили концепт - социјалне економије.  
До 2010. године у ЕУ је било евидентирано преко 260.000 социјалних задруга, 
такозваних кооператива, које су директно запошљавале пет милиона људи. Поред 
великог егзистенцијалног значаја за њихове породице и превазилажења границе 
сиромаштва, ови облици пословања који нису у пуној мери конкурентни, имају велики 
значај на читаву заједницу, тако да користи има и око 150 милиона чланова и корисника 
многобројних услуга.  
Не само добра пракса и поучна искуства у ЕУ, већ и драматична економска и 
социјална слика у Србији подлога је израде предлога Закона о социјалном 
предузетништву, који ће се, како најављује иницијатор, Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС) наћи у Скупштини до краја фебруара.  
Према предлогу новог закона, помоћ при запошљавању пружила би се 
најугроженијима на тржишту рада, особама са инвалидититетом, избеглим и 
расељенима, те маргинализованим групама, на пример Ромима. Регулисаће се и 
статус старијих лица која не могу да нађу посао, а немају услове за пензију, као и онима 
који су остали без посла и безуспешно трагају за радном егзистенцијом, најављују 
предлагачи.  
Запошљавање ових категорија подразумева и мање порезе и доприносе, али и 
смањене порезе на додату вредност, а такође ће се регулисати и и оснивање посебних 
центара за припрему њиховог запошљавања. Посебно ће се одредити правила и услови за 
оснивање социјалних предузећа, задруга и удружења, која би требало да имају 
повластице у виду ослобађања од ПДВ-а, пореза и доприноса, како би била 
конкурентнија на тржишту, најављују у ПУПС-у. Миша Бабовић из Центра за развој 
социјалног предузетништва оцењује да највише шансе да заживи овај концепт 
постоји у области рециклаже. Процењује се да у Србији има шест до чак 10.000 
породица или чак 35.000 сакупљача у мрежи, од чега у Београду око 2.500 породица 
са 12.000 чланова. Ретки су примери легализовања њиховог рада, а по узору на 
сакупљачку задругу Сњифт, прву у главном граду, треба да се широм земље оснује још 
20 таквих центара.  
Кооперативе могу да се формирају у свим привредним областима, преради хране, 
занатству, продаји, социјалним, здравственим, хуманитарним услугама... Корпус 
угрожених на тржишту рада је огроман, према подацима Националне службе за 
запошљавање на евиденцији је око 737.000 незапослених, уз стопу незапослености од 
23,7 одсто и растући тренд.  
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Такође се рачуна на више од 500 хиљада социјалних случајева, те раст сиромаштва од 
којег болује сваки десети грађанин земља с приходом нижим од 8.500 динара. Из многих 
избегличких удружења поручују да је регулисање социјалних предузећа добродошла, али 
закаснела мера. 
 
 

КОНКУРС ЗА ПОМОЋ 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.2.2012, Страна : 18 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ У ШИДУ 
 
ШИД - Републички Комесаријат за избеглице издвојио је 3,2 милиона динара, а 
локална самоуправа у Шиду још додатних 160.000 динара за набавку грађевинског 
материјала за адаптацију и завршетак изградње стамбених објеката за избеглице у 
овој општини. 
Према речима Ивице Јовића (на слици), повереника за избеглице, идуће недеље биће 
усвојен правилник о условима и критеријумима за расподелу грађевинског материјала, 
после чега ће уследити конкурс. 
- Процењујемо да ће десетак избегличких породица да добије ову помоћ. С обзиром 
на то да се на конкурс увек пријави знатно више кандидата, општинска комисија ће 
процењивати на лицу места - наводи Јовић. 
 
 

ИЗ ОДЕЛА СЛАБО ВИДЕ МАНТИЛЕ 
Вечерње Новости, Датум : 1.2.2012, Страна : 3 

 
КАКО ЋЕ СИНДИКАЛНЕ ВОЂЕ ДА ШТИТЕ ПРАВА РАДНИКА ОД ДРЖАВЕ АКО И 
САМЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА ПОСТАНУ ВЛАСТ 
 
Представници запослених уверавају да неће пристајати на труле политичке компромисе 
 
АКО поједине синдикалне вође, привредници, борци за права избеглица, успеју да 
се домогну власти после наредних избора, наћи ће се у својеврсном ”сукобу 
интереса”. Од стране која преговара са функционерима Владе сами ће постати - 
држава. 
Како ће, на пример, радничке вође да бране права запослених ако и они заседну у 
кабинете и упадну у машину дневних политичких разрачунавања, трулих компромиса и 
трговине. 
Ранка Савић, из синдиката АСНС, у фебруару ће открити са којом странком ће потписати 
коалициони уговор. Али, тврди за ”Новости” да ни учешће у власти не би значило да 
одустају од заштите радника: 
- Са нашим програмом нећемо правити компромис јер ми остајемо синдикат независно 
од тога да ли ћемо партиципирати у власти или не. Уколико бих ја добила неку функцију, 
а не бих могла да остварим свој програм, за годину дана бих поднела оставку. 
Љубисав Орбовић, председник Већа Самосталног синдиката, истиче да је за њих 
најважнији програм, а да су функције и политичке амбиције потпуно у другом плану: 
- Уласком у парламент, синдикат би ојачао своју позицију јер бисмо вршили контролну 
функцију. Истовремено бисмо имали и снажнији преговарачки потенцијал за права 
радника. 
Парадокс, да синдикати излазе на изборну црту политичарима, данас није уобичајен у 
европским демократијама. Последњи велики синдикално-политички вођа је Лех Валенса 
који је ударио на власт у Пољској. Професор Владимир Гоати каже: 
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- Помало је фарса ово ново ангажовање ”плавих мантила” у страначким играма.Иако се у 
синдикатима хвале да имају стотине хиљада чланова и потенцијалних бирача, у ЦеСИД-у 
тврде да је та ”математика” смешна: 
- Ако имају више од 100.000 чланова и бирача, зашто сами не изађу на изборе. То су, 
наравно, којештарије. Истраживања јавног мњења уопште ”не виде” синдикате, а мањи 
рејтинг им је, на пример, од ”Двери” - објашњава нам Ђорђе Вуковић из ЦеСИД-а. 
За разлику од њих, Расим Љајић, министар за рад и запошљавање, каже нам да би баш 
његов ресор могао да наследи неко од синдикалних представника. 
Србија је само једном имала синдикалца у власти, и то када је АСНС имала свог 
министра у Влади др Зорана Ђинђића - Драгана Миловановића. 
 
Антрфиле : ТОМА СЕ ОДАЗВАО 
ИЗБЕГЛИЧКА удружења жестоко су критиковала одлуку Коалиције удружења 
избеглица и њиховог председника Миодрага Линту који је потписао споразум са 
СНС. Оптужили су га за политичку злоупотребу избеглица: 
- Нема ту никакве злоупотребе. Ова власт се оглушила о све наше иницијативе. Једино се 
СНС одазвао нашем позиву на разговор. Нама није циљ власт већ решавање проблема. 
 
 

ЛАЗАРЕВАЦ ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦЕ 
Политика, Датум : 1.2.2012, Страна : А19 

 
Изградња објекта за становањеу Лазаревцу, са 40 стамбених јединица за избеглице 
и интерно расељене особе, почеће ове године, најавио је Бранко Борић, председник 
лазаревачке општине. Вредност радова је око два милиона евра, а пројекат који 
спроводе локална самоуправа, републичка грађевинска дирекција и Комесаријат за 
избеглице финансира се из средстава Европске уније. 
- За спровођење замисли обезбеђена је сва потребна документација и инфраструктурно 
опремљена локација у Трећој месној заједници - рекао је Борић. 
Избеглице и интерно расељена лица чине десет одсто укупног становништва 
општине Лазаревац, а локална самоуправа је, према речима председника Бранка 
Борића, досад обезбедила око десет милиона динара за њихове потребе. Пре 
неколико дана у општинском здању потписан је споразум са 28 избеглих и интерно 
расељених лица о додели помоћи у вредности од 3,7 милиона динара. 
 
 

ВЕЛИКА ИЗДАЈА ХУМАНИТАРНОСТИ 
Данас, Датум : 2.2.2012, Страна : 8 

 
РЕАГОВАЊЕ 
Удружења избјеглица и прогнаника у Србији, Одбор за Хрватску, обраћа се 
јавности и свим избјеглицама и прогнаницима у Републици Србији. Прошле 
године, у 12. мјесецу, организован је покушај одласка у Хрватску председника 
Српског демократског форума и Коалиције избјегличких удружења господина 
Миодрага Линте, заједно са Томом Николићем и Александром Вучићем.  
Они су враћени са границе, јер је уочено да је ова „тројка“ кренула да обмањује 
народ у Хрватској. Симптоматична је потом изјава потпредседника СНС-а, господина 
Вучића у Куриру, од 6. јануара, да ће окупити различита удружења и организације, почев 
од радника и сељака, преко удружења избјегличких организација, до политичких 
странака, и тако створити неки широки народни фронт за освајање власти у Србији.  
Нашем удружењу чашу жучи је превршио чин од 11. јануара, када је господин 
Линта, председник СДФ-а и Коалиције избјеглица потписао споразум о приступању 
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Коалицији СНС-у. Наше Удружење избјеглица и прогнаника у Србији, а нарочито 
Одбор за Хрватску, изненађено је овим поступком и издајом хуманитарности 
избјегличких удружења. Такву Линтину политику ми не признајемо, јер је неморална, 
непоштена, незаконита, насилничка, и ван свих хуманитарних правила и закона. 
Колико је нама познато, Линта није добио одобрење Коалиције да у име чланица 
тако наступа и манипулише са избјеглицама, јер ово чини само због личних 
интереса, а избјеглице гура у још веће проблеме. Господин Линта се не бори да се још 
око 200.000 избјеглица врати на своја огњишта у Хрватску нити да се врати још око 
35.000 станарских права.  
Наше удружење у марту 2013. године навршава пуних 20 година постојања. У 
међувремену промењено је доста влада и владајућих партија, и промијенит ћемо их тко 
зна колико, али не можемо тврдити да се избјеглички проблеми нису рјешавали. Истина, 
за нас избјеглице је то мало и веома споро, али ти проблеми су веома сложени, јер је око 
три милиона људи помјерено са својих огњишта у току овога шовинистичко-
братоубилачког рата у бившој Југославији.  
А сјећамо се да се господин Вучић, за време Слободана Милошевића, никада није 
потрудио да се јавно изнесу избјеглички проблеми. Чак је једном нашем избјеглици, 
новинару Д. И., рекао: „Шта ви избјеглице тражите овдје, да сте се тамо борили, сад 
бисте имали велику Србију.“ Наравно то је радикалска политика, на чијем челу су били 
Томо Николић и Вучић. Господин Николић као потпредседник радикала и сада као 
председник СНС-а, никада се није у парламенту залагао да се стави макар једна тачка 
дневног реда „избјегличких проблема“. Николић на челу СНС-а није променио 
радикалску ћуд, него само име, јер његова идеја и освајање власти, а не помоћ народу и 
бржем решавању проблема избјеглица. 
Председнику СДФ-а и Коалицији избјеглица, господину Линти, очигледно није 
главни циљ рјешавање избјегличких проблема, него да се он лично преко грбаче 
угрожених избјеглица докопа положаја у СНС-у и у Србији.  
Одбор за Хрватску Удружења избјеглица и прогнаника у Србији, овим писмом 
обавештава државне и међународне институције, и целу јавност Србије, да Линта и 
коалиција не могу пред законом и јавности заступати наше удружење. Позивамо и све 
друге чланице да напусте коалицију, јер их Линта води у пропаст, отежава избјеглицама 
повратак у Хрватску, или интеграцију и опстанак у Србији.  
Томо Купрешаковић, потпредседник  
Удружења избјеглица и прогнаника у Србији  
и секретар Одбора за Хрватску  
 
 

ИЗБОРИ 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 2.2.2012, Страна : 17 

 
ГРАЧАНИЦА - Оценивши да предстојећи парламентарни и локални избори, према 
Уставу Републике Србије, треба да буду расписани и на територији КиМ, Горан Арсић, 
начелник косовског округа сматра да избори треба да се одрже у местима у којима 
живе Срби. У местима одакле су расељени, требало би да буду постављени 
координатори, сматра Арсић. 
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ОБРТАЛИ НОВАЦ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Правда – Србија, Датум : 4.2.2012, Страна : 3 
 
ЗРЕЊАНИН - Да је рециклажа прави и уносан посао, препознали су и одређени 
људи на позицијама града Зрењанина, који су путем програма за запош љавање 
избеглица и Покрајинског секретаријата за избеглице регистровали активно 
привредно друштво, еколош ку задругу „Зрењанинка“, преко које су прали новац. 
Афера се захуктала почетком прошле године, када се указала могућност да се са 
УНХЦР-ом и Покрајинским секретаријатом за избеглице у Зрењанину реализује 
пројекат којим би на пословима рециклаже и прикупљања пет-амбалаже требало 
да буде ангажовано 11 избеглица. Са радом се кренуло половином године, добијен је 
новац за плате до краја 2011. и опрема за рад. 
 - Упркос редовном месечном приливу од 214.500 динара, плате су касниле - тврде 
бивши радници. 
 
Партијски бизнис 
Клупко је почело да се одмотава када се испоставило да се међу оснивачима налазе 
Славко Родић, члан Градског већа и председник управног одбора задруге, затим 
Перо Кнежевић, директор зрењанинске филијале Националне службе за 
запошљавање, као и Бојан Љутић, директор „Бизнис инкубатора“, у чијим 
просторијама се налазе канцеларије. Оснивач је и бизнисмен Милан Зиројевић 
чији је син, 25-годишњак без дана радног искуства и са неадекватном школском 
спремом, именован за директора задруге. Ту је и Габријела Лоди, шеф сектора за 
санитарни надзор и супруга републич ког посланика. Заједничко им је то што су на 
добрим позицијама у ДС-у или су пребегли из Г17 плус, док су неки и даље тамо. 
 - Када сам видела да сам прва на списку међу оним који су добили по 108.000 динара за 
оснивање „Зрењанинке“, умало нисам пала у несвест - каже избеглица Даница Павић, 
отпуштена радница. 
 
Где бих сада била 
 - Да сам имала тај новац, не бих била овде где сам сад - каже Даница, која је уредно 
водила књиге о неправилностима у раду фирме. 
 - Приметила сам многе нелогич ности, почев од исплате плата радницима, преко 
набавке опреме, коришћења возила од стране директора и председника управног 
одбора у приватне сврхе, бонова за гориво, па све до субвенције зод зрењанинске 
филијале Националне службе за запошљавање која је у износу од 600.000 динара 
уплаћена на рачун фирме, а од тог новца је купљен ауто „опел зафира“, који нема везе 
са потребама прикупљања и рециклаже отпада, а ни са исплатом радника - тврди 
Павићева, која је највећ и део своје личне архиве већ предала полицији и суду. 
 
Антрфиле : Новац за раднике 
 
На питање на шта одлази износ од око 220.000 динара, директор Александар Зиројевић 
одговара да треба исплатити раднике и све остале трошкове. Признаје да је број 
запослених смањен због трошкова и због тога што све треба сами да финансирају, не 
помињући субвенције Националне службе за запошљавање.   
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СБ УН УСКОРО О КОСОВУ 
Данас, Датум : 4.2.2012, Страна : 3 

 
 
Њујорк, Београд - Савет безбедности УН разматраће 8. фебруара ситуацију на 
Косову која је, према оцени генералног секретара Бан Ки Муна, напета и умногоме 
утиче на дијалог Београда и Приштине и разговоре о европској перспективи 
региона.  
У извештају у који је агенција Бета имала увид, Бан Ки Мун је изразио задовољство због 
обнављања дијалога Београда и Приштине и постигнутих договора, али и забринутост 
због спорог напретка у повратку расељених и утврђивању судбине несталих.  
 
 

ШТА КАЖЕМО, МИ И УРАДИМО! 
Блиц, Датум : 4.2.2012, Страна : 3 

 
 “Кад нешто обећамо грађанима ми то и испунимо.” (ЈОВАН КРКОБАБИЋ, Вечерње  
новости, 27. јануар 2012) 
 
Пред парламентарне изборе 2008. лидер ПУПС-а је гарантовао бирачима повећање 
пензија за 50 одсто. То се ни после четири године није остварило. 
Обећавао је Кркобабић и да ће просечна пензија износити 70 одсто од просечне зараде, 
али су оне после достигнутих 66 одсто, почеле да падају. И прошле године је 
најављивао раст пензија од пет одсто, да би се, на крају, то свело на само 1,4 одсто. 
Нису примања најстаријих грађана једина област где је потпредседник Владе 
“омашио”. Његове најаве око затварања колективних избегличких центара нису се 
ни приближно оствариле, нити су решени конкретни проблеми људи који живе у 
тим центрима. 
Оцена: Неистина 
 

 
ЗАР ЈЕ БИЛО У СРБИЈИ ЛОГОРА ЗА ХРВАТЕ? 

Данас – Викенд, Датум : 4.2.2012, Страна : 2 
 
Србија и Хрватска: Затварање отворених питања 
 
Ружа Ћирковић 
Фусноте су врло често, у таквим осетљивим правним стварима са дебелом политичком 
конотацијом, важније од основне поруке, па су од најављеног хрватског повлачења 
тужбе против Србије за геноцид (поднета 2. јула 1999) и још бржег прихватања 
Београда да са својом противтужбом (поднетом 4. јануара 2010)учини исто, важнији 
услови - решавање отворених питања несталих лица, опљачкане имовине и 
процесуирања ратних злочина - које, по хрватској страни са којом се Београд слаже, 
треба испунити да до повлачења тужбе стварно и дође.  
Ова отворена питања, треба нагласити, доминирају и тужбом Хрватске и противтужбом 
Србије за геноцид. Две државе не само да се узајамно оптужују за неспремност на 
њихово затварање, него егзодус Срба из Хрватске једна другој уписују у геноцидне 
радње док већина стручњака за међународно право и тамо и овде упозорава и Загреб и 
Београд да Међународни суд правде у Хагу неће одлучивати ни о агресији, ни о ратној 
штети, ни опљачканим уметничким делима, него искључиво о геноциду јер је само о 
томе реч у Конвенцији о спречавању и кажњавању злочина геноцида из 1948. године, 
коју су обе потписале. Да ће дакле обе државе ма каква да буде одлука суда та отворена 
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питања морати да затварају на неком другом месту. И да највероватније обе државе 
само залуд бацају милионе евра на адвокате, с обзиром на свеже пресуде у предметима 
Босна и Херцеговина и Руанда, а нарочито с обзиром на чињеницу да Хашки суд за 
бившу Југославију ниједно дело почињено на територији Хрватске у периоду од 1991. 
до 1995. године није оквалификовао као геноцид. Али, видећемо, не мисле сви тако, а 
нарочито не они или део оних чија је судбина баш главна потка и једној и другој тужби.  
Удруга правника Вуковар ‘91 одмах је саопштила да јој је све напред наведено познато, 
али да се повлачењу тужбе ипак противи јер придаје значај и самом изношењу 
чињеница пред Међународним судом правде у Хагу. А да би свој став и конкретизовала, 
удруга подсећа јавност да је још маја 2008. године предала „кривичну пријаву за пет 
логора на територији Србије и да у Србији још ни против кога није покренут никакав 
казнени поступак“.  
Своје противљење саопштењима су исказала и удружења избеглица из Хрватске у 
Србији. Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске верује да би 
Међународни суд правде у Хагу донео правичнију пресуду од оне која би била 
постигнута преговорима Србије и Хрватске, а и ако би се преговорима постигла нека 
решења није јасно ко би њихово спровођење гарантовао. А Коалиција удружења 
избеглица верује да би повлачење тужби резултирало лажним помирењем и гурањем 
проблема под тепих и подсећа на ратификовани Споразум о сукцесији и Анекс Г, којим 
је требало да буде гарантован повраћај власничких и станарских права избеглицама, а 
чије спровођење нико не обезбеђује.  
Занимљиво да одушевљење и не баш тако новом идејом о узајамном повлачењу тужби 
није поделио ни загребачки политиколог Жарко Пуховски: „Насупрот овим популарним 
причањима, моје је увјерење да за односе није нужно боље ако се повуче тужба. То је 
само једно веома површно националистичко интерпретирање односа, за односе је добро 
једно и само једно, а то је да се рашчисте ствари због којих се још увијек у пораћу живи 
дјелом у ратним увјетима, а то онда значи да се изађе на крај са судбином несталих, да 
се изврши попис онога што је уништено у рату или што је опљачкано с једне и с друге 
стране и да се симоличке гесте око годишњице акције Олуја на неки начин примире“.  
 
НИЈЕ ИДИЛА, АЛИ ЈЕ БОНАЦА 
„Да ли ће Хрватски рукометни савез тужити Србију међународним спортским 
организацијама“, питала је водитељка ХРТ-овог дневника у прошли понедељак 
хрватског селектора Голужу. „Не бих ја о томе, ја сам да бринем за резултате 
репрезентације“, рекао је Голужа пошто је нагласио да се 27. јануара у београдској 
„Арени“ није радило о помахниталим навијачким скупинама него да су, „видела се 
мржња у очима“, против хрватских рукометаша били сви. Ни седам дана касније, 
Голужа није престајао да мисли на Арену у коју су, гледано са јужних трибина, красиле 
заставе са натписима: Бањалука, Добој, Гламоч, Источна Славонија, Мркоњић Град, 
Подгорица Српска Спарта, Беране, Будва, а угурали су се и Крушевац и Блок 44, па је 
пред камерама исте ХРТ завапио да би „волио да смо их побједили више него медаљу“.  
Ко је у петак 27. јануара лично присуствовао рукометном мечу Србија - Хрватска мора 
му бити тешко да се из тог српско-хрватског времеплова врати у официјелну српско-
хрватску стварност. Нов крчаг о клину виси, али новоизабрани хрватски политички 
естаблишмент у доста је солидном пријатељству и сагласју са владајућим србијанским 
естаблишментом управо пред изборном провером. Нека су пријатељства лична и стара, 
идеолошка сродност једног дела обе коалиције исказује се кроз заједничко чланство у 
Социјалистичкој интернационали, док је проевропска готово искључивост нове 
хрватске министарке иностраних послова Весне Пусић сроднија Чедомиру Јовановићу. 
Госпођа Весна Пусић је у Београду рекла да нема мржње између Србије и Хрватске него 
су за инциденте на оној утакмици одговорни хулигани. Да, само пар хиљада њих, благо 
нама, као на концертима Томпсона усред Загреба.  
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Познати хрватски историчар др Никица Барић за Данас каже да „велики дио хрватске 
јавности, највећи дио јавности и сад сматра да је Србија водила један агресивни рат 
против Хрватске и од српске стране би се очекивала једна геста гдје би Србија јасно 
рекла да је тадашња политика Милошевића водила један агресивни рат, али тога чини 
ми се нема“. Ипак Барић је изричит да „ и ако се не повуку тужбе, односи, и поред сад 
ових инцидената са навијачима, нису идеални, нису јако пријатељски, али нема виза, 
путује се међусобно, постоје комуникације и на јавном плану и на културном плану, 
ипак се ту пуно направило у односу на те ратне године тако да каква год да буде одлука 
око тужби не треба је драматизовати него једним договором и коректношћу обе стране 
треба наставити развијати те односе“.  
 
МНОГО ЈАК ПРЕДМЕТ 
Што се тиче Тужилаштва за ратне злочине, у оперативном раду са Хрватском немамо 
проблема, каже за Данас Бруно Векарић, помоћник тужиоца. А што се тиче предмета на 
који се позива Удруга правника Вуковар ‘91, тај је предмет стигао у Тужилаштво. „Да 
вас не слажем, тај предмет има око 20 000 страна и они Србију терете за постојање 
логора. Ми то сад проучавамо и питање је шта ћемо ми наћи. Предмет је обиман и 
четири године рада није за ратне злочине предуго време. Посебно у овом случају где су 
сведоци у Хрватској. Ко нам треба дати асистенцију да бисмо дошли до релевантних 
података? Хрватска. А кад ми то пошаљемо путем међународне правне помоћи, чекамо 
по осам или десет месеци на одговор. У сваком случају ми радимо тај предмет и ако 
буде довољно ствари, ми ћемо га процесуирати“ 
Векарић сумња да у овом случају има и покушаја политичке манипулације јер је прва 
пријава о постојању ових логора хрватском тужилаштву поднета 2002. године, а отад до 
захуктавања процеса утужења за геноцид пред Међународним судом у Хагу, то 
тужилаштво није предузело ниједан акт. Него тек 2008, кад се Суд у Хагу прогласио 
надлежним за тужбу Хрватске. „Зашто нису 2002. узели изјаве сведока, сад би могли да 
нам их уступе, не бисмо морали сада поново да их саслушавамо. Политизације је доста 
и то је доста опасно“, сматра Векарић.  
 
НЕЋЕМО ДА ИРИТИРАМО ХРВАТЕ 
Комесар за избеглице у Србији Владимир Цуцић нема лепе речи за најгласнија 
избегличка удружења и, као хрватски министар за бранитеље, сматра да би неки 
људи изгубили смисао постојања кад би се ствари између Хрватске и Србије 
нормализовале и проблеми решили. Ипак, ни он не пориче да је Хрватска на све 
начине опструирала решавање избегличког питања и спровођење Анекса Г 
Уговора о сукцесији бивше Југославије, којим су гарантована приватна имовина и 
стечена права избеглима са стањем на дан 31. децембра 1990. године. Чак смо имали 
и низ министара иностраних послова који су говорили „немојмо да додатно иритирамо 
Хрвате“ и уверен је да би са стварањем услова за остварење тих права требало 
пожурити јер, кад Хрватска коначно буде у ЕУ, врата ће за то у доброј мери бити 
затворена.  
Мада је избеглички досије требало да буде затворен до 31. децембра 2006. године, 
Цуцић каже да је „очигледно било да су механизми уграђени у Сарајевску 
декларацију о том питању практично гарантовали да се она никад не спроведе“, па 
је процес затварања избегличког досијеа до 2008. године помало заборављен и од 
стране наших власти. Као што је пре пар месеци др Гашо Кнежевић, представник 
Србије у Комисији за сукцесију бивше СФРЈ, тврдио за Данас да Хрватска годину и по 
дана није реаговала на понуду Србије за постизање билатералног споразума о 
спровођењу Анекса Г, тако и Цуцић наводи да се хрватска делегација те 2008. 
године, кад је питање продуженог избегличког статуса поново покренуто, није 
појавила на састанку у Женеви „ни после петомесечног преговара о њему“. „Ви 
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имате став Ива Санадера у то време и две године пре тога да је питање станарских права 
завршено, да је питање повезивања стажа не постоји, да питање неисплаћених пензија 
не постоји, да је питање обнове имовине практично завршено. Он је децидно одбијао да 
о томе разговара, Хрватска је била у фази да крене да разговара са ЕУ о чувеном 
поглављу 23 и тада Хрватска има децидан став о томе и каже: нас то не интересује“, 
каже комесар Цуцић за Данас. После су на притисак Американаца, каже Цуцић, дошли 
на тај састанак, одржали говор, промарширали 15 минута и отишли. Комесар за 
избеглице тврди да је тада Србија упутила „нон папер“ на адресе 80 земаља и да јој 
је 60 оговорило позитивно, па много наде полаже у Донаторску конференцију за 
избеглице која ће бити одржана у Сарајеву 26. априла и на којој је планиран 
донаторски фонд од 300 милиона евра за Србију. 
 

 
НАТО ОДЛУЧУЈЕ О СРПСКИМ СВЕТИЊАМА 

Правда, Датум : 4.2.2012, Страна : 6 
 
ЕПИСКОП РАШКО-ПРИЗРЕНСКИ И КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ ТЕОДОСИЈЕ 
 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Епископ рашко-призренски Теодосије у интервјуу за 
„Правду“ тврди да се Епархија после рашчињавања епископа Артемија консолидовала, 
али и да Српској православној цркви предстоји тешка борба за очување светиња на 
Косову и Метохији. 
Имали сте сусрет са командантом Кфора, а најавили сте да ћете разговарати о заштити 
наших светиња. Да ли сте од њега чули речи охрабрења? 
 - Сусрео сам се са командантом Кфора, генералом Ерхардом Древсом, и отворено смо 
разговарали о будућности заштите манастира Девич. Генерал је веома свестан 
озбиљности овог проблема и од њега самог не зависи колико ће Кфор обезбеђивати ову 
и преостале две светиње, Пећку патријаршију и Високе Дечане, јер о томе одлучује 
Секретаријат НАТО савеза. Аргументовано сам покушао да докажем да још нису 
сазрели услови да се Кфор повуче и да ће се последице тог чина веома лоше одразити, 
не само на овај манастир, него и на цео наш народ на Косову и Метохији. Договорено је 
да наставимо даље разговоре и да Кфор неће предузимати једностране мере. 
 
Како је прошао сусрет са представницима исламске и римокатоличке вероисповести? 
 - Ово је већ трећа година како се редовно састајемо са највиш им представницима 
Исламске заједнице и Римокатоличке цркве на Косову и Метохији, уз подршку 
команданта Кфора. Епархија рашко-призренска учествује у овом дијалогу још од 1998, а 
2006. је у Пећкој патријаршији одржана прва међурелигијска конференција, са које је 
упућен апел за мир и међусобно поштовање свих људи, без обзира на верску или 
националну припадност.  
Политички проблеми на Косову и Метохији нису суштински везани за питања вере и 
веома је важно да се политич ке конфронтације не преносе на простор религије. Могу да 
кажем да смо успоставили веома коректне односе. 
 
Каква је тренутно ситуација у Епархији, имајући у виду да сте уложили велики напор у 
нормализацију духовне ситуације после рашчињавања дотадашњег епископа Артемија ? 
 - Богу сам благодаран да је прва година мог епископовања прошла мирно и 
благословено. И поред веома тешке финансијске ситуације коју сам затекао, могу да 
кажем да се Епархија са успехом консолидовала. У свим нашим манастирима и 
парохијама редовно се врше богослужења и покушаји следбеника бившег епископа нису 
наишли на подрш ку народа који, хвала Богу, зна шта је Црква. Сви они су остали верни 
нашем предању, оличеном у сабору епископа око нашег патријарха.  
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Жалосно је да је један број монаха напустио своје манастире, али, искрено да кажем, 
они који су отишли својим понашањем и антицрквеним активностима само су 
отежавали живот Цркве. 
 
Какво је ваше мишљење о референдуму на Косову? 
- Пошто је Косово и Метохија саставни део Републике Србије, све политичке 
активности Срба и српских институција на Косову и Метохији треба да буду 
координисане са Владом Србије и у складу са Уставом наше државе. Постојећ е 
несугласице и неразумевања треба решавати дијалогом, у духу поверења и сагледавања 
интереса свих Срба. 
 
Шта се тренутно у Епархији обнавља и да ли се у обновљеним храмовима одвија 
богослужбени живот? 
 - Коначни циљ обнове наших порушених светиња јесте њихово стављање у литургијску 
функцију. Хвала Богу, обновом једног броја храмова створени су услови да поново 
заживе православне хришћанске заједнице у Приштини, Истоку, Призрену, Ђаковици, а 
ускоро ће бити активирана и парохија у Пећи. На појединим локацијама обновљени 
објекти нису у сталној употреби, јер на том простору више не живи наше становништво 
(Подујево и Вучитрн), али наша намера јесте да, с времена на време, окупљамо верни 
народ који је у избеглиштву и да молитвено обележимо нашу заједницу и у тим 
храмовима. 
 
Технички дијалог Београда и Приштине свакако ће отворити питање српске духовне и 
културне баштине. Можете ли да нам кажете нешто о томе? 
 - Питање дугорочне заштите наших светиња на КиМ веома је значајно питање и њему 
је на преговорима у Бечу 2007. и 2008. године посвећена посебна пажња.  
Као резултат тих разговора произашао је такозвани Анекс 5, коме су дефинисане веома 
важне мере заштите и специјалне заштићене зоне за наш најугроженије светиње. Будући 
да постоји намера да се овај механизам полако преточи у локалне косовске законе, при 
чему би неминовно дошло до губљења суштине коју ове мере заштите нуде. Постоји 
идеја да се о овом питању разговара у оквиру дијалога Београда и Приштине и да се 
изнађе начин како да се настави адекватна заштита српске баштине са чврстим 
дугорочним међународним гаранцијама и надгледањем. 
 
Упутили сте писмо генералном директору Унеска, коме сте изразили забринутост због 
предлога да се Пећка патријаршија, Богородица Љевишка, Грачаница и Високи Дечани 
прогласе „косовском баштином“. Шта су вам одговорили? 
 - Реч је о проблему који се појавио у Комитету Унеска за светску културну баштину. 
Према критеријумима Унеска за наше објекте на КиМ одговорна држава јесте Србија и 
српска служба заштите редовно спрем а извештаје о стању споменика Унеска. Поједине 
државе покушале су да утичу да се у званичним документима не помиње Србија, пошто 
је по њиховом мишљењу за извештавање о овим објектима Унеска одговорно Косово. 
Дакле, није реч о негирању идентитета наших светиња, већ о покушају да се као 
одговорна државна страна уведе Косово, што је политички проблем. 
 
Антрфиле : Помоћ државе 
 
Шта црква ради по питању повратка Срба на КиМ? 
- Нажалост, процес повратка на КиМ је процес који је сада јако успорен. Иако је један 
број наших избеглих Срба нашао свој нови живот на територији централне Србије и не 
намерава да се враћа на ове просторе, живимо у нади да ће бити више оних који ће се 
одлучити на повратак. Веома је важно створити услове за нормалан живот, школовање 
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деце, запослење и здравствену заштиту. У томе нам је потребна помоћ и наше државе, 
међународне заједнице, али и подршка локалних косовских институција. 
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
КОРИСТ   ОД БРИСЕЛА НА ЧЕКАЊУ 

Вечерње Новости, Датум : 5.2.2012, Страна : 10 
 
Према извештају канцеларије за европске интеграције, остварен је известан напредак у 
односима србије и европске уније 
 
НАЈВЕЋИ ПАРТНЕР 
ЕВРОПСКА унија је у претходних неколико година највећи инвеститор, донатор и 
трговински партнер наше земље. На пример, у Италију смо током 2010. године 
извезли робу у вредности од 844 милиона евра, а у Русију, Кину, Турску и САД заједно 
- 528 милиона евра. Од када су склопљени трговински споразуми са ЕУ, бележи се 
суфицит у размени са земљама Уније у области пољопривреде - каже директорка 
канцеларије за ЕУ. 
 
ДОНАЦИЈЕ 
ОКО 2,2 милијарде помоћи коју смо добили од ЕУ расподелили смо на бројне 
пројекте. Међу њима су три милиона евра за судство, 22 милиона за програм 
подршке општинама, десет за реформу хитне медицинске службе, 16 милиона за 
избеглице, око 2,5 милиона за борбу против корупције, у Жежељев мост уграђено је 
30 милиона евра... 
Тренутно учествујемо у седам програма помоћи ЕУ, а када добијемо статус кандидата 
можемо да конкуришемо за свих 26. Уколико добијемо зелено светло Брисела и 
постанемо члан ЕУ можемо да рачунамо на 1,4 милијарде евра. 
 
 

РАСЕЉЕНИМА НОВИ ДОМ 
Вечерње Новости, Датум : 7.2.2012, Страна : 5 

 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - До краја фебруара у Петровцу ће бити подељена четири 
пакета грађевинског материјала, као помоћ избеглим лицима у решавању 
стамбеног питања.  
Реч је о пакетима вредности од по 440.000 динара. Осим ове помоћи, у Петровцу 
планирају изградњу још једне стамбене зграде, треће по реду, са око 20 станова за 
смештај избеглих и расељених. 
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Петак 10.02.2012. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 
 

КРЕДИТИ ПОВРАТНИЦИМА 
Преглед, Датум : 9.2.2012, Страна : 2 

 
Председник војвођанске владе Бојан Пајтић састао се јуче у Загребу с 
представницима Тесла банке, основане како би се покренуо економски развој 
повратничких подручја. „Покрајинска влада је као оснивач и још увек званично 
важећи већински власник Тесла банке покренула ову институцију с намером да се 
омогући повратак Срба на подручје Хрватске и да се омогући останак српског 
народа на  подручјима на којима годинама живе“, рекао је Пајтић за Танјуг.  
Пајтић ће данас с представницима Тесла банке присуствовати потписивању уговора о 
кредитирању органске производње дрењина у Пољопривредној задрузи „Еко развој“ у 
селу Клинац код Петриње, а потом и са задругом Аграриа монт,  у селу Матијевићи код 
Двора, о кредитирању набавке кошница. Вредност кредита је 65.000 евра, наведено је у 
саопштењу. 
 
 

БРЖЕ ДО КУЋА 
Правда – Србија, Датум : 9.2.2012, Страна : 4 

 
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - До краја овог месеца у Петровцу ће избеглицама бити 
подељена четири пакета грађевинског материјала као помоћ у решавању стамбених 
проблема.  
Реч је о пакетима чија је појединач на вредност 440.000 динара, који ће се доделити 
за завршетак већ започетих стамбених објеката. Осим ове помоћ и, у Петровцу 
планирају изградњу још једне стамбене зграде, са око 20 станова, за смештај 
избеглих и интерно расељених. 
 
 

50.000 МЛАДИХ БЕЗ ШКОЛЕ 
Вечерње Новости, Датум : 9.2.2012, Страна : 5 

 
МАЛЕ ШАНСЕ ЗА ПОСАО ИМА ОГРОМАН БРОЈ НЕШКОЛОВАНИХ МЛАДИЋА И 
ДЕВОЈАКА  
 
Преко Фонда за запошљавање до заната и хлеба дошло скоро 3.000  
 
Најмање 50.000 младих у Србији нема завршену ни основну школу, па на бироу за 
запошљавање годинама чека прву прилику за радно место. А уз помоћ новооснованог 
Фонда за запошљавање младих, у последње две године ухлебљење је нашло скоро 
3.000 неквалификованих младића и девојака. 
- Канцеларија УН за развој, Уницеф, међународне организације рада и миграција, 
основале су посебан буџет за упошљавање младих, посебно рањивих група као што 
су Роми, избеглице, особе са инвалидитетом, повратници из реадмисије - објашњава 
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Наташа Ивановић, саветник за запошљавање у Фонду и додаје да је половину новца 
обезбедила српска, а половину шпанска влада. 
У различите програме, који се завршавају у мају, уложено је чак 3,9 милиона долара. А 
да они уопште и постоје, као и који су услови за пријављивање, незапосленима указују 
саветници НСЗ. 
- Циљ нам је да младима који имају низак степен квалификација, и самим тим их је веома 
тешко запослити, ипак пронађемо неки посао, јер се дешавало да на бироу проведу десет 
и више година - каже Ивановићева. 
У Фонду кажу да је њихов фокус омладина из пет српских округа - београдског, 
јужнобачког, пчињског, нишавског и поморавског - јер је у њима ситуација 
најалармантнија: 
- Највише младих прошло је кроз обуке у предузећима која се махом баве производњом. 
Уче се одређеним занатима у реалном радном окружењу и за све то време примају 
накнаду од 9.350 динара. А послодавац најбоље ученике задржи у сталном радном 
односу. До сада је кроз ове обуке прошло 1.865 младих, а сваки трећи је остао код свог 
”газде”. Девојке су се углавном одлучивале за оснивање агенција за чување деце, 
прославе рођендана. 
Осим обучавања, Фонд посредује и у запошљавању особа са инвалидитетом, па је тако 
посао, путем ове службе, нашло њих 168. А по угледу на НСЗ, Фонд подстиче и 
самозапошљавање. Зато свакоме ко жели да отпочне сопствени бизнис поклони 160.000 
динара. До сада је ту шансу искористило њих 180. 
 
Антрфиле : НАДОКНАДА 9.350 ДИНАРА ЗА ВРЕМЕ ОБУКЕ 
 
ФОНД за запошљавање је покренуо и пилот-пројекат у пет градова - Врању, Владичином 
Хану, Новом Саду, Бачком Петровцу и Бечеју - у којем је успоствљена сарадња између 
НСЗ и центара за социјални рад. Тако је најугроженијим становницима дата предност у 
одабиру за обуке. А за све то време су, уз накнаду од 9.350 динара, задржали и право на 
социјалну помоћ. До сада је ову шансу добило 214 најсиромашнијих неквалификованих 
грађана. 
 
 

ПОМОЋ НАСЕЉУ ВЕЛИКИ РИТ 
Преглед, Датум : 10.2.2012, Страна : 5 

 
Новосадски Радио 021 и омладинска организација Друштвени центар апеловали су јуче 
на суграђане да помогну становницима приградског нехигијенског насеља Велики рит, 
које је угрожено великом хладноћом. „Позивамо вас да, ако сте у могућности, 
донирате ћебад, јоргане, топлу одећу и обућу за наше суграђане из насеља Велики 
рит“, наводи се у саопштењу за јавност.  
Додаје се да у Великом риту има много породица које живе у екстремно лошим условима 
и испод границе људског достојанства, пошто је већина кућа трошна, без струје, воде и 
грејања, с картонским или пластичним крововима.  
У Великом риту живи око 3.000 Рома и Ашкалија, међу којима има и расељених са 
Косова. Донације се прикупљају на адреси Милетићева 45, у просторијама Радија 021, 
сваког дана од 7.00 до 21.00. Омладина Демократске странке јуче је саопштила да је 
организовала мобилне тимове за помоћ старим, болесним и немоћним лицима на 
територији Новог Сада док траје ванредна ситуација. Сви суграђани којима је потребна 
помоћ волонтера у смислу достављања лекова и хране могу се јавити на бројеве телефона 
021/423 371, а викендом на 069/662 826. 
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БРИНЕ ИХ ДРЖАВЉАНСТВО 

Вечерње Новости, Датум : 10.2.2012, Страна : 4 
 
ТИМ ИГМАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ СПРЕМА ПРЕПОРУКЕ 
 
ЕКСПЕРТСКИ тим Игманске иницијативе, који чине правници Црне Горе, БиХ, 
Хрватске и Србије, у марту ће објавити препоруке које би требало да убрзају 
решавање статусних и имовинских проблема грађана у државама насталим после 
распада бивше Југославије. 
Сарадница Центра за регионализам Александра Попов указала је да је прибављање 
документације један од кључних проблема да би скоро два милиона избеглих и 
расељених решило питање држављанства. А члан тима из Црне Горе Бранислав 
Радуловић оценио је да је најважније анализирати питање двојног држављанства: 
- Очекујемо елиминацију етничког принципа код добијања држављанства. 
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 
 

КО КОГА ВОЗА И ЗА ЧИЈЕ ПАРЕ 
Дневник, Датум : 11.2.2012, Страна : 13 

 
ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА „ЗРЕЊАНИНКА” ПОД ЛУПОМ ЈАВНОСТИ 
 
Еколошка задруга “Зрењанинка”, коју су основали УНХЦР, Покрајински фонд за 
избегла, прогнана и расељена лица и град Зрењанин, а која се бави сакупљањем и 
обрадом ПЕТ-амбалаже и запошљава искључиво избеглице, ових дана је под 
лупом јавности а управа, предвођена директором Александром Зиројевићем и 
председником Управног одбора Славком Родићем, нашла се на мети одређених 
оптужби за несавестан рад.  
Од првобитних 11, ова задруга, која је почела рад прошле године, данас упошљава 
седам радника, пошто је у међувремену један запослени напустио посао, а троје их је 
добило отказ. Мада је у почетку помпезно истицано да је дугорочни план да после 
одређеног периода, након што УНХЦР престане да финансира овај пројекат, задруга 
“Зрењанинка” настави да послује и постане самоодржива, али и да упосли више 
радника, данас се поставља питање колико ће још дуго радити. А шта је довело до тога 
да се свега неколико месеци од оснивања доведе у питање даља функционалност 
задруге, објаснили су у Удружењу за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
у Зрењанину и бивша административна радница у “Зрењанинки” Даница Павић, која је 
цео случај пријавила полицији за привредни криминал.   
Председник Управног одбора Удружења избеглица Марко Гвозденовић у 
саопштењу за јавност је подсетио на то да је, осим оснивачког капитала, УНХЦР 
финансирао и куповину возила за превоз ПЕТ амбалаже, пресу, 100 контејнера и 
плате свим запосленима до краја 2011. године. „Задруга је, уз то, добила и 
субвенцију од Националне службе за запошљавање у висини од 600.000 динара и за 
тај новац је купљен путнички аутомобил ’опел зафира’ који у приватне сврхе 
користи директор Зиројевић„. 
Доскорашња административна радница у задрузи Даница Павић, која је отказ добила 
након што је, како тврди, указала на несавесно пословање, оптужила је руководство да 
је “Зрењанинку” довело до границе ликвидности, иако постоје економски показатељи 
који указују да би овај посао требало да буде исплатив.  
Она је напоменула да се добијене паре ненаменски троше.  
– Директор задруге је новац који је дат за пословање задруге потрошио за куповину 
путничког возила, за шта није имао ни одлуку Управног одбора, а користи га за личне 
потребе. Радници који су указали на стање у задрузи добили су отказе и тиме се ствара 
страх да остали не смеју ништа да предузимају да би “Зрењанинка” могла кренути у 
квалитетно пословање – тврди Даница Павић. 
 
Антрфиле : Управа демантује  
 
Како сазнајемо, Полицијска управа у Зрењанину обавља предистражне радње поводом 
пријаве коју је Даница Павић поднела против одговорних у Еколошкој задрузи 
“Зрењанинка”, а до сада су саслушани и неки радници. Да ли су тврдње о несавесном 
пословању руководећих људи тачне или не, требало би ускоро да се утврди. До тада, 
Славко Родић је одбацио оптужбе и рекао да су у питању све саме лажи. Такође је 
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најавио да ће тужити Даницу Павић због клевете. Директор Зиројевић је казао 
новинарима да је огорчен због оваквих оптужби у јавности. 
– Задруга послује сасвим успешно. Нисмо на буџету града и сами се финансирамо из 
својих пара како умемо. Пре два месеца код нас је била Инспекција рада која је 
прегледала сву документацију и није нашла апсолутно никакву замерку. Добили смо, 
такође, финансијски извештај за досадашњи рад. Он ће се наћи на Управном одбору, 
прегледаће га и Надзорни одбор, и уколико било ко има неку сумњу, у сваком тренутку 
може проверити наше пословање – одговорио је Зиројевић.  
 
 

ПОМОЋ ДЕЦИ И ИЗБЕГЛИЦАМА 
Правда, Датум : 11.2.2012, Страна : 12 

 
ОТВОРЕН САЈАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
БЕОГРАД - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић отворио је у 
Београду први Сајам социјалне заштите, на коме учествује више од 130 излагача 
који посетиоцима показују шта све систем социјалне заштите обезбеђује корисницима. 
Љајић је, отварајући Сајам, рекао да је за очување система социјалне заштите важан 
партнерски однос, односно сарадња са невладиним организацијама, локалним 
самоуправама и свима онима који могу да допринесу уређењу тог система. Шеф 
Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер казао је да социјална инклузија у време кризе 
преузима своје право значење и да се мора показати посвећеност у помагању онима 
којима је то неопходно. 
 - Морамо да видимо који су наши приоритети, а то су пре свега деца и морамо 
понудити решења која су за њих најбоља - казао је Дежер, указујући на чињеницу да је 
остварен помак у броју хранитељских породица у Србији. Према његовим речима, 
приоритет би, поред помоћи деци, требало да буду особе са сметњама у развоју, 
али и избеглице, односно интерно расељена лица. 
 
 

ЋАР ПРЕКО ЛЕЂА СИРОМАХА 
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 11.2.2012, Страна : 17 

 
ПОСЛОВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ЗАДРУГЕ УНХЦР У ЗРЕЊАНИНУ ПОД ЛУПОМ  
 
Полиција саслушава раднике, „чешља“ рачуне. Ко је критиковао - остао без посла 
 
ЗРЕЊАНИН - Озбиљна сумња надвила се над пројектом еколошке задруге 
„Зрењанинка“, која у граду на Бегеју запошљава десетак радника и бави се сакупљањем 
секундарних сировина. Реч је о пројекту Високог комесаријата за избеглице УНХЦР и 
Покрајинског фонда за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним особама. 
Како „Новости“ сазнају, полиција обавља предистражне радње о пословању задруге, а 
саслушани су и неки радници. Градоначелник др Милета Михајлов дао је налог 
буџетском ревизору града да прочешља рачуне „Зрењанинке“. Једино овдашње 
Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним особама саопштава да није 
знало за пројекат и позива актуелну власт да престане да се богати преко леђа 
невољника који су морали да напусте своје домове. 
Сумње у рад задруге прва је изнела Даница Павић, избеглица из Хрватске, настањена у 
Зрењанину, која је доскора била у задрузи административни радник.  
О својим открићима о ненаменском трошењу пара у „Зрењанинки“ и недомаћинском 
понашању руководилаца обавестила је челнике градске управе и полицију. Није 
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прошло много времена, а проглашена је за технолошки вишак! Са још двоје радника 
који су били критични према задрузи. 
- УНХЦР је дао оснивачки улог за старт задруге, транспортно возило са сакупање ПЕТ 
амбалаже и плату за раднике за годину дана. Председник УО Славко Родић и директор 
Александар Зиројевић требало је својим радом да обезбеде да задруга заживи и 
самостално доноси профит. Али, све је изостало због лоших пословних одлука - истиче 
Даница Павић. 
Није ни знала да је прва на списку оснивача „Зрењанинке“ - са улогом од 108.900 
динара! Толики новац, наводно, обезбедило је још девет суоснивача, а ради се, у 
ствари, о износу од 1.089.000 динара, који је за регистрацију задруге уплатио УНХЦР! 
Занимљиво је да је пројекат, у име Зрењанина, летос потписао заменик градоначелника 
Горан Каурић (ДС). Поставља се питање - да ли је то партијски или пројекат УНХЦР, 
јер су међу оснивачима углавном истакнути чланови и функционери ДС!? 
А, реч је о Каурићевом најближем сараднику Славку Родићу (иначе члану Градског 
већа), Габријели Лоди, шефу санитарне инспекције и супрузи републичког посланика 
ДС др Габора Лодија, затим Перу Кнежевићу, директору зрењанинске филијале НСЗ, 
Бојану Љутићу, директору Пословног инкубатора Зрењанин, предузетнику Милану 
Зиројевићу, председнику МО ДС Клек, чији је син Александар (24), без радног 
искуства и одговарајуће квалификације именован за директора задруге... 
- Без одлуке Управног одбора, новац (600.000 динара) добијен од НСЗ потрошен је 
ненаменски - за куповину аутомобила „опел зафира“, који углавном у приватне сврхе 
користи директор - тврди Даница Павић, а Удружење за помоћ избеглицама износи да 
није знало за пројекат, као ни за то како су бирани оснивачи задруге и по ком 
критеријуму запошљавани радници. 
„Прозвани“ Родић одлучно одбацује оптужбе и тврди да су то „све саме лажи“. Такође, 
најављује да ће тужити Даницу Павић због клевете. Огорчен је и млађани директор 
Зиројевић, који је изјавио да задруга послује сасвим успешно. Није на буџету града, 
финансира се из својих средстава - како уме. 
- Пре два месеца посетила нас је инспекција рада и није имала никакву замерку. Добили 
смо финансијски извештај који ће се наћи на управном и надзорном одбору. Ко има 
неку сумњу, може да провери наше пословање - поручио је Зиројевић. 
На писани захтев „Новости“ није стигао одговор из УНХЦР о праћењу пројекта еко-
задруге у Зрењанину. 
 
Антрфиле : ГДЕ ЈЕ 100 КОНТЕЈНЕРА 
НЕДОМАЋИНСКИМ активностима, руководиоци су довели задругу до границе 
ликвидности. Иако постоје економски показатељи да би посао задруге могао да 
буде исплатив, с обзиром на цену ПЕТ пластике и количине које могу да се сакупе 
у Зрењанину - каже Даница Павић, а тренутно је непозната судбина 100 
контејнера, које је задруга лане поставила по граду. 
 
 

ТВРДЕ - НЕМА ПАРА! 
Вечерње Новости, Датум : 13.2.2012, Страна : 31 

 
ЛОКАЛНА ВЛАСТ НЕ ПОМАЖЕ РАД НАРОДНЕ КУХИЊЕ 
 
БУЈАНОВАЦ - Према тврдњама Братислава Лазаревића, секретара општинске 
организације Црвеног крста у Бујановцу, локална власт у овој општини једина је 
у Србији која не помаже рад Народне кухиње, која дневно припреми и подели 
1.290 оброка за најсиромашније. 



4 
 

Глад не пита да ли си Србин, Албанац или Ром, ми годинама покушавамо да челницима 
општине укажемо на проблем и да добијемо неку врсту помоћи, али наши апели нису 
уродили плодом, тако да смо принуђени да се сналазимо. Без обзира на све то и даље 
успевамо да припремимо оброке за најсиромашније становнике наше општине - тврди 
Лазаревић. 
У општини Бујановац кратко нам је речено да у буџету нема обезбеђених пара и да 
општина није дужна да финансира рад народне кухиње, већ држава. Уосталом 
општински челници су проценили да пекара која ради при Црвеном крсту може да 
финансира припремање оброка за најсиромашније. 
Храна се за најсиромашније сваког дана дистрибуира на четири пункта у Новом 
насељу, Црвеном крсту, селу Трновац и избегличком кампу "Салваторе". 
 
 

ХРВАТСКА УЦЕЊУЈЕ СРБИЈУ 
Правда, Датум : 13.2.2012, Страна : 2 

 
БЕОГРАД / ЗАГРЕБ - Да би дошло до повлачења тужби за геноцид између Србије и 
Хрватске, Београд мора да уступи 17.800 хектара територија Србије Хрватској. 
Саговорници „Правде“ кажу да је чланство Хрватске готова ствар и да Србија више 
нема начина да одговори на уцене које ће наш западни сусед постављати Србији на 
њеном европском путу. 
Наиме, вансудско решење са Хрватском могуће је уколико Србија, осим дела своје 
територије, о чему је „Правда“ већ писала, реши спорна питања са Загребом, 
попут питања несталих особа, да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију, 
као и решење имовинских питања између две земље. 
 
Индивидуална одговорност 
Загреб и даље тражи да границе буду утврђене на основу катастра, док Београд захтева 
разграничење на средини пловног пута Дунава. Тибор Варади, правни заступник 
Србије у спору са Хрватском, сматра да би вансудско решење, пре усмене расправе у 
спору између Србије и Хрватске пред Међународним судом правде, било оптимално 
решење и да је кроз утврђивање индивидуалне одговорности требало избећи спор који 
би две државе вратио у атмосферу осамдесетих година. 
Поравнање је у начелу могућ е у току, па и после усмене расправе - рекао је Варади. Он 
је подсетио да је спор између двеју држава ограничен на дело геноцида, као и да Хашки 
трибунал није никог осудио, па ни оптужио за дело геноцида на подручју Хрватске. 
Драган Петровић, виши научни сарадник Института за међународну политику и 
привреду у Београду, истакао је да је српска власт својим односом према Хрватској 
угрозила европску перспективу, јер је, како каже, на леђа Србије ставила још један 
терет. 
Сада Србија нема начина да одговори на уцене из Загреба, које ће ометати 
приближавање Србије ЕУ. Имали смо прилику док су Хрвати били у обавези да пре 
уласка у ЕУ са свим суседима реше проблеме - рекао је Петровић. Он је додао да уз 
границу на Дунаву, разгранич ење треба да иде средином реке, а не по катастру. 
Осим питања границе, ту су и питања несталих и државне имовине. Није искључено да 
из Загреба затраже да Београд каже да је рат у Хрватској био агресија Србије - наводи 
Петровић. Према његовим речима, Хрватска ће, слично Словенији по питању 
Пиранског залива, моћи да уцењује Србију, јер држава која је већ чланица врло лако 
може да уцењује свог суседа који жели да уђе у ЕУ. 
 
Сложени односи 
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Милорад Пуповац, посланик у хрватском Сабору и председник Српског националног 
вијећа у Хрватско, не очекује да ће се Хрватска понаш ати као Словенија када се Србија 
приближи чланству у ЕУ. 
Односи Србије и Хрватске много су сложенији него словенач ко-хрватски односи. Нема 
никаквих назнака да се питање кандидатуре Србије повезује са питањем граница. 
Словеначко-хрватско искуство са границама је врло негативно за ЕУ. То искуство је 
непожељно, ЕУ га не жели и нема никаквих индиција овог тренутка да би се то могло 
догодити - рекао је Пуповац, који је потпредседник Самосталне демократске српске 
странке, која учествује у власти. На питање да ли из Загреба поступају поштено када 
захтевају да граница остане онаква како је зацртана у катастру, Пуповац каже да је 
упознат са изјавама појединаца које су биле различите, али да од тога није било ништа. 
 
Антрфиле : Шта тражи Хрватска 
 
  17.800 хектара територије Србије 
  Одмаралишта у Србији 
  Да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију 
  Објекте компаније „Ина“ 
 
Шта тражи Србија 
 
   Повратак избеглица 
  Повраћај имовине 
  Решење питања несталих 
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НОВИ НАПАД НА МЕШТАНЕ 

Правда, Датум : 14.2.2012, Страна : 8 
 
ПРОБЛЕМАТИЧНИ МИГРАНТИ 
 
ЛОЗНИЦА - Удружење грађана „За Бању Ковиљачу“ најавило је радикалније 
протесте уколико не уследи скоро решавање проблема миграната у том 
здравствено-туристичком центру Србије.  
Повод за обраћање Удружења је физички напад на Горана Полића (42), који се догодио 
у недељу у Карађорђевој улици у Бањи Ковиљачи, рекао је председник Удружења 
Владимир Вуловић и навео да се ради о четворици нападача, за које се тврди да су 
азиланти, а као могући разлог изненадног напада наводи се пљачка. Према договору са 
Владом Србије, МУП-ом и Комесаријатом за избеглице, 1. фебруар требало је да 
буде рок за измештање свих тражилаца азила из Бање Ковиљаче.  
 
 

САКУПЉАЈУ АМБАЛАЖУ И ПРОБЛЕМЕ 
Политика, Датум : 14.2.2012, Страна : А14 

 
Из Програмске секције представништва УНХЦР у Србији ипак поручују да је пројекат 
оснивања задруге „Зрењанинка” успешно реализован и да је сада на задругарима да се 
осамостале и наставе рад као привредно друштво 
 
Зрењанин – Задруга „Зрењанинка“ је основана да би се бавила сакупљањем пет 
амбалаже, односно флаша од пластике, које су преплавиле нашу околину. 
Замишљено је да се ту запосле избеглице, а идеју и почетни капитал дала је 
међународна организација за избеглице УНХЦР. Све је кренуло на најбољи начин, 
а онда су се појавиле сумње да се директор задруге и председник њеног управног 
одбора баве проблематичним радњама. 
Поред УНХЦР, у оснивање су се као материјална подршка укључили и Покрајински 
фонд за избегла, прогнана и расељена лица и град Зрењанин, а задруга је запослила 
искључиво избегла и расељена лица. Испочетка је једанаест младих избеглица 
сакупљало пластичну амбалажу, затим је, користећи пресе, паковало и 
испоручивало на тржиште на коме постоји интерес за ову робу и цена која 
омогућује рентабилно и самостално пословање.  
После неколико месеци рада појавиле су се приче да челници задруге директор 
Александар Зиројевић и председник управног одбора Славко Родић ненаменски 
троше новац, без одговарајућих одлука и пратеће документације. На такав начин 
они су, тврди се, купили и службени аутомобил, за фирму са десетак радника, који 
користе у само њима познате сврхе. Пропусте у раду прва је приметила службеница 
Даница Павић и најпре упозорила директора.  
– Пошто није реаговао ни председник управног одбора, што има посебну тежину јер је 
он функционер у градској управи, ја сам то пријавила градским челницима. Резултат је 
био да сам након неког времена добила отказ. Родић је то и најавио кад ме је срео у 
градској кући – каже Даница Павић.  
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На тражење коментара, Славко Родић је рекао да су у питању све саме лажи и да ће 
Даницу тужити суду. Нико други од управе задруге, чланови управног одбора, ни 
директор, ни председник Скупштине, није хтео да каже ниједну реч о дешавањима у 
„Зрењанинки“. Једино што се чуло јесте то да ће ускоро уследити званично саопштење. 
Огласило се и овдашње Удружење избеглица и оградило се од дешавања у задрузи, 
с нагласком да оно ни у чему није учествовало, те да се с њима није разговарало ни 
о руководећем кадру ни о запошљавању. Избегличко удружење пита ко је и како 
изабрао управни одбор задруге, а реч је о припадницима ДС и Г17 плус, који се 
налазе на виђенијим функцијама, па и у градској управи.  
Из Програмске секције представништва УНХЦР у Србији ипак поручују да је пројекат 
оснивања задруге успешно реализован и да је сада на задругарима да се осамостале и 
наставе рад као привредно друштво. У Фонду за пружање помоћи избеглицама мисле 
да, ако има проблема, надлежни треба све да провере и утврде истину.  
– Сарадња са локалном самоуправом на пројекту чији је првенствени циљ да запосли 
избегла и расељена лица у Зрењанину је била одлична. Наш посао је окончан крајем 
прошле године, али још имамо контакте с локалном управом и она је недавно платила 
кирију за пословни простор, а охрабрује што задруга редовно откупљује пет амбалажу – 
рекао је директор Фонда новинарима. 
 
 

МЕШТАНИНА НАПАЛА ЧЕТИРИ АЗИЛАНТА 
Пресс, Датум : 14.2.2012, Страна : 17 

 
Напето Нови инцидент са странцима у Бањи Ковиљачи 
 
БАЊА КОВИЉАЧА - Горан Полић (43) из Бање Ковиљаче тврди за Пресс да су га у 
недељу увече напала четворица азиланата у близини његове куће. Он каже да на 
срећу није повређен, али да је то још један у низу инцидената са страним 
држављанима који су преплавили Бању Ковиљачу. 
Горан Полић прича да су га у недељу око 18 часова недалеко од куће напала четири 
црнопута мушкарца, а када је почео да дозива помоћ, они су се разбежали. 
- Био сам у колима са супругом, дететом од 20 месеци и шураком, када смо се заглавили 
недалеко од моје куће. Они су отишли у кућу, а ја сам остао код кола.  
У сусрет су ми наишла четири момка и један је изненада покушао да ме удари песницом 
у главу, али је промашио. Други ме је гурнуо у снег и када сам пао, неколико пута су 
покушали ногама да ме ударе у главу, али сам се заштитио рукама. Почео сам да 
дозивам у помоћ и они су побегли. Не знам зашто су ме напали, до сада са азилантима 
нисам имао проблема. Једино сам видео да су нападачи били црнопути. Претпостављам 
да су из мог насеља где их има много, по 15-20 у кућама, али од страха никога нисам 
препознао. На сву срећу нису ме повредили - испричао је Полић који је случај пријавио 
полицији. У лозничкој полицији нам је потврђено да је напад пријављен и обављен 
увиђај, али и да нападачи нису препознати. 
Прекобројни тражиоци азила и илегални имигранти и даље су у Бањи Ковиљачи 
упркос договору Удружења „За Бању Ковиљачу“ са министром Расимом Љајићем 
да од 1. фебруара остану само азиланти из Центра за азил, а да остали буду 
измештени у привремени центар. Владимир Вуловић, председник Удружења „За 
Бању Ковиљачу“, каже да безбедност грађана у Ковиљачи још није одговарајућа. 
- На последњем састанку са министром Љајићем, представницима полиције и 
комесаријата уверавали су да ће до 1. фебруара тражиоци азила ван Центра за азил 
бити измештени у привремени објекат, а илегални имигранти депортовани.  
Знамо да је све било спремно да се договор са министром спроведе у дело, али је то 
стопирано, а не знамо ко је и зашто то учинио. Знамо да је ситуација све гора, а према 
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нашим сазнањима има више од 1.000 илегалних имиграната који су у још тежој 
ситуацији због зиме. Уколико држава неће да реши проблем мораћемо да сазовемо збор 
грађана и можда поново организујемо протест - каже Вуловић који тврди да азиланти и 
даље стижу. 

 
 

УНУК ПОНОСАН НА ХРАБРОГ ДЕДУ 
Вечерње Новости, Датум : 14.2.2012, Страна : 16 

 
БЛАГОЈУ СТОЈКОВИЋУ, ИЗБЕГЛИЦИ ИЗ ОСИЈЕКА, „НОВОСТИ“ ЋЕ ДОДЕЛИТИ 
КОПИЈУ ПЛАКЕТЕ ЗА ПОДВИГ ГОДИНЕ 1968. 
 
Милош нам упутио молбу да обезбедимо „доказ“ дедине племенитости који је остао у 
Хрватској 
 
МАЈОР у пензији Благоје Стојковић (70) не сећа се тачно датума када је у лето 1968. 
године, током војне службе у Осијеку, скочио у запаљени тенк и из њега спасао 
четворицу повређених војника. Али памти дан када је за тај храбри чин пре 44 године 
добио плакету „Вечерњих новости“ за најплеменитији подвиг године и прикључио се 
армији храбрих и племенитих чија људскост не посустаје пред мукама, недаћама, 
неправдама..., а коју већ пет деценија „регрутује“ наш лист. 
Благоје данас живи у Лесковцу. С породицом је избегао из Осијека. Све је оставио. Није 
стигао да понесе ни породичне фотографије, а ни плакету „Најплеменитији подвиг“. 
Баш због те плакете нашој редакцији се јавио његов унук Милош са молбом и питањем 
да ли његовом храбром деди некако можемо обезбедити копију. „Здравље му је 
ослабило и то би му пуно значило.“ 
- Када су ми син и унук рекли шта су урадили, био сам дубоко дирнут. Помислио сам: 
„Успео сам у животу“. Учио сам децу несебичности и сада знам да цене и разумеју оно 
што сам урадио. Данима сам дирнут због тога, а моја супруга није могла да сакрије сузе. 
Та плакета ми је највеће признање. А одликован сам и Орденом заслуга за народ са 
сребрним зрацима, плакетом која је додељивана најбољим старешинама „Прегалац“ и 
медаљом „Подвиг војника“. 
У месту Горовик, код Осијека, у лето 1968. године, још једна генерација тадашње 
Југословенске народне армије имала је обуку из гађања тенком. Док је, тада старији 
водник, Благоје Стојковић држао обуку дошло је до експлозије гранате за 
самоуништење у једном тенку и он је почео да гори. 
- Чуо сам јауке. Инстинкт ме је повукао да јурнем ка возилу и уђем у запаљени тенк. 
Друге је повукао да беже од њега - каже Благоје, сећајући се дана који Димитрије 
Арсовски, Миодраг Домановић и још један војник, чијег имена Благоје не може да се 
сети, славе као други рођендан. Нажалост, четврти војник, Радослав Ђукић, подлегао је 
повредама. 
Уз помоћ неколико војника, не знајући откуд му снага, крупније и теже људе од себе 
подизао је до отвора тенка као да су перје. Једног за другим. Димитрија Арсовског није 
могао ни да ухвати како треба.... 
- А ја сам му играо на свадби, као што сам му у тренутку извлачења из тенка и обећао. 
После 14 операција Димитрије се извукао и вратио у своје Куманово - поносан је 
Благоје. 
На средњим странама „Вечерњих новости“, после доделе плакета за најплеменитији 
подвиг године и пријема код председника Тита, у фебруару 1969. године, објављен је 
велики текст са насловом кога се Благоје још увек сећа:  
„Друг Тито са мирнодопским херојима“. То му је, каже, доказ да се није џабе родио и 
живео. 



4 
 

 
Антрфиле : КОПИЈА ПЛАКЕТЕ 
 
„ВЕЧЕРЊЕ Новости“ ће ових дана у нашем дописништву у Лесковцу Благоју 
Стојковићу уручити копију плакете „Најплеменитији подвиг године“ . Истовремено, 
Благоја ћемо позивати да присуствује овогодишњој, јубиларној 50. додели признања 
најплеменитијима у овој години. 
 
САЧУВАНА ФОТОГРАФИЈА 
 
ЗА добитнике признања, после свечане доделе, приређен је и пријем код председника 
Тита, а једна од фотографија са тог пријема једино је Благојево сећање на подвиг који је 
учинио. 
- Једну од фотографија које сам добио од „Вечерњих новости“ одмах сам послао оцу у 
Петровац, селу удаљеном 15 километара од Лесковца, где игром судбине данас живим, 
и тако је та фотографија опстала, јер су све друге, као и плакета, нестале у вихору рата у 
Хрватској - каже Благоје. 
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 
 

 
АЗИЛАНТИ НЕЋЕ БИТИ СМЕШТЕНИ У ЛОЗНИЦИ И ОБРЕНОВЦУ 

Политика, Датум : 15.2.2012, Страна : А9 
 
Министар Љајић каже да ће трајно решење бити нађено до јуна.  
– Мештани Бање Ковиљаче најављују нови протест 
 
Ситуација у Бањи Ковиљачи, где се већ месецима налази око хиљаду илегалних 
имиграната, махом лажних азиланата, поново прети да измакне контроли. После 
инцидента у недељу, када су мештанина Горана Полића напала четворица 
имиграната намеравајући, како се сумња, да га опљачкају, становници овог места 
најављују нове протесте, захтевајући да азиланти буду измештени из њиховог 
места. 
Крајем јануара одржан је тендер за отварање новог центра за азил. Јавио се само један 
учесник из Лознице и понудио локацију у самом граду, што је тек око шест километара 
удаљено од Бање Ковиљаче, па се проблем тиме не би решио и предлог је одбијен. 
После тога, организован је нови тендер. Незванично сазнајемо да је понуђена једна 
локација у Обреновцу, али ни тај предлог није прошао, пре свега због 
незадовољства тамошњих мештана. 
Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић потврђује за „Политику” да је први 
тендер пропао, а да се сада очекује исход другог, за који верује да ће бити успешнији. 
– Имали смо тај неуспешни тендер за привремени смештај азиланата, који је 
расписао Комесаријат за избеглице како би се растеретио Центар за азил у Бањи 
Ковиљачи. Желели смо да пронађемо неко решење за смештај ових невољника, 
све до отварања трајног центра за азил у некој од касарни.  
Била је понуђена та локација у центру Лознице, али обавештен сам да услови те понуде 
нису били адекватни. Сад је Комесаријат расписао нови тендер и надам се да ће се 
јавити заинтересовани, како би могао се пронађе тај привремени смештај. Што се тиче 
трајног решења, у договору с Комесаријатом рекли смо оријентационо да би та 
касарна могла да буде стављена у функцију у јуну, али не могу да кажем где ће то 
да буде – напомиње министар Љајић. 
Иначе, како сазнајемо, у Бању Ковиљачу последњих дана опет пристиже све више 
илегалних имиграната, а примећено је да их довозе чак и возилима с мађарским 
таблицама. Мештани Бање Ковиљаче најављују да су могући нови протести, 
укључујући и обнављање бојкота наставе, као што је то било јесенас. Тада деца нису 
недељу дана ишла у школу, после чега је влада формирала радну групу, на челу с 
министром Љајићем. 
 
 

ДРЖАВНИ ОРГАНИ ТРЕБА ДА ИСПИТАЈУ ПОСЛОВАЊЕ 
Дневник, Датум : 17.2.2012, Страна : 6 

 
ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА О ЕКОЛОШКОЈ ЗАДРУЗИ 
„ЗРЕЊАНИНКА” 
 
Уверавања директора Еколошке задруге “Зрењанинка” Александра Зиројевића, 
председника Управног одбора Славка Родића и председнице Скупштине те 
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задруге Габриеле Лоди да у досадашњем пословању није било никаквих 
неправилности и злоупотреба почињених од руководства, нису била довољна да би 
ова тема сишла с “дневног реда” у зрењанинској, а богами и војвођанској јавности.  
Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у Зрењанину и 
бивша административна радница у “Зрењанинки” Даница Павић оптужили су 
пословодство, односно Зиројевића и Родића, за несавесно пословање и ненаменско 
трошење задружних пара, и то мимо одлука Управног одбора, а у ову причу укључиле 
су се и поједине опозиционе политичке партије, користећи је, наравно, за прозивање 
актуелне власти. Еко-задруга “Зрењанинка”, да подсетимо, пројекат је УНХЦР-а и 
Покрајинског фонда за избегла, прогнана и расељена лица, који је заживео јуна прошле 
године. Задруга запошљава искључиво избеглице, а од првобитних једанаесторо, данас 
је у њој остало седморо радника који се баве откупом и прерадом ПЕТ-амбалаже.  
После конференције за новинаре коју су у уторак одржали Зиројевић, Родић и Габриела 
Лодиј, поново се огласило зрењанинско удружење избеглица, позивајући 
градоначелника Милету Михајлова да стане у одбрану више од 5.000 избеглих и 
расељених лица који живе на територији града Зрењанина и да одмах распусти 
Управни одбор и Скупштину “Зрењанинке”. У овом удружењу подсећају на то а су 
исти пројекти реализовани и у Оџацима и Кикинди, и да су оба временом пропала. 
– Поучени искуством из ове две општине, тражимо од градоначелника да одмах 
распусти Управни одбор. Управа је субвенцију од 600.000 динара, добијену од 
Националне службе за запошљавање, потрошила на куповину путничког возила 
“опел зафира” коју сада Зиројевић и Родић користе у приватне сврхе. Немојте 
дозволити да “Зрењанинка” заврши исто као еколошке задруге у Оџацима и у Кикинди 
јер ако се то буде десило, вас ћемо сматрати најодговорнијим – поручио је лордмеру 
председник Управног одбора зрењанинског Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима Марко Гвозденовић, и додао да се Габриела Лоди на прес-
конференцији, на којој је демантовала да је било злоупотреба у пословању, “није 
дотакла суштине проблема”.  
Огласио се и Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима, где истичу да су све релевантне чињенице о реализацији пројекта Еколошке 
задруге “Зрењанинка” садржане у пословном извештају за 2011. годину. 
– Наводне злоупотребе почињене од руководства задруге не могу се односити на 
новац који је обезбедио УНХЦР. Опрему за задругу, односно пресу за пластичну 
амбалажу, контејнере, радне униформе, куповао је Фонд, а “Зрењанинки” су 
пренете само паре за плате и трошкове регистрације. Циљ пројекта је био да се 
задрузи помогне у фази оснивања да би се обезбедила радна места за известан број 
избегличких породица. То је и постигнуто, а на руководству задруге и њеним 
радницима је сада да се изборе за место на тржишту и одрже предузеће.  
Подразумева се да су при том обавезни да поштују законске прописе, који важе за 
“Зрењанинку” једнако као и за сва друга привредна друштва и предузетнике у Србији – 
казао је директор Покрајинског фонда Радомир Кукобат, и додао да читав проблем 
једноставно може бити решен тако што ће надлежни државни органи проверити 
пословање задруге и утврдити шта је истина а шта подметање. 
 
Антрфиле : У управи нема монструма 
Један од укупно десет формалних оснивача Еколошке задруге “Зрењанинка” Перо 
Кнежевић, иначе директор зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање, 
такође је одбацио оптужбе о несавесном пословању.  
– Какав то монструм треба да буде неко па да узме и динар од људи који су на ове 
просторе дошли у ратном вихору? – упитао је Кнежевић. 
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НАМЕШТАЈ И ГАРДЕРОБА КАО ОГРЕВ 
Данас, Датум : 17.2.2012, Страна : 20 

 
 
Ромске породице из нехигијенских насеља тешко остварују право на социјалну помоћ 
 
Ниске температуре у последњих двадесетак дана најтеже су поднели становници 
нехигијенских насеља. У једном од њих, насељу Грмеч у Земуну, које је посетила 
екипа Данаса, кажу да је недостатак хране и огрева највећи проблеми с којим се 
суочавају, а колико је ситуација тешка говори и чињеница да је породица 
Бургази, како би се огрејала, у шпорет стављала чак и гардеробу. 
 
Бургазијеви су се доселили са Косова 1999.године. Селатин и Бехара имају троје 
деце, а ускоро ће добити и четврто. Живе од прикупљања секундарних сировина, али 
ни то сада не могу да раде, због великог снега и ниских температура. „Соба“ у којој 
живи ова породица није велика, има два кревета, орман, телевизор и шпорет. И ништа 
више. 
 
- Тешко подносимо ову зиму. Када сам видео сина како дрхти, морао сам да поломим 
регал и један кревет како бисмо имали чиме да запалимо ватру у шпорету.  
И гардеробу смо стављали у шпорет како бисмо се огрејали. Четири дана смо били у 
постељи и тако се грејали, али ни то није помогло, јер узалуд што смо се покрили кад је 
у соби хладно - каже Селатин, глава породице. И залихе хране су им при крају. 
- Имамо мало брашна и два килограма пасуља, с тиме морамо да преживимо. Син је пре 
неколико дана, тражећи хлеб, плакао. Морао сам да позајмим хиљаду динара да купим 
нешто од хране. 
Посебно им тешко пада то што, као интерно расељени са Косова који станују у 
неформалном насељу, не могу да остваре права из социјалне заштите, као и остали 
из насеља, јер немају пријављено пребивалиште и боравиште на адреси на којој 
живе. Селатин је обишао све адресе које треба да помогну социјално угроженим 
групама, али без успеха.  
Децембра 2010. године предао је захтев за социјалну помоћ, да би након неколико 
месеци његов захтев био одбачен, јер је Центар за социјални рад Земун сматрао да 
није надлежан пошто он и његова породица немају пребивалиште, ни боравиште у 
Земуну. Он се венчао у Земуну, где су му и сва деца рођена, где се лече, иду у школу, 
али немају пријаву пребивалишта. После жалбе, Центар је, ипак, донео ново решење, 
којим се Селатину признаје право на социјалну помоћ, али он, због проблема са 
усаглашавањем новчаних давања остварених по старим и новим прописима о 
социјалној заштити и проблемима у исплати социјалних давања, већ скоро четири 
месеца чека да му буде исплаћен новац који је одобрен њему и његовој породици. Када 
је протеклог петка и понедељка ишао да затражи помоћ, јер је посебно погођен лошим 
временом, речено му је да он не може да оствари помоћ која је опредељена за ову 
намену, пошто је корисник новчане социјалне помоћи за коју има решење, али не и 
новац. 
- Једино решење је или да се убијем или да почнем да крадем. Другог решења немам. 
Или да се вратим на Косово, али ни тамо немам где живим - каже Селатин. 
Он нам, док седимо у његовој кући, показује да ће, када снег почне да се топи, вода 
продрети у кућу, а у то време добиће још једно дете. Каже да ће му и за то требати 
доста новца, додајући да ћерка, која је кренула у предшколско, највероватније неће 
моћи да настави са школовањем. 
 
Антрфиле : Посредна дискриминација 
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Интерно расељена лица из неформалних насеља у Центрима за социјални рад 
општина у којима живе упућују се да се јаве Центрима у месту свог пребивалишта 
на Косову, иако су са Косова избегли због рата 1999. године.  
Проблем им представља пријава пребивалишта или боравишта коју не могу да добију, 
иако годинама живе на територији општина чијим Центрима за социјални рад се 
обраћају. Према мишљењу правника из НВО Праксис, реч је о класичном случају 
посредне дискриминације, јер им се постављају услови за остваривање социјалне 
помоћи коју не могу да остваре. 
 
 

НЕМА ОПАСНОСТИ ОД УВОЂЕЊА ВИЗА 
Блиц, Датум : 18.2.2012, Страна : 4 

 
РЕЧ ПЛУС ЗОРАНА ВЛАТКОВИЋ, саветница министра унутрашњих послова Србије 
 
Према подацима немачког министарства унутрашњих послова, у јануару ове 
године грађани Србије поново су били најбројнији међу онима који траже 
политички азил у овој земљи. Са 697 захтева испред смо Авганистана, Пакистана, 
Ирака. Саветница министра унутрашњих послова Србије Зорана Влатковић потврдила 
је за “Блиц” да Србија и даље има проблем са великим бројем азиланата. 
У односу на период пре визне либерализације, бројка је знатно већа. Али ако погледамо 
статистику за последње две године, јасно је да мере које држава предузима у сарадњи 
са земљама које су највише погођене дају добар резултат.  
Током 2010. било је око 17.000 захтева, а 2011. број је смањен на 10.000. То је и даље 
много и наставићемо да се боримо да још више смањимо тај број - каже Зорана 
Влатковић. 
ЕУ припрема текст одлуке о условима за привремену суспензију безвизног резима, 
односно активирање тог механизма у случају наглог прилива илегалних миграната, 
азиланата или значајних проблема у примени споразума о реадмисији. 
У овом тренутку нема опасности од поновног увођења виза, критеријуми за то још нису 
утврђени, а независно од тога Србија је значајно смањила број тзв. лажних азиланата. И 
даље се активно бавимо даљим смањењем, па се надамо да нећемо доћи на удар те 
одлуке - оцењује Зорана Влатковић. 
 
 

КУЋИ НОСЕ САМО СИЋУ 
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2012, Страна : 40 

 
У КРАЉЕВАЧКИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА ЈОШ 250 ИЗБЕГЛИЦА ИЗ 
ХРВАТСКЕ И СА КОСМЕТА 
 
Од 28 некадашњих центара остала два. Надају се новим социјалним становима 
 
КРАЉЕВО - И после више од две деценије од ратова, прогонства и узалудних 
покушаја повратка на прадедовска огњишта, на подручју Краљева и данас живи 
тридесетак хиљада избеглица из многих крајева негдашње Југославије. 
Али, и поред тога, нада у повратак још није згасла, бар не међу онима који су све ове 
године „привремено“ боравили у колективним центрима, за разлику од прогнаника који 
су се, у међувремену, овде већ некако скућили и, осим повремених излива носталгије, 
више и не размишљају о повратку у завичај. 
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Од некадашњих 28 колективних центара у Краљеву, ближој и даљој околини 
града, са неколико хиљада расељених и избеглих, преостала су, међутим, само још 
два званична избегличка центра са око 230 избеглица  
- У Матарушкој Бањи и популарном „Шаторском насељу“ у Краљеву, и у задружним 
домовима у селима Витановац и Врба као неформалним центрима у којима је, чекајући 
опет неко пресељење, смештено још двадесетак душа. 
Све остале избеглице пронашле су смештај или приватно, или у неком од око 200 
социјалних станова које су инострани „добротвори“ подигли у Краљеву зарад 
„интеграције расељених у локалну заједницу“, али и са јасном поруком да им повратка 
на прадедовска имања, заправо - више нема. 
У Матарушкој Бањи - вилама Природног лечилишта и одмаралишта, као једном од 
доскора највећих колективних центара у Србији, релативно удобно за ове зимске 
услове, смештено је 110 избеглица, углавном са Космета, из Босне и Хрватске.  
Будући да користе централно грејање Природног лечилишта, њима је, осим у души, 
ипак знатно топлије неголи ромским прогнаницима с Космета који и по цичи зими 
бораве у „Шаторском насељу“, чије име све говори. За утеху, свих двадесетак 
ромских породица са око 120 чланова и то углавном деце, добило је по неколико 
метара огревног дрвета да се, кад „загуди“, макар заједно и огреју око огњишта. 
- Осим огрева, сви расељени и избеглице који су преостали у формалним или 
неформалним центрима добијају и три оброка дневно, па и другу помоћ неопходну 
у овим условима - ћебад, одећу, обућу, или пакете с храном и хигијенским 
производима - каже Слободан Станишић, повереник Републичког комесаријата за 
избеглице у Краљеву. 
Засад је најважније презимити зиму, мада ни на пролеће, кад сунце одскочи и угреје, 
избеглима и расељенима неће бити много топлије. Бар не - око срца. 
 
Антрфиле : ГАСЕ СЕ 
- АКО све буде по плану, овога лета угасићемо и ова четири преостала, формална 
и неформална колективна центра. Уз помоћ Владе, у насељу Грдичка коса 
изградићемо 22 монтажне куће за ромске породице избегле с Космета, док ће у 
такозваном Борачком насељу УНХЦР саградити 20 станова. од којих је 16 намењено 
интерно расељенима, а четири стана резервисана су за социјално угрожене Краљевчане 
- наглашава Станишић. 
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РЕШИТИ ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА 
Политика, Датум : 20.2.2012, Страна : А4 

 
Загреб – Заменик америчког државног секретара Вилијам Бернс и хрватска 
министарка спољних и европских послова Весна Пусић изразили су задовољство 
јучерашњим разговорима који показују добре односе двеју земаља, преноси Танјуг. 
Главне теме разговора Бернса и Пусићеве, како је наведено, биле су је регионална 
сарадња, али и решавање отворених питања као што је питање избеглице и 
повратника, као и односи САД и Хрватске.  
Бернс је казао новинарима да је Хрватској дат подстицај да настави развој добрих 
односа у региону, као и да реши питање избеглица и повратника.„САД цене добро 
партнерство с Хрватском, с којом имају снажне односе, а осим о међусобним односима 
и начинима како их ојачати, разговарали смо о унапређењу односа и сарадњи у региону 
и шире”, рекао је Бернс и похвалио Хрватску за напредак у 20 година самосталности, у 
којима је постала чланица НАТО-а, а сад је на прагу ЕУ. 
Амерички дипломата је рекао да САД цене и хрватску преданост у решавању других 
питања, и поздравио најаву председника Иве Јосиповића о враћању имовине жртвама 
холокауста.„Хрватска се цени и због помоћи на решавању изазова у свету и учешћу у 
Кфора, ИСАФ-у и УН мисијама у свету”, рекао је он. 
Бернс, који је у Загреб стигао после посете Београду, Сарајеву и Приштини, рекао да је 
посета западном Балкану „потврда преданости јачању билатералних односа са свим 
државама које је посетио, али и подстицање јачања евроатлантских интеграција свих 
посећених земаља”.„Верујем да ће државе с којима смо разговарали и даље радити на 
својим кандидатурама за чланство у ЕУ и да ће испунити преузете обавезе”, рекао је он.  
Пусићева је рекла да су разговори још једном показали „одличне односе САД и 
Хрватске”, и додала да је било речи и о напретку региона у евроатланским 
интеграцијама, улози САД у региону и будућој регионалној улози Хрватске.  
Она је најавила учешће на самиту НАТО-а у Чикагу, на коме ће, како је рекла, доћи до 
даљњег јачања америчко-хрватског партнерства. 
 
 

ЈАВНИ РАСХОД ПОД ЛУПУ 
Преглед, Датум : 20.2.2012, Страна : 5 

 
„Амити снага пријатељства“ шаље апел за већу транспарентност социјалних буџета 
 
Потребе угрожених све веће, а центрима за социјални рад лане се обратило преко 
милион грађана 
 
 „Доступност услуга социјалне заштите, начин прикупљања и трошења новца за све 
веће потребе у тој области требало би да буде далеко транспарентније и да утицај има 
шира друштвена заједница укључујући и кориснике. То је порука коју шаљемо преко 
новчанице од 1.000 динара, коју грађанима делимо у промотивне сврхе“, наводи  за 
„Привредни преглед“ Владе Сатарић, представник Удружења грађана „Амити снага 
пријатељства“. 
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Ова чудна монета појавила се по први пут 10. фебруара на првом сајму социјалне 
заштите одржаном 10. фебруара у Београду. Према речима Сатарића, број социјално 
угрожених превазишао је пола милиона, а најугроженије су старије особе без 
прихода, избегли и расељени и деца са хендикепом.  
„Не само да би симболична подела праве 'хиљадарке' свакоме од њих била неки вид 
хуманитарног геста, већ и показатељ да је потреба за хуманитарним радом све већа, као 
и финансијске потребе за све већи број особа“, додао је представник Удружења грађана 
„Амити“.  
На црвеној новчаници „Амитија“ се указује и на финансијске проблеме трошења 900 
милиона динара који су у 2011. години били потребни за покриће трошкова државе, те 
на потребу укључивања шире заједнице у управљање и планирање јавних средстава. 
„Амити“ у току 2012. године планира да спроведе више пројеката, међу којима је 
рад у 55 општина западне и источне Србије и Београда, на помоћи 1.500 угрожених 
и 1.000 особа из избегличке популације, затим формирање мобилних тимова за 200 
деце ометене у развоју.  
„Наставиће се и са програмом за смањење сиромаштва уз помоћ донације Краљевине 
Норвешке укључујући и већу видљивост буџета за социјалне потребе на локалном и 
националном нивоу“, наводе у овом удружењу. 
На сајму социјалне заштите, који је по први пут одржан 10. фебруара, учествовало је 
130 излагача, међу којима установе социјалне заштите које имају око 18.500 корисника, 
центри за породични смештај и усвојење који брину о око 5.500 деце смештене у 
хранитељским породицама. Своје програме представили су и центри за социјални рад 
којима се током 2011. обратило више од милион грађана, а социјалне активности многе 
општине и градови, невладине организације, као и синдикати. Свим заинтересованим 
пружане су информације из свих области социјалне заштите и начин остваривања права 
за старе и немоћне, децу ометену у развоју или без родитељског старања, 
хендикепиране и инвалидне особе... 
 

 
ЗЛОУПОТРЕБИЛИ НОВАЦ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Правда, Датум : 20.2.2012, Страна : 8 
 
ЗРЕЊАНИН - Писање „Правде“ о многобројним малверзацијама у раду Еколошке 
задруге „Зрењанинка“, чије је руководство расипало новац намењен избеглицама, 
изазвало је лавину реаговања и отворило нове афере. 
Ова прича дјекнула је не само у Зрењанину, већ и у читавој Војводини. Укључило се и 
Удружење за избегла и расељена лица, које свакодневно шаље дописе градонач елнику 
Зрењанина Милети Михајлову да стане у одбрану 5.000 избеглица који живе на 
територији града и да одмах распусти Управни одбор и Скупштину „Зрењанинке“. 
Управа је субвенцију од 600.000 динара, добијену од Националне службе за 
запошљавање, потрошила на куповину путничког возила „опел зафира“, које користи у 
приватне сврхе - поручио је председник Управног одбора зрењанинског Удружења за 
помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима Марко Гвозденовић. 
 
Фонд жели проверу 
Огласио се и Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим лицима, где истичу да су 
све релевантне чињенице о реализацији пројекта Еколошке задруге „Зрењанинка“ 
садржане у пословном извештају за 2011. годину. 
Наводне злоупотребе почињене од руководства задруге не могу се односити на новац 
који је обезбедио УНХЦР, а „Зрењанинки“ је пренет само новац за плате и трошкове 
регистрације. Циљ пројекта био је да се задрузи помогне у фази оснивања, да би се 
обезбедила радна места за известан број избегличких породица - казао је директор 
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Покрајинског фонда Радомир Кукобат, и позвао надлеж не да провере пословање 
задруге. Да подсетимо, Даница Павић, избеглица и бивша запослена, открила је низ 
детаља о малверзацијама у овој фирми.  
- Приметила сам многе нелогич ности у пословању на које сам указала, почев од плата 
радника, преко набавке опреме, бонова за гориво и субвенција Националне службе за 
запошљавање, затим вожње аутомобила у приватне сврхе - каже Даница. 
 
Прете тужбом за клевету 
И поред тога што је своје тврдње документовала, председник УО Славко Родић претио 
је да ће је тужити за клевету. 
Чланови Скупштине потписали су изјаву да сваки уписује 108.900 динара, али да на 
основу тога могу да остваре нула динара добити - изјавила је Габријела Лоди, 
председница Скупштине задруге, шеф санитарне инспекције Зрењанина и супруга 
републич ког посланика. 
Клупко је почело да се одмотава када се испоставило да се међу оснивачима налазе 
Славко Родић, члан Градског већа и председник Управног одбора задруге, затим Перо 
Кнежевић, директор зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање, као и 
Бојан Љутић, директор „Бизнис инкубатора“, у чијим просторијама се налазе 
канцеларије. 
Оснивач је и бизнисмен Милан Зиројевић чији је син, 25годишњак без дана радног 
искуства и са неадекватном школском спремом, именован за директора задруге. 
 
Екипа „Правде“ 
Антрфиле : Нови детаљи 
Удружење за помоћ избеглим и расељеним и лицима данас ће одржати 
конференцију за новинаре поводом изјава челника задруге о критеријумима запош 
љавања и начину рада, док ће се у другом делу конференције новинарима 
обратити Даница Павић са новим детаљима. 
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ЗАДОВОЉНИ ИЗЈАВОМ БЕРНСА 
Правда, Датум : 21.2.2012, Страна : 9 

 
КОАЛИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА 
 
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица у Србији поздравила је изјаву 
заменика америчког државног секретара Вилијама Бернса, који је позвао 
Хрватску да заједно са суседима ради на решавању преосталих отворених питања, 
укључујући и решавање проблема избеглица и њихове имовине.  
Коалиција је поново апеловала на владе Србије и Хрватске да отворе дијалог за 
проналажење свеобухватног, правичног и трајног решења.  
 
 

ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА 
Преглед, Датум : 21.2.2012, Страна : 4 

 
Заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић посетио је јуче неформални 
колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку и породицама које живе у 
њему уручио пакете помоћи са храном, ћебадима и средствима за одржавање 
хигијене. 
„Београд има 21 неформални центар са више од 1.000 становника и још три 
формална колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три 
формална центра. Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да 
ћемо и људима из преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим 
нам остаје да раселимо и неформалне центре. И њиховим становницима морамо да 
нађемо одговарајући смештај, али и запослење, образовање за децу, социјалну и 
здравствену заштиту“, рекао је Кркобабић. Он је подсетио да је конкурс града 
Београда за коришћење станова намењених избеглим и расељеним лицима у 
Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће у наредним данима бити усељено 20 
породица. „Затим настављамо даље, а постоји и могућност расељавања у сеоским 
домаћинствима у рубним општинама Београда. Разговараћемо са сваком породицом, да 
видимо шта им одговара“, најавио је Кркобабић. 
Снежана Љушић из општине Исток, која у две собе живи са мужем, троје деце и 
болесним оцем, захвалила је Граду Београду на додељеној помоћи. „Нисмо се током 
ових ледених дана смрзавали јер смо ложили дрва, али је било теже одлазити сваког 
дана до Видиковца у набавку, јер је тамо најближа продавница.  
Ова помоћ нам много значи и зато што је храна данас прескупа, цела зарада оде на 
прехрану“, рекла је Љушић. 
 
 

ЈУБИЛЕЈ 220 ГОДИНА ЗАНАТСТВА У ГРАДУ 
Преглед, Датум : 21.2.2012, Страна : 13 

 
Ниш  
Поводом 220 година организованог занатства у Нишу, Занатска комора Србије и 
Удружење самосталних привредника и занатлија Ниша доделиће сутра признања 
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појединцима и институцијама који су дали значајан допринос афирмацији привреде и 
занатства у нишком крају, али и у читавој земљи. Јубиларно златно мајсторско писмо и 
јубиларне златне плакете биће уручене на свечаности која ће бити одржана у Градској 
кући у 12 часова.  
Председник занатске коморе Србије Благоје Станисављевић подсетио је да су први 
еснаф у Србији основале нишке мутавџије и то 1791. године. „Занатству припада 
значајно место у историји града Ниша и у његовом привредном развоју. Пре 
ослобођења од Турака, у Нишу је било 1.507 дућана, три велика магацина, 26 ханова, 
четири хамама и 23 табакана.  
Ниш сада има око 15.000 приватних субјеката од којих је око 5.000 занатских радњи, а 
остало су мала и средња предузећа. У приватном сектору по разним основама ради 
преко 40.000 Нишлија, а од њиховог рада живи око 100.000 особа“, изјавио је 
Станисављевић. Он је подсетио да је Удружење занатлија протеклих година 
стручно оспособило или преквалификовало око 16.000 незапослених лица. Међу 
особама које су научиле занат у радњама нишких занатлија највише је 
прогананих и избеглих лица, бораца рата, самохраних мајки, лица с 
инвалидитетом и Рома. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦЕ ПИОНИРСКОГ ГРАДА 
Данас, Датум : 21.2.2012, Страна : 21 

 
У Београду има 21 неформални центар са више од 1.000 становника 
 
Заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић посетио је јуче неформални 
колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку и породицама које живе у њему 
уручио пакете помоћ и са храном, ћебадима и средствима за одржавање хигијене. 
- Београд има 21 неформални центар са више од 1.000 становника и још три формална 
колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три формална центра. 
Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да ћемо и људима из 
преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим нам остаје да раселимо и 
неформалне центре. И њиховим становницима морамо да нађемо одговарајући смештај, 
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је 
Кркобабић и подсетио да је конкурс Града за коришћење станова намењених избеглим 
и расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће у наредним данима 
бити усељено 20 породица. 
 
 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
Вечерње Новости, Датум : 21.2.2012, Страна : 19 

 
ПОРОДИЦЕ које живе у неформалном колективном центру у Пионирском граду, јуче 
су од Града добили пакете са храном, ћебадима и средствима за одржавање хигијене.  
Драгоцену помоћ уручио им је заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић. 
- Београд има три формална и 21 неформални центар са више од 1.000 становника.  
Циљ ове градске управе је да њиховим становницима нађемо одговарајућ и смештај, 
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је 
Кркобабић, подсећајући да је конкурс за коришћење станова намењених избеглим и 
расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и да ће у наредним данима бити 
усељено 20 породица. 
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ОБРАДОВАЛИ СЕ ПАКЕТИМА ХРАНЕ 
Правда – Београд, Датум : 21.2.2012, Страна : 3 

 
КРКОБАБИЋ УРУЧИО ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
Породице из неформалног центра у Пионирском граду јуче је посетио Милан 
Кркобабић, заменик градоначелника, и уручио им пакете помоћи са храном, ћебадима и 
средствима за одржавање хигијене. 
Снежана Љушић из општине Исток, која у две собе живи са мужем, троје деце и 
болесним оцем, истакла је да ће јој помоћ много значити. 
Нисмо се током ових ледених дана смрзавали, јер смо имали дрва, али је било тешко 
стићи до Видиковца, где нам је најближа продавница. Храна нас је највише обрадо 
вала, јер на њу оде цела плата - рекла је она.Милан Кркобабић је истакао да у 24 оваква 
центра у граду живи више од 1.000 становника. 
Бећ смо раселили три формална центра, а план нам је да и људима у преостала три 
омогућимо кров над главом. Потом хе на ред доћи и неформални центри, чијим 
становницима такође морамо да нађемо одговарајући смештај и запослење - рекао је он 
и подсетио да ће још 20 избегличких породица наредних дана почети да користи 
станове у Великом Мокром Лугу. 
 
 

ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА  
У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 

Политика, Датум : 21.2.2012, Страна : А16 
 
Неформални колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку посетио је јуче 
Милан Кркобабић, заменик градоначелника, и породицама које живе у њему уручио 
пакете помоћи са храном, ћебадима и средствима за хигијену. 
 
Београд има 21 неформални центар са више од хиљаду становника и још три формална 
колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три формална центра. 
Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да ћемо и људима из 
преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим нам остаје да раселимо и 
неформалне центре. И њиховим становницима морамо да нађемо одговарајући смештај, 
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је 
Кркобабић. 
Он је подсетио да је конкурс Београда за коришћење станова намењених избеглим и 
расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће бити усељено 20 
породица. 
Постоји могућност расељавања у сеоска домаћинства у рубним општинама Београда. 
Разговараћемо са сваком породицом, да видимо шта им одговара - најавио је 
Кркобабић. 
 
 

ЛИМУЗИНА УМЕСТО КАМИОНА 
Правда, Датум : 21.2.2012, Страна : 8 

 
У року од четири дана купљен је аутомобил а Национална филијала за запошљавање 
уплатила је субвенције за ангажовање радника 
 
Задрузи било потребно возило за скупљање ПЕТ амбалаже 
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ЗРЕЊАНИН - Ми јесмо избеглице, али нисмо никакав шљам да по нама газе. Многи од 
нас су тамо где су живели оставили много више него што сви ови овде заједно имају - 
изјавила је Даница Павић на конференцији за новинаре одржаној поводом актуелне 
приче о Еколошкој задрузи „Зрењанинка“, која је изазвала многобројне реакције 
јавности. 
Конференцију је одржало Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима из Зрењанина, а повод је био пројекат рециклаже под покровитељством 
УНХЦР-а, Покрајине и Града Зрењанина којим је требало да се упосли 11 избеглица на 
пословима у вези са рециклаж ом и прерадом ПЕТ отпада. Међутим, испоставило се да 
су оснивачи ове задруге функционери ДС-а, а који су, како су изјавили, ту по 
препоруци УНХЦРа као најбољи менаџери и правници града. 
Није негативна кампања - Није истина да водимо негативну кампању против овог 
пројекта, ми само тражимо да јавност сазна истину о дешавањима приликом оснивања 
и рада Задруге - рекао је Марко Гвозденовић, председник УО Удружења за помоћ 
избеглим и расељеним лицима. 
Он је подсетио да је својевремено када је грађено избегличко насеље у Клеку, 
председник Штаба за прихват избеглица у Зрењанину узимао новац од избеглих, а 
заузврат им давао станове у том насељу. 
Славко Родић, председник Управног одбора „Зрењанинке“ и члан Градског већа, 
изјавио је како је спорни „опел зафира“ плаћен 296.000 динара од субвенција за 
запошљавање, а да по унутрашњим актима директор Задруге може да располаже малим 
средствима вредности до 300.000 динара. Ако су за њега то мала средства, за нас 
избеглице нису - закључио је Гвозденовић. 
 
Многобројне малверзације 
 
Возило „опел зафира“ купљено је на име камиона који нам је био неопходан за 
прикупљање ПЕТ амбалаже. У року од четири дана купљен је аутомобил и уплаћене су 
субвенције за запошљавање радника од стране Националне филијале за запош љавање 
града Зрењанина. 
Права вредност купопродајног уговора је 416.000 динара - тврди Даница Павић, бивша 
радница администрације, избеглица, која је добила отказ из Задруге јер је указивала на 
грешке у раду младог директора Александра Зиројевића, сина бизнисмена Милана 
Зиројевића, председника МО ДС у Клеку. 
Многобројним избеглицама и присутним представницима медија указала је и на друге 
малверзације у пословању Задруге, почев од ципела за раднике које су купљене тек три 
месеца по почетку рада, жутицу коју је добио један од радника услед нехигијенских 
услова, незаведеним боновима за гориво. 
Представници избеглица и оснивачи Задруге данас би требало да све спорне детаље и 
аргументе изнесу у заједничком сучељавању на локалном радију. 
 
Антрфиле : Одлуке Скупштине и УО 
 
Даница тврди да је чудно и што руководство Задруге тек сада износи податак да за све 
што је до сада урађено постоје одлуке Скупштине и Управног одбора. Док је она 
радила тамо, а о чему је водила и детаљну евиденцију, никада се нису састали 
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PRESS CLIPPING 

Среада 22.02.2012. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 

НАПАД НА СПОРАЗУМ 
Правда, Датум : 22.2.2012, Страна : 5 

 
Прогнани 
Коалиција удружења избеглица ће позвати избегла и прогнана лица из Хрватске, 
БиХ и Словеније, као и грађане Србије који воде порекло из ових држава, да 
својим гласом подрже Српску напредну странку на предстојећим изборима на 
државном, покрајинском и локалном нивоу. То стоји у споразуму, који сам 11. 
јануара ове године потписао са председником Српске напредне странке 
Томиславом Николићем. У споразуму се даље наводи да се потписници обавезују да 
ће на партнерским основама и у духу дијалога радити на реализацији споразума, као и 
да овај споразум не утиче на самосталност потписника у њиховом раду и реализацији 
њихових програмских задатака. 
Коалиција је одмах постала објекат инсинуација да сам малтене чланство избегличких 
удружења превео у СНС, што, како се види из одредби споразума, није тачно. 
Нападнути смо да смо напустили принцип да су избегличка удружења нестраначке и 
невладине организације. Наглашавам, ми нисмо чланови СНС-а, већ широког 
народног покрета, чији је циљ формирање нове владе, која ће радити у интересу 
свих грађана. Једини интерес Коалиције је остваривање права избеглих и 
прогнаних лица, на чему садашња власт није учинила готово ништа. 
Нажалост, по потписивању споразума са СНС-ом уследио је ударац са стране са које 
смо га најмање очекивали. Асоцијација избегличких и других удружења Срба из 
Хрватске осудила је наш споразум са СНС-ом, тврдећи да смо злоупотребили 70.000 
потписа подршке Петицији избеглих и прогнаних Срба из Хрватске. Наше колеге из 
Асоцијације знају добро да је актуелна власт у Србији одбила да подржи ту петицију. С 
друге стране, СНС је дала пуну подршку петицији, којом само тражимо повратак наше 
одузете имовине и стечених права, исте стандарде у суђењима за ратне злочине и 
решавање питања несталих лица. Постављам питање: ко је овластио неколико људи у 
врху Асоцијације избегличких удружења да нападају споразум о сарадњи између 
Коалиције и СНС-а и да се на тај начин залажу да оних 70.000 потписа подршке 
петицији које смо предали на све најважније домаће и стране адресе остану мртво 
слово на папиру? 
Речено је и да су избегличка удружења упућена да сарађују са државним 
органима. Врло интересантно запажање! Наиме, нема те надлежне институције у 
Србији од које у ове три године постојања Коалиције нисмо тражили помоћ у 
решавању наших имовинских и бројних других проблема. Нисмо чак добили ни 
писмени одговор на барем један од послатих дописа. Такође, фебруара прошле 
године послали смо свим посланичким групама молбу да подрже нашу 
иницијативу да Скупштина Србије усвоји резолуцију о поштовању људских права 
избеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана из република бивше 
Југославије. Досад је једино СНС дала пуну подршку. Такође, СНС је подрж ала 
наш предлог да се при Влади Србије оснује фонд за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима. 
Сматрам да је актуелна власт упропастила све сјајне прилике које је имала како би нам 
помогла. Једна од њих била је да покрене дијалог са Хрватском о решавању наших 
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имовинских и других проблема за време док је званични Загреб са ЕУ водио преговоре 
о поглављу 23, Правосуђе и људска права, током 2010. и 2011. године.  
 
АУТОР ЈЕ ПРЕДСЕДНИК КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ 
 
 

ДИРЕКТОР ИЗБЕГАО СУЧЕЉАВАЊЕ 
Правда, Датум : 22.2.2012, Страна : 6 

 
 
ЗРЕЊАНИН - Најављени дуел руководства Еколошке задруге „Зрењанинка“, бивше 
раднице Данице Павић, која је у јавност изнела низ малверзација које је чинила управа, 
као и представника Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима на 
регионалном Радио Зрењанину завршио се без присуства руководства Задруге. Иако је 
синоћ потврдио долазак, директор „Зрењанинке“ Александар Зиројевић, како 
сазнајемо, у последњем тренутку је отказао гостовање са оправдањем како ипак више 
неће да се појављује у јавности са овом причом. 
 
Играли се са 5.000 избеглих 
Слушаоци су остали ускраћени за одговоре на низ новинарских питања, али и за све 
што су хтели да питају Марко Гвозденовић и Милан Мркобрада, представници 
Удружења избеглица. 
У емисији смо поновили наше захтеве да се сазна права истина у вези са формирањем и 
избором чланова и оснивача Еколошке задруге. Исто тако, поновили смо и захтев 
градоначелнику да стане у одбрану више од 5.000 избеглих и расељених лица која живе 
на територији Зрењанина - каже за „Правду“ Марко Гвозденовић, председник Управног 
одбора Удружења. 
Он је додао и то да се више неће са овом темом појављивати док год се не добије 
одговор од надлежних органа, полиције и Тужилаштва, где је још 4. фебруара предата 
сва документација у вези са пословањем Задруге коју је поседовала Даница Павић, 
избеглица која је радила у Задрузи и педантно бележила све малверзације и 
нелогичности које је примећивала код управе. 
 
Пробни рад шест месеци 
Документација је предата и члановима новоформираног Клуба бораца против 
корупције који треба да је проследе даље Локалном антикорупцијском форуму града 
Зрењанина. 
После емисије разговарали смо и са шефицом протокола кабинета градоначелника, која 
нам је обећала да ћемо у четвртак бити позвани на разговор са градоначелником који је 
заинтересован да се упозна са проблемом и нашим предлозима. Између осталог, 
предлож ићемо да се бар на шест месеци промени руководство и да избеглице саме 
преузму „Зрењанинку“ са својим предлогом људи који би могли да изнесу читав 
пројекат и да спрече пропадање фирме, као што се то десило са пројектима у Кикинди и 
Оџацима - закључ ује Гвозденовић. 
 
 Екипа „Правде“ 
 
Антрфиле : Признање „Правди“ 
У Зрењанину је јуче формиран Клуб бораца против корупције, саветодавно тело које 
треба Скупштини и одборницима да указује на корупцију у јавним предузећима и 
другим сегментима друштва. Међу десет чланова Клуба је и дописница „Правде“ Маја 
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Пандуров, која се ту нашла захваљујући серији текстова којима је указала на корупцију 
у том граду, међу којима су најзапаженији управо они о „Зрењанинки“. 
 
 

ИЗБЕГЛИ ИЗГУБЉЕНИХ ПЕНЗИЈА 
Политика, Датум : 22.2.2012, Страна : А14 

 
 
 
Став представника Пензионог фонда Хрватске изнесен недавно на састанку у 
Београду поводом доспелих а неисплаћених пензија остварених у овој бившој 
југословенској републици, не даје наду за оптимизам. Оштећеним пензионерима 
једино преостаје да наставе разговоре у које треба укључити релевантне 
институције Републике Хрватске и представнике Срба у хрватском Сабору. 
Такође ће затражити од Комитета за људска права Европског парламента да 
наложи хрватском Сабору да укине спорну одредбу Закона о пензионом и 
социјалном осигурању о застаревању потраживања доспелих а неисплаћених 
пензија. 
Од октобра 1991. корисници хрватских пензија, који су наставили да живе на подручју 
ван контроле хрватских власти или су под притиском избегли у Србију или у неке треће 
земље, остали су без пензија јер им је исплата обустављена једностраним актом 
загребачког пензионог фонда. Хрватска је 1. јануара 1999. донела Закон о пензионом и 
социјалном осигурању и у члан пет уградила одредбу о застаревању потраживања 
доспелих а неисплаћених пензија у року од три године. Ова законска одредба 
онемогућила је кориснике, а углавном је реч о хрватским држављанима српске 
националности, да добију исплате из Пензионог фонда у који су уплаћивали током свог 
радног века. 
Овај поступак хрватских власти у директној је супротности с Конвенцијом 48 
Међународне организације рада, на чију се примену обавезала и РХ, а односи се на 
очување права на пензије радника који мигрирају. 
Захтев да се исплате доспеле а неисплаћене пензије нашао је своје место и у петицији 
коју је потписало око 70.000 избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, која је упућена у 
ЕУ. Осим ових пензионера, оштећени су и многи други који су поднели и још увек 
подносе захтеве за пензије на основу оствареног радног стажа у Хрватској. Многима се 
негде „загубила” документација, тако да им недостају године радног стажа које су 
иначе остварила лица хрватске националности која су са њима радила.  
Наду да ће нова хрватска влада учинити све да поништи дискриминишуће законе 
налазимо у њеном програму у коме се каже да ће „влада узети у обзир проблем оних 
грађана који, иако су редовно уплаћивали у мировинске фондове, нису добили 
мировине”. 
 
Милојко Будимир, Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из 
Хрватске 
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ДРЖАВА ДАЈЕ ПАРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Дневник, Датум : 23.2.2012, Страна : 4 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ НСЗ-а ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА 
 
Национална служба за запошљавање расписала је јуче јавни позив послодавцима 
за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2012. години. Субвенција се 
одобрава у једнократном износу послодавцима који запошљавају до 50 незапослених 
лица, односно до 19 незапослених особа када послодавац запошљава особе с 
инвалидитетом, наводи се у огласу који је објављен на сајту НСЗ-а. 
Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних 
места за запошљавање више од 50 незапослених ради уједначавања регионалног развоја, 
уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања, у оквиру 
гринфилд и браунфилд инвестиција.  Висина субвенције зависи од развијености 
општине у којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровано 
предузећа, као и од броја особа које се запошљавају. 
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање радних места дужан је да 
закључи с незапосленим лицем уговор о раду на неодређено време, с пуним радним 
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да 
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање. Право на 
доделу субвенција за отварање нових радних места послодавац може остварити под 
условом да запошљава лица с евиденције Националне службе за запошљавање и да 
одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у којем је поднет 
захтев, осим у случају природног одлива запослених. 
Приоритет за доделу субвенција има послодавац који запошљава лице из 
категорије теже запошљивих, и то: дугорочно незапослена лица, незапослене без 
квалификација или нискоквалификоване, вишак запослених, особе с 
инвалидитетом, Роме, избегла и расељена лица, повратнике по споразуму о 
реадмисији, младе до 30 година, старије од 50 година, жене и рурално 
становништво, жртве породичног насиља и трговине људима и кориснике новчане 
социјалне помоћи. 
 
 

НЕМЦИ НЕ ДАЈУ АЗИЛ 
Илустрована политика, Датум : 23.2.2012, Страна : 27 

 
Грађани Србије били су у јануару на првом месту листе земаља из којих је у јануару 
2012. дошло највише подносилаца захтева за азил у Немачкој. Како је саопштило 
немачко Савезно министарство унутрашњих послова, на основу података Савезног 
уреда за миграцију и избеглице, прошлог месеца је 697 држављана Србије 
затражило политички азил. 
То је знатно више од броја захтева које су поднели грађани Авганистана, Ирака, 
Пакистана, Ирана и Сирије. Као и претходних месеци, број држављана Србије који су у 
Немачкој добили азил, статус заштићеног избеглице или барем поштеду од 
протеривања, раван је нули. 
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Почетком прошле недеље из савезне покрајине Северна Рајна Вестфалија у Србију је 
протерано 50 грађана чији су захтеви за азил одбијени. Реч је претежно о Ромима, а 
међу протеранима било је и 17 малолетника. 
 
 

ДЕСЕТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО СТАНОВЕ 
Правда – Србија, Датум : 24.2.2012, Страна : 3 

 
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У КРУШЕВЦУ 
 
КРУШЕВАЦ - У Улици Бранка Јанковића од јуче званично живи десет социјално 
угрожених породица, којима су свечано уручени кључеви станова. Изградња је 
финансирана фондовима Европске уније, а Град Крушевац је учествовао са 
пројектном документацијом. 
Комесеријат за избеглице је у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике 
развио програм подршке најугроженијим друштвеним категоријама, па је тако 
спровођење пројекта у Крушевцу један пример успешне подршке решавању оваквих 
стамбених проблема.  
Новоизграђени стамбени објекат омогућава трајно становање осам интерно расељених и 
избеглих породица и две социјално угрожене породице из локалне заједнице, од којих је 
већина живела у готово нехуманим условима. Све ово је део пројекта „Подршка 
интерно расељеним лицима и избеглицама у Србији“, кога финансирају АСБ и ЕУ, 
у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и Градом Крушевцом. 
 
 

ПРОВЕРАВА СЕ ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГЕ 
Правда, Датум : 24.2.2012, Страна : 6 

 
ИЗБЕГЛИЦЕ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
ЗРЕЊАНИН - Пројекат запошљавања избеглица у Еколошкој задрузи 
„Зрењанинка“ реализован је са УНХЦР-ом, а замишљен је као врста социјалног 
предузетништва, што не може да функционише без присуства локалне самоуправе, 
која је на свој начин изашла у сусрет - рекао је Радомир Кукобат, директор 
Покрајинског фонда за избегла и расељена лица, на јучерашњем састанку 
представника Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима са 
градоначелником Зрењанина. 
Наш пројекат је истекао у децембру прошле године. Добили смо извештај о раду и 
пословању те фирме. Дали смо средства за плате и трошкове регистрације, а за 
оперативне ствари нисмо ми задуж ени. У извештају о раду задруге стоји да је све 
поштовано како треба, а да ли је тако, провериће надлежни органи - рекао је Кукобат. 
Према њемим речима, оснивачи не би требало да имају добит, и ту су изабрани само 
формално, с тенденцијом да се повуку кад задруга заживи. 
У разговору са представницима избеглица Кукобат је забележ ио све примедбе које су 
изнели присутни и обећао да ће проверити спорне наводе. Помоћ је обећао и 
градоначелник. 
Зрењанину је у интересу да ово предузеће функционише исправно, са свим запосленим, 
и да се шири. Ангажоваћу се на томе да се све испита, као и да од полиције и тужилаш 
тва сазнам докле се у томе стигло - изјавио је др Милета Михајлов, градоначелник 
Зрењанина. Поред Марка Гвозденовића, председника Удружења за помоћ избеглицама, 
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и саветника Милана Мркобрада, на састанку са градоначелником били су и Даница 
Павић, бивша радница и Маја Пандуров, представник Клуба за борбу против корупције. 

 
 

ЗНАЧАЈНА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 
Преглед, Датум : 24.2.2012, Страна : 5 

 
Крушевац 
Јоланда Сан Хозе, прва секретарка и шефица сектора у делегацији ЕУ у Србији, 
изјавила је јуче у Крушевцу да је Европска унија до сада издвојила 64 милиона 
евра за решавање проблема интерно расељених, избеглица и социјално угроженог 
становништва у Србији.  
Приликом отварања зграде за социјално становање у Крушевцу, чију је изградњу 
са 183.000 евра финансирала ЕУ, она је казала да ће се до краја године из 
претприступних фондова обезбедити додатних седам милиона евра са крајњим циљем 
да се затворе сви колективни центри. „Зграда у Крушевцу део је ширег пројекта, 
вредности миллион евра, и из тих средстава изграђена је још једна зграда за социјално 
становање у Ужицу, подељен је грађевински материјал и све је то део програма за 
побољшање услова становања људи који су живели у колективним центрима“, рекла је 
Сан Хозе. Подсетивши да је прошле године одржана регионална конференција на којој 
су учествовале Хрватска, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина, на којој је 
договорен регионални пројекат за смештај избеглих и расељених особа, она је казала да 
је у току још један пројекат вредан три милиона евра који ће такође дати конкретне 
резултате.  
Светлана Велимировић, заменик комесара за избеглице у Србији, захвалила је 
овом приликом делегацији ЕУ која, како је рекла, сваке године подржава 
програмирање различитих видова помоћи за избегле и интерно расељене, као и 
повратнике према споразуму о реадимисији.  
 
 

ЕУ ЗАТВАРА КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ 
Правда, Датум : 24.2.2012, Страна : 7 

 
ФОНДОВИ ЗА УГРОЖЕНЕ 
 
КРУШЕВАЦ - Јоланда Сан Хозе, први секретар и шеф Сектора у делегацији 
Европске уније у Србији, изјавила је у Крушевцу да је Европска унија до сада 
издвојила 64 милиона евра за решавање проблема интерно расељених, избеглица и 
социјално угроженог становништва у Србији, и да ће се до краја године из 
претприступних фондова обезбедити додатних седам милиона евра са крајњим 
циљем да се затворе сви колективни центри.  
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СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 
Данас, Датум : 25.2.2012, Страна : 14 

 
Крагујевац - У блоку Авала, у крагујевачком насељу Аеродром, јуче је свечано 
предат на коришћење новосаграђени стамбени објекат, са 15 станова намењених 
избегличким и социјално угроженим породицама, који су, кроз пројекат Европске 
уније Унапређење социјалне и економске интеграције избеглица и интерно 
расељених лица, заједнички изградили надлежна агенција Европске уније и град 
Крагујевац.  
Уз подршку Комесаријата за избеглице, пројекат ЕУ у Крагујевцу реализују 
овдашња Градска стамбена агенција и удружење 484. Кључеве од 15 станова у 
новом објекту у блоку Авала јуче је добили 12 интерно расељених породица са Косова, 
које су до сада биле смештене у избегличком кампу, као и три социјално угрожене 
породице из Крагујевца.  
 
 

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 1 

 
КРУШЕВАЦ 
У Улици Бране Јанковића усељена је зграда у којој је дом нашло осам 
избегличких и две социјално угрожене породице. ЕУ је за изградњу обезбедила 
183.000 евра, док је град Крушевац учествовао са 65.000 евра. 
 
 

ПЕРФОРМАНС О УГРОЖЕНИМА 
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 8 

 
Група “Хајде да...” вечерас од 19 сати организује перформанс “Да се њихова порука 
чује” у простору СКЦ у Бановини. 
Перформанси и кратки видео записи настали су као продукт седмодневног 
тренинга о потребама маргинализованих група, ЛГБТ популације, особа са 
инвалидитетом, младих Рома, младих из руралних подручја, избеглих и интерно 
расељених и ратних ветерана. 
 
 

СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ 
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 2 

 
К Р АГ У Ј Е ВАЦ - Представник делегације Европске уније у Србији Мартин Керн 
уручио је јуче у Крагујевцу кључеве станова за 12 породица расељених са Косова који 
су 13 година били смештени у колективном центру. Стамбену зграду са 15 станова 
намењену расељеним и социјално угроженим породицама заједно су финансирали ЕУ и 
Град Крагујевац кроз пројекат који реализује Комесаријат за избеглице Србије. 
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УКРАТКО 
Вечерње Новости, Датум : 25.2.2012, Страна : 4 

 
БЕОГРАД - На шалтерима свих пошта у Србији данас почињу исплате редовних и 
привремених новчаних накнада расељенима са подручја КиМ, саопштено је из 
Националне службе за запошљавање. 
 
 

СТАНОВИ ЗА 10 ПОРОДИЦА 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 18 

 
 
НАЈУГРОЖЕНИЈИ ДОБИЛИ КРОВ НАД ГЛАВОМ 
 
КРУШЕВАЦ - Ђурђица Мојсић, из Ораховца, била је трудна када је Кфор у последњем 
тренутку евакуисао с Космета 1999. године. После 12 година подстанарског живота 
петочлана породица Мојсић добила је кров над главом у згради за социјално становање 
у Улици Бране Јанковића бб. 
У згради на периферији града, домове је добило још 10 интерно расељених или 
избегличких породица. Свака прича је тешка на свој начин. Јулијана Башић је 
самохрани родитељ са дететом, пристигла у Крушевац реадмисијом из Италије.  
Њена комшиница Марија Стошић, из Приштине, сама подиже двоје деце. Млађи син 
похађа специјалну школу... Сви се сами питају како су толико година успевали да 
плаћају кирију. Станови су подигнути донацијом ЕУ и града Крушевца. 
 
 

БИЗНИС 
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 17 

 
КУРШУМЛИЈА - НВО "Енеца" из Ниша потписала је уговор са куршумлијском 
општином о донацији осморо избеглих и интерно расељених, којима ће бити 
додељена опрема у вредности од 2.000 евра за почетак приватног бизниса.  
У питању је пројекат који финансира ЕУ. До сада су ову помоћ, по речима 
председнице Весне Јаковљевић, добиле 23 избегле и расељене особе настањене на 
подручју куршумлијске општине. 
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PRESS CLIPPING 

Понедељак 27.02.2012. год. 
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs) 

 
 
 

КАКО ЈЕ ЂОРЂИЈЕ ПОСТАО ЛАЛА 
Политика, Датум : 26.2.2012, Страна : А8 

 
Шесточлана породица Ђоровић с Космета напустила избеглички камп и купила 
лепу кућу у Башаиду, али ту није крај њиховим проблемима 
 
Башаид – Шушти ветар у епицентру севернобанатског микросвета. Белина снега меша 
се с типичним сивилом облачног преподнева, одакле је управо побегла магла, 
стварајући идеални колорит за равничарску меланхолију. Али Ђорђије није типични 
Лалош који живи у другој брзини, коме је равно све до Суботице на северу, и до 
Београда, на југу. Шта је сада Ђорђије Ђоровић? Интерно расељено лице које цупка, 
поскакује у летњим папучама и виче, усред села Башаид: „Ајде, упадајте, поцрках на 
ову ладноћу!”. Или је љубазни домаћин што нас дочекује играјући колце испред 
металне зелене капије, као кандидат за Лалу који ради на пет хиљада обртаја. 
То је Ђорђије! Кућевласник, новопечени равничар, родом из неког, сада тако далеког 
села код Клине, који је протеран из јужне покрајине, настањен сада у северној. У селу 
Башаид, удаљеном 22 километара од Кикинде, 33 од Зрењанина и 18 од Бечеја.  
Писао сам о о Ђорђију, његовој супрузи Милици и четворо деце септембра прошле 
године. Једини се Ђорђије из тужног, уклетог кампа за избеглице у Крњачи јавио на 
позив „Политике” да обиђе војвођанско село и уз помоћ Комесаријата за избеглице 
купи неку од јефтиних, напуштених кућа из којих су млади побегли у град, а старци 
под земљу.  
Ђорђије је био пред пуцањем у кампу изгубљених душа на ободу Београда, ужелео се 
дворишта, штала и слободе, али није имао ни цвоњка за превоз до Војводине.  
Али, коцкице су се поклопиле, сеоске власти Башаида упутиле су званични позив да 
избеглице дођу, да покупују двадесетак напуштених кућа, да се населе, да попуне 
демографску црну рупу… Село је гасификовано, с кафићима, школом и вртићем, 
продавницама, домом здравља који ради у две смене. Башаидом патролирају полиција и 
бендови који се ту загревају пред новосадске тезге. Ко се моли богу, има где то да 
учини, ко хоће преко леба погаче, нема где да уплати лото.  
И, стиже Ђорђије, у возилу  УНХЦР-а, као висока званица. Запала му тада за око лепа, 
бела кућа, зидана крајем педесетих, са уређеним двориштем, пет великих чистих соба, 
свињцем стерилним као апотека и оставом за алат. Али, газдарица је снимила госте, 
чула да Комесаријат купује куће, па подигла цену на 12.000 евра. Ђорђије је клонуо, 
његова Милица, родом из Санског Моста, добра али љута Босанка, почела је да куне и 
чинило се да ће Ђорђије довека остати у Крњачи, као човек без адресе који обитава на 
црном хлебу и лековима за смирење.  
 
Силна обећања 
Али Ђорђије је од оних ликова који заслужује хепиенд. Једног сунчаног јутра, 17. јуна 
1999. године, побегао је из Дреновчића, тако се зове то село с бајковитим пејзажем, а 
потом скитао, надничио и диринчио по селима дуж Ибарске магистрале. Двоје деце је 
добио у избеглиштву, двоје је повео са собом.  
Најстарији Василије има 17 година, Марија 15, а Немања 11 и Стефан две и по године. 
Има Ђорђије још шесторо из првог брака и расути су, што по свету, што по Србији. 
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Ђоровићи су прекинули да маштају о Војводини, о кући, о свињцу и дворишту, из 
Комесаријата се ућутали, заборавили на силна обећања о давању 7.000 евра по 
кући, о томе да би на леђима носили несрећнике до јефтиних кућа, само да напусте 
кампове… 
Срећа, међутим, није заувек окренула леђа Ђорђију. Људи из хуманитарне 
организације „Дански савез” читају „Политику”, па су видели како смо распукли 
слику породице испред беле, лалошке куће, у Улици Николе Тесле, број 59, задња 
пошта Башаид. Дил је брзо склопљен. Цена куће је спуштена на 10.000 евра, 
Данци су дали 8.000, Ђорђијев син из Шведске послао три хиљаде, Комесаријат, 
дакле, наша драга и брижна држава се „придружила” с нула евра. Данци су за 
Ђорђијем послали и стари намештај, Комесаријат није послао ни чоколаду за 
клинце. 
Срећна Нова, 2012, Ђорђије! Унео је овај педесетдвогодишњак само ствари и загрејао 
смедеревац. Бела, типична лалошка кућа, почела је да дише. Требало би да је овде крај, 
требало би да напишем да су Ђорђије, његова Милица и деца живели срећно, до краја 
живота. И била би ово бајка, да није српска! Ђорђије, дакле, није унапређен у грофа.  
– Уселисмо се усред зиме, послушасмо државу, одосмо из кампа! Комесаријат нам 
није дао ни евро за кућу, ни помоћ за усељење, ни социјалну помоћ, ни пакете 
хране. Остављени смо на милост и немилост – каже Ђорђије, док Милица кува 
кафу. 
 
Расељена лица 
И жена куне, псује, производи више децибела него сирена за ваздушну опасност. Зар да 
њена деца немају за хлеб у снегом окованом селу? Да није било комшинице бака-
Стојке, која им је дала дрва, да није било комшије Живе, који им је донео кило масти и 
две патке, да није било осталих, добрих људи из Башаида, ко зна како би завршили? 
Можда као замрзнута, интерно расељена лица, без дрва, без брашна, без хлеба… Само 
снега! Узалуд је звао Ђорђије у помоћ. У МУП-у Кикинде нису желели да му издају 
пребивалиште, на основу кога би деца могла да добијају дечји додатак.  
– Долазили су из полиције и испитивали нас, као да смо из Ал Каиде! Не верују да овде 
живимо. Питају ме, ал да брзо одговорим: Како ти се зове учитељица твог детета? Како 
се зове директор школе? Ја их молим да ми дају папире, показујем држављанства, 
изводе, уговор о куповини куће… Сумњиво лице тихо ми и поверљиво препричава 
детаље с информативног разговора. Шта је Богу скривио црни Ђорђије? Јесте да је црн 
и брадат, јесте да има подочњаке, јесте да је једва покретан и једва разумљив, јесте да 
воли да попије… И његова Милица, што јес, јес, псује и куне државу и власт тако 
гласно да је чују и даље од Кикинде, све до Хоргоша, али нису ваљда то разлози да њих 
двоје постану интерно расељени Бони и Клајд, људи који се проверавају већ два 
месеца, као потенцијална претња за националну безбедност? 
У помоћ је ускочио и шеф Месне заједнице Зоран Петровић. Отишао је до МУП-а 
Кикинде где му је објашњено да МУП Палилуле заправо још није одјавио Ђорђија, па 
отуд неспоразум. Једна полиција не зна шта ради друга полиција. Формално, црни 
Ђорђије је још становник кампа у Крњачи, без сертификата да је постао Лала. 
 
Антрфиле : Без помоћи  
 
Од јуна прошле године нема расподеле пакета хране за избегла и расељена лица у 
повереништву у Кикинди – изјавио је за „Политику” Предраг Војновић, повереник за 
избеглице и интерно расељена лица у Кикинди, одговарајући на питање зашто је 
породица Ђоровић остала без помоћи током ледене зиме. Војновић је рекао да је 
упутио Ђорђија у Црвени крст, Центар за социјални рад и Фонд општинске 
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солидарности. Ђорђије је рекао да је Војновић био једини представник државе 
који се заложио за његову породицу. 
 
 

БИЋЕ НОВЦА ЗА СТАНОВЕ ПОВРАТНИКА 
Дневник, Датум : 26.2.2012, Страна : 12 

 
ИНТЕРВЈУ СТАНКО ЈАНИЋ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
У ВЛАДИ ХРВАТСКЕ 
 
Почетком седмице усвојен буџет Хрватске за 2012. годину предвидео је значајне 
уштеде на расходовној страни. Између осталог, смањен је и износ на позицији која 
се односи на тзв. подручја посебне државне скрби (ППДС), где се до сада један од 
најважнијих програма односио на стамбено збрињавање и обнову у рату 
оштећених стамбених јединица, као и стамбено збрињавање бивших носилаца 
станарског права.  
–  Иако су за ове програме буџетска средства у 2012. мања у односу на прошлу 
годину за око 20 процената, односно сада износе 414,31 милиона куна (око 55 
милиона евра) предвиђени програм биће реализован – категоричан је у изјави 
„Дневнику” помоћник министра за регионални развој и фондове ЕУ Станко 
Јанић.  
– Наиме, планирани број изградње и обнове стамбених јединица у овој години 
оствариће се у потпуности јер је лане већ започела изградња већег броја станова, а у 
овој години се очекује завршетак истих и реализација остатка плана. Тако ће, на 
пример, у овој години бити осигурана квота од 834 стана за бивше носиоце 
станарског права, као што је и планирано.  
По Јанићевим речима, важно је истаћи и да је програм стамбеног збрињавања 
направљен за трогодишњи период у којем се очекује и практични завршетак програма.  
– До сада је новац за реализацију алоциран искључиво из буџетских ставки, а од 
идуће године биће доступна и донаторска средства, што ће значајно убрзати 
процес изградње и обнове стамбених јединица. Иначе, поред овог програма, на 
подручју посебне државне скрби посебно се суфинансирају пројекти изградње или 
обнове објеката комуналне и социјалне инфраструктуре. И за ову годину су планирана 
средства у износу од  35 милиона куна, што је исти износ као и прошле године. 
Да ли би се смањење издвајања за ППДС могло на известан начин компензовати кроз 
европске и пројекте прекограничне сарадње?  
 –  У овој години осигурана су буџетска средства у износу од 501 милион куна за два 
програма подстицања регионалне инфраструктуре и привреде те прекограничне и 
транснационалне сарадње, што је за 127 милиона куна више него лане. У  претходно 
наведеном износу укључена су средства претприступног програма ИПА  и средства 
Европске инвестиционе банке. И реализација ових програма значајно ће утицати на 
развој подручја посебне државне скрби.  
Истовремено, будућа реализација инфраструктурних пројеката и пројеката подстицања 
развоја одређених грана привређивања повећаће укупни привредни раст и развој 
јединица локалне и регионалне самоуправе.  
У наредном периоду део средстава биће намењен и улагањима у припрему и израду 
пројеката суфинансираних из структурних и Кохезијског фонда Европске уније.  
Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ, као будуће средишње тело за 
координацију структурних фондова, учиниће максималне напоре како би се 
апсорпцијски капацитети јединица локалне и регионалне самоуправе подигли на виши 
ниво. Самим тим, развојне компоненте свих регија, а посебно оних које се налазе у 
подручју посебне државне скрби, биће снажније. 
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Избеглице су сагласне да је највећа препрека за њихов повратак сада, заправо, 
економске природе. Да ли се у 2012. години могу очекивати пројекти који би 
подстакли запошљавање, поготово у повратничким срединама, или то у овим 
економским и финансијским околностима није реално? 
 – На самом почетку Програма Владе Републике Хрватске за период 2011-2015. 
година пише: „У тешкој економској кризи, с којом је Хрватска суочена, нужно је 
покренути привредни опоравак и раст, осигурати нова радна места и ново 
запошљавање, праведније расподелити  терет кризе и створити темељ за већа 
примања и раст животног стандарда грађана...“ 
Сходно томе, у првих пар месеци рада, Влада је упутила у процедуру, а Сабор 
усвојио, неколико закона којима се постиже пореско растерећење привреде, 
смањење доприноса на плате те осигуравају олакшице за реинвестирану добит. Уз 
то, доношењем буџета за 2012. створене су претпоставке за почетак новог 
инвестиционог циклуса, који ће допринети даљем јачању привреде, а тиме и 
запошљавања, те за почетак провођења мера које ће се реализовати кроз програме 
осмишљене у министарствима из подручја саобраћаја, инфраструктуре, привреде, 
предузетништва, пољопривреде и туризма. Наравно, није реално очекивати да ће се 
одмах, у неколико месеци, значајно повећати број запослених, али се стварају реалне 
претпоставке да се у средњорочном периоду и то оствари.  
Планирано је да ове године буде одржана донаторска конференција, на којој би 
било прикупљено 584 милиона евра за решавање статуса најугроженијих избеглих 
и расељених лица у региону. Ако се у обзир узме економска криза, да ли ће 
конференција уопште бити одржана и да ли је реално да се прикупи пројектовани 
износ? 
– Све активности везане за одржавање донаторске конференције у априлу ове године 
одвијају се сходно предвиђеним роковима. На пред-донаторској конференцији, 
састанку на којем се информисани потенцијални донаторе о напретку процеса 
регионалне сарадње за повратак избеглица, исказан је добар одазив 
потенцијалних земаља донатора и запажен значаја интерес за процес. Програм је 
презентован представницима САД, Јапана, Италије, Ирске, Норвешке, Шведске, 
Данске, Финске, Немачке, Малте, Аустрије, Кипра, Словеније, Словачке, Чешке, 
Француске, Румуњске, Азербејџана, Турске, Саудијске Арабије, Кувајта и Катара. 
У току су даљи разговори с представницима држава потенцијалних донатора, 
укључујући УНХЦР, Европску унију, те представнике држава регије које ће бити 
корисници донаторских средстава.. Управо чињеница да су четири државе регије 
направиле заједнички пројект за изналажење трајних решења избјегличког питања 
међународна заједница сматра похвално, те истиче као пример другима. 
Уколико средстава не буде довољно, да ли је већ припремљен план како да се мањак 
надомести или ће државе бити приморане на редукцију планова за збрињавање 
избеглица? 
– Поред бесповратних средстава, које предвиђамо да прикупимо на донаторској 
конференцији, у случају потребе биће осигурана и средства дугорочних кредитних 
линија. Она ће, у случају потребе, надокнадити евентуални недостатак донаторских 
средстава. 
 
Антрфиле : За мањине исто пара 
 
Имате ли информацију да ли ће и у којој мери бити смањено финансирање институција 
српске мањине у Хрватској и хоће ли хрватска заједница у Војводини моћи да у 2012. 
рачуна на одређену финансијску потпору свог рада? 
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 – Иако конкретне бројке нису још у потпуности познате, у појединим истим ставкама 
буџета више је корисника, а институције које се баве мањинским питањима у 
Републици Хрватској очекују квалитетнију помоћ у овој години.  
Средства Савета за националне мањине тек су незнатно смањена, значи реално је 
очекивати да ће програми за остваривање културне аутономије, информирања и 
издаваштва бити на прошлогодишњем нивоу. 
Истовремено, Хрватска заједница у Војводини наставиће да прима одговарајућу помоћ, 
јер су у буџету за 2012. годину у ставци Министарства вањских и европских послова 
предвиђена средства за Програме Хрвата изван Републике Хрватске у износу од 7,681 
милиона куна. 
 
Могућа сарадња с Тесла банком 
 
Да ли је ваше министарство припремило некакав заједнички програм активности са 
Тесла банком? 
– Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ до сада није припремало заједничке 
програме с Тесла банком. Но, како су њихове активности и напори усмерени подршци 
развоју повратничких средина, отворен је простор за могућности будуће сарадње. 
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ЗАСТРАШИВАЊЕ ЗБОГ КРИТИКЕ ВЛАСТИ 
Правда, Датум : 28.2.2012, Страна : 9 

 
ОШТЕЋЕН АУТОМОБИЛ МИОДРАГА ЛИНТЕ 
 
БЕОГРАД - На возилу „рено кангу“ које користи председник Коалиције удружења 
избеглица Миодраг Линта, претпрошле ноћи разбијено је стакло на вратима од 
гепека. Линта сумња да је у питању политичка провокација и врста директног 
застрашивања, а о свему је обавестио и полицију. 
Сматрам да се ради о политич ки мотивисаном догађају који је усмерен да застраш и 
Коалицију удружења избеглица као и мене лично, да одустанемо од критике државне 
политике лажног помирења према бившим југословенским републикама и борбе да се 
избеглим и прогнаним Србима и другим оштећеним грађанима врати одузета имовина, 
успоставе исти стандарди у суђењима за ратне злочине и коначно реши питање 
несталих лица - каже Линта. 
Председник Коалиције удружења избеглица сматра да је прљава кампања против 
њега и његове организације почела 11. јануара, када је потписан Споразум о 
сарадњи између Српске напредне странке и Коалиције удружења избеглица. 
Из возила није узета прва помоћ нити стерео уређај, а иако се те ноћи на паркингу 
налазио већи број возила, ниједан други аутомобил није оштећен. 
 
 

ПОМОЋ 
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2012, Страна : 4 

 
ЕВРОПСКА унија планира да уложи 2,6 милиона евра у пројекте за социјалну 
инклузију избеглица и интерно расељених лица, који ће се спроводити у 25 
општина и градова у Србији.  
Уручивању бесповратне помоћи у Палати Србије данас ће присуствовати шеф 
делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер, министар рада Расим Љајић и републички 
комесар за избеглице Владимир Цуцић. 
 
 

ОШТЕЋЕН АУТОМОБИЛ МИОДРАГА ЛИНТЕ 
Политика, Датум : 28.2.2012, Страна : А8 

 
Аутомобил „рено кангу” председника Коалиције удружења избеглица Миодрага Линте 
оштећен је јуче на Новом Београду. „Станујем код ’Фонтане’, када сам око 9 часова 
дошао на паркинг затекао сам разбијено стакло на петим вратима. Ово схватам као 
застрашивање због моје критике лажног помирења Београда и Загреба, посебно након 
што сам потписао споразум са СНС-ом”, каже Линта најављујући писмо директору 
полиције Милораду Вељовићу у коме ће инсистирати на расветљавању овог случаја. 
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НЕМА ПОВРАТКА СРБА НА КОСОВО 
Правда, Датум : 29.2.2012, Страна : 5 

 
РАДОЈИЦА ТОМИЋ, МИНИСТАР У КОСОВСКОЈ ВЛАДИ 
 
ПРИШТИНА - Налазимо се на почетку године у којој би морао да се догоди 
преокрет у политици повратка, у којој би морао да заживи закон бар у оном делу 
који се односи на политику запош љавња на Косову, каже у интервјуу за „Правду“ 
Радојица Томић, министар за заједнице и повратак у влади Косова. 
Шта кочи повратак? 
Политика повратка која је вођена у протеклих 12 године, са резервом за претходну 
годину, не може добити прелазну оцену. Нико ко је иоле савестан и одговоран, не 
може да каже да политика и свеукупан процес повратка задовољава стандарде који се 
намећу и траже у демократском друштву. Напросто, повратак се није догодио. У 
присуству међународне заједнице и под њеним надзором догодили су се страшни 
промашаји. Утрошена су огромна средства, милиони и милиони евра, а на терену 
имамо празне повратнич ке куће и углавном старце, назови повратнике. 
Очигледан пример је Српски Бабуш код Урошевца, Зочиште код Ораховца. Нове куће, 
нажалост празне, амбуланте, водоводна и канализациона мрежа, асфалтиране улице, 
сокаци, сви услови за живот, али људи нема, нити, бар по нашим информацијама, они 
имају намеру да се врате. 
Неко због тога треба да сноси кривицу? 
У питању је потврда једне промашене политике, која представља директну последицу 
неусаглашене, често пута смишљене политике да се спречи, уместо подржи повратак. 
Када говоримо о кочницама повратка, морам да кажем да одговорност сносе сви, 
почев од расељених, преко надлеж них у влади Косова и Влади Србије, до 
међународних субјеката. Свако је водио своју политику, у којој је расељени био пуки 
предмет поткусуривања. Свако је имао свој циљ, али су последице велике, јер се 
налазимо у ситуацији да је све мање оних који желе да се после 12 година живота ван 
Косова врате на своје. 
Али, неко је ипак крив? 
Тешко је говорити о одговорности, јер не верујем да ће међународна заједница 
прихватити оцену да је њена одговорност највећа, пошто је у протеклих 12 година, 
посебно у периоду до 2008. године до проглашења независности Косова, у њеним 
рукама било све. С друге стране, косовске институције сасвим извесно неће преузимати 
одговорност за туђе промашаје, а то неће ни Влада Србије и њене институције. 
Да ли је повратак уопште могућ? 
Покушавамо да докажемо да је повратак могућ и одржив. Конкретно, „збрисали“ 
смо такозвани организовани повратак, што је заправо перфидан начин за прање 
пара и још веће усложњавање процеса повратка, и у блиској сарадњи са 
Британијом започели пројекат повратка у Призрен, Гњилане, Ново Брдо... 
Нико неће признати кривицу, али ће имати алиби зашто повратак није успео? 
Дошао је тренутак да нико, баш нико, више нема алиби за одлагање процеса повратка. 
Међународна заједница је схватила да је немогуће надокнадити изгубљено времена и 
средства, и баш зато је потребна озбиљност и косовских институција и власти Србије. 
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Антрфиле : Јака воља 
 
Расељеним људима није могуће упутити неку оптимистич ку поруку? 
Ушао сам у политику јер разумем и схватам шта значи живети на своме, живети 
слободно, али и како је живети у изолацији и обесправљено. Желим да свака 
расељена породица добије могућност да се врати тамо где жели, без наметања и 
условљавања. Једноставно, залажем се да све заједнице на Косову имају исти 
статус и да се не препознају по националној припадности и вероисповести. Мој 
циљ је да сваки повратник у сваком тренутку осећа да је заштићен и да се о његовој 
безбедности брину надлежне институције, да не стрепи, попут повратника у Жачу, од 
надолазеће ноћи или од тога шта ће политичари одлучити у његово име. 
 
 

ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 2,6 МИЛИОНА ЕВРА 
Правда, Датум : 29.2.2012, Страна : 9 

 
БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ ЕУ ЗА 25 ОПШТИНА 
 
БЕОГРАД - Представницима 25 општина и градова Србије додељена је 
бесповратна помоћ Европске уније од 2,6 милиона евра за реализацију пројеката 
социјалне интеграције и запошљавања избеглих и интерно расељених. 
Реч је о пројектима који ће бити реализовани у наредних годину дана, а у њих ће бити 
укључен и део најугроженијег домаћег становништва у тим локалним заједницама. 
Сертификате њиховим представницима уручили су шеф Делегације ЕУ у Србији 
Венсан Дежер и министар рада и социјалне политике Расим Љајић. 
Ваши пројекти су прошли нашу ригорозну селекцију, јер ће на најбољи начин 
допринети заједничким напорима да помогнемо избеглицама и расељеним лицима 
- нагласио је Дежер и додао да се ради о пројектима који су битни за угрожено 
становништво. 
Дежер је указао да ће тим пројектима бити решени важни проблеми најугроженијих 
избегличких и расељеничких породица у којима је доста старих, болесних и особа са 
инвалидитетом, и објаснио да програм ЕУ обухвата и обуку кроз коју ће избегла и 
интерно расељена лица бити оспособљена за обављање одређених делатности из 
области социјалне заштите. Министар Љајић је указао да је Србија по броју избеглица 
13. земља у свету и прва у Европи са 74.500 избеглица и 200.000 интерно расељених. 
 
 

ИЗБЕГЛИМА 2,6 МИЛИОНА € 
Вечерње Новости, Датум : 29.2.2012, Страна : 4 

 
за 25 опШтина и градова Србије додељена помоЋ ЕУ 
 
ПРЕДСТАВНИЦИМА 25 општина и градова Србије додељена је јуче бесповратна 
помоћ ЕУ у укупном износу од 2,6 милиона евра за реализацију пројеката социјалне 
интеграције и запошљавања избеглих и интерно расељених. Реч је о пројектима који ће 
бити реализовани у наредних годину дана, а у њих ће бити укључен и део 
најугроженијег становништва у тим локалним заједницама, а сертификате њиховим 
представницима уручили су шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер и министар 
рада и социјалне политике Расим Љајић. 
Дежер је објаснио да ће бесповратну помоћ ЕУ добити 28 пројеката у 25 општина и 
градова и да је реч о најуспешнијим пројектима који су од 37 приспелих одбрали 
Делегација ЕУ у Србији и Министарство рада и социјалне политике. 
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Министар Љајић указао је да је Србија по броју избеглица 13. земља у свету и прва у 
Европи са 74.500 избеглица и 200.000 интерно расељених и додао да још има 3.000 које 
живе у колективним центрима којих има 41. 
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