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РЕШАВАЈТЕ НАШЕ ПРОБЛЕМЕ
Информер, Датум : 2.7.2012, Страна : 4
Коалиција избеглица траЖи
Коалиција удружења избеглица затражила је јуче од председника Србије
Томислава Николића, будућег премијера и председника парламента брже и
ефикасније решавање проблема избеглих.
У саопштењу после седнице скупштине те организације наводи се да би нова влада
требало да отвори суштински дијалог са Загребом и Сарајевом о решавању имовинских
и других проблема избеглица.
ИЗБЕГЛИ ПИСАЛИ ВЛАСТИМА
Преглед, Датум : 2.7.2012, Страна : 5
Скупштина Коалиције удружења избеглица у Србији усвојила је јуче писмо о намерама
упућено новим властима Србије, са молбом да подрже њихове захтеве за поштовање
имовинских и других стечених и људских права. Писмо о намерама упућено је
председнику Републике, премијеру, председнику Скупштине Србије и шефовима
посланичких група.
У писму се подсећа да у Србији живи више од 500.000 избеглица и других грађана
који још нису остварили своја основна права у Хрватској, БиХ и Словенији.
Изражено је уверење да би проналажење свеобухватног и правичног решења проблема
избеглица и других оштећених грађана дало велики допринос миру, стабилности,
сарадњи и помирењу народа са простора бивше Југославије.
Коалиција, која тренутно окупља 65 избегличких и других удружења, тражи да
највише власти Србије подрже захтеве из петиције коју је подржало око 80.000
људи, а којом избегли и прогнани Срби траже да им се врате станарска права,
отета имовина, успоставе једнаки стандарди у суђењима за ратне злочине и реши
питање несталих лица.
Од новог руководстава Србије се тражи сазивање ванредне седнице републичког
парламента на којој би била усвојена резолуција о поштовању људских права избеглих,
прогнаних и других оштећених грађана из бивших југословенских република. Према
том предлогу, Скупштина Србије би требало да обавеже владу да покрене суштински
дијлог са Саветом министара БиХ и владама Хрватске и Словеније о решењу свих
отворених питања.
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ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ СКУПШТИНСКУ РЕЗОЛУЦИЈУ
Политика, Датум : 3.7.2012, Страна : А8
На Изборној скупштини Коалиције удружења избеглица за председника у
наредном четворогодишњем мандату поново је изабран Миодраг Линта. Од
укупно 72 удружења која су приступила Коалицији, било је присутно 112 делегата
из 65 чланица. Усвојили су писмо о намерама, које ће упутити председнику републике.
– Тражимо да државне институције подрже наша четири захтева. Прво, Петицију
избеглих и прогнаних Срба, коју је потписало око 80.000 оштећених грађана и где
се наводи 12 кључних проблема, међу којима су отета и уништена имовина,
двоструки стандарди у суђењима за ратне злочине и питање несталих лица.
Друго, усвајање скупштинске резолуције о поштовању људских права избеглих и
прогнаних. Треће, брже и ефикасније решавање стамбених, проблема избеглих,
прогнаних и расељених лица у процесу интеграције. И четврто, оснивање фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима при Влади Србије –
каже Линта за „Политику”.
Делегати су усвојили и текст предлога резолуције који ће бити упућен свим шефовима
посланичких група, с молбом да подрже сазивање ванредне седнице Народне
скупштине и усвајање наведеног документа.
– Циљ резолуције јесте да обавеже Владу Србије да отвори суштински дијалог са
Загребом и Сарајевом о решавању наших бројних имовинских и других проблема, на
темељу Анекса Г Бечког споразума о сукцесији који је ступио на снагу 2004, у коме се
јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на
дан 31. 12. 1990. године – наводи наш саговорник.
СТИГЛА СРЕДСТВА ИЗ ТРЕЗОРА ЗА НСЗ
Преглед, Датум : 3.7.2012, Страна : 3
Београд
Национална служба за запошљавање (НСЗ) саопштила је да су јој из Трезора јуче
пребачена средства за исплату редовних новчаних накнада за незапослене и да се
очекује да ће ускоро бити пребачена и средства за активне мере запошљавања.
Танјугу је у НСЗ речено да су из Трезора пребачена средства за исплату новчаних
накнада за незапослене на основу осигурања у случају незапослености, у износу од око
317 милиона динара за исплату новчаних накнада.
С тим средствима и средствима НСЗ из доприноса укупно ће бити исплаћено 1,74
милијарде динара за новчане накнаде - редовна новчана накнада и привремена
накнада расељеним лицима са подручја Косова и Метохије. Корисници ће накнаду
моћи да подигну данас на шалтерима свих пошта у Србији. НСЗ је демантовала да је
потрошила више средстава од планираног за прву половину године, подсетивши да је
републичким буџетом НСЗ за активне мере запошљавања у овој години одобрено 3,4
милијарде динара.
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СРБИМА УЗИМАЈУ КУЋЕ
Вечерње Новости, 04.07.2012 Страна: 8
Хрватске власти траже да Срби своје обновљене куће плате 50.000 евра
Хрвати нису обухваћени истом акцијом Државног одветништва
На адресе више од 150 домаћинстава Срба повратника у Хрватској последњих су
дана дошлидописи у којима се тражи да плате обнову својих кућа . Реч је о
породицама за које Државно одветништво тврди да не живе у Хрватској, већ у
Србији. Најчешће се тражи од 25.000 до 50.000 евра за обнову кућа које стоје
празне или их власници изнајмљују .
Мену Србима, повратницима у Хрватској, влада велика нервоза шта следи, јер су
захтеви дошли само на њихове адресе. Истовремено, Хрватима чије су куће
обновљене, а они не живе у њима, ДОРХ није послао сличне захтеве. Таквих је
кућа, чији су власници Хрвати много, пре свега у Вуковару, а оне стоје празне. Рачуна
се да у готово 30.000 кућа у Хрватској које су страдале у рату нико не живи, иако
су многе од њих обновљене.
Срби у Хрватској траже да се хитно престане са том праксом која би могла да доведе да
се куће власницима поново одузимају. Многи Срби тврде да су пре рата имали
потпуно уренене куће, које су сада само делимично обновљене и у њима није
могућ живот . Од ДОРХ-а се тражи да се прекине слање захтева за финансијску
надокнаду , под претњом одузимања кућа, јер су Срби у Хрватској поново у
неповољнијем положају од свих других .
Многи власници чије су куће делимично обновљене кажу да у Хрватској не могу да
нану посао да је то један од разлога што ту не живе. У менувремену су се запослили у
Србији и чекају да се економске прилике у Хрватској побољшају. Повратнике често
чекају притисци и претње, па се неки и боје да се врате у своје куће.
Примера има много, па Срби повратници траже од нове хрватске власти јаснији став ,
поготово што је једна од обавеза Хрватске пре уласка у ЕУ да се регулише питање
повратка имовине. И из општина у којима живе Срби у Хрватској долазе приговори да
држава улаже минимална средства за развој, много мања него за друге крајеве.
Начелник општине Грачац Горан дакић каже да се том крају све ускраћује и
онемогућава, а да је повратак Срба крајње отежан.
Антрфиле:
ШТРПЦИ НА ЦЕСТИ?
Много је и примера да се не поштују судске одлуке о повратку имовине избеглих Срба.
У Книну Мирко и Ката Штрбац добили су правоснажну пресуду да могу да се врате у
своју кућу. Донедавно су живели у изнајмљеној кући, али се власник ових дана враћа и
двоје стараца могли би да остану на цести, без обзира штоу њиховој кући нелегално
живе други.
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ПРОДУЖЕНА ИЗБЕГЛИЧКА КРИЗА
Недељне новине, Датум : 23.6.2012, Страна : 3
САОПШТЕЊЕ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ИЗБЕГЛИЦА
И овогодишњи 20. јун Међународни дан избеглица
Србија дочекује у групи пет земаља у свету у којим је Високи комесаријат
Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) прогласио тзв. ситуацију продужене
избегличке кризе. Мада је од ескалације ратних сукоба и распада бивше Југославије
прошло више од 20 година, у Србији и даље живи 70.000 људи с избегличким статусом,
као и 210.000 интерно расељених лица с Косова и Метохије. Половина од укупног броја
избеглица, како оних који и даље имају избеглички статус тако и оних који су у
међувремену стекли држављанство Србије, смештено је у Војводини.
Избеглички талас који се слио на простор Војводине значајно је утицао и на
демографски раст становништва јер, по попису из 2002. године, избеглице чине
чак 9,2% укупне војвођанске популације. Рекордери по броју избеглица, у односу
на укупан број становника, јесу општине Шид и Инђија, у којим избеглице у
укупној популацији учествују са 23,43, односно 21,05 одсто. У укупном
становништву централне Србије учешће избеглица је знатно мање и износи 3,5%.
Продужена избегличка криза захтева и продужено ангажовање друштвене заједнице у
решавању проблема које избеглице не могу саме решити. Економска криза и рецесија
која траје већ четири године додатно је отежала положај најрањивијих група у нашем
друштву, те значајно умањила могућности наше земље и међународне заједнице да
окончају избегличку кризу у Србији. Питања стамбеног збрињавања, материјалне
егзистенције и приступа правима избеглица јесу питања која су остала отворена премда
је од завршетка ратова изазваних распадом бивше Југославије прошло 17 година, а од
првог избегличког таласа и више од две деценије.
Према подацима Комесаријата за избеглице, УНХЦРа и другим изворима, у овом
тренутку близу 76.000 избеглица животари у тзв. стању социјалне потребе, што
чини 23,3 одсто од укупног броја свих избеглица које су дошле у Србију, док
најмање 33.000 избегличких породица немају ни теоретску шансу да саме реше
своје стамбено питање. Стопа сиромаштва међу избеглицама, дакле, готово је
двоструко већа од стопе у укупној популацији, а ако се томе придода и податак из
недавног истраживања које је спровео УНХЦР, према којем близу 32.000 породица
расељених с Косова, с 90.000 чланова, живи у беди, још видљивије постају стварне
димензије избегличког питања у Србији.
Међународна заједница је своју спремност да помогне у решавању стамбених
проблема показала подршком Регионалном пројекту решавања стамбених
потреба избеглица, у оквиру којег би кров над главом требало да добије укупно 27.000
породица са 74.000 чланова, у четири некадашње југословенске републике, а сада
самосталне државе - Србији, Хрватској, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Укупна
вредност пројекта је 583,7 милиона евра, а на конференцији одржаној у Сарајеву 24.
априла донатори су обезбедили 260 милиона, што је довољно за почетак реализације
пројекта који ће у Србији трајати наредних пет година. Комесаријат за избеглице у
сарадњи с локалним самоуправама у овом тренутку прикупља податке о стамбеним
потребама избегличких породица, а нцв четак реализације конкретних програма може
се очекивати најесен.
За поменути програм на подручју Србије требало би да буде обезбеђено 335,2
милиона евра, што ће, како се процењује, бити довољно за стамбено збрињавање
близу 17.000 избегличких породица у Србији, или 45.000 људи. Према плану, у
оквиру програма биће изграђено 10.000 стамбених јединица, откупљено 2.000 сеоских
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домаћинстава те набављено 1.200 монтажних кућа. Такође, 3.580 породица требало би
да добије помоћ у грађевинском материјалу за започету изградњу породичних кућа.
Такође, Влада Војводине и њен „Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима" реализоваће у наредном периоду низ других програма помоћи
избегличкој популацији у покрајини, а све са циљем да се том делу становништва
омогући што бржа интеграција у овдашњу друштвену заједницу, те да се пружи
подршка оним који желе да се врате у завичај. Кроз програме Фонда досад је стамбено
збринуто 800 избегличких и расељеничких породица у Војводини, а у току је
реализација програма откупа кућа и додела грађевинског материјала у укупно 22
општине у покрајини за 2012. годину, те програм помоћи повратничким
пољопривредним задругама у Хрватској.
Обезбеђена су и средства за суфинансирање програма економског оснаживања
избеглица и расељених лица, који се реализују уз подршку Европске уније. Затварање
преосталих колективних центара за смештај избеглица на подручју Војводине
представља још један од приоритета покрајинске владе, а том циљу ћемо се сасвим
приближити до краја године, до када се очекује затварање претпоследњег, од два
преостала, таква прихватилишта у покрајини. Сви побројани, као и они бројни
непоменути програми, реализују се с пуном свешћу о потреби да читаво друштво
покаже и стрпљење и одлучност у подршци онима који су током последње деценије
прошлог века били принуђени да напусте евоје домове.
Истовремено, Међународни дан избеглица је још једна прилика да се све земље
сукцесори СФРЈ подсете на њихове обавезе из Анекса Г „Споразума о сукцесији",
којим су се обавезале да ће заштити приватну својину и стечена права грађана.
Несметан приступ правима је неопходан услов за затварање избегличког поглавља
наше новије историје.
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У ПОЖАРЕВЦУ У ПРОСТОРИЈАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МИГРАНТЕ
Пресс, Датум : 9.7.2012, Страна : 17
У Пожаревцу у просторијама Канцеларије за мигранте, у Синђелићевој улици, данас
почиње анкетирање избеглих и расељених особа.
Од 1992. евидентирано је 3.600 избеглих и 2.500 расељених лица. За избегле
анкетирање ће трајати до 15. августа, а за расељене до 30. септембра

ПО МЕТАК У БРАЧНИ ПАР!
Ало!, Датум : 8.7.2012, Страна : 8
СВИРЕПО УБИСТВО У ПОВРАТНИЧКОМ СЕЛУ КОД УРОШЕВЦА
Брачни пар Јевтић, иначе Срби повратници, убијен је у петак увече око 22 сата у
својој кући у селу Талиновац код Урошевца. У Милована, који је био представник
села, и његову супругу Љиљану испаљен је по један метак калибра 7,62 милиметара.
Беживотна тела у локвама крви затекао је један Албанац који је то јавио комшији убијених
Богдану Ђорђевићу. Ђорђевић је рекао да је тај Албанац, који у њиховом селу ноћу чува
куће, дошао код њега када је већ пао мрак и рекао да „Милован Јевтић лежи у ходнику
своје куће“.
Отишао сам у кућу Јевтића и видео Милована да лежи у локви крви, а потом сам у
купатилу њихове породичне куће нашао и његову супругу Љиљану, такође у крви испричао је Ђорђевић, који је са супругом дао изјаву полицији. Како је објаснио, Љиљана
је дошла код мужа у Талиновац пре неколико дана.
Јевтићи су иза себе оставили сина и две ћерке, који живе у централној Србији.
Иако их косовска полиција уверава да је убиство Јевтића изолован случај и обећава
им безбедност, Срби из села Талиновац, према речима повратника Бранислава
Миленковића, желе да оду из тог места. У овом селу живи осам српских
повратничких породица које укупно имају 17 чланова.
Ми смо ноћас захтевали да нас полиција из безбедносних разлога пребаци у Штрпце на
Брезовици. Полицајци су нам, међутим, одговорили да је полиција свуда у селу и да смо
безбедни. И даље очекујемо да нас пребаце у Штрпце, а и родбина из централне Србије
стално зове и тражи да нас одведу из Талиновца - рекао је Миленковић, а мештани су
додали и да је, док је полиција прексиноћ вршила увиђај у кући породице Јевтић, друга
кућа у селу обијена?!Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић је оценио да је
узрок оваквих и сличних злочина који се дешавају на Косову и Метохији неоткривање до
сада почињених злочина над Србима на Космету.
Ниједно убиство које се догодило на Косову и Метохији где су жртве били Срби није
расветљено, нико није санкционисан због тих злочина и таква ситуација охрабрује људе
који то раде и који су спремни на такве злочине - рекао је Богдановић.
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СРБИ ПОВРАТНИЦИ ТРАЖЕ ДА ИХ ПОЛИЦИЈА ПРЕБАЦИ У ШТРПЦЕ
Пресс, Датум : 8.7.2012, Страна : 3
Косово Мештани Талиновца узнемирени због убиства брачног пара
БЕОГРАД - Након свирепог убиства Љиљане и Милована Јевтића из села Талиновац
код Урошевца, који су претпрошле ноћи усмрћени ватреним оружјем у својој кући,
сви Срби желе да напусте ово место.
Према речима Бранислава Миленковића, у селу живи осам српских повратничких
породица са 17 чланова, сви су видно узнемирени и желе да оду.
- Захтевали смо да нас полиција из безбедносних разлога пребаци у Штрпце на Брезовици.
Одговорили су нам да је полиција свуда у селу и да смо безбедни. И даље очекујемо да нас
пребаце у Штрпце, а и наша родбина из централне Србије стално зове и траже да нас
одведу из Талиновца - наводи Миленковић.
Према његовим сазнањима, сви Срби повратници у овом селу имали су сталне понуде
Албанаца да продају своја имања, али је понуђена цена била знатно нижа од
тржишне.
Представници косовске владе, који су разговарали са Србима, покушавали су да их убеде
да не одлазе из села и да ће учинити све да им обезбеде сигурност.
Тела супружника Љиљане и Милована Јевтића пронашао је један Албанац који је то јавио
њиховом комшији Богдану Ђорђевићу, а затим је обавестио и полицију. Ђорђевић је јуче
рекао да је тај Албанац, који у њиховом селу ноћу чува куће, дошао код њега када је већ
пао мрак и рекао му да Милован лежи у ходнику своје куће.
- Отишао сам у кућу Јевтића и видео Милована да лежи у ходнику у крви, а после
дозивања, у купатилу њихове породичне куће нашао сам и његову супругу Љиљану,
такође у крви - испричао је Ђорђевић. Он је подсетио да је Љиљана дошла код супруга у
Талиновац пре неколико дана и да су Јевтићи иза себе оставили сина и две ћерке, који
живе у централној Србији.
Регионални портпарол косовске полиције Агим Гаши изјавио је да су све полицијске
јединице активиране на истрази тог злочина. Према његовим речима, Јевтићи су
убијени оружјем калибра 7,62 милиметра, са по једним испаљеним метком. Гаши је рекао
и да се спроводе специјалистички и други облици истраге.
Истражне радње су обављене још претпрошле ноћи, а форензичари су и јуче наставили рад
у кући и у дворишту убијених, у потрази за новим доказима.
ТЕОДОСИЈЕ: ТЕРАЈУ СРБЕ ДА НАПУСТЕ КОСОВО!
Ало!, Датум : 9.7.2012, Страна : 2
У селу Талиновац код Урошевца, где је у петак увече убијен брачни пар Јевтић, Срби
повратници су ипак одустали од најављеног исељавања из села, иако су од
представника косовске владе тражили да им се омогући одлазак због нарушене
безбедности.
Убиство брачног пара Јевтић једно је од тежих злочина почињених на Косову и Метохији
од доласка мировне мисије у покрајину. Међу најтеже злочине почињене над Србима
спадају убиство 14 жетелаца код Старог Грацка, убиство породице Столић у
Обилићу, убиство српске деце у Гораждевцу и убиство 12 Срба приликом напада на
аутобус код Подујева. Од доласка Кфора, на Косову и Метохији убијено је више од
1.000 Срба, а убице су откривене само у два случаја!
Брутални злочин над породицом Јевтић показује да је реч о кулминацији етнички
мотивисане репресије, која има за циљ да натера Србе да напусте своје домове и продају
их Албанцима - рекао је владика рашко-призренски Теодосије.
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ЈДП ПРИКУПИЛО 60.000 ДИНАРА
Преглед, Датум : 12.7.2012, Страна : 4
Југословенско драмско позориште у хуманитарној акцији „Да сви помогнемо!“,
коју су покренули Фондација „Ана и Владе Дивац“, РТС и Високи комесаријат
УН за избеглице, прикупило 60.000 динара, саопштила је јуче фондација.
Позориште се прикључило великом броју компанија и појединаца који су
подржали акцију „Да сви помогнемо!“ и донирало средстава од представе „Тако је
морало бити“.
Осим представе, организована је и изложба радова младих уметника. „Висина донације
износи 60.000 динара, а посебно нас радује да су се нашој акцији одазвале и
институције културе.
Сматрамо да је ово почетак сарадње којом желимо да подржимо културну сцену Србије
и младе уметнике, али и да скренемо пажњу на неки од великих проблема нашег
друштва, у овом случају, избеглих и расељених који и даље живе у колективним
центрима“, изјавила је директорка Фондације „Ана и Владе Дивац“ Ана Коешал.
Југословенско драмско позориште прикључило се акцији представом „Тако је морало
бити“ Бранислава Нушића у режији Егона Савина, која је изведена 5. јуна.
ИЗБЕГЛИЦЕ ТВРДЕ ДА ИХ ЈЕ ПАТРИЈАРХ УВРЕДИО
Политика, Датум : 14.7.2012, Страна : А7
Каква је то црквена политика која разлоге за недолазак папе Бенедикта
Шеснаестог у Србију налази тако што проглашава избеглице безбедносно опасном
групом људи, питање је које се поставља у саопштењу Хуманитарног центра за
интеграцију и толеранцију поводом недавног интервјуа патријарха Иринеја за
Танјуг.
Поглавар СПЦ, наиме, рекао је да нико не би могао да гарантује папи безбедност у
Србији, с обзиром на то да у земљи живи пуно избеглица.
„Ово је не само увреда за избеглице већ и анатемишућа клетва која има озбиљне и
несагледиве политичке и друштвене последице. Ако су избеглице безбедносно
опасне, како је онда могуће да у Србију дођу највиши представници хрватске
државе, да хрватски председник посети колективни центар за избеглице у Србији
и разговара с њима, да у Србију недуго након бомбардовања дође Солана и други
високи политички и војни званичници НАТО-а, а, ето, не може папа?”, навео је у
саопштењу Ратко Бубало, председник управног одбора удружења.
Он подсећа да су више од 20 година, посебно Срби у Хрватској изложени с једне
стране, притисцима, претњама и прогону као „реметилачки фактор” у стварању
етнички хомогене хрватске државе, а с друге стране притисцима да се жртвују
државним интересима националне матице.
„Ако им не можете помоћи и изборити се да не буду дежурни кривци за све – за
недолазак папе, као разлог што је нека странка лоше прошла или изгубила на изборима,
онда их оставите барем на миру”, закључује се у саопштењу.
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У Патријаршији јуче није било доступних саговорника за изјаве поводом овог
реаговања избеглица.
Поводом изјаве патријарха јуче се огласила и Асоцијација избегличких и других
удружења Срба из Хрватске затражила од њега да прими делегацију ове
асоцијације. Документационо-информативни центар Веритас такође је јуче
оценио да изјава патријарха Иринеја, осим што наноси штету избеглицама, нема
упориште ни у блиској ни у даљој прошлости.

ЦВЕТА ЈОЈ ЈЕ И ЧЕСМА, И СИЈАЛИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.7.2012, Страна : 31
КАКО ДУШАНКА МАРКОВИЋ (90) ИЗ СТРИЖЕ ПРЕЖИВЉАВА УПРКОС
НЕЉУДСКИМ УСЛОВИМА
ПАРАЋИН - Село Стрижа, надомак града. Десно од пруге, после стотину метара
корачања кроз коров, стиже се до полусрушене долмаре са отпалим блатом. Е, ту живи
стара Душанка Марковић (90) - потпуно сама на свету, без иког свог, али и без воде у
дворишту. Нема, чак, ни сијалице у кући, да засветли...
Зато је Душанки геронтодомаћаца Цвета Грујић, и буквално - све!
Када смо јој дошли у посету, јадала се како ни кафом не може да понуди госте, јер јој је
понестало плина, а електрични шпорет никада није ни имала. Без струје, њој су
сувишни и фрижидер, и телевизор... Ложи један стари "смедеревац", али не и кад
"упече звезда".
Али, и то је боље него што беше зимус, на минус 20 степени... Јер, прозора као да и
нема, па "вуче" на све стране. Ипак, вели, успела је некако да се згреје у свом собичку,
што је једина предност туробног животарења у тескоби.
Иако ју је живот баш шибао, Душанка је чврста и бистрог ума. Засузи једино кад прича
о својој деци - сину и ћерки. Умрли су обоје, једно за другим. Син на трактору...
- Први муж ми је нестао у рату, а други умро пре 20 година. За њим баш толико и не
жалим... Био је музичар, ја сам певала са њим, па смо обишли читаву Србију, али
никако није могао да се одвоји од флаше. И, тако, за неколико деценија, није нас скућио
- вели Душанка, одлучна да нипошто не оде у какав старачки дом.
Кућа, каква год да је - њена је. А, ту је и геронтодомаћица Цвета, која два пута
недељно дође, опере судове, купи понешто у продавници... колико се може од
државног материјалног обезбеђења у износу тек нешто већем од 7.000 динара.
Цвета је, иначе, млада жена - из Пећи расељена са супругом и троје деце. У Стрижи
води рачуна о осморо стараца...
- Од свих којима помажем, бака Душанка је најстрашнији случај - каже Цвета.
Антрфиле : ПРОГРАМ ИЗ ЕУ
ДУШАНКА Марковић једна је од 80 старих и немоћних особа, о којима на
територији Параћина брине 14 геронто домаћица. Реч је о посебном програму
развоја локалних услуга и побољшања положаја избеглих и расељених, који ЕУ
финансира са 73.000 евра, а стручна сарадница Центра за социјални рад, Јадранка
Весић, објашњава да ће геронтодомаћице радити до марта 2013, па ће после видети
како да се та помоћ настави...
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ОДЈЕЦИ РУКОВАЊА, ГДЕ СМО ОНО СТАЛИ?
Вечерње Новости, Датум : 15.7.2012, Страна : 2
Медлин Олбрајт, бивши амерички државни секретар, оценила је да је руковање у
Дубровнику између бившег председника Србије и “мог Хашима”, како је спонтано
и са сетним осмехом назвала премијера косовске Владе, било превише хладно и
без икаквих емоција.
“Ја да сам била на месту српске стране у овом руковању, унела бих много више
осећања и потрошила минимум 15 минута за интензивне контакте у циљу
међусобног односа две стране, а посебно побољшања тог, односно тих односа.
Регионална сарадња је макар толико заслужила” - истакла је Олбрајтова.
Уставни Суд Србије саопштава да је још увек рано говорити о томе да ли је
појављивање и руковање Бориса Тадића на скупу у Дубровнику противуставно, али да
најслободније могуће тумачење Устава, а с обзиром на новонасталу равнотежу моћи,
даје слику да има елемената за покретање поступка о оцењивању уставности. С
обзиром на досад утврђени размак између онога што се учини за време једне власти и
пресуде о неуставности тих поступака за време друге власти, могуће је очекивати да ће
УСС пресуду о овом случају донети најраније између 2016. и 2018. године, и то под
условом да Тадић или његова странка не дођу поново на власт, истиче се у саопштењу
највише и по некима најбрже правосудне инстанце у Србији.
Кабинет председника Србије оштро је осудио дубровачки поступак бившег корисника
претходног кабинета и навео га као еклатантни пример крађе маркетиншких потеза, на
које искључиво право располагања има новоизабрани председник свих грађана и
ниједне партије Србије.
Кабинет председника Србије обавестио је домаћу јавност и међународне факторе да се
убрзано саставља листа оних са којима би садашњи шеф државе могао обавити
руковање, те да ТО треба схватити као последицу аутентичне воље грађана - а не ово
безначајно дрмусање рукама на некаквом полуформалном скупу од никаквог значаја за
снажно помирење у региону, снажније јачање добросуседских односа и најснажније
хемијско чишћење биографија без идеолошког континуитета.
Стечајни управник изборне председничке кампање ДС утврдио је да руковање у
Дубровнику није било на списку предвиђених предизборних активности, што би можда
- а да је то било изведено између два изборна круга - могло повећати кандидатове
шансе за привлачење белих гласачких листића, умањивање апатије код либералних
интелектуалаца и покоју похвалу код Весне Пешић. Ова три моћна оружја, констатује
стечајни управник, донела би тријумфалну победу у кампањи, вратила апстиненте
гласачким кутијама и омогућила да, у наредном четверогодишњем мандату
хипотетичког председника Србије, престане плашење бирача повратком у деведесете и
застрашивање заустављањем убрзаног приступања ЕУ.
Влада Србије у оснивању поздравила је руковање у Дубровнику као ничим изазвано,
али добровољно и добродошло скретање пажње јавности са чињенице да одговарајућих
кандидата за министарска места има мање од броја министарстава, да новца у државној
каси има мање од износа дугова и осталих расхода, да је министар рада пензионер, да је
био Гордон и да се не зна шта је, коме и с којим правом рекао, те да је дубровачки
сусрет омогућио да нико не причита пажљиво шта пише у Коалиционом Споразуму,
вероватно укључив и оне који су га потписали.
Посебну захвалност Влада је упутила бившем председнику што се, захваљујући између
осталог и дубровачком инциденту, медији више баве онима који су отишли са власти,
него онима који ће управо да дођу.
Удружење банака Србије предложило је да се уведе двогодишњи мораторијум, како на
руковање, тако и на све остале политичке делатности у Србији. Овај мораторијум би се
такође односио и на неформалне разговоре попут овога између Тадића и Тачија, а
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посебно попут оних који се односе на висину камата или задуженост српске привреде и
грађана. Мораторијум би евентуално могао да престане или после прераног, али
потпуног слома банкарског система, изазваног неликвидношћу дужника или банкротом
Народне банке Србије. Или после обоје истовремено.
Многобројне НВО, укључив и оне партијски организоване, како са леве тако и са десне
стране политичког спектра, или су подржале или осудиле Тадићев поступак.
Али једнодушна је оцена и једних и других, која ће бити изражена у планираном
заједничком саопштењу по том питању, да је чин бившег председника државе сигурно
омогућио ако не баш иностране донације, онда макар могућност да се море мање
значајних и маргинализованих организација и партија огласи по овом веома значајном
питању. Као и да је непријатно дугачка пауза између две “Параде поноса” сада коначно
испуњена макар неком темом од медијског значаја за ову врсту политичких и
друштвених фактора у Србији.
Међународна цивилна канцеларија у Приштини, тренутно у фази паковања поверљиве
документације и коверата са необележеним новчаницама, упутила је јавни апел
српским и албанским званичницима да максимално интензивирају процес руковања
макар до почетка септембра, када ће ова институција организовано и главом без обзира
побећи са функције провизорног управљања Косовом. На овај начин ће пажња јавности
бити довољно скренута са бежања на руковање, а тиме ће бити онемогућено
разматрање успеха ове канцеларије у надгледању независности, поштовању људских и
националних права, омогућавању повратка избеглих и расељених, и још минимум 1244
теме о којима би се дало дискутовати овим селидбеним поводом.
Анонимни колумниста “Вечерњих новости” захвалио се учесницима дубровачког
руковања на могућности да у овој претоплој летњој паузи између две владе, две кризе и
две епохе, нађе тему до следећег појављивања у новинама. Каква је, таква је, бољу
немамо.
КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Дневник, Датум : 16.7.2012, Страна : 10
ДО КРАЈА ЈУЛА ПРИЈАВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ОЏАЦИ: У оџачкој општини живи 780 избеглих, прогнаних или интерно
расељених лица, а у Канцеларији повереника за ове особе, почело је евидентирање
оних који још увек немају решено стамбено питање. Рок за пријаву је до краја
јула.
-Када се заврши евидентирање, тада ће се тачно знати потребе ове општине за
стамбено збрињавање и колико ће новца бити потребно. Верујем да ћемо добити
довољно средстава за збрињавање свих којима је то потребно - рекао је
општински повереник за избеглице Душан Плећаш.
- Сви они који желе да им се на овакав начин реши стамбено питање, морају
пронаћи кућу која је слободна за продају, где је већ утврђено власништво и где
нема сметњи за купопродају, која ће ићи преко донатора, односно државе,
Комесаријата за избеглице Владе Републике Србије и власника куће.
У току је такође и реализација програма откупа и закупа стамбених јединица у
избегличким насељима у Српском Милетићу, Оџацима, Бачком Грачацу и Бачком
Брестовцу, којих укупно има 96. Закуп се односи на лица која су добила кључ у руке, а
откуп на принципу самоградње.
-Уколико локална самоуправа, односно Дирекција за изградњу, која има
надлежност наплате комуналног опремања, буде ставила комунално опремање у
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цену откупа, онда ће оно утицати на повећање цене откупа. Ми смо израчунали да
би на период отплате од осам до 10 година, месечна рата износила око 20 евра.
Они који буду у могућности да у целости измире овај износ, моћи ће објекат одмах да
укњиже у своје власништво, а помоћни објекти који су евентуално изграђени на тим
парцелама, подлежу процесу легализације - рекао је Плећаш.
Уговор о откупу и закупу са корисником стамбене јединице, потписује
Комесаријат за избеглице, који је власник земљишта и објекта уз посредовање
локалне самоуправе.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ
Вечерње Новости, Датум : 16.7.2012, Страна : 19
ПОВЕРЕНИШТВО за избеглице градске општине Врачар позива избегла и
интерно расељена лица која станују на Врачару да се до 31. јула јаве
Повереништву ради евидентирања стамбених потреба најугроженијих категорија.
Повереништво за избеглице упућује јавни позив у складу са упутством
Комесаријата Републике Србије, за чије потребе се и попуњава упитник о
стамбеним потребама породице.
Избегла и интерно расељена лица са територије општине Врачар могу лично да се
обрате Повереништву за избеглице сваког радног дана од осам до 14 часова у Сазоновој
119 или на број телефона 283 55 88.
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PRESS CLIPPING
Уторак 17.07.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА У ОЏАЦИМА
Данас, Датум : 17.7.2012, Страна : 21
Оџаци - У оџачкој општини живи 780 избеглих, прогнаних или интерно расељених
лица, а у Канцеларији повереника за ове особе почело је евидентирање оних који још
увек немају решено стамбено питање. Рок за пријаву је до краја јула.
- Када се заврши евидентирање, тада ће се тачно знати потребе ове општине за
стамбено збрињавање и колико ће новца бити потребно. Верујем да ћемо добити
довољно средстава за збрињавање свих којима је то потребно. Сви који желе да им
се на овакав начин реши стамбено питање, морају пронаћи кућу која је слободна
за продају, где је већ утврђено власништво и где нема сметњи за купопродају, која
ће ићи преко донатора, односно државе, Комесаријата за избеглице Владе
Републике Србије и власника куће - рекао је општински повереник за избеглице
Душан Плећаш.
У току је такође и реализација програма откупа и закупа стамбених јединица у
избегличким насељима у Српском Милетићу, Оџацима, Бачком Грачацу и
Бачком Брестовцу, којих укупно има 96. Закуп се односи на лица која су добила
кључ у руке, а откуп на принципу самоградње.
Уговор о откупу и закупу са корисником стамбене јединице потписује
Комесаријат за избеглице, који је власник земљишта и објекта уз посредовање
локалне самоуправе.
ПРЕКО БРАКА ДО БОРАВКА У НЕМАЧКОЈ
Политика, Датум : 17.7.2012, Страна : А8
Србија је на трећем месту међу земљама чији мигранти најчешће склапају брак у
Немачкој како би осигурали останак у тој земљи, закључак је Европске мреже за
миграције (ЕМН). С тим циљем грађани Србије су током 2010. године склопили 40
таквих бракова, док су годину раније немачке службе указале на 64 случаја. Овај
податак, ипак, није алармантан, сматра републички комесар за избеглице Владимир
Цуцић.
– Далеко је мањи него раније. Брак због папира само је један од начина да
мигранти осигурају свој останак у одређеној земљи. А данас је и број наших
грађана који траже азил у некој страној земљи око 60 одсто мањи – истакао је
Цуцић.
Наиме, како не би били избачени из земље, мигранти подносе захтев за азил, а док не
добију одговор, један број кроз склапање брака налази пречицу до папира за боравак.
Наравно, то је могуће у оним земљама у којима се на одговор за азил чека неколико
месеци, што је случај управо са Немачком, али и са Швајцарском и Шведском.
– Код неких је процедура дужа због федералног уређења, а неке земље направе корак
више како би биле сигурне да нису угрозиле људска права. Оваквих случајева нема у
Француској, Белгији или на пример у Данској, јер се наши грађани који тамо затраже
азил у Србију враћају у најкраћем року – објашњава Цуцић.
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Иначе, у брак са немачким држављанима најрадије улазе Турци (214 сумњивих
бракова) и Вијетнамци (96). Иза нас су, према студији ЕНМ-а, дошљаци са Косова и
Метохије (38) и из Босне и Херцеговине (36).
У Србији, бракова због папира, тврди Цуцић, нема.
Разлог засигурно није непривлачност наших грађана, већ економска непривлачност
наше земље.
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Петак 20.07.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 19.7.2012, Страна : 17
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Град спроводи нову евиденцију привремено или трајно
расељених, избеглих и прогнаних. Провером првенствено треба да се утврди
стваран број ових људи, сада се говори о више од хиљаду, као и њихове потребе у
области материјалне и социјане заштите кроз новчена давања, решавање
стамбених питања, запошљавање, школовање и здравствену заштиту.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Данас – Браничево, Датум : 20.7.2012, Страна : 3
Економско оснаживање
Градска управа наставља са помагањем породицама избеглих и расељених, кроз
пројекте запошљавања и стамбеног збрињавања
Пожаревац - Ромске породице расељене са Косова, које су се пре две године уселиле
у ново стамбено насеље у Узун-Мирковој улици у Пожаревцу, ускоро ће добити
помоћ у обезбеђењу редовног извора прихода, кроз оснивање задруге сакупљача
секундарних сировина.
Тиме ће њихов рад на сакупљању отпада бити легализован, уз успостављање одрживог
система таквог пословања.
- Да би се ове породице потпуно укључиле у локалну заједницу и имале оптималне
услове за живот, није довољно само њихово стамбено збрињавање. Осим укључивања
у образовни и здравствени систем, неопходно је помоћи им и кроз економско
оснаживање, како би самостално могли да обезбеде редовни извор прихода - каже
Вукица Васић, заменица градоначелника Пожаревца.
Након оснивања задруге, сакупљачи ће добити заштитну обућу и одећу, рукавице, маске
и опрему, као и возило којим ће лакше и брже сакупљати отпад са веће територије. Циљ
пројекта је да се њима на законит начин препусти део тржишта секундарних сировина,
уз обезбеђење дозвола за рад. Након тога, они ће моћи да конкуришу за кредите и да
добију већу цену за секундарне сировине, јер ће откупљивачима моћи да понуде веће
количине отпада. Уз добро спроведену организацију, количина сакупљеног отпада
требало би да се повећа за око 20 одсто. На реализацији овог пројекта, који финансирају
«Зелена иницијатива» и «Екостар парк», у наредних 18 месеци заједно ће радити град
Пожаревац, Канцеларија за избегла и расељена лица и Центар за развој социјалног
предузетништва.
Упоредо са овим пројектом, градска управа Пожаревца наставља са стамбеним
збрињавањем избеглих и расељених породица. Да би се стекао реални увид у
њихове стамбене потребе, од понедељка ће градска Канцеларија за мигранте
почети са анкетирањем, које ће трајати до средине августа, односно до почетка
септембра.
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- Од 1992. године у Пожаревцу је евидентирано 3.600 избеглих и 2.500 расељених лица.
Међутим, нема реалне процене колико је међу њима стамбено угрожених, због чега се и
организује ово анкетирање - кажу у Канцеларији за мигранте у Пожаревцу. Након што
се утврди прави број стамбено угрожених, њима ће бити пружена помоћ било доделом
грађевинског материјала за завршетак већ започетих објеката, било кроз програме
социјалног становања.
Антрфиле : Анкета о стамбеним потребама
Анкетирање о стамбеним потребама избеглих и расељених вршиће се сваког радног
дана, почев од 9. јула, у просторијама Канцеларије за мигранте, у Синђелићевој улици у
Пожаревцу. За избегла лица, анкетирање ће трајати до 15. августа, а за расељена до 30.
септембра.
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ЈОШ 31 МИЛИОН ДИНАРА
Пресс, Датум : 20.7.2012, Страна : 11
ФОНДАЦИЈА „ДИВАЦ“
БЕОГРАД - У оквиру кампање „Да сви помогнемо“, коју је покренула Фондација
„Ана и Владе Дивац“ ради решавања стамбеног проблема избеглица и расељених,
у првих пола године прикупљен је укупно 31 милион динара.
Средства су прикупљена захваљујући донацијама прикупљеним од компанија
икултурних институција и великог броја појединаца из земље и иностранства.
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И ЖАЧ ЧЕКА БАН КИ МУНА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 21.7.2012, Страна : 19
СРБИ У ЕНКЛАВАМА МНОГО ОЧЕКУЈУ
СЕКРЕТАРА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

ОД

ДОЛАСКА

ГЕНЕРАЛНОГ

Први човек УН мора да осуди злочине. За муку коју преживљавају мало једна посета
ГЕНЕРАЛНИ секретар УН, Бан Ки Мун, 24. јула ће посетити Косово. Према ономе што
се до сада зна, посетиће седиште Унмика, готово сигурно и Високе Дечане, а Срби са
КиМ се надају да ће у оквиру те посете генерални секретар потврдити да је под
окриљем УН усвојена Резолуција 1244, по којој је Космет саставни део Србије.
- Ниједан народ у 21. веку није тако маргинализован и угрожен као Срби на Косову каже за „Новости“ Горан Богдановић, министар за КиМ у техничкој влади.
- Мислим да би овим боравком генерални секретар требао да утиче на далеко већи
значај Унмика у решавању спорних питања у покрајини, поготову што је ова мисија
последњих година маргинализована.
Горан Богдановић сматра да је неопходно да Бан Ки Мун осуди злочине над
Србима и захтева од косовских власти да престану са кршењем основних људских
права Срба. Срби овде немају права на слободу кретања, сопствени језик,
имовину, нису заштићени ни у својим кућама...
У Талиновцу код Урошевца, где је недавно на кућном прагу убијен брачни Јевтић, знају
шта би рекли Муну када би се појавио у њиховом селу. Надају му се. Исто је у
повратничком Жачу, затим у српским селима око Клине и Истока, где Срби живе у
логорима без жица.
- Још смо збуњени и забринути после убиства наших комшија. Иако полиција од тада
патролира селом, страх нам се увукао у кости - прича за „Новости“ Светислав Илић,
који се са супругом Живком, као и осталих осам српских породица у Талиновцу, вратио
2006. године. Првих година смо добијали хуманитарну помоћ, али како је она временом
престала да стиже, чувамо стоку и обрађујемо окућнице, јер су имања дубље у селу
запосели комшије Албанци...
У Талиновцу, изван села одлазе једино такозваним хуманитарним комбијем и то
до Грачанице или до Штрпца, који су удаљени по тридесетак километара. Тамо
набављају најосновније намирнице, а када им затребају лекови морају до
Косовске Митровице. Једном недељно обилази их лекар из приштинског Дома
здравља у Угљару код Косова Поља и то сви контакти ван енклаве и сав „социјални
живот“.
Страх и неизвесност су свакодневица и за око 2.000 повртаника у селима општине
Исток и Клина у Метохији. Они су свакодневно на мети комшија Албанаца.
- Од када смо се вратили, марта 2010. имали смо безброј напада и притисака, покушаја
пљачке, начињене штете на имовини, крађи стоке и шуме. Недавно су породицу
Коматовић у дворишту напали суседи Албанци. На својој имовини смо буквално
обесправљени - прича Небојша Дрљевић, представник повратничког села Жач код
Истока, у коме живи 13 српских породица.
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Антрфиле : ЗАПАЛИЛИ КУЋУ
После недавног рушења две српске кућа у центру Приштине у овом граду
прекјуче је изгорела кућа чији је власник Србин. У косовској полицији истичу да
у пожару нема повређених јер је кућа напуштена, а име власника се не наводи.
Пре двадесетак дана у центру Приштине срушене су две српске куће, професора
Томислава Ђокића, која се налази поред косовских институција, као и кућа породице
Весић. Срби сумњају да је пожар подметнут.
АЗИЛ МАЛО КО ДОБИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 23.7.2012, Страна : 5
Повећан број одлазака са југа Србије у земље ЕУ
У току лета повећан је број одлазака грађана са југа Србије у земље ЕУ, али они
путују са уредним исправама и у тренутку када прелазе границу не зна се да ли ће
тражити азил у тим земљама, изјавио је инспектор Одсека Полицијске управе Врање
за странце, сузбијање илегалних миграција и трговину људима Горан Крстић.
- Према нашим подацима, - каже Крстић - прошле године је негде око хиљаду до две
хиљаде грађана са југа Србије отишло у ЕУ, у циљу тражења првенствено
економског азила. Имамо потврђене податке да је више од 95 одсто тих грађана
враћено, што по споразумима о реадмисији, што је депортовано или су постигнути
споразуми о добровољном повратку у државу порекла.
Према Крстићевим речима, МУП Србије је на свим граничним прелазима, а посебно на
северу земље, који гравитирају ка Мађарској и Хрватској, битно појачао контролу
изласка грађана Србије. Појачана је и контрола превоза путника, првенствено агенција
које се баве превозом путника и туристичких организација које организовано превозе
путнике.
Велики проблем за наш рад је тај што немамо увид у евиденцију и немамо податке
о лицима којима су у земљама ЕУ одбијени захтеви за азил - додао је Крстић.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.7.2012, Страна : 22
ВЕЛИКА ПЛАНА - Још три породице са четири и више чланова које живе од
социјалне помоћи добиле су станове у новој згради у улици Живана Петровића, у
чијем је приземљу и простор за особе са инвалидитетом. Вредност објекта је девет
милиона динара.
Новцем Комесаријата за избеглице, донатора и локалне самоуправе за последње
четири године обезбеђено је 100 станова за најугроженије кроз изградњу нових
или опремање и реконструкцију старих.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 26.7.2012, Страна : 17
ПАРАЋИН - Расељене и избегле породице завршиће изградњу или адаптацију
својих кућа захваљујући Комесаријату за избеглице и локалној самоуправи.
Укупно девет породице добило је средства за куповину грађевинског материјала,
по конкурсу који је расписала општина.
Јавило се 36 домаћинстава. Уговори су већ потписани, а грађевински материјал може се
преузети на стоваришту. За ову намену обезбеђено је укупно 2,2 милиона динара.
Најскупљи појединачни пакет кошта 440.000 динара.
ИЗГРАДЊА
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 26.7.2012, Страна : 17
ШИД - Грађевински материјал у вредности од 150.000 до 400.000 динара добиће 14
избегличких породица у шидској општини за завршетак започетих, или
адаптацију старих кућа. Према речима Ивице Јовића, поверника за избелице,
републички Комесаријат издвојио је 3,2 милиона динара за ову намену, а из
општинског буџета обезбеђено је још 160.000 динара.
На конкурс се јавило 69 породица, а комисија је одлучила да грађевински материјал,
који ће бити испоручен у августу, добије шест породица у Шиду, две у Гибарцу, те по
једна у Кукујевцима, Привиној Глави, Беркасову, Моровићу, Соту и Адашевцима.
МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЋЕ ЗА ДЕВЕТ ПОРОДИЦА
Пресс, Датум : 26.7.2012, Страна : 16
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
ПАРАЋИН - Девет расељених и избеглих породица које живе у параћинској општини
добило је новац за куповину грађевинског материјала за завршетак започетих кућа.
Локална самоуправа и Комесаријат за избеглице обезбедили су укупно 2,2 милиона
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динара. На конкурс се јавило 36 породица, а девет је испунило услове. Домаћинства су
већ потписала уговоре и преузимају материјал на стоваришту.
ИЗ ЕУ 2,2 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА
Блиц, Датум : 26.7.2012, Страна : 10
КОМЕНТАР
Донације Србији из ЕУ од 2000. износе око 2,2 милијарде евра. И државе чланице су
Србији доделиле значајне донације на основу билатералних односа. Србија од 2007.
године прима бесповратну претприступну помоћ из ИПА програма, од чега се
финансирају пројекти који помажу реформе са циљем приступања Србије ЕУ.
Србија сваке године повуче око 200 милиона евра бесповратних средстава за
пројекте којима управља Делегација ЕУ у Србији.
Заједно са Владом Србије одређује се какви ће пројекти бити финансирани, а
најважније је да грађани имају директну корист.
У протеклих пет година израдили смо преко 600 стамбених јединица за избеглице
и интерно расељене и збринули 5.000 људи.
Изградили смо далековод између Ниша и Лесковца и поставили fi лтере за
отпепељивање на Термоелектрану „Никола Тесла Б“. Набавили смо опрему за рано
откривање рака као и 252 амбулантних кола. Унапредили смо систем за прерађивање
отпадних вода у Суботици, улажемо у изградњу Жежељевог моста.
Помажемо реформе образовног система, државне управе, правосуђа и много других
сектора. Сада се Србија припрема да аплицира за акредитацију за Децентрализовани
Имплементациони Систем (ДИС) претприступних фондова. То значи да ће Србија
самостално управљати коришћењем фондова. Циљ је да се Србија оснажи како би
касније еfi касно управљала и фондовима ЕУ када постане чланица.
МАРТИН КЕРН Делегација ЕУ у Србији
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ОБЕЗБЕЂЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТАНОВЕ РАСЕЉЕНИХ
Политика, Датум : 27.7.2012, Страна : А15
Крагујевац – Комесаријат за избеглице Србије и локална самоуправа Крагујевца
обезбедили су грађевински материјал за изградњу или адаптацију стамбеног
простора намењеног интерно расељеним породицама у том граду, у износу од два
милиона динара, преноси Бета.
Осам породица је у Скупштини града Крагујевца потписало уговоре о додели
грађевинског материјала у вредности од 300.000 динара.
Чланица градског већа за социјалну политику и друштвену бригу о деци Слађана
Бошковић рекла је новинарима да је ова помоћ намењена побољшању услова становања
интерно расељених лица на територији Крагујевца.Она је навела и да у Крагујевцу
живи више од 10.000 расељених и да су потребе за становањем огромне а могућности
ограничене.
Бора Петковић је са породицом дошао из Урошевца у Крагујевац где већ 13 година
живи као подстанар. „Искористићу ову помоћ у грађевинском материјалу за изградњу
нове куће од око 100 квадрата”, рекао је Петковић.
Станиша Васиљевић из Ораховца у Крагујевцу живи од 2000, а његова породица има
десет чланова. „Кућу сам почео да градим 2004. и верујем да ћу је уз ову помоћ сигурно
завршити и зато сам захвалан. И Комесаријату, и граду Крагујевцу, као и свим добрим
људима”, рекао је Васиљевић.
ОСАМ ПОРОДИЦА ДОБИЈА ПОМОЋ ЗА ИЗГРАДЊУ
Преглед, Датум : 27.7.2012, Страна : 5
Крагујевац
Представници градске управе Крагујевца и повереништва републичког Комесаријата за
избеглице потписали су јуче уговоре са осморо расељених лица са Косова и Метохије,
о бесповратној помоћи за набавку грађевинског материјала, чија је појединачна
вредност до 300.000 динара. "Помоћ је намењена за изградњу стамбених објеката или
реконструкцју постојећих", рекла је члан градског већа за социјалну политику и
друштвену бригу о деци Слађана Бошковић.
Она је истакла да је реч о заједничком пројекту градске управе и републичког
комесирајата, вредном нешто више од 2,4 милиона динара, од чега је Крагујевац
обезбедио 220.000 динара, а остало комесаријат. Наглашавајући да је помоћ,
додељена онима којима је најпотребнија, а који су учествовали на конкурсу,
Бошковић је подсетила да на територији Крагујевца живи око 10.000 расељених
лица.
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НОВИ ОБЈЕКАТ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У КОВИНУ
Политика, Датум : 28.7.2012, Страна : А8
Новоизграђени објекат за социјално становање у заштићеним условима, са 15
станова, у понедељак ће бити отворен, а убрзо ће се у њега уселити дванаест
најугроженијих избегличких породица и интерно расељених лица из колективног
центра „Чардак” и три социјално угрожене породице из Ковина.
Изградњу овог објекта финансирала је Европска унија из програма подршке
избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији, уз финансијску подршку Фонда за
пружање помоћи избеглицама, прогнаним и расељеним лицима Војводине и локалне
невладине организације „Хаусинг центар”, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
Републике Србије, а реализатор овог пројекта је „Хаусинг центар”.
АКО НЕ БУДЕ ЗА ПЕНЗИЈЕ И ПЛАТЕ, ИДЕМО ИЗ ВЛАДЕ
Пресс, Датум : 29.7.2012, Страна : 6
Београдски модел морамо применити у Србији
интервју недељеМилан Кркобабић потпредседник ПУПС-а
Три разлога Ушли смо у ову владу из три кључна разлога - да пензије прате плате, да
нема замрзавања плата и пензија и због социјалне политике
Лепа вест за жене Као што у Београду све жене које оду на трудничко одсуство
добијају целу плату, и труднице у Србији ће имати ту могућност
ПУПС је ушао у ову владу из три кључна разлога - да пензије прате плате, да нема
замрзавања плата и пензија и због социјалне политике, изјавио је у интервјуу за Пресс
недеље потпредседник те партије Милан Кркобабић.
- Овој земљи треба потпуно нова и препознатљива социјална политика. Може свако да
нуди свашта, али ПУПС нуди београдски модел социјалне политике који је у пракси за
протекле четири године верификован. Зато смо инсистирали да тај београдски модел
буде део коалиционог споразума нове владе - каже Кркобабић.
Је ли тај београдски модел ваш или сте га преотели од ДС-а?
- Београд је најпробирљивије политичко тржиште и ако је та идеја у Београду прошла, а
ја као носилац изборне листе освојио треће место и 10 одсто гласова, онда значи да је
то одлично обављен посао. Ако градоначелник Београда каже да је у укупној политици
главног града социјална политика високо котирана, онда тај пример може и мора да
послужи као модел социјалне политике целе Србије. То је једино проверено и са чим
нова влада може да иде слободно пред грађане. Све остало је на бази покушаћемо,
видећемо, обећавамо, али ово је потврђено.
Шта је то што ћете из Београда све пресликати на Србију?
- Тринаеста пензија за готово 400.000 људи у Србији који имају примања испод 15.000
динара. Они ће добити 13. пензију од 15.000 динара у четири једнаке рате. Знамо да то
кошта 50-60 милиона евра, али знамо и да је то најкорисније утрошен новац. Неће то
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бити монетарни удар, јер где сте видели неку бабу у Србији која ће када добије тај
новац ићи да купи девизе и направи пометњу на девизном тржишту. Којешта.
н Када ће пензионери добити ту помоћ?
- Захваљујући ПУПС-у, до краја октобра ће тим људима лећи на рачун први део
помоћи, око 4.000 динара.
Залагали сте се за социјално предузетништво. Шта на том пољу може да се
очекује?
- Из Београда узимамо и сегмент отварања трећег сектора привређивања, односно
социјалног предузетништва које је дало одличне резултате. У наредном периоду
ћемо по том основу омогућити да добије посао до један одсто радно способног
становништва. То је у Србији негде око 70.000 људи из маргинализованих
друштвених групација - особе са инвалидитетом, избегла и расељена лица,
мањинске групације, жене и мушкарци старији од 45 година, који не требају
ником јер не могу у пензију, а неће нико да их запосли. Тај концепт из Београда
може да заживи и у Србији и он је та спона између социјале и економије.
Има ли још неко београдско искуство на којем ће ПУПС инсистирати?
- Мој слоган је „Београд данас, Србија већ сутра“. Све друго је магловито, а београдски
модел социјалне политике је проверен, што је уосталом 1.800.000 људи верификовало
на изборима. Урадићемо још нешто - све труднице које су у Србији кажњене
одузимањем 35 одсто од плате више неће бити на том губитку.
Као што у Београду све жене које оду на трудничко одсуство добијају целу плату, и
труднице у Србији ће имати ту могућност. То је најлепша вест за жене у Србији.
Страхујете ли можда да коалициони партнери неће испоштовати те ваше циљеве?
- Не, јер је то саставни део коалиционог споразума.
Али поједини нови министри су оценили да је каса празна...
- Хајде да пензионери више не слушају те приче. Одговорно тврдим да нико никада
неће довести њихове пензије у питање. А ко не уме да обезбеди средства из буџета за
пензије, и врата и степениште у Влади су велики и може одмах да крене да изађе. Нема
пензија за пензионере и плата за раднике, онда, господо, нема ни подршке ПУПС-а, ни
министарских места. И не мислим ту само на Динкића, него на све министре.
На ком је становишту ПУПС када је реч о Београду?
- Често се говори о томе да ли ће београдска власт да преживи или не. Чак о томе
причају, што је за мене чудно, и они који не учествују у београдском парламенту. Ево,
поручујем отворено свима - ПУПС има четири посланика плус једну нестраначку
личност. Дакле, имамо пет мандата и Драган Ђилас има подршку 50 одборника ДС-а,
што је укупно 55 од 110 одборника. Значи у овом моменту не постоји могућност за
Ђиласову смену, јер заговорници те смене немају већину.
ПУПС неће дозволити промену власти у Београду?
- Можемо да мењамо власт у Врању, на Вршкој чуки или Бесној кобили, али у Београду
не можемо. Мешетари не могу да прођу у Београду. ПУПС једноставно неће дозволити
Ђиласов одлазак.
Зашто сте окренули леђа ДС-у и направили савез са СНС-ом на републичком нивоу?
- Сви који прате политички живот знају да ПУПС нема ни пријатеље ни непријатеље,
већ да само тражимо коректне партнере за реализацију наших циљева. Нисмо се
груписали ни на страну ДС-а, ни на страну СНС-а. ПУПС има 12 посланика и то је
добар посланички клуб, али није био одлучујући код формирања Владе. Определили
смо се на бази договорених циљева. А избори су показали да се варају сви који мисле
да у Србији постоје два пута. Једни су освојили 24, а други 22 одсто, дакле нису ни
заједно освојили више од 50 одсто. Наша коалиција СПС-ПУПС-ЈС има подршку 15
одсто грађана и по чему су они победници? Једини истински и прави победник избора
је Ђилас са 37 одсто гласова. А једино наша коалиција нуди тај прави трећи пут социјалне правде, социјалне државе и социјалне одговорности.
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Јесу ли тачне спекулације да је ПУПС уцењивао партнере приликом формирања Владе
са добијањем бројних директорских функција?
- ПУПС је само покушао да преузме део одговорности за реализацију циљева око којих
смо се договорили с партнерима. Наравно, нисмо политички наивни да дефинишемо
циљеве а онда препустимо било коме да их реализује на било који начин. Не. ПУПС
хоће да преузме део одговорности. И преузећемо у сразмери у којој партиципирамо у
владајућој коалицији. Ништа више и ништа мање.
Медији су спекулисали да ћете бити на разним позицијама. Какве су ваше амбиције?
- Моје амбиције су се испуниле кроз циљеве ПУПС-а које смо наметнули владајућој
коалицији. Београдски модел, који сам радио четири године и који је усрећио и помогао
толико великом броју људи да живи боље, за мене је најбоља лична сатисфакција. Све
остало су била нагађања и покушаји да се умањи рејтинг ПУПС-а с намером да се
сакрију ти други крупни играчи који узимају све, а да тобож тамо неко у неком ПУПСу тражи ово или оно. Али у лажи су кратке ноге, јер ПУПС никада никога није
уцењивао.
Антрфиле : Кошмар у парламенту
Тренутно је у жижи политичких дешавања прекомпоновање власти на локалу широм
Србије...
- Србија је данас у парламентарном развоју демократије отишла корак назад. Ово што
се дешава по општинама не може ником да служи на част. Прелетања, свађе, то је
налик на друмску механу када се погасе светла и почне туча. Надам се да ће неко да
упали светло, јер у овом кошмару у парламенту Србије има више од 40 партија, а у
Скупштини Београда мање од 10.
Видећемо какав је Дачић мајстор
Јесте ли тражили место заменика директора БИА?
- Ма, био сам предложен за све осим за начелника Генералштаба. Проблем је што бих
за ту функцију морао да будем генерал, а ја нисам догурао ни до десетара.
Верујете ли да ће Дачић издржати цео мандат?
- То се никада не зна. Дачић као премијер је нешто што је произашло као резултат ових
избора и има нашу подршку. Од Скупштине је добио мајсторско писмо, а сад ћемо
видети какав је мајстор.
РОМОС ЗА ИЗБЕГЛЕ ОСОБЕ
Кикиндске, Датум : 13.7.2012, Страна : 2
До краја августа Комесаријат за избеглице Републике Србије, спроводиће
анкетирање грађана, који су имали, или још увек имају статус избеглог или
расељеног лица.
На овај начин утврдиће се стамбене потребе најугроженијих, који би требало да се јаве
Повереништву републичког Комесаријата у канцеларији број 8, у згради Општине, како
би попунили упитник о својим стамбеним и другим потребама, и на тај начин помогли
да се формира нова база података као и социјална карта њихових породица.
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