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ПЕТИЦИЈОМ КОЧЕ ХРВАТСКУ
Курир, Датум : 3.1.2011, Страна : 2
Коалиција удружења избеглица апелује на избеглице да потпишу петицију којом
би се Хрватској забранио улазак у ЕУ док проблеми прогнаних не буду решени
БЕОГРАД - Ако се Коалиција удружења избеглица у Србији пита, Хрватска неће ући у
ЕУ!
Председник Коалиције Миодраг Линта каже за Курир да акција прикупљања
потписа за петицију којом би се нашим комшијама ускратио улазак у Унију све
док се проблеми избеглица не буду разрешили, напредује добро.
- Немамо тачан број потписника јер ћемо пресек правити тек средином јануара. Акција
је почела пре 15 дана, траје до 31. јануара и засад смо задовољни - открива Линта. Он
каже да петицију могу потписати сви избегли и прогнани Срби из Хрватске, сви Срби и
остали који воде порекло с подручја Хрватске и сви грађани Србије који су пореклом из
Србије, али су пре почетка рата радили на територији Хрватске, стекли кућу,
викендицу, а то им је одузето или срушено.
- Потписе скупљамо не само у Србији већ и у Црној Гори, БиХ, земљама Европе,
Аустралији, Новом Зеланду... Циљ нам је да их прикупимо што више и пошаљемо на
неколико адреса: руководствима Србије и Хрватске, надлежним институцијама ЕУ, у
Вашингтон и Москву, с молбом да се пре потписивања уговора о приступању Хрватске
у ЕУ отвори суштински дијалог и да питања права и имовине избеглих буду предмет
разговора између Загреба и ЕУ - нагласио је Миодраг Линта, уз коментар да акција није
уперена против Републике Хрватске.
ЗАТВАРАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ КРИЗЕ
Курир, Датум : 3.1.2011, Страна : 2
БЕОГРАД - Земље региона требало би да до марта заврше заједнички пројекат
затварања дуготрајне избегличке кризе, који ће бити усвојен на међународној
донаторској конференцији, највероватније половином ове године, изјавио је за
Танјуг комесар Владе Србије за избеглице Владимир Цуцић.
Цуцић је навео да су земље региона извршиле попис појединачних потреба и навео да
је Србија јасно истакла захтев за збрињавање избеглица који још живе у колективним
центрима, оних на граници сиромаштва и који се налазе у стању потребе, што чини око
38.000 породица.

ИЗБЕГЛИЦЕ ДОБИЛЕ СТРУЈУ
Курир, Датум : 3.1.2011, Страна : 14
Засветлела сијалица
КУРШУМЛИЈА - Станари новоизграђене зграде у Куршумлији у коју су трећег
новембра усељене избеглице коначно су, 31. децембра, добили струју.
Електродистрибуција је згради прикључила струју након што је општина
уплатила милион динара за изградњу трафо-станице, како је предвиђено
уговором.
Изградњу зграде финансирала је немачка хуманитарна организација АСБ, а општина се
обавезала да обезбеди инфраструктуру. Општина, међутим, није испоштовала уговор,
па је десет избегличких породица пре скоро два месеца усељено без струје.
МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЋЕ
Вечерње Новости, Датум : 4.1.2011, Страна : 5
ШАБАЦ - Десет избегличких и интерно расељених породица у Шапцу добило је
грађевински материјал за градњу кућа од Комесаријата за избеглице.
Шабац ће ових дана расписати нови оглас за побољшање услова живота ове категорије
становништва.
СПРЕМАЛА БЕСПЛАТНЕ ОБРОКЕ ЗА СИРОМАШНЕ
Блиц – Србија, Датум : 4.1.2011, Страна : 5
Штефица Стефановић, хумана Мајданпечанка
С. ВУКАШИНОВИЋ Мајданпек
Штефица Стефановић (76), само по рођењу није Мајданпечанка, а граду под
Старицом припада и представља личност којом се њени суграђани поносе. Више
од четири деценије у Црвеном крсту предано је радила најразличитије послове,
крв је дала 111 пута, донирала је и коштану срж, помогла у сналажењу и запошљавању
готово свих избеглих особа која су кроз овај град прошли, годинама без динара накнаде
кувала у народној кухињи, па никога није изненадило када је ове године за све то
добила највише општинско признање - Септембарску награду.
Нећете веровати, али мени је та награда важна као да је Нобелова. То је признање мог
града, града који волим и у коме ме никада нико није увредио, у коме никада нисам
доживела непријатност - каже Штефица откривајући да је реч о узвраћеној љубави која
траје више од пола века. Она прича да је после мужевљеве смрти, пре скоро три
деценије имала где да оде, али једноставно није могла, Мајданпек је већ постао њен
град.
У Црвеном крсту, активна сам од 12. године када смо се као деца утркивали да дрвеним
колицима којима се разносила хуманитарна помоћ будемо – вуча. Наставило се на
радној акцији Бањалука – Добој, када сам једва пунолетна, похитала да дам крв за
нашег повређеног друга - каже Штефице која још увек чува значку коју је том
приликом добила, велику ко дугме капута.
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За наредних 110 пута добијала је и златне значке које су уредно спаковане са
двадесетак других, па и високих државних признања, јер је била активна у свим
областима живота, од цивилне заштите до удружења. У време хиперинфлације била је
одређена да дели бесплатан хлеб, својевремено са логорашима била у посети
Матхаузену, са борцима обилазила значајна историјска места, радила.
Пуно сам тога запамтила, али је од свега најтежи био овај рат и рад са
избеглицама којима сам помагала као својима најрођенијима. Кућу сам готово
претворила у Црвени крст, радила даноноћно, помагала тим невољницима да се
снађу, да дођу до посла - присећа се Штефица. Ова племенита жена објашњава да,
упркос позивима родбине из Канаде, Минесоте, Немачке, Босне и Београда, да
дође код њих, каже да из Мајданпека једноставно не може да оде.
Како да одем? Овде ме, чини ми се, и птице знају. Ја волим овај град и његове људе каже жена пуна духа, ведрине и оптимизма.
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НЕМА ГЕЈЕВА, АЛИ ИМА БЕСКУЋНИКА
Ало!, Датум : 5.1.2011, Страна : 4
ПОПИС СТАНОВНИШТВА БЕЗ СЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Попис становништва у Србији, који ће бити спроведен између 1. и 15. октобра, за
разлику од оног у Хрватској неће обухватити питања која се тичу сексуалне
оријентације и истополних бракова. Разлог томе, како су нам објаснили у Републичком
заводу за статистику, лежи у томе Србији истополни бракови нису дозвољени законом,
као и чињеници да ова питања не спадају у сет обавезних према међународним
стандардима.
Ипак, попис ће обухватити и неке нове категорије, попут компјутерске писмености и
бескућника. Попис становништва обухвата „класична“ питања о полу, годишту, месту
боравка, школској спреми, брачном статусу, броју деце и друга, али ће бити проширен
додатним, која би требало да дају веома ширу слику. Ипак, сексуална оријентација није
међу њима.
Истополне брачне заједнице у Србији нису дозвољене законом, па се такви подаци ни
„de jure“ не могу прикупљати. Такође неће бити ни питања о сексуалној оријентацији.
Попис становништва се ради према међународним стандардима, који обухватају
обавезних питања, која ћемо проширити новим категоријама попут компјутерске
писмености.
Међу новим питањима биће и оних која се тичу средстава путовања на посао или
у школу, миграционе карактеристике особа које доселиле у Србију избеглице,
повратници из иностранства, они који су дошли у реадмисији...), затим сет питања
за лица са посебним потребама, сроднички односи у домаћинству и друга.
А интересантно је што ћемо сада први пут пописом обухватити бескућнике који немају
ни сталну ни привремену адресу боравка - објаснили су нам у Републичком статистику.
Антрфиле : Етнички „оптерећен“
Како сазнајемо у Републичком заводу за статистику, упитник ће бити „оптерећен
питањима која се тичу етничке статистике“. Како нам је објашњено, ови подаци су
веома интересантни не само медијима, већ и самим етничким заједницама, због чега ће
им бити поклоњена већа пажња.

ХРВАТИ УКИНУЛИ ИЗБЕГЛИЦЕ
Пресс, Датум : 5.1.2011, Страна : 6
ЗАГРЕБ - У новом попису становништва у Хрватској, који ће бити спроведен од 1.
до 28. априла, избачени су појмови „избеглица“, „прогнаник“ и „рат“, а грађани
неће морати ни овај пут да се изјасне о народности и вери.
На питање о разлогу досељења у садашње место становања више нису понуђени
одговори „рат“ и „политички разлози“, већ „присилна миграција“, а на питање о
разлогу одсутности из места пописа не нуде се одговори „прогнаник“ и
„избеглица“.
РОК ЗА ПОВРАТАК СРБА
Блиц, Датум : 5.1.2011, Страна : 3
Потпредседник Владе Хрватске Војислав Станимировић изјавио је за бањалучке
„Независне новине“ да ће Влада у Загребу половином године одредити нови рок за
пријаву повратка Срба који су пре рата имали станарско право, а још нису
решили стамбено питање.
“Постоји могућност да то буде у првој трећини године, али је реалније да ће бити после
донаторске конференције у вези с избеглицама, која ће у јуну бити одржана у Београду
и на којој ће учествовати чланице ЕУ, САД и земље бивше Југославије”, објаснио је
Станимировић.
У КРАГУЈЕВЦУ НАЈВЕЋИ ОБИМ СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА У СРБИЈИ
Данас, Датум : 5.1.2011, Страна : 24
Крагујевац - Иако економско-финансијска криза није мимоишла ни центар Шумадије,
издвајања за социјално најугроженије у Крагујевцу ће и ове као и претходних година
бити већа него у другим градовима и општинама у Србији. Надлежни у градској
управи тврде да су прошле године социјална давања била на нивоу претходних
година, те да је посебна пажња посвећена изградњи станова за избегла и расељена
лица и социјално најугроженије житеље Крагујевца као и економско-радном
збрињавању особа са инвалидитетом.
Ове године за социјална давања намењено је око четири одсто градског буџета,
односно 270 милиона динара. Током 2011. у Крагујевцу биће изграђена 24 нова стана за
избегла и расељена лица и социјално угрожене Крагујевчане, а наставиће се и са
социјално-економским збрињавањем особа са инвалидитетом.
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ДАРОВИ ЗА РАДОСТ
Вечерње Новости, Датум : 8.1.2011, Страна : 18
МАЛИШАНЕ из колективног центра у „Пионирском граду", јуче је обрадовао
Владан Ђукић, градски секретар за социјалну заштиту, поклонивши им божићне
пакетиће.
Укупно 17 дечака и девојчица добили су омиљене играчке међу којима су се
налазили и фудбалске лопте, слаткиши, омиљени јунаци из цртаћа... Веома сам
срећан што и овој деци, чији су родитељи били принуђени да напусте своја огњишта да
би сачували породице, могу да пожелим мир, срећу, љубав и благостање уз божићне
пакетиће рекао је Ђукић. Свима њима желим да следећи Божић дочекају под својим
кровом.
ПАКЕТИЋЕ ДОБИЛА ДЕЦА ИЗ СЕДАМ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА
Блиц – Београд, Датум : 8.1.2011, Страна : 2
Деци из седам избегличких колективних центара у Београду Владан Ђукић, градски
секретар за социјалну заштиту, поделио је пакетиће. Пакетиће је добило 80 деце.
Ђукић је приликом посете колективном центру „7.јули“ у Земуну најавио да ће
град посебну пажњу посветити избеглим и интерно расељенима, који су до сада
били друштвено маргинализовани, а у престоници их има око 80.000. Секретар је
поклонима јуче обрадовао и 17 малишана који живе у неформалном колективном
центру у „Пионирском граду”.
ЗАТВОРЕНИ КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ
Курир, Датум : 9.1.2011, Страна : 14
После 20 година
ЛЕСКОВАЦ - Повереник за интерно расељена и избегла лица Комесаријата за
избеглице Игор Коцић изјавио је да је, изградњом зграде за становање у
заштићеним условима, у Лесковцу затворен и последњи колективни центар, који
се налазио у мотелу „Атина“.
Коцић је навео да је затворено свих пет колективних центара, колико их је било
последњих двадесетак година у Лесковцу.
Повереништво за избегла и расељена лица у Лесковцу у прошлој години бавило се
проналажењем начина за решавање и других проблема с којима се сусрећу прогнани из
Хрватске, Босне и Херцеговине и с Косова и Метохије.

ПОВРАТНИЦИ У ЖАЧ ПРОСЛАВИЛИ БОЖИЋ У НОВИМ КУЋАМА
Политика, Датум : 9.1.2011, Страна : А8
Срби повратници, који су се у село Жач код Истока вратили 28. марта, после десет
месеци проведених у шаторима, добили су свој кров над главом. У првом кругу је
завршено тринаест кућа и породице су се уселиле 27. децембра, пренео је КИМ
радио.
Један од повратника, Драгољуб Јефтић, рекао је да су сви веома срећни и узбуђени
јер су празнике прославили у својим домовима.
„Пресрећни смо. Осећај је невероватан, не могу да опишем, после толико времена ми
опет имамо кров над главом. Прославили смо Божић у својим кућама, са својим
најближима”, казао је Јефтић. Он је истакао да су повратници позвали свештеника из
Осојана Милоша Вучића, који је освештао њихове нове куће.
ПЕТИЦИЈА ЗА ПРАВА СРБА
Преглед, Датум : 10.1.2011, Страна : 5
У Србији и још 27 земаља у току је акција прикупљања потписа за имовинска,
станарска и друга стечена права Срба у Хрватској, која ће трајати до 31. јануара,
подсетио је јуче председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта.
Он је изјавио Танјугу да право на потписивање петиције имају избеглице, затим
потомци Срба из Хрватске и сви други грађани Србије који у тој држави имају било
какву узурпирану, или незаконито одузету имовину. Ова акција треба да оснажи
петицију коју је крајем октобра прихватило 100 избегличких удружења и завичајних
клубова Срба из Хрватске. Петицијом се од влада водећих западних земаља, УН,
ОЕБС-а, европских институција и челника тражи да не дозволе да Хрватска потпише
уговор о уласку у ЕУ док не испоштује сва права избеглих Срба.
Потписивање петиције почело је 15. децембра, а како је објаснио Линта, одзив људи
којима су у Хрватској ускраћена права, веома је добар. „Већина је спремна да потпише
петицију, али је проблем доћи до свих“, објаснио је Линта и позвао волонтере да
помогну у прикупљању потписа у свом окружењу.
Заинтересовани за потписивање петиције треба да се обрате Коалицији удружења
избеглица, Улица краљице Марије 47/2 у Београду, или на телефоне: 381/ 011 3820250; 381/ 063 768-6837.
На интернет сајту Коалиције могу наћи формуларе не само за Србију, већ и
Републику Српску, односно БиХ, као и 21 европску земљу, затим САД, Канаду,
Аустралију и Нови Зеланд. Избегли и изгнани Срби поред личних података наводе,
општину и град у Хрватској где су живели, где су радили и имали имовину у Хрватској,
а потомци Срба из Хрватске наводе и општину и град где сада живе, објаснио је Линта.
ПАКЕТИЋИ
Вечерње Новости, Датум : 10.1.2011, Страна : 30
КУРШУМЛИЈА - Удружење расељених Срба са Космета „Видовдан“ поделило је
основцима пакетиће, а Обрен Анђелковић објашњава да је даровано педесетак
малишана.
- Захвалност дугујемо Хуманитарној организацији „Мајка девет Југовића“ која, испред
Епархије рашко-призренске, нашој деци допрема божићне пакетиће - каже Анђелковић,
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напомињући да су поклони стигли ученицима ОШ „Коста Војиновић“, измештене из
Подујева.
ПОСЛЕ 11 ГОДИНА ИЗБЕГЛИШТВА ДОБИЛИ СВОЈУ КУЋУ
Блиц – Србија, Датум : 10.1.2011, Страна : 8
Породица Тодоровић из Клине настанила се у селу Кривељ крај Бора
Шесточлана породица Горана Тодоровић (41) живела је у борском насељу Брезоник у
простору од 40 квадрата.
И поред тога што су се на неки начин скућили, услови за живот нису били
задовољавајући. Са новом 2011. годином ушли су у нови дом, када су захваљујући
бесповратним средствима од 620.000 динара купили кућу у борском селу Кривељ.
Конкурисали смо за средства у оквиру пројекта „Помоћ Комесаријату Србије за
избеглице намењене интерно расељеним лицима кроз пружање подршке
локалним акционим плановима“ за откуп домаћинства са окућницом и купили
кућу у Кривељу. Наша шесточлана породица живи од социјалне помоћи и дечјег
додатка, што скупа месечно износи око 17.000 динара.
Тешко је, највише задовољити потребе деце, јер комплет уџбеника за једно дете износи
осам хиљада динара, а посла нема. Не радимо ни ја ни супруга. Повремено кад је сезона
надничим за још неку пару више, али до сталног запослења тешко је доћи иако сам
конкурисао на многа места. На Косову сам радио при резервном саставу МУП-а две и
по године и пре тога и за КБ „Малижман“ у Клини, а сада се некако сналазимо и
преживљавамо - каже Тодоровић родом из села Јошанице општине Клина који је пре 12
година са породицом пребегао са Косова.Супруга Биљана (37) води рачуна о сину и три
ћерке, а Стефан (14), Сања (13), Јелена (12) и најмлађа Анђела (9) са нестрпљењем
очекују полазак у нову школу ОШ „Ђура Јакшић“ у Кривељу.
Сви су добри ђаци, Стефан воли историју, Сања физику, а Јелена највише биологију и,
како кажу, већ су се привикли на живот у овим крајевима имају другаре и очекују да
упознају још доста нових другова у разреду када крену у нову школу.
Породицама које су добиле бесповратна средства за откуп кућа са окућницом биће
додељен и пакет грађевинског материјала у вредности од по 80.000 динара за
адаптацију објеката које су купили.
У прошлој години шест интерно расељених породица са Космета добило је кров
над главом. Породице су се уселиле у куће у борским селима Шарбановац,
Кривељ, код Бањског поља и Брестовачке бање.
ПРОТИВ ПОПИСА НА КОСОВУ
Вечерње Новости, Датум : 10.1.2011, Страна : 4
Србија би свим политичким средствима требало да се успротиви плану да власти
у Приштини пописују Србе на Косову, сматра државни секретар Оливер
Ивановић. Велики број протераних Срба неће бити обухваћен пописом на Косову,
упозорава Ивановић.
Ивановић је рекао да одлуку о евентуалном попису српског становништва на Космету
треба да донесе Влада Србије и подсетио да су Албанци бојкотовали попис
становништва који је 1991. године организовао Београд, тако да се само процењује
колико косовских Албанаца живи у јужној српској покрајини.
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- Ово ће бити први попис после сукоба на Косову. Мислим да ће се догодити да
велики број Срба неће хтети да се попише, па ће Албанци сада процењивати
колики је број Срба који овде живе - рекао је државни секретар.
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ГРАДЕ СТАНОВЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И УГРОЖЕНЕ
Пресс, Датум : 11.1.2011, Страна : 14
КЛАДОВО - У Кладову ће ускоро почети изградња стамбеног објекта са 17 станова
у које ће бити усељене 14 избегличких и три социјално угрожене породице са
територије ове општине. Вредност ових станова је 500.000 долара.
Општина Кладово је обезбедила земљиште, инфраструктуру и све неопходне
дозволе, а изградњу финансира влада САД преко свог Бироа за становништво,
избеглице и миграцију (БПРМ), а спроводи Дански савет за избеглице.
КУПАЊЕ НА ДВОРИШНОЈ ЧЕСМИ
Дневник, Датум : 11.1.2011, Страна : 10
СТАМБЕНА СТРАТЕГИЈА БИЋЕ УСМЕРЕНА КА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ
ЗРЕЊАНИНЦИМА
ЗРЕЊАНИН: Избеглице, расељена лица и Роми, само су неки од оних који имају
проблема са нерешеним стамбеним питањем у Зрењанину. Одређени број грађана,
и поред завршеног радног века, није успео да се скући, а у истој ситуацији налазе
се и самохрани родитељи и инвалиди минулих ратова.
Такође, једна од рањивих друштвених група су и деца без родитељског старања. У
прошлој години, на евиденцији Центра за социјални рад у Зрењанину, било је 175 такве
деце, од чега је 90-оро смештено у хранитељске породице, где држава плаћа надокнаду
до завршетка редовног школовања. А након тога опет остају без решеног стамбеног
питања.
Радна група за израду Стамбене стратегије града истиче да ће, осим на њих, у наредном
периоду посебна пажња бити усмерена и на ромску популацију, због општих, лоших
услова становања, дивље изграђених објеката, који су при томе неприкладни за живот.
У граду на Бегеју постоје три нехигијенска насеља Рома.
Најстарије је Дудара, у коме има 49 домаћинстава, у просеку са седам чланова. Већина
становника прима материјалну помоћ. Насеље нема пут, канализацију и тротоар, док
поседује воду, захваљујући систему дворишних чесми, као и електричну мрежу.
Насеље је предвиђено за рушење и расељавање, због промене намене простора, али
није познато када ће ова намера бити спроведена у дело.
Други нехигијенски кварт је у Сурдучкој улици и сличан је Дудари. Овде су стециште
пронашла интерно расељена лица.Укупно броји 145 домаћинстава са просеком од
седам чланова. Од инфраструктуре има тврд пут, тротоар, водовод и струју, а недостаје
канализациона мрежа. Треће насеље је у Босанској улици са 11 домаћинстава, од по пет
чланова. По животним условима оно је на вишем нивоу у односу на претходна два.
„Свакако да ће и ова циљна група, у будућим програмима социјалног становања, бити

један од приоритета, како бисмо им створили повољније услове за живот”, поручују из
Радне групе за израду Стамбене стратегије.
Зрењанин је минулих година пружио уточиште и великом броју избеглих,
прогнаних и расељених лица. Локална самоуправа се кроз наменске програме
труди да им трајно реши стамбено питање и побољша услове становања. Један од
планова је и да у периоду од 2010. до 2013. године за најмање 30 фамилија обезбеди
бесповратну помоћ у грађевинском материјалу за адаптацију старих кућа или
завршетак започете градње.
БОЖИЋНИ ПРИЈЕМ У БЕЛОМ ДВОРУ
Данас, Датум : 11.1.2011, Страна : 15
Принц Александар Карађорђевић и принцеза Катарина јуче су организовали
традиционални Божични пријем у Белом Двору за децу без родитељског старања
из целе Србије, децу са инвалидитетом, ромску децу, децу избеглице и интерно
расељену децу и поделили им поклоне. Поклони су обезбеђени захваљујући
донаторима из Србије и Грчке, а на пријему су децу забављали аниматори из
Чигре.
Принцеза Катарина позвала је малишане да опет посете Бели Двор и виде Краљевски
двор у коме они живе.
„То није само наша кућа, то је и ваша кућа такође. Ми смо једна велика породица“,
рекла је она.
Епископ шабачки Лаврентије пожелео је деци добродошлицу и „замолио их да буду
добра и честита деца“.
„Да будете добри ђаци у школи, да слушате своје родитеље и учитеље, да живите лепо
међусобно да се не свађате, да се не тучете. Желимо да будете добра и честита деца. Ви
сте наш будући свет, наша нада“, рекао је Лаврентије.
АПЕЛ ЕВРОПИ
Вечерње Новости, Датум : 11.1.2011, Страна : 4
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ХРВАТСКЕ
ИЗБЕГЛИЦЕ из Хрватске и сви који су пореклом из ове земље или у њој поседују
имовину могу до краја месеца да потпишу петицију, којом се тражи од ЕУ да не
потпише са Хрватском споразум о придруживању све док 12 кључних захтева из ове
петиције не буде решено.
Потписивање петиције организовале су Асоцијација избегличких удружења и
Коалиција удружења избеглица. Потписи грађана биће послати руководствима Србије
и Хрватске, челницима ЕУ, УН, САД, Русије и Кине.
- Тражимо повратак имовине, обнову порушених кућа или правичну новчану
надокнаду, повратак станарских права и једнака права за откуп станова из програма
„стамбеног збрињавања“ - каже за „Новости“ Миодраг Линта, председник Коалиције. На листи захтева су ексхумације и идентификације тела, учешће у процесу
приватизације, исплата доспелих а неисплаћених пензија, динарске и девизне штедње и
престанак етнички мотивисаних суђења.
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ЦВИКЦАНГЛАМА СУ МИ ЧУПАЛИ НОКТЕ!
Ало!, Датум : 11.1.2011, Страна : 8
ИСПОВЕСТ КОСОВСКОГ СРБИНА КОГА СУ МУЧИЛИ ЉУДИ АГИМА ЧЕКУА
Жарко Ђорђевић из косовског села Черкез Садовине, који је пред разним домаћим и
страним истражним органима већ осам пута сведочио о шестодневном паклу кроз који
је заједно са сином Миланом прошао као заточеник ОВК, своју последњу изјаву на
суду за ратне злочине дао је под претњом!?
- Да ми нису запретили казном од 100.000 динара, не бих отишао у Београд да
сведочим, јер сам се уверио да су то ћорава посла, од којих ја и моја породица немамо
никакве користи. Али пошто немам пара да платим казну, практично сам био приморан
да поново прођем кроз пакао који већ 10 година без успеха покушавам да заборавим.
Било би ми лакше да о томе не говорим, али мало, мало, па ме нека делегација позове
да им испричам како су ме Шиптари мучили - прича Жарко Ђорђевић, који је у родном
селу оставио девет хектара обрадиве земље и три куће, а данас са супругом Радмилом
(55) живи у 20 квадрата у избегличком кампу у Каленићу.
Средином новембра, у београдском суду за ратне злочине, пред тридесетак страних
посматрача, Ђорђевић је последњи пут испричао како су се у јуну 1999. године,
непосредно по повлачењу војске Југославије с Косова, шест дана и ноћи на његовом и
телима још петорице Срба иживљавале њихове комшије Албанци, обучени у униформе
ОВК, који је тада предводио Агим Чеку.
- Тукли су ме на смену, скидали голог и претили да ће ме уштројити, поливали ме
мокраћом, терали да певам српске песме, па ме после због тога пребијали моткама и
ланцима. Цвикцанглама су ми чупали нокте, ножем убадали у ноге и руке, изводили на
стрељање и пуцали изнад главе... Преживео сам прави пакао.
Због тог стравичног шестодневног мучења годинама нисам могао да спавам, а данас
имам тешке психофи зичке последице - огорчено прича Ђорђевић.
Из заточеништва су га спасли војници Кфора када их је о месту на коме се налазило
логор обавестио његов тада дванаестогодишњи син Милан, кога су мучитељи, после
два дана жестоког батињања, ипак пустили на слободу.
- У војној бази „Бондстил“, где су ме пребацили, све време сам био под оружаном
присмотром. Један црнац ме је држао на нишану чак и док сам се, сав црн од батина, с
поломљеним ребрима, буквално вукао до импровизованог пољског клозета. Одатле сам
пребачен у Витину, где сам само уз помоћ супруге прездравио. Једно време сам се
заносио да ће моји мучитељи бити кажњени, да ће ми бити враћена имовина коју сам
година мукотрпно стицао, да ће ми неко на било који начин надокнадити муке кроз које
сам прошао. Данас сам изгубио сваку наду. Чак сам стекао утисак да сви ти људи који
су ме испитивали само перверзно уживају у причи о тортури коју сам преживео разочарано закључује Жарко Ђорђевић.
Антрфиле : Крвави пир на путу до логора
Жарко и његов син Милан били су заробљени 15. јуна надомак њиховог села. Већ на
путу до логора војници ОВК су почели свој крвави пир. Пошто су му везали руке, а на
главу ставили торбу, мучитељи су Ђорђевића командама, уз громогласан смех,
наводили на стабла која би му се нашла на путу. Уколико би застао, уследило би
кундачење. У логор који се налазио у селу Врбане, где је настављено иживљавање,
несрећни Жарко стигао је већ потпуно крвав, са сломљеним ребрима, носем и обе
аркаде.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРИВЕДЕН ЗБОГ ШТРАЈКА
Вечерње Новости, Датум : 12.1.2011, Страна : 4
ПРОТЕСТ ИСПРЕД ФОНДАЦИЈЕ ДИВАЦ
ИЗБЕГЛИЦА из Сремске Митровице Милован Гуслов, који је јуче започео
штрајк глађу испред Фондације „Дивац“, приведен је на информативни разговор
у полицијску станицу Вождовац.
Гуслов је испред Фондације „Дивац“ поручио да ће штрајковати глађу све док му
новац који је, према његовим речима, та фондација прикупила у хуманитарној
акцији за куповину куће за његову деветочлану породицу, не буде исплаћен. Он је
на конференцији за новинаре прошле године рекао да је Дивчева фондација,
заједно са листом „Курир“, у емисији „Немогућа мисија“ ТВ Пинк, покренула
акцију „Помозимо породицу Гуслов“, а да је од сакупљених пара добио само
400.000 динара. Он процењује да му није исплаћено још 12.000 евра.
„Породица Гуслов никада није била ни у једном програму који је организовао, или у
коме је учествовао Фонд „Ана и Владе Дивац“ нити је Фонд икада кроз неку
хуманитарну акцију прикупљао средства за ову породицу“, саопштено је данас из тог
фонда.
РОМИ НЕЋЕ У СЕЛО, ДАЛЕКО ИМ ПОСАО
Политика, Датум : 12.1.2011, Страна : А15
Ромске породице избегле са Косова већ десет година обитавају у „картонском
насељу” поред Лепенице, иако им је крагујевачка управа више пута нудила да се
преселе у напуштене сеоске куће
Крагујевац – Десетак кућица од сламе, блата и картонске амбалаже из којих, као по
команди, истрчава мноштво босе и запуштене деце – то је прва слика „картонског
насеља“ у Крагујевцу, у коме шездесетак Рома, избеглих са Косова, обитава већ
десет година. Иако им је градска власт неколико пута нудила бољи смештај у
напуштеним сеоским кућама, они су одлучили да остану на ђубришту поред
Лепенице.
Испод надвожњака јужне обилазнице нема ни воде, ни струје, али за десетак ромских
породица, које су 1999. године протеране из Обилића, свако пресељење значи губитак
„посла“ и „стабилних прихода“.
– Идемо по контејнерима, купимо картон, гвожђе... То продајемо, од тога живимо. Није
добро што су нам нудили. Далеко је то, у селу да живимо – каже Беким Бериша, отац
четворо деце.

Препродаја секундарних сировина и просјачење доносе им минималну зараду. Деца иду
у одрпаној и прљавој одећи, питање је како се хране. Воде нема, па се купају у
оближњем шахту, одакле узимају и воду за пиће, мада није сигурно да ли је исправна.
Струју, такође, немају, а у импровизованим кућицама, које би одувао мало јачи ветар,
сијалица засветли тек у поподневним сатима.
– Прикачени смо на бандеру. Увече, кад се упале, имамо светло. Нико нас не дира. И
ови из електродистрибуције знају да крадемо струју, али шта да радимо – прича
тридесетогодишњи Беким.
Његов рођак Алија Бериша каже да им је живот тежак, поготово деци која су често
болесна. Не зна тачно колико деце има у насељу, али тврди да су сва уписана у школу.
– Иду у школу кад могу, кад је лепо време. Кад је овако блатњаво, како ће.
Види какве су им патике. А често су и болесна. Како да платим доктора, јер нисмо
нигде ни уписани – вели Алија, отац петоро деце.
До сада су само две ромске породице прихватиле понуђени смештај на селу, у
кућама које је градска власт откупила у сарадњи са невладином организацијом
„Интер СОС“. Они који су одбили да се преселе кажу да на селу „нема од чега да
се живи“, као и да им близина града пружа „веће могућности за посао“.
И надлежнима у градској управи јасно је због чега је већина ромских породица из
„картонског насеља“ одбила понуђено решење, али кажу да ће са просјачењем кат-тад
морати да се престане. Славица Савељић, чланица Градског већа задужена за социјалну
политику, тврди да су локална управа и Комесаријат за избегла и расељена лица
учинили све да им обезбеде пристојан живот.
– Прошле године смо сакупили седам милиона динара за расељавање Рома из
„картонског насеља“, али свега су две породице пристале да се преселе у куће које
смо откупили. Хтели смо трајно да решимо њихов проблем, уз куће смо им нудили
и пластенике, имали смо намеру да им помогнемо и око запослења, али они,
једноставно, немају радне навике. Претходно су одбили и смештај у колективним
центрима – каже наша саговорница.
Новац који је град обезбедио за збрињавање избеглих ромских породица још стоји
недирнут на рачуну локалне самоуправе. Ако се градња јужне обилазнице настави,
уклањање „картонског насеља“ биће неминовно. А да би се у Крагујевцу избегле сцене
које су пратиле расељавање Рома испод београдске „Газеле“, Савељићева каже да ће
градска управа деловати превентивно и да ће свим породицама још једном понудити
пресељење на сеоска домаћинства.
Антрфиле : Посланик ЕУ: Горе услове живота нисам видео
Средином јануара прошле године у посети Крагујевцу био је Швеђанин Уле
Лудвингстон, синдикални руководилац у „Волвоу“ и посланик Социјалдемократије у
Европском парламенту. Тада је обишао и „картонско насеље“ поред Лепенице:
„Нисам имао слику о квалитету живота Рома у Србији. Обишао сам Јужну
Африку, Бразил, али горе услове нисам видео. Преживљавање од минорне
социјалне помоћи у дивљим насељима између ђубришта, без струје, воде, путева и
санитарних чворова. Деца не би требало да живе у овим условима“, нагласио је
Лудвингстон у изјави за медије.
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ПРОТЕСТ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ
Блиц – Србија, Датум : 12.1.2011, Страна : 8
Избегла и расељена лица која су добила стан од града Ниша у насељу Паси
пољана протестоваће данас у 12 сати испред зграде у којој се налази кабинет
градоначелника Ниша Милоша Симоновића.
Град Ниш је изнајмио социјалне станове породицама које због опште кризе не
могу да плаћају кирију која износи 1,60 евра по квадрату. Градска стамбена
агенција је утужила 30 породица због неплаћања кирије, а циљ протеста је да се
повуку тужбе и да се нове не подносе.

У СРБИЈИ ВИШЕ ОД 2.000 „НЕВИДЉИВИХ”
Данас, Датум : 12.1.2011, Страна : 1
Београд - У Србији живи више од 2.000 „правно невидљивих” лица, међу којима
већину чине деца, а тај број се сваког дана повећава. Најчешће је реч о интерно
расељеним особама са Косова и Метохије, углавном Ромима, који живе у
неформалним насељима и не поседују доказ о рођењу и држављанству, а самим
тим се налазе ван система образовања, здравствене и социјалне заштите. Иако
најчешће живе у дубоком сиромаштву, „правно невидљива“ лица немају право ни
на бесплатну храну у народним кухињама.
Београд - У Србији живи више од 2.000 „правно невидљивих“ лица, међу којима већину
чине деца, а тај број се сваког дана повећава. Најчешће је реч о интерно расељеним
особама са Косова и Метохије, углавном Ромима, који живе у неформалним
насељима и не поседују доказ о рођењу и држављанству, а самим тим се налазе
ван система образовања, здравствене и социјалне заштите.
Иако најчешће живе у дубоком сиромаштву, „правно невидљива“ лица немају право ни
на бесплатну храну у народним кухињама.
Решавање проблема Рома који немају лична документа један је од стандарда на
путу ка придруживању Европској унији, као и једно од питања у упитнику
Европске комисије. Међутим, Иванка Костић, извршна директорка невладине
организације Праксис, истиче да у нашој земљи не постоји политичка воља за
решавање овог проблема.
- Устав свима гарантује право на правну личност, али у нашој земљи не постоје закони
који гарантују примену тог уставног начела. Надлежни органи неће да признају да
проблем постоји и тврде да у оквиру садашњег правног оквира постоји решење.
На пример, када је била јавна расправа о процедури доношења Закона о матичним
књигама, лично смо указали да нови закон не регулише питање накнадног уписа и тада
нам је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић рекао да то
треба да буде предмет новог закона. Када смо тражили да то добијемо написмено, он је
рекао да је закон у складу са међународним стандардима и да нема потребе да се доносе
нови, указује Костићева. Она додаје да су и органи на локалном нивоу у проблемима,
јер не постоји јасна процедура по којој би се поступало.
- Након уписа у матичну књигу рођених, они морају да пролазе кроз управни поступак
утврђивања држављанства, а ако живе у неформалном насељу, не могу да пријаве
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пребивалиште. Ако немају некога код кога могу да се пријаве, они не могу да изваде ни
личну карту, истиче Костићева.
Наша саговорница напомиње да важећи закони не нуде решење за особе које су
рођене код куће и које не поседују доказе, као и да није предвиђен ни начин на
који се у матичне књиге рођених уписују подаци о родитељима који су умрли без
икаквих докумената. Као пример Костићева наводи случај Рома Реџепа, који од 2007.
године безуспешно покушава да се упише у матичну књигу рођених, а због правних
проблема, упис није обављен ни до данас.
Реџепово рођење није било пријављено, јер су га родитељи убрзо напустили, а о њему
се до своје смрти бринуо деда по оцу. У међувремену су му умрли и родитељи, а о
мајчином постојању није остао никакав писани траг.
- Реџепов захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених био је најпре одбачен као
непотпун, а након усвајања жалбе Министарство за државну управу и локалну
самоуправу вратило је предмет на поновни поступак. Међутим и у поновљеном
поступку, надлежни орган управе је Реџепов захтев одбио као неоснован, јер „не
постоји потребна документација на основу које се може донети решење о накнадном
упису“, као и због тога што Реџеп нема живе и познате рођаке који би могли потврдити
податке о његовим родитељима, указује Костићева. Она додаје да нико није
„присуствовао“ Реџеповом рођењу, а изјавама сведока, који су имали само „сазнање“ о
његовом рођењу, надлежни орган „није поклонио веру“.
Антрфиле : Неопходно веће ангажовање Рома
Јован Дамјановић, председник Федерације Рома Србије, каже за наш лист да је у
решавању проблема Рома који не поседују лична документа неопходно и веће
ангажовање ромских заједница.
- Роми који нису уписани у матичне књиге рођених најчешће су интерно расељена
лица са Косова и Метохије и на овај начин не остварују чак ни основна права на
лечење и образовање, указује Дамјановић.
ПОЛА МИЛИОНА ГЛАДУЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 12.1.2011, Страна : 2
ПРОФ. ДР ГОРДАНА МАТКОВИЋ, САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА, О СИРОМАШТВУ И ШАНСАМА КОЈЕ НУДИ СТРАТЕГИЈА "СРБИЈА
2020"
Број сиромашних повећао се за 20 одсто у кризи, а 120.000 деце нема ни млеко
КАДА се поређају једна до друге, бројке везане за сиромаштво и стандард у Србији
звуче алармантно: око 650.000 људи је испод или на граници сиромаштва, готово
600.000 нема посао, што је за 140.000 више него на почетку кризе. У прошлој
години је било преко 100.000 више оних који живе испод линије сиромаштва него
у 2009, чак и међу високообразованима има 1,7 одсто сиромашних.
- Сиромаштво се повећава од 2009. Према првим проценама, још више се повећало
прошле године. Према проценама за прву половину 2010. године, 650.000 људи не
може да задовољи ни најосновније потребе - каже Гордана Матковић, саветница
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председника Србије за социјална питања и директор студија социјалне политике у
Центру за либерално-демократске студије.
- Шта то значи - да немају ни за хлеб?
- Када се рачуна апсолутно сиромаштво, узимају се критеријуми Светске здравствене
организације, у смислу неопходне минималне потрошње хране.
Потребан број калорија "претвара се" у новац, и на то се додају минимални трошкови за
комуналије и хигијену. Говорећи у новцу, то је око 8.000 динара за једночлано
домаћинство месечно, односно мање од 22.000 динара за четворочлано.
Сви који троше мање од тога, спадају у категорију сиромашних. На ту бројку додаје се
и око 250.000 људи који једва задовољавају основне потребе и врло лако могу да
падну "испод црте", што се десило 2010.
- Колико вам алармантно звучи више од 100.000 новосиромашних?
- Наравно да је бројка велика јер се број сиромашних повећао за 20 одсто током кризе.
Неформална економија, у којој је много њих имало основне или додатне приходе, с
кризом је стала. Грађевина и пољопривреда, где су радили "на црно", су се одмах нашле
на удару. Смањила се и солидарност.
- Ко је најсиромашнији?
- Као и пре, то је сеоско становништво, мање образовани, незапослени, старији од
65, деца до 14 година и вишечлане породице. Број сиромашних се од 2002. до 2007.
преполовио, и смањивао се најбрже баш у тим групама. Али, оне су се, с кризом,
као најостељивије, опет нашле "на мети". Да би сада преживели, додатно су
смањили трошкове, неки не плаћају струју или комуналије, греју се скупљајући
огрев, хране се из својих баштица...
- Који је најмањи износ новца са којим неко у Србији може да живи?
- Ако породица нема приходе и живи од социјалне помоћи, она од државе добија
материјално обезбеђење од десетак хиљада и дечји додатак по детету од 2.000 динара.
Али има и оних који се не пријављују или не могу да се пријаве за социјалну
помоћ. Неки немају документа, што је често случај са Ромима са Косова или
онима који су враћени у процесу реадмисије. Има и старих у селима који немају
никакву пензију, само окућницу. Доста је старих који не остварују право на помоћ
државе, јер имају имовину коју не желе да ставе под хипотеку, или децу која би по
закону требало да их издржавају, али то не чине.
- Значи, стари су најсиромашнији у Србији?
- Само старији од 65 година који немају пензију. Код оних који имају пензију,
угрожени су породични и пољопривредни пензионери, али остали су мање сиромашни
од просека.
- А шта је са децом? Како она живе, чега све морају да се одрекну?
- Она не само да немају играчке или књиге за школу, нити могућност да било где изађу,
већ су навикла на исхрану без слаткиша, сокова, сладоледа, воћа, меса, па чак и млека.
Њихови родитељи се максимално одричу да би она имала било шта. Носе стару и
изношену одећу, немају за ужину. Њих, отприлике, има око 120.000, што је више од
петине укупно сиромашних.
- Прошле године смо, осим Украјине, имали највећу инфлацију. Верујете ли да ће ове
године бити другачије?
- То није питање веровања, већ одлуке. Рецимо да верујем да би таква одлука требало
да буде донета.
- Очекујете ли да се број сиромашних смањи?
- Два су момента која указују да би могло доћи до стагнације сиромаштва у 2011. Први
је да се зауставио пораст незапослености, а други је предлог новог закона о социјалној
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заштити, који би требало да доведе до значајнијег повећања броја корисника и
повећања давања. Очекује се и повећање плата и пензија.
- Министар Љајић је недавно изјавио да би владајуће странке могле због беде да плате
цех на изборима?
- Основно питање је да ли људи могу да процене како би се неко други, да је био на
власти у условима овакве кризе, са њом изборио. То је питање зрелости бирачког тела и
мислим да би било важно да људи покушају да процене разумом, иако у ситуацијама
празних стомака често преовлађују емоције.
- Колико власти може да помогне стратегија "Србија 2020"?
- Не доживљавам ту стратегију као предизборни документ. Планирање и стратегије су
нормални за сваку породицу, фирму, државу... Документ је рађен по угледу на
стратегију "Европа 2020."
- Стратегија планира да се стопа сиромаштва са 17 спусти на 14 одсто. Колико је то
реално?
- Реч је о релативном сиромаштву - односно о људима који имају мање од онога што је
типично за њихову земљу. У обзир смо узели стопе релативног сиромаштва које
предвиђа Европа, али смо истакли да је нама приоритет смањење апсолутног
сиромаштва. Да би се сиромаштво смањило, потребно је да имамо инвестиције и
покренемо привреду, али и да водимо одговорну социјалну политику која неће
дозволити да се неједнакости повећавају.
Антрфиле : МОРАМО ПОМОЋИ РОМИМА
- КАКО тумачите податке да је најмање сиромашна етничка група Мађара, а
најсиромашнији су Роми?
- Анализе по етничким групама се раде да би се видело које су групе маргинализоване
из етничких разлога. Роми су сигурно у далеко најтежој ситуацији, што није случај
само у Србији. Што се тиче Мађара, они напросто живе у оним крајевима земље који су
традиционално мање сиромашни. Фокус државе би требало да буде на помоћи Ромима.
НЕЋЕ СЕ ПОДИЗАТИ ГРАНИЦА ЗА ПЕНЗИЈУ
- ХОЋЕ ли бити продужења радног века?
- Животни век се продужава и квалитет живота у старости је све бољи, па је нормално
да се ради дуже. Ипак, не мислим да је реално да се до 2020. повећа старосна граница
преко 65 година. То не значи да млади неће моћи да се запосле, јер то није директно
повезано. Много озбиљнији проблем су они од 55 година који у транзицији остају без
посла.
СУДБИНА ЗАЗИДАНА У ЋЕРПИЧ
Вечерње Новости, Датум : 12.1.2011, Страна : 9
ИЗБЕГЛИЦА ИЗ БОСНЕ РАВИОЈЛА ВУЈОВИЋ У НЕВЕРОВАТНО ТЕШКИМ
УСЛОВИМА ПОДИЖЕ ДВЕ КЋЕРКЕ И УНУКУ
Кућерак у Качулици код Чачка само што се није срушио. Данима без динара и довољно
хране
АКО беди треба одредити адресу, онда је то последњи атар села Качулице крај Чачка.
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- Тамо, иза шаше од кукуруза, кроз блато, станују Равиојла и њена деца - показује
комшија Новак Вујовић на трошни кућерак од ћерпича с краја претпрошлог века.
Испред накривљених врата која шкрипе под ветром, жена у вуненим чарапама и
подераном прслуку. Шири руке ка Бојани Јакшић, председници Кола српских сестра из
Чачка. С Бојаном, несрећна жена зна, стижу и дарови - одећа и обућа, постељина. А,
биће сигурно и хране да деца нешто поједу.
- За Божић сам кувала „празан“ пасуљ, ни парчета меса није било да замирише - тужна
је Равиојлина добродошлица.
Иако јој је 55 година, живот и туга је савили. Изгледа као старица. Жуљевитом руком
отвара врата од дасака склепане терасе, тужног предворја собичка у којем живи са
ћеркама Бојаном (18), Милицом (15) и шестомесечном унуком Јулијом.
- Мала је наша радост и срећа. Она нам даје снагу да живимо - говори несрећна жена
док у стиду показује своју муку.
Тешка завеса изнад отвора у соби у којој све четири спавају чува да топлота не
„побегне“. Пола зида прекрила влага и буђ, на шпорету лонац с вешом, а са пола
преосталог плафона само што не отпадну оронуле греде.
- Стрепимо да нас не убију, док спавамо - каже. - И, пацова се плашимо. После прогона
из Сарајева и дуге избегличке муке у Вишеграду, Равиојла Вујовић се пре три године
доселила с мужем Миланом и ћеркама на ово запуштено имање покојног свекра. Од
сезонских послова скупили су мало пара и почели да зидају кућицу поред старе. Кад је
први зид подигао, Милан је пао у кому. Није се будио 52 дана.
- Имао је само 49 година када нас је напустио - каже милујући умрлицу на зиду коју не
скида.
Сваког посла Равиојла се прихватала. Брала малине, печурке, чистила сеоска дворишта,
садила баште и воћњаке. Петице, које су ћерке доносиле из школе, давале су јој снагу
да издржи беду...
- Пошла сам у малине кад ми је Бојана рекла да је трудна и да ће да роди. Зар још једно
гладно чељаде? Сузама сам заливала малињак - каже Равиојла.
Преслатку девојчицу отац Слободан Грбовић (20), аутолимар, није дошао да види.
Бојана је чула да се оженио и да са новом малолетном женом чека бебу.
- Подржали су ме сви професори и другови из машинско-саобраћајне школе - каже
Бојана, која иако млада мајка, једна је од најбољих ученица трећег разреда. - Пружили
су ми шансу да наставим школовање. Све што нисам имала, пружићу мом детету. Зато
даноноћно учим. Желим да завршим факултет и да се на беду која нам је као клетва и
судбина припала, никада не осврнем. Када је беба рођена Равиојла није имала ни за
пелену, за ћебенце и флашицу.
- Хвала Бојани Јакшић чија је доброта угрејала наш дом - каже Равиојла. - Донела нам
је креветац и сву опрему за бебу. Једина је која на нас мисли.
Антрфиле : РУКА
- БЕДА се надвила над много чачанских породица - каже Бојана Јакшић, председница
Кола српских сестара. - Помажемо остављеној деци, старим, болесним, сиромашним,
напуштеним. Срећа је да има људи спремних да невољницима пруже. Само је рука која
даје - пуна!
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ИЗБЕГЛИ ТРАЖЕ ДА СЕ ХРВАТСКА НЕ ПРИМИ У ЕУ
Политика, Датум : 13.1.2011, Страна : А8
Коалиција удружења избеглица у Србији затражила је јуче од Европске уније да
не потпише уговор са Хрватском о приступању док та земља не испуни своје
обавезе према прогнаним Србима. „Нажалост, у садашњој Хрватској Срби се
третирају као грађани другог реда и то је разлог због чега апелујемо на ЕУ да не
потпише уговор о приступању све док Хрватска не достигне европске стандарде
поштовања наших имовинских, станарских, стечених, статусних и других права”,
наводи се у саопштењу Коалиције.
Коалиција је навела да је неприхватљиво да стотине хиљада грађана српске
националности, који су протерани из Хрватске, не могу да се врате нити да остваре
своја елементарна права ни 15 година после рата.
У том удружењу сматрају да је прави интерес свих да Хрватска постане држава у којој
ће сви грађани, без обзира на националну и верску припадности, имати иста права и у
којој ће се поштовати слобода, једнакост и правда.
Коалиција удружења избеглица изразила је незадовољство због изјаве председника
Српског народног већа Милорада Пуповца да петиција прогнаних Срба из Хрватске
против чланства те земље у ЕУ није најбољи начин да се реши њихов проблем
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР И УЈЕДИЊЕНО ТРЖИШТЕ СА МАЂАРСКОМ
Данас, Датум : 13.1.2011, Страна : 18
У Војводини започела реализација плана о стварању институције образовања одраслих
Суботица - Отварањем кабинета за наставу у оквиру програма за образовање
одраслих, који реализује суботичко удружење „Пробитас“, кроз ИПА пројекат
„Рука у руци“, заједно са Регионалним центром за образовање из Кечкемета, на
неки начин је започела реализација плана о стварању институције образовања
одраслих у Војводини, истакао је покрајински секретар за образовање Золтан Јегеш.
Иако Србија још нема адекватну законску регулативу, Војводина планира да ове године
отвори едукативни центар у Новом Саду уз помоћ Мађарске и на основу њених
искустава како би била спремна када Србија крене са пројектом ван институционалног
образовања одраслих усклађивањем тог образовног модела са европским стандардима.
У Европској унији то један од важних инструмената у повећању запослености, али и у
реализовању важног принципа перманентног образовања.
Едукативни центар са више испостава на целој територији Војводине примењивао би
образовни програм који је већ усклађен са европским стандардима у Европској унији
јер се концепт прави на основу већ постојећег у Мађарској, а један од даљих циљева
центра је и стварање уједињеног тржишта.

- Наиме, паралелно са припремом едукативног центра, Влада Војводине ради на
формирању заједничког тржишта радне снаге између Србије и Мађарске, на којем би
важиле дипломе едукативног центра, који би пре свега пружао могућност
доквалификације или преквалификације радно угроженим групама, као што су
лица која су изгубила посао, Роми, женска популација, инвалидне особе и
расељена и избегла лица. То ће бити значајан подстицај запошљавању, али и
заинтересованости инвеститора уколико будемо могли да им понудимо стручне
профиле који су компатибилни ервопском тржишту - каже Мирослав Васин, секретар
за рад и запошљавање Војводине.
Стварање едукативног центра по европском моделу, као и формирање уједињеног
тржишта, део су суседског пројекта који уз подршку ЕУ реализују Војводина и
Мађарска. Како је напоменуо Золтан Јегеш, помоћ у конципирању едукативних центара
Мађарска жели да прошири на читаву Србију.
ОТЕРАЛИ ПА ПОПИСУЈУ
Вечерње Новости, Датум : 13.1.2011, Страна : 4
ДРЖАВА ПОРУЧУЈЕ СРБИМА НА КиМ ДА НЕ УЧЕСТВУЈУ У ПОПИСУ КОЈИ
ОРГАНИЗУЈЕ ПРИШТИНА
Министар Богдановић: Попис само под окриљем Уједињених нација
У ТОКУ су преговори са Саветом Европе да се попис српског становништа на
Космету обави под покровитељством Уједињених нација и то на статусно
неутралан начин - каже за "Новости" Горан Богдановић, министар за КиМ.
Према његовим речима, међународна заједница има разумевања за став Владе
Србије да српски народ у нашој јужној покрајини не пописују институције из
Приштине.
- Влада Србије неће пристати да косовске институције пописују српски народ на
Космету и њихову имовину, јер немамо поверења у њих - објашњава Богдановић став
свог министарства и Владе Србије.
А Срби са Косова и Метохије мораће до априла да реше дилему - да ли у кућу да
пусте пописиваче које шаљу непризнате косовске власти или послушају Владу
Србије и сачекају октобар и попис становништва који организује наш Републички
завод за статистику.
Ако буду игнорисали косовски попис, непризната држава могла би да добије чисту
етничку слику, али и да "сакрије" права на њихову већ узурпирану имовину. А, ако
пристану, сумњају у веродостојност тих резултата. Народ чека инструкције из
Београда, чији је став, очигледно јасан.
Поред неповерења у косовске институције, према речима министра Богдановића,
овакав попис је неизводљив је и из низа других разлога.
- Осим што не можемо прихватити да се Срби пописују на листићима са ознакама
самозване Републике Косово, питање је како би се пописали људи који су били
приморани да напусте своје домове на Космету, а и како пописати њихову имовину
која је већим делом узурпирана. Како да се попису одазову расељени Срби којима није
загарантована слобода кретања пре свега у градовима попут Приштине, Урошевца,
Ђаковице, Дечана - пита се Богдановић.
Зато је попис становништва на Косову, како каже, деликатно и сложено питање, које
може да буде решено само уз помоћ Уједињених нација.Иако у Закону о попису пише
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да би анкетирање грађана у јужној покрајини требало да организује Министарство за
КиМ, а на терену координира Републички завод за статистику, могло би, тако, да се
догоди да цео посао буде у рукама УН.
Антрфиле : ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ БЕЗ ДЕМОГРАФСКЕ СЛИКЕ
СтановниШтво на КиМ није ваљано пописано већ три деценије, јер су Албанци 1991.
године бојкотовали, а 2002. изостављени са пописа. Од последњег пописа демографска
слика јужне српске покрајине драматично је измењена, па се сви слажу да је изузетно
важно прецизно пописати народ и у овом делу земље.
ЗАМКА
преко пописа Приштина покушава да легализује незаконити боравак више од 500.000
грађана Албаније, који су Косово населили након прогона српског и црногорског
живља 1999. године" - каже председник Савеза удружења расељених, избеглих и
прогнаних у Црној Гори Миленко Јовановић.
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ХРВАТСКА ТАЈНИМ СПИСКОВИМА ПЛАШИ СРБЕ
Правда, Датум : 14.1.2011, Страна : 5
КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА УПОЗОРАВА НА ПОТЕЗЕ ВЛАСТИ У
ЗАГРЕБУ
БЕОГРАД – Коалиција удружења избеглица саопштила је да је коначно дошло
време да Србија од Хрватске захтева ажуриран, то јест комплетан списак
осумњичених, оптужених и осуђених Срба за ратне злочине.
У саопштењу се наводи да је списак од 1.534 лица, који је Хрватска доставила Србији
јула прошле године, непотпун, што је признала и министарка правосуђа Србије
Снежана Маловић. Коалиција сматра да је неприхватљиво да Хрватска 15 година после
рата користи инструмент тајних спискова за застрашивање избеглих и прогнаних Срба,
како не би одлазили у места избеглиштва и тражили своја имовинска, стечена и друга
права, ради стварања правне несигурности и ограничавања слободе кретања. Србија од
Хрватске треба да захтева достављање свих предмета Срба који су осумњичени,
оптужени и осуђени Тужилаштву за ратне злочине у Београду, како би се проверила
законитост поступка и валидност доказа.
У случају да нема валидних доказа, осумњичени, оптужени и осуђени Срби би
одлуком надлежних државних органа Србије били ослобођени, а затим скинути са
међународних и националних потерница, и била би им гарантована пуна правна
сигурност и слобода кретања. Србија, такође, треба да захтева од Хрватске да
коначно престане са праксом привођења Срба на информативне разговоре.
ЖИВОТ У КРАЈЊОЈ РУПИ НА КРАЈУ НИЧЕГА
Данас – Браничево, Датум : 14.1.2011, Страна : 7
Разговор са Жељком Караном, драмским писцем из Костолца, добитником награде
„Бранислав Нушић“ за најбољу драму
Жељко Каран, драмски писац из Костолца добитник је награде „Бранислав Нушић“ за
2010. годину које додељује Удружење драмских писаца Србије на основу Анонимног
конкурса за оригиналне, необјављене и неигране драмске текстове.
Одлука жирија, којим је председавао Драган Томић, била је једногласна за његову
драму „Џенериканци“ што Каранов успех чини још већим, тим пре што је међу 48
приспелих радова било и познатих књижевних имена из Србије, Црне Горе и Републике
Српске.
Награђеном драмом „Џенериканци“ он је поновио успех из претпрошле године
(„Глиб“) што је успело једино Синиши Ковачевићу (1987-1988) и Миодрагу Илићу
(2006- 2007), познатим драмским писцима. н Победити два пута за редом на овако

престижном конкурсу није мала ствар, тим пре што је ваш стаж писца кратак, започет
почетком шесте деценије живота.
Осећате ли жал за пропуштеним временом?
- Не, нема жаљења јер то „пропуштено“ време је од мене начинило драмског писца
какав јесам сада. Ко зна шта би било да то време није „пропуштено“? Можда бих остао
само добар редитељ или... Не бих да нагађам.
Награђене драме „Глиб“ и „Џенериканци“ су тематски различите, да ли је у питању
страх од шаблона, клишеа?
- Никако. Драма се јавља у човеку, појединцу. Питање је тренутка када ће је појединац
испољити и покренути ланац догађања. Дакле, човек носи у себи драму у сваком
историјском тренутку, а историја сама намеће теме, тако да писац може само да бира
најбољи историјски тренутак који са собом носи околности у којима би се драма
најбоље могла развијати. Поред тога, истина је да се данашњи писац „додворава“
данашњој публици покушавајући да људске драме угради у савременије околности и
теме.
Има ли у „Џенериканцима“ аутобиографског обзиром на окружење вашег
одрастања и битисања?
- Аутобиографска може бити само атмосфера (Џенериканци је више драма атмосфере
него фабуле) коју са дистанце писца посматрам свакодневно. Када бих живео животом
мојих јунака, драму вероватно не бих ни приметио. Истина, ведрина духа коју сам
удахнуо појединим јунацима, може бити аутобиографска.
Пре две и по деценије као млад редитељ постигли сте велики успех драмом „Опера за
три гроша“ Бертолда Брехта. У којој мери је овај писац утицао на ваш начин
размишљања?
- Врло сам наклоњен Брехтовом моделу или како неки кажу „кључу“ позоришног
израза. Свакако је остварио јак уплив у моје стварање. Драмом Џенериканци
отпочињем један благи отклон од тврдог Брехтовог модела - принципа у циљу
прилагођавања (под)свести савременог гледаоца затрпаног данашњим аудио-видео
медијима. Следећим својим драмама чинићу мало већи отклон ка саверменој аудиовизуелизацији зарад садашњег али и будућег гледаоца.
Писац или редитељ, стичем утисак да се они узајамно допуњавају, да нема
поларизције?
- Мислите на ту двојицу у мени? - Да, први се распише а други штрихује реплике. Шалим се. То изгледа овако: Редитељ савршено контролише писца стално
проверавајући функционалност пред савременом публиком, најпре функционалност
делова драме у настајању а затим комплетне драме. То може личити на унутарњу борбу
ове двојице, међутим ја немам проблема са тим јер ту је и онај трећи у мени - гледалац.
Тај је савршен катализатор овој првој двојици. Тако функционише тај савршени
троугао.
Удружење драмских писаца Србије по правилу препоручује награђене текстове
позоришним кућама, да ли вас је неко у међувремену контактирао?
- Већ одавно препоруке позоришним кућама не пружају много наде савреманом
српском писцу. Писци у Србији и окружењу сами нуде своје текстове позоришзима,
довијајући се на разне начине, а један од бољих начина је у тандему са неким од бољих
редитеља. Дакле лично сам понудио Џенериканце у неколико позоришта, што ћу и
даље чинити, а од једног позоришта сам добио одговор да је текст узет у читање и
разматрање. Прећутаћу назив тог позоришта ради „урока“ (читај пословности).
Постоји ли могућност да Жељко Каран постави своју драму у костолачком,
пожаревачком или неком другом позоришту?
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- У неком другом позоришту - да. На јесен... И овом приликом ћу прећутати име
позоришта ради пословности...
Изнад сваке беде и загађености
Награђена драма „Џенериканци“ има квалитет драмског текста који се са успехом може
поставити и одиграти на свакој позоришној сцени у Србији. Јунаци драме: Ђоле,
несвршени студент машинства али популарни наставник математике ученицима свих
узраста, човек са „шифром“, Аница, Ђолетова дементна мајка која деценијама чека
мужа да се врати из рудника, Мими, несвршени студент сликарства, избеглица са
Косова, Бојана - БО, Мимијева девојка, таксисткиња, избеглица из Сарајева, Маја,
ученица и Боле, ученик и репер живе у руинираном и затвореном рудничком насељу у
којем млади умиру од рака. Како то писац каже, живе у задњој рупи на крају ничега.
Помисао на крај света асоцира на нешто непознато, предалеко, недостижно. Нажалост,
у Србији је довољно да се са магистрале скрене неколико километара па да се стигне на
крај света, као рецимо до Сењских рудника који се налазе неколико километара у брду
иза блиставо уређеног манастира Раваница.
Место у којем живе „Џенериканци“ је некад блистало и својим богатством привлачило
раднике и стручњаке из целе бивше Југославије попут Бора и Мајданпека, да би још
тада у њега био допремљен канцерогени отров у бурадима који се деценијама сагорева
и трује људе...
- Јунаци драме који су рођени у том месту и они који су као избеглице из Босне и са
Косова у њему нашли уточиште, сви они би да се домогну магистрале и побегну некуд
далеко од сиромаштва, загађености и болештина. У главном су ведрог духа и уверени
да ће им то поћи за руком. Говоре модерним жаргоном, узајамно се уважавају и
помажу, све у циљу да се радом и личним уздизањем препоруче богатијој и здравијој
средини. Већини то полази за руком, а неко извршава самоубиство савладан раком. Тај
(избеглица са Косова) својој драгој Бо (избеглица из Сарајева) на папирнатој кеси
оставља последњу поруку: „Збогом и не мисли на мене. Сети ме се понекад. Живи и
буди срећна“. Она ће заиста бити срећна, јер затрудни са Ђолетом пошто није могла са
несрећним Мимијем.
Надолазећи нови живот је изнад сваке беде и загађености - записао је Драган Томић,
председник жирија.
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ДОНАЦИЈА ЗА РАСЕЉЕНЕ
Блиц, Датум : 15.1.2011, Страна : 5
ОЕБС
Мисија ОЕБС на Косову дистрибуирала је хуманитарну помоћ за око 150
расељених породица које живе у колективним центрима у региону Косовске
Митровице. Донација садржи пакете са средствима за хигијену и најнеопходније
лекове.
ПОПИС СРБА НА КОСМЕТУ САМО УЗ УН
Политика, Датум : 15.1.2011, Страна : А6
Срби ће учествовати у попису становништва које у априлу спроводе косовске
институције само уколико у српским срединама организацију буде спровеле УН
Срби ће учествовати на попису становништва од 1. до 15. априла на Косову и
Метохији само уколико се буде одвијао у оквирима Резолуције 1244 и уколико га у
срединама у којима су у већини Срби буде организовала нека агенција УН. У
супротном, Влада Србије неће позвати Србе да учествују у попису становништва
који организују косовске институције.
Министар за КиМ Горан Богдановић каже за „Политику” да ће од разговора које
представници владе воде са званичницима институција ЕУ зависити коначна одлука.
Богдановић објашњава да су се представници ЕУ интересовали за став владе и
евентуалну помоћ у српским срединама, „нарочито на северу”, поводом предстојећег
пописа, који је први попис који ће на Космету бити одржан после три деценије.
„Наш став је потпуно јасан: ми не можемо да прихватимо да попис обављају косовске
институције у које српска заједница нема поверење, посебно после избора на којима је
било масовне крађе у српским срединама. Можемо само да замислимо како би то
изгледало са пописом, који је много важнији него избори”, каже министар и додаје да је
на ту тему разговарао и премијер Мирко Цветковић са комесаром за проширење ЕУ
Штефаном Филеом.
Косовске власти намеравају да попис спроведу на читавој територији Космета,
укључујући и северни део, где српско становништво пружа отпор било каквим
иницијативама власти у Приштини.
Богдановић каже да се у првом реду поставља питање критеријума, а један од главних
на коме инсистира Београд је да у попис буду укључени и интерно расељени. „У
супротном, уколико би искључили више од 200.000 интерно расељених и етничка слика
Косова била би промењена”, наглашава Богдановић.

Разговори о овој теми биће настављени наредних дана, а у оптицају су и разне
варијанте решења. Из међународне заједнице чак стижу предлози да Албанци ураде
попис јужно од Ибра, а институције Србије на северу Косова. „Али ми желимо да кроз
разговоре дођемо до свеобухватног решења. Овако испада да међународна заједница,
која нама често спочитава да желимо поделу Косова, сада сама дели Косово”, закључује
министар за КиМ.
„Они су спомињали аргумент да Албанци неће пописивати дијаспору и да не треба
пописивати ни интерно расељене. Ми сматрамо да је то вештачка и ризична паралела.
Зна се да Албанци са Косова врло често имају дуплу или вишеструку регистрацију: на
Косову, у Македонији, често и у некој трећој земљи”, упозорава саговорник
„Политике”.
Последњи свеобухватан попис на територији Косова и Метохије спроведен је 1981.
године, 1991. године Албанци су бојкотовали попис, а 2002. године попис у
покрајини није спроведен. Овогодишњи попис становништва на територији Србије,
који је требало да се обави у априлу, одложен је за октобар ове године.
Снежана Лакчевић, начелник Одељења за попис становништва Републичког завода за
статистику, објаснила је да је организација и припрема пописа у покрајини, према
Закону о попису, искључиво у надлежности Министарства за Косово и Метохију. „Ми
радимо методологију која важи за целу територију Србије, радимо стручни део, а све
што се тиче организације у надлежности је тог министарства”, каже Лакчевићева.
На питање како ће попис становништва у октобру Министарство за КиМ организовати
на делу Космета јужно од Ибра, министар Богдановић одговара да ће и то зависити од
разговора са европским званичницима. „Ми не желимо једнострано да радимо било
шта. Свесни смо да у неким срединама, ако немамо договор са међународном
заједницом, нећемо моћи да спроведемо попис јужно од Ибра. Али зато сада
разговарамо не желећи да било којим потезом или одлуком нашкодимо било коме”,
каже Богдановић и закључује да постоје назнаке и добра воља да се предлог Београда
прихвати.
Антрфиле : Демографска слика КиМ
Демографска слика Косова се у 20. веку стално мењала. Према подацима власти у
Београду, које наводи Танјуг, 1929. године је на Косову било 61 одсто Срба и 39
одсто становника свих осталих националности.
После Другог светског рата комунистички режим СФРЈ је донео закон којим се
избеглим српским породицама са Косова забрањује повратак у своје домове. Између
1968. и 1988. године 700 места на Косову постаје потпуно етнички чисто (без Срба).
На попису становништва 1961. забележено је 646.605 Албанаца (67,1 одсто укупног
становништва Косова). На попису 1971. године је регистровано 916.168 (73,7 одсто)
Албанаца. Попис 1981, спроведен под контролом тадашњих покрајинских власти,
забележио је 1.226.736 Албанаца, што је 77,48 одсто тадашњег укупног
становништва Косова. Пописом из 1991. године нису обухваћени Албанци, па се
процењује на основу података Центра за демографска истраживања у Београду, да
је број Албанаца на Косову тада достигао број од 1.407.690 или 78,2 одсто укупног
становништва покрајине. Попис из 1961. године бележи 264.604 или 27, 4 одсто
Срба на Косову, док је 1991. забележено 214.555 или 11 одсто укупног
становништва.
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ПОПИСИВАЊЕ, ОПТУЖИВАЊЕ, ОБЕЋАВАЊЕ
Политика, Датум : 16.1.2011, Страна : А6
ОВДЕ И ТАМО
Бошко Јакшић
Само наизглед може да се чини да се пописна статистика људи бави само црвеним
крвним зрнцима. Као и све овде, али и тамо, у региону, попис становништва је и те како
политика.
Резултати устаљеног једнодеценијског ажурирања демографске, економске или
социјалне националне слике одређују много важне ствари: утичу на међусобне односе
држава, нехотично отварају старе ране, питају зашто изумиремо, упозоравају на
неиспуњена обећања.
Шта ће свако у региону добити? Кредибилни статистички извор појединачних података
о нашим животима. Свакако. Бројчане потврде етничких чишћења?
Несумњиво. Верски прекомпоноване просторе? Наравно. Уједначавање пописне
документације са изборним списковима? Можда.
Онај ко попис буде схватио као нов повод оптуживања и мржње, може да буде
задовољан. Да, хладна статистика ће потврдити многа зла која су се догађала на овим
просторима последњих деценија.
Онај ко је спреман да се окрене будућности попис ће доживети само као печатирање
нове реалности. Све зависи како на овај подухват гледате.
Попис у Србији, планиран за април, одложен је за октобар. Није било пара у буџету па
је морала да уследи финансијска помоћ Европске уније.
То значи да каснимо с давањем прецизних података, укључујући и оне који се траже у
упитнику из Брисела. То такође значи да ћемо за закашњењем доћи до претприступних
фондова.
Не знам колико је то добро за власт. Резултат рада неких 50.000 пописивача тражи
времена да буде обрађен. Није ово Кина, где је потребно 6,5 милиона пописивача. Није
ни Индија, која је решила да попише своје бескућнике.
Рекло би се да посао није сувише компликован, али скенер нације добићемо ипак тек
почетком 2012. – у предизборној години.
Не верујем да ће се званичној Србији допасти открића статистике. Биће ту болних
подсећања. Анкета ће нас вратити на много тога што несвесно потискујемо у заборав.
Попис ће, рецимо, Србију поново суочити са „белом кугом” која њено становништво
сваке године смањује 30-35 хиљада. Једна Кикинда мање.
Подсетиће и на масовно бекство младих умова. Уз Ирце и Мађаре смо трећи народ на
свету коме је дијаспора тек нешто мања од матице. Примораће нас да поново
размислимо зашто смо четврта нација у свету по песимизму.

Шта мислите, колико ће људи одречно одговорити на питање пописивача да ли су
рачунарски писмени? Какви црни компјутери! Образовни систем српског 21. века мери
се јаком трећином становништва која је неписмена или „технички писмена”.
Колико ће припадницима армије од 700.000 оних који живе испод границе сиромаштва
цинично деловати питање о броју станова или кућа које поседују, а тренутно у њима не
живе.
Шта мислите, зар неће отпљунути и прозвати све свеце подмићеним политичарима,
тајкунима и читавој колекцији сецикеса.
Добро је што ће се први пут после пола века извршити попис пољопривредних
домаћинстава с најмање 0,5 хектара обрадиве земље. Дајте коначно да видимо да ли је
Србија земља која може да храни пет-шест пута више становника него што има, или
ћемо проширивати листу пољопривредних производа које увозимо. И ти подаци ће нас
жацнути.
Један од најзанимљивијих пописа биће у априлу на Косову и Метохији. Прва
регистрација становништва после чак три деценије, прва после три неуспешна
покушаја од бомбардовања 1999.
Пошто, за разлику од БиХ, међународна заједница инсистира, косовске власти
намеравају да попис спроведу на читавој територији, укључујући и северни део
где доминантно српско становништво константно пружа отпор иницијативама и
потезима централних власти у Приштини.
Ето белаја. Ето прилике да пасионирани овдашњи академици и историчари
подсете да је на Косову 1929. живело 61 одсто Срба, док попис 1981, спроведен под
контролом тадашњих покрајинских власти, бележи да 77,48 одсто тадашњег
укупног становништва Косова чине Албанци.
Како се, не без разлога, страхује да велики број протераних Срба неће бити у
прилици да буде обухваћен пребројавањем, Београд најављује да се најављеном
попису треба успротивити свим политичким средствима.
Бојкотовати га, као што су Албанци то учинили 1991. Не дозволити „легализацију
етничког чишћења Срба са Косова“.
Како је својевремено из Републичког завода за статистику Србије било најављено да ће
се током пописа у Србији обави ти и попис на Косову, претила су два истовремена
пописа.
Пада ми на памет да кашњење пописа у Србији можда и није случајно. Да ми сачекамо
шта ће бити с првим пописом на Космету. Да видимо шта ће бити од дијалога Београда
и Приштине.
Ако у пописној години погледамо око себе, изгледа да ће ретка утеха долазити из Босне
и Херцеговине, где је последњи попис обављен пред рат 1991. Тамошњи политичари ни
око пописа немају усаглашен став.
Због парализе власти, постоји оправдана бојазан да ће БиХ остати једина европска
земља у којој ове године неће бити пописа становништва.
То би значило да неће бити прецизне евиденције не само о променама
популационе структуре током и после година рата, већ ни података о разарањима
у којима су нестале хиљаде стамбених зграда, безброј фабричких хала, школа,
комуналних и других објеката.
Проблем је чисто политички.
Бошњаци се позивају на позицију ЕУ и стандарде Евростата и траже да попис не
садржи обавезу изјашњавања о верској, националној и језичној припадности. Сматрају
то „легализацијом етничког чишћења”, једне од најстрашнијих последица рата у БиХ.

2

Највеће жртве етничког чишћења били су Хрвати, узвраћају лидери босанских Хрвата,
позивајући се на податак да данас у БиХ живи 43 одсто Хрвата мање него што их је
било почетком 1992.
Хрватске и странке из Републике Српске страхују од унитаризације и централизације
Босне. Неки компромис је нађен, мада недовољан, па су сви изгледи да ће РС спровести
попис само на територији свог ентитета.
Економске последице расправе о попису могу да буду несагледиве. Европска комисија
већ је упозорила власти да ће БиХ још више заостати за суседима у процесу европских
интеграција уколико се попис не спроведе 2011.
Високу политизацију неће избећи ни априлски попис у Црној Гори који предвиђа да се
грађани изјашњавају о националној и етничкој припадности као и о језицима
препознатим у Уставу ЦГ.
Опозиција страхује да ће власт покушати да смањи проценат грађана који се
изјашњавају као Срби, да ће посебно појачати притисак на грађане који су се на
прошлом попису изјаснили да говоре српским језиком.
Асимилаторски процеси не воде у будућност већ у прошлост, узвраћају опозиционари
доказујући колика је и данас фреквенција употребе историје на овим просторима.
Следе позиви црногорским Србима да се изјасне као верници Српске православне
цркве. Владика Амфилохије већ грми с ове стране. Попис прети да пољуља унутрашњу
динамику Црне Горе и додатно дестабилизује ионако крхке односе Београда и
Подгорице.
Ни грађани Хрватске неће бити поштеђени политизације када у априлу буду
давали одговоре на 45 различитих питања, укључујући и она из интимног живота,
као рецимо „Да ли живите у истополној заједници“.
Мирнодопско време учинило је да више не постоје појмови попут „избеглица“ или
„прогнаника“, али пучанство тражи да се утврди зашто се годишње у Хрватској
роди 41.000 беба док умре чак 54.000 људи.
Колики је број Хрвата у БиХ? Бискупи траже да се попис 2011. искористи као
последња прилика да би се установио број жртава комунизма.
Пописа ће у априлу бити и у Македонији. Упитници и методологија пописа су већ
припремљени и, како је речено, не очекују се проблеми политичке природе јер су
испоштовани утврђени стандарди. Пописни образац ће садржати и питања о верској и
етничкој припадности, на која је одговор – обавезан.
Тако ће бити и у суседној Албанији. У склопу пописа бележиће се национални и верски
састав, све у напору на окончању учесталих неслагања по питању тих бројки.
Стручњаци тврде да ће се тиме многим Албанцима омогућити да пригрле грчко
држављанство и искористе веће пензије које Грчка плаћа својим мањинама.
Све у свему, много статистичких истина и не мање практичних проблема. Слика
Балкана 21. века, у предворју ЕУ.
СТАНАРСКО ПРАВО И СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Политика, Датум : 17.1.2011, Страна : А21
Избеглим и прогнаним Србима из Хрватске одузета су станарска права на преко
40.000 станова. Станови су додељени другима, од којих су многи и откупљени.
Хрватска одбија да им станове врати, а у замену им нуди тзв. „стамбено
збрињавање”, и то уз услов да ни у Хрватској, ни у Србији, као ни било где на
простору бивше СФРЈ немају било какав стамбени простор, нити су га од 1991.
године продали или поклонили, дакле ако су бескућници! Одузети станови
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додељени су људима за које није постављен такав услов, па су већ могли имати
куће и станове и у самој Хрватској!
Након последње посете председника Тадића Хрватској, медији су јављали да је било
речи и о проблему стамбених права, а као решење поменуто је „стамбено збрињавање”.
За незаинтересоване и неупућене ово може, бар на први поглед, изгледати
прихватљиво. Надам се да се само ради о непрецизном информисању, јер власт
Републике Србије не би требало да буде неупућена ни незаинтересована да би овако
нешто могла да прихвати. Ради се о две различите ствари:
Стамбено збрињавање, као што сама реч каже, односи се на збрињавање бескућника,
као што је Хрватска и условила да немају никакав стамбени простор.
Враћање одузетих станова, односно станарског права односи се на право да се људима
врате станови у којима су живели, да их могу откупити као и сви други грађани
Републике Хрватске.
При решавању проблема одузетих станарских права, једино логично решење је
следеће: Хрватска треба избеглим и прогнаним Србима да врати њихова
станарска права и станове у којима су раније живели. Ако то није могуће (јер су
их већ поделили другима или из било ког другог разлога), треба да им да праведну
новчану надокнаду (нпр. разлику између тржишне вредности стана и откупне цене
или на други логичан начин).
Ако Република Хрватска нема одмах довољно новчаних средстава, може да
преузме стриктну уговорну обавезу за исплату у више једнаких рата у разумном
временском периоду (нпр. до пет година).
Замена станарског права „стамбеним збрињавањем” може бити само за оног коме такав
вид решења одговара, и то без икаквог условљавања.
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ГАЗДИНСТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 18.1.2011, Страна : 8
БЕОГРАД - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић јуче је у Београду
уручио решења о додели осам сеоских газдинстава породицама Срба који су
избегли или протерани из Хрватске, јавља Бета.
Како се наводи у саопштењу, Кркобабић се у Влади Србије састао с породицама
Срба који су избегли или протерани из Хрватске и уручио им решења о додели
осам сеоских газдинстава, као и једнократну помоћ за решавање елементарних
потреба у новододељеним домаћинствима.
ГАЗДИНСТВА
Вечерње Новости, Датум : 18.1.2011, Страна : 5
У АКЦИЈА „КРОВ“
Потпредседник Владе Јован Кркобабић уручио је породицама Срба који су избегли из
Хрватске решења о додели осам сеоских газдинстава. Додељена су газдинства у
општинама Бачка Топола, Сечањ, Кула, Блаце и Топола. Породице су добиле и
једнократну помоћ, саопштено је из кабинета потпредседника Владе. Средства за
куповину домаћинстава прикупљена су из доплатне маркице, а акција под називом
„Кров“ организована је уз помоћ Комесаријата за избеглице и локалне
самоуправе, где се налазе додељена газдинства.
СВА ПРАВА ИЗБЕГЛИМА
Вечерње Новости, Датум : 18.1.2011, Страна : 1
ИЗБЕГЛИЦЕ из Хрватске, којима су одузета станарска права, моћи ће током
фебруара и марта да се пријаве у јединствени регистар, на основу којег ће касније
моћи да потражују своја права.
Акцију организује Међународна организација за миграције (ИОМ), а финансира
амерички Биро за популацију, избеглице и миграцију. Подршку даје и
Комесаријат за избеглице, чијој мрежи повереника широм Србије ће грађани
моћи да се јављају. Биће омогућено и пријављивање путем интернета.
- Ужурбано се припрема прикупљање ових података, како би били спремни за
Донаторску конференцију за решавање проблема избеглих у региону која ће да
буде одржана до краја прве половине ове године - каже за "Новости" Владимир
Цуцић, републички комесар за избеглице.
Донаторска конференција најављена је током последњег састанка председника двеју
држава Бориса Тадића и Иве Јосиповића, а организоваће је ЕУ и САД.

PRESS CLIPPING
Среда 19.01.2011. год.
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БРИГА О СИРОМАШНИМА, ИНВАЛИДИМА И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Данас, Датум : 19.1.2011, Страна : 23
Градско веће усвојило буџет за 2011. годину у износу 2.758.000.000 динара
Лесковац - Брига о најсиромашнијим житељима лесковачке општине,
инвалидима, маргинализованим категоријама, расељенима и свима који су
погођени економском кризом биће приоритет у активности локалне самоуправе,
чуло се на прекјучерашњој седници Градског већа на којој је усвојена одлука о
буџету града за 2011. годину.
- Буџет има два приоритета - бригу о социјално угроженим категоријама и развој града
- каже Слободан Коцић, градоначелник Лесковца.
Приоритет у буџету Лесковца имаће исплата заосталих зарада корисницима буџетских
средстава, надокнаде грађанима који су страдали од уједа паса луталица, установе
културе, образовне и друге институције, посебно Медицинска школа, којој прети
заплена имовине због неплаћеног дуга извођачима радова после катастрофалног
пожара.
Буџет града Лесковца за 2011. годину износи две милијарде и 758 милиона динара.
Миодраг Станковић, начелник Градске управе за финансије, наглашава да је повећан
буџетски приход ненаменским трансфером средстава за 23,8 одсто, односно да та
средства износе око 662 милиона динара, а од продаје добара требало би да се инкасира
око 280 милиона динара.
У Лесковцу очекују да ове године буду завршени радови на такозваној трећој фази
аутобуске станице, а продајом локала на тој локацији значајна средства биће усмерена
у буџет града Лесковца.
Посебна пажња ће бити посвећена аграру јер су субвенције пољопривредницима
четири пута веће него претходне године, а 67 милиона динара град ће усмерити за
праћење програма Националног инвестиционог плана који се реализује у лесковачком
крају.
- За социјалну заштиту средства су повећана за више од 50 одсто у односу на 2010.
годину и биће искоришћена за финансирање проширених видова социјалне
заштите као што је рад персоналних асистената, помоћ у кући, једнократна
новчана помоћ угроженима посредством Центра за социјални рад, рад
повереништва за избеглице, као и финансирање других видова заштите - каже
Станковић.
Антрфиле : Дани Николаја Тимченка
Одлуком Градског већа, Задужбини „Николај Тимченко“ из буџета издвојено је 100.000
динара за реализацију манифестације Дани Николаја Тимченка, који ће бити одржани
28. и 29. јануара.

СКУП ДОНАТОРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 19.1.2011, Страна : 28
ПИСМА читалаца
"НОВОСТИ" САЗНАЈУ: У плану донаторска конференција за Балкан...
- Каква фарса! Та хумана ЕУ и САД чекају да Срби које су протерали поумиру по
мемљивим сабирним центрима.
- Волео бих да ми неко да податак колико је милиона долара примила Србија од
донација за избеглице од 1991. Мислим да се ради о неколико милијарди долара.
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ЗБРИНУТО 60 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Курир, Датум : 21.1.2011, Страна : 15
БАЧКА ТОПОЛА - У општини Бачка Топола у протеклих десет година решено је
стамбено питање за 60 избегличких породица, рекао је Танјугу повереник за
избеглице у тој општини Габор Холовић.
Крајем прошле године до крова над главом дошла је и петочлана породица Марије
Стојановић, избеглице из Белог Манастира.
Средства за куповину тог сеоског газдинства у насељу Бајша прикупљена су у
хуманитарној акцији „Кров“, организованој уз помоћ Комесаријата за избеглице и
локалне самоуправе.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 21.1.2011, Страна : 23
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Ова општина објавила је позив за доделу помоћи у
грађевинском материјалу за избегле и интерно расељене породице које бораве у
лошем
приватном смештају.
Помоћ је једнократна, и у противвредности је до 375.000 динара по породици.
Право имају породице које имају плац са започетом градњом, а нису укључене у
неки други пројекат за трајно решавање стамбеног питања.
ЗАВРШЕТАК РАДОВА КРАЈЕМ ЈУЛА
Данас, Датум : 22.1.2011, Страна : 15
У току изградња станова за избегла и расељена лица
Ужице - Проблем стамбеног збрињавања исељеног и интерно расељеног
становништва у Ужицу ускоро би требало да буде решен, бар делимично. Дванаест
таквих породица и три социјално угрожене ужичке породице требало би да добију
станове на коришћење у згради чија је изградња у току у Севојну.
Тај објекат гради се у оквиру пројекта Подршка избеглицама и интерно
расељеним лицима у Србији, кроз услугу становања у заштићеним условима, а
који партнерски реализују немачка консултантска кућа АСБ, град Ужице и
Комесаријат за избеглице, уз финансијску подршку Европске уније. Тај пројекат је
у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и интерно
расељених лица и настојањима Владе Србије да затвори колективне центре и побољша
услове њихових досадашњих корисника.

Градња објекта, који ће имати четири спрата и петнаест станова површине 35 и 55
квадратних метара, почела је у новембру прошле године, а требало би да буде
завршена до краја јула ове године.
- Градња засад иде по плану, а завршетак је планиран за крај јула ове године. Време
нам је ишло наруку, тако да рачунамо да неће бити кашњења и да ће зграда бити
урађена квалитетно и на време - казао је Миленко Алексић, представник фирме
“Инграл Неимар” из Љубовије, која је извођач радова.Заим Рамовић, директор Центра
за социјални рад, саопштио је да су на конкурсу, објављеном на сајту града и у
локалним медијима, до сада молбе поднеле само две породице.
- Позивам лица која су смештена у колективном центру и који станују приватно
да се пријаве на конкурс који је отворен до 31. јануара - поручио је Рамовић,
објаснивши да ће тај смештај бити привремен, али да постоји могућност и трајног
стамбеног збрињавања интерно расељених и избеглих лица.
- Верујем да ће сарадња са Комесаријатом за избеглице и консултантском кућом АСБ
бити настављена и у наредној години, јер смо покренули неке иницијативе и поднели
предлоге пројеката за наредни конкурс. Верујемо да ће зграда у Севојну бити почетак
интензивније сарадње у оквиру које ћемо покушати да пронађемо решења и за оне
породице које овога пута не буду успеле да добију станове - рекла је Бранкица Јеремић,
помоћница градоначелника за социјална питања.
Посредством претприступних фондова ЕУ, немачка организација АСБ за
стамбену зграду у Севојну обезбедила је 265.000 евра, а град је комунално опремио
локацију и у финансирању учествује са 20.000 евра из локалног буџета за прошлу
и ову годину.
Антрфиле : Два колективна центра
На подручју Ужица, након промене статуса добијањем држављанства и пресељењем у
друге крајеве, живи 300 избеглих лица, од којих су 42 у колективним центрима, а 250 у
приватном смештају. Поред тога, у граду живи и 460 интерно расељених са Косова и
Метохије, од којих је 25 у колективним центрима, 368 у приватном смештају, а 67 живи
у згради која је, такође у Севојну, изграђена уз помоћ организације “Хелп”. Иако је још
прошле године требало да буду затворени, у Ужицу још увек постоје два колективна
центра и то на Забучју и у објекту ГП “Златибор”.
ИСПЛАТА НАКНАДЕ
Блиц, Датум : 22.1.2011, Страна : 11
НЕЗАПОСЛЕНИ
Исплата редовне новчане накнаде за незапослене почеће данас на шалтерима свих
пошта у Србији, најавила је Национална служба за запошљавање. Како се наводи у
саопштењу, данас почиње и исплата привремене накнаде расељенима са Косова.
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ПОСЛЕДЊИ ВОЗ ЗА СТАНОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 24.1.2011, Страна : 4
УСКОРО АНКЕТА О СТАНАРСКИМ ПРАВИМА ИЗБЕГЛИЦА ИЗ ХРВАТСКЕ
ИЗБЕГЛИЦЕ из Хрватске, којима су одузета станарска права, имаће у наредна
два месеца шансу да се пријаве у јединствени регистар, ради евидентирања, које
почиње почетком фебруара.
Досадашње процене кажу да се 18.000 породица обраћало невладиним организацијама
у покушају враћање станарских права у Хрватској, али прецизни подаци требало би да
буду добијени овом анкетом. Акцију организује Међународна организација за
миграције (ИОМ), а финансира амерички Биро за популацију, избеглице и
миграцију. Подршку даје и Комесаријат за избеглице, чијој мрежи повереника
широм Србије ће заинтересоване особе моћи да се јављају, а биће могуће и
пријављивање путем интернета.
- Ово је последња шанса за пријављивање. Ако нам се неко и сада не јави, не
можемо да се боримо за решавање његовог проблема, јер не знамо да постоји каже за „Новости“ Владимир Цуцић, републички комесар за избеглице. - Морамо
бити спремни за донаторску конференцију за решавање проблема избеглих у региону.
Процењено је да ће за решавање проблема избеглица, који су у Србији, бити
потребно око 600 милиона евра. Донаторску конференцију организују Европска
унија и САД, а још није одређено да ли ће се одржати у Београду, Загребу или
негде другде. Учеснице конференције помоћи ће донацијама да се стави тачка на
избегличку причу.
- Имамо информације да ће и невладине организације у региону спровести акцију
са истим циљем. У Србији, Комесаријат за избеглице ће подржати ову акцију а
надамо се да ће подршку пружити и невладин сектор. Биће објављивани спотови на
телевизији и флајери у новинама, како би што више људи чуло за ову акцију.
Важно је, додаје, да и они обавесте своје рођаке, комшије и пријатеље да се јаве, ако
имају исти проблем.
- Никоме не желимо да дајемо лажну наду, да ће се по пријави одмах решити проблеми.
То је тежак и сложен процес, али је анкета једна од основа за утврђивање потребних
средстава који ћемо тражити на донаторској конференцији. Донаторска конференција је
последња прилика коју не смемо да пропустимо - закључује он.
Антрфиле : ПЕТИЦИЈА
ОВИХ дана и избегличка удружења организују потписивање петиције којом од ЕУ
траже да не започиње преговоре о прикључивању са Хрватском, док Србима не испуни
сва права. Комесаријат за избеглице не подржава ову акцију.

- Уцене нас неће нигде довести. Ова удружења су препознала потребе избеглица, али
ми се за остварење истих тих потреба боримо званичним средствима - каже Владимир
Цуцић.
ЧИТАВ СВЕТ ЈЕ НА ЧЕТИРИ СТУБА
Пресс, Датум : 23.1.2011, Страна : 6
Свет данас има четири пола, ЕУ, САД, Русију и Кину. Ти „стубови“ постоје са нама и
без нас, ми то не можемо да променимо већ треба да прилагодимо начин остварења
својих интереса таквој подели
Интервју недеље Здравко Понош помоћник министра спољних послова
БЕОГРАД - Бивши начелник Генералштаба Војске Србије, сада помоћник министра
спољних послова Здравко Понош поново је, накратко, био у центру пажње јавности. За
разлику од прошлог пута кад су за њега сви знали због сукоба са министром одбране
Драганом Шутановцем, Понош је овог пута привукао пажњу извлачећи наше и
македонске грађане из хаоса Туниса.
- У МСП сте задужени за билатералне односе. Да ли ми можемо да ослањамо нашу
спољну политику на чувена четири стуба - ЕУ, САД, Кина и Русија? Да нисмо много
мали да бисмо се ослањали на много велике?
- Међународни односи добрим делом зависе од структуре међународног система. Ми
живимо у једном мултиполарном свету који, у овом моменту, има четири пола и то су
ЕУ, САД, Русија и Кина. А мале земље као што је Србија немају могућност да утичу на
структуру, ми треба само да је препознамо и да прилагодимо начин остварења својих
националних интереса у таквој структури. Кад бисте неке друге земље питали да ли су
то стубови њихове спољне политике, већина оних који имају рационалан поглед на
ствари одговорили би исто. Ти „стубови“ постоје па постоје, нисмо их ми креирали. Ми
само треба да будемо свесни реалности, да не идемо главом кроз зид него да се
сналазимо у таквој структури. Код нас постоји неразумевање, управо овако како сте
дефинисали питање, ми мали, а имамо четири стуба. Ти стубови постоје с нама и без
нас. У разним областима се мање или више ослањамо на различите стубове.
- Али као да нам нису сви стубови исти. ЕУ је главни, а као да смо после промене
резолуције у УН о Косову са Русијом битно захладили односе, а некад је Москва била
главни стуб?
- Већ сам објаснио да су ти стубови ствар реалности, а не наших жеља. Како буде
напредовао процес наших европских интеграција, ми ћемо све више бити део ЕУ стуба,
а Русија јесте и остаће један од стубова наше спољне политике на који можемо чврсто
да се ослонимо. Није дошло до захлађења него до унапређења наших билатералних
односа и сарадње на мултилатералном плану. На то указују обим и тренд економске
сарадње и снажна подршка коју нам Русија пружа по питању Косова. Коначно,
министар Јеремић је недавно са министром Лавровим у Москви усагласио нацрт
декларације о стратешком партнерству коју ће ускоро потписати двојица председника.
- Да ли би можда било боље да нам уместо поменута четири стуба приоритет буде
регионална сарадња?
- Стубови су једно, а приоритети нешто друго. Регионална сарадња је, поред европских
интеграција и решавања питања Косова, један од приоритета наше спољне политике.
Не знам да ли вам је познато да је општи утисак и то не само међу европским
партнерима, да односи међу државама у региону, посебно оних из бивше СФРЈ нису
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били бољи од времена распада заједничке државе. То се добро види у нашим односима
са Хрватском, али и са БиХ и осталим државама региона.
- Очекујете ли да ће после одласка Мила Ђукановића односи Србије и Црне Горе бити
бољи?
- Ни са једном земљом односи никада нису толико добри да не би могли да буду бољи.
Сарадња са Црном Гором и уопште са регионом један је од наших приоритета. Ако
постоје нове иницијативе, свеже идеје, ми смо отворени за њих.
- Колико заслугу за боље односе у региону има министар Вук Јеремић?
- Сви који су се бавили спољном политиком ове земље имају свој допринос у томе. А
ако алудирате на нешто од реторике министра Јеремића која можда није била свима по
вољи, радило се само о отварању питања која су морала да се отворе како би се
решавала. И то управо радимо.
- Мислите да је Јеремићева реторика у ствари допринела бољим односима у
региону?
- Некима се свиђа како говори министар Јеремић, некима не. Али то није
суштина. Суштина је да решавамо спорна питања. Ако имамо питање избеглица,
морамо да га решавамо, а не да то остављамо по страни. Избегличко питање
годинама је таворило, а не могу се градити добри односи на штету избеглица него,
између осталог, због њиховог добра. Ово питање није покренуто наравно само
реториком господина Јеремића, него зато што је комплетна атмосфера у односима
са Хрватском постала много боља. И време је да се те ствари решавају, јер прошло
је готово 20 година од почетка рата на овим просторима. Треба само да се
подсетимо шта је све Европа урадила до 1961. Зато бисмо могли да кажемо чак и да
идемо споро, а можда смо сад добили мало на убрзању.
- Кад смо већ код Јеремића, створен је утисак да спољна политика коју он води није
иста као и она за коју се залаже председник Борис Тадић?
- Најбољи одговор на то питање дао је сам председник Тадић на седници Скупштине,
непосредно после саопштавања саветодавне одлуке Суда правде. Не бих имао шта да
додам.
- Нисте рекли шта бисте ви лично одлучили, ићи или бојкотовати?
- Урадио бих онако како је радило и ово министарство, прво водећи рачуна о тим
реалистичним циљевима спољне политике. А када бих се бавио питањима људских
права, уместо у Осло, путовао бих у Кину да посетим затвореника. На крају крајева, да
би се видели домети и то шта је исправно у спољној политици а шта не често треба да
се слегне прашина, да прође време како бисмо имали довољно добар суд. Понекад није
довољно да прође пар дана и да ослушкујете само одјеке у медијима или одјеке оних
који су најгласнији.
Антрфиле : Могући сви сценарији у преговорима о Косову
- Шта очекујете од преговора Београда и Приштине, какви су могући сценарији и
решења?
- Могући су сви сценарији. Ми смо месецима уназад спремни за разговоре, сад
чекамо Приштину. У разговоре улазимо без предуслова, без готових решења јер
ако бисмо то имали онда разговори не би имали ни смисла. Вратили бисмо се на
оно што нам је нудио Ахтисари, а то је неприхватљиво и неодрживо. Уколико се
крене на такав начин, онда разговори немају смисла.
- Када очекујете почетак преговора, а када крај?
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- Одговор када ће почети преговори морате потражити у Приштини, а када ће се
завршити зависи од тога колико ћемо бити конструктивни. Ми смо спремни да будемо
конструктивни и за нас нема забрањених тема.
- Да ли је подела Косова „забрањена тема“?
- То није наша преговарачка позиција, а видећемо са чим ће наступити друга страна.
- Да ли су вама нудили да будете шеф преговарачког тима са Приштином?
- Не.
БИЉАНЕ – АТАК НА ПОВРАТАК СРБА
Правда, Датум : 24.1.2011, Страна : 22
У задарском залеђу, на подручју Равних Котара, лоцирано је село Биљане, које се дели
на Горње и Доње Биљане. До најновијег рата, по попису из 1991. године, само у
Горњим Биљанима забележено је 1.056 житеља, од чега је православних Срба било
1.033, а осталих 23. После хрватске војно-полицијске операције „Олуја“ у
Биљанима није остао нико, као уосталом ни у целој континенталној Далмацији, уз
десетак преосталих стараца.
На дан 17. јуна 2007. године забележено је да је из Горњих Биљана 170 житеља
извадило хрватска документа, а да их се тек 40 вратило на згаришта својих кућа.
У Доњим Биљанима 1991. године пописан је 1.051 житељ, од чега 1.020 Срба, а осталих
је било укупно 31. На дан 17. јуна 2007. овде је забележен 231 житељ са подигнутим
документима, док их се 31 вратио.
Најновији атак на српско село Доње Биљане описује отварање депоније
индустријског смећа, из некадашње Творнице електрода и феролегура из
Шибеника, на парцели од око два и по хектара. Превозник овог највероватније
канцерогеног, а сигурно опасног по здравље смећа јесте загребачка „МЛМ група“, чији
је власник Садик Чолић. Као куриозитет овог насиља над селом представља нова
асфалтна трака од магистралног пута до депоније. Када је прављена, оштећене су две
куће и два дворишта. Ниједна кућа повратника нема до свог дворишта асфалт.
Следећи атак на Биљане представља спалионица органског отпада са локацијом у
самом центру села. Можемо само претпоставити какав је то органски отпад, будући да
у оближњем Задру, осим великог болничког комплекса, постоји и читав низ фирми које
се у свом пословању сусрећу са сличним проблемом.
У засеоку Шкорићи, Доње Биљане, ограђен је и крстом обележен будући манастир
бенедиктинских часних сестара, при коме ће постојати центар за прихватање и лечење
наркомана. Овај пример најбоље осликава стање у коме се налазе Срби повратници, не
само на подручју Равних Котара, него и у свим оним срединама у Хрватској где су до
последњег рата представљали већинско становништво. Овакав однос јасно говори о
намерама Хрватске према својим држављанима српске националности. Индикативно је
да се не оглашава ни Покрет зелених, што указује да је све дозвољено у Хрватској када
су Срби у питању.
проф. Милојко Будимир
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НАПАДНУТ СРБИН ПОВРАТНИК
Вечерње Новости, Датум : 24.1.2011, Страна : 13
ИНЦИДЕНТ У СЕЛУ ОПРАШКЕ КОД ОСОЈАНА
ИСТОК - У селу Опрашке код Осојана у својој кући је нападнут и тешко повређен
повратник Бранко Миловановић, јавили су ФоНету Срби из тог краја.
Према истим изворима, Миловановића су напале непознате особе, после чега је
пребачен у болницу у Косовској Митровици и налази се у шок соби. Ово је четврти
инцидент у селу Опрашке, у којем живи девет повратничких српских породица.
Представница Срба у општини Исток Весна Маликовић рекла је синоћ Фонету да су
инциденти веома узнемирили Србе који живе у тој општини.
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ИЗБЕГЛИМА
Правда, Датум : 26.1.2011, Страна : 17
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – Општина Велико Градиште објавила је јавни позив за
доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглима и интерно расељенима. Ова
једнократна и бесповратна помоћ састоји се из грађевинског материјала вредног
до 375.000 динара по породици. Право на помоћ имају породице које већ поседују
плац са започетом градњом и које нису укључене у неки други пројекат за трајно
решавање стамбеног питања.
Предност при додели имаће породице у којима је један или више чланова изнад 60
година старости, самохрани родитељи са децом до 18 или студентом до 26 година,
породице са двоје или више малолетне деце, оне у којима су труднице или деца до пет
година, породице без редовних месечних прихода или са приходима који не прелазе 50
одсто просечне зараде у Србији, као и породице са члановима који су болесни или са
посебним потребама.
Захтеви и документација којом се доказују држављанство Србије и социјални статус
подносе се у општинској канцеларији број 8 или у услужном центру, најкасније до 2.
фебруара.
ХРВАТСКА ЛОШЕ ТРЕТИРА ПРОГНАНЕ
Правда, Датум : 26.1.2011, Страна : 9
БЕОГРАД – Коалиција удружења избјеглица у Србији оценила је јуче да власти у
Хрватској избегле, прогнане и друге Србе који имају имовинско-правне интересе у
тој земљи третирају као грађане другог реда.
Та коалиција је, поводом изјаве европског комесара за проширење Штефана Филеа да
би Хрватска могла да заврши преговоре за улазак у ЕУ у првој половини ове године,
оценила да се значајан део грађана друге националности у Хрватској дискриминише
пристрасним суђењима и изразила очекивање да ће почети примену темељних
европских докумената о људским правима.
У саопштењу коалиције изражава се очекивање да ће Хрватска пре приступања
ЕУ доследно применити Европску конвенцију о заштити основних људских права
и слобода, као и Споразум о нормализацији односа из 1996. године, у коме се каже
да ће избеглим и прогнаним бити враћена њихова имовина и захтева примена
Бечког споразума о сукцесији из 2001. године и Сарајевске декларације из 2005.
године, који такође прописују повраћај имовине и решавање проблема избеглих и
расељених особа.

АКЦИЈА ЗА ПОВРАТАК РАСЕЉЕНИХ СРБА У ПРИЗРЕН
Данас, Датум : 26.1.2011, Страна : 3
Призрен - Министарство за повратак Владе Косова најавило је да ће данас у
центру Призрена почети изградња и обнова десет кућа за расељене српске
породице. Уз косовско министарство, изградњу кућа за Србе повратнике
финансира Амбасада Велике Британије у Приштини.
Изградња и обнова почеће у најстрожем центру Призрена, у непосредној близини
делимично обновљеног српског православног саборног храма Свети Ђорђе.
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СТАНОВИ ЗА 83 ПОРОДИЦЕ
Преглед, Датум : 27.1.2011, Страна : 5
Саопштени годишњи резултати Фонда „Ана и Владе Дивац“ (ХОД)
Кроз различите пројекте које је Фонд „Ана и Владе Дивац“ (ХОД), у 2010. години
реализовао у партнерству са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и
УНХЦР-ом, уз помоћ бројних партнера, компанија и грађана, њихових донација,
прикупљена су средства за решавање стамбеног питања 83 породице које су више
од деценије живеле у колективним центрима широм Србије.
Циљ Фонда у 2011. је, према речима председнице Снежане Дивац, да се број породица
које тренутно живе у 37 колективних центара у Србији знатно смањи решавањем
стамбеног питања кроз пројекте које ће Фонд реализовати у овој години. ХОД, заједно
са партнерима и Градом Београдом, планира изградњу четири зграде на
територији општине Звездара у које ће се уселити породице које тренутно живе у
колективним центрима на територији Града Београда, а у оквиру пројекта
„Социјално становање у заштићеним условима“.
Град Београд је као партнер, донирао земљиште са целокупном инфраструктуром
и омогућио реализацију пројекта. До сада су обезбеђена средства за изградњу два
стамбена објекта посредством Стејт департмента и ИПА Фонда Европске уније.
Фонд ће уз помоћ партнера током 2011. године наставити да, кроз своје пројекте,
прикупља средства за изградњу још два објекта. Фонд је ове године основао
социјално предузеће како би се омогућило прикупљање средства продајом различитих
промотивних производа. „И у прошлој години смо доказали да само удруженим
акцијама државних институција, невладиних и међународних организација, локалних
општина, компанија, медија и грађана можемо систематски радити на решавању
трајног стамбеног смештаја интерно расељених и избеглих породица које живе у
колективним центрима“, истакла је Снежана Дивац.
„Током 2010. године, затворили смо осам колективних центара и успели да
обезбедимо помоћ у решавању стамбеног проблема 835 лица која су напустила
исте, што сматрамо врло добрим резултатом. Комесаријат за избеглице је подржао
напоре локалне самоуправе са 4,1 милион евра буџетских средстава којима је
обезбеђена куповина 1.040 пакета грађевинског материјала и донација 640 пакета
за економско оснаживање породица“, изјавила је Светлана Велимировић, заменик
Комесара за избеглице Републике Србије, додајући да је у протекле две и по
године Република Србија, уз помоћ међународних организација, помогла
решавање стамбеног питања 3.239 корисничких породица и економски помогла
још 2.325 породица.
УНХЦР ове године улази у четврту годину успешне сарадње са Фондацијом ХОД,
истакао је Едуардо Арболеда, шеф канцеларије УНХЦР-а за Србију. „Ми се радујемо

наставку сарадње, у најбољем интересу избеглица и интерно расељених лица који су
корисници великодушних пројеката Фондације“, додао је он.
ЖИВЕ ЖИВОТ У КАСАРНИ
Преглед, Датум : 27.1.2011, Страна : 5
Расим Љајић јуче обишао угрожене грађане у Петровцу на Млави
Највећи број захтева министру односио се на нерешена стамбена питања, пре свега,
избегличких породица
Петровац на Млави
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић разговарао је јуче с угроженим
грађанима Петровца на Млави који су му се углавном жалили на лош материјални
положај, нерешена стамбена питања и немогућност измирења рачуна од скромних
плата и пензија.
У другој недељи акције, коју спроводи Љајићево министарство, у Петровцу на
Млави је било и суза, али и оних који су дошли да министра само виде, поздраве и
захвале му на свему што чини. Љајић је новинарима, после разговора с
грађанима, рекао да се највећи број захтева односио на нерешена стамбена
питања, пре свега, избегличких породица које живе у том граду на реци Млави.
„Постоји неколико породица које још увек живе у касарни која је била
колективни центар за избеглице“, рекао је Љајић.
Он је додао да су се остали захтеви највише односили на набавку огрева, шпорета, дрва,
веш машина, тражење посла, увођење телефона, али и средстава за набавку основних
животних намирница. Према његовим речима, иако је Петровац на Млави међу 46
неразвијених општина, могло би се рећи да је у овој општини ситуација нешто
повољнија у односу на остале чије проблеме је, како је рекао, имао прилике да сагледа.
Циљ разговора Љајића и његових сарадника с грађанима, који ће бити организовани
једном недељно сваки пут у другој општини, јесте стварање што прецизније социјалне
слике и приближавање министарства грађанима. „Настојаћемо да решимо проблеме где
год је то могуће како би вратили поверење грађана у државу и њене институције“,
рекао је министар.
Он је казао да ће након прошлонедељног разговора с грађанима Лесковца бити решено
око 28 одсто свих изнетих захтева. „У Петровцу на Млави ће тај проценат бити, можда,
и већи, а министарство ће настојати да нерешена стамбена питања најугроженијих
породица реши заједно с Европском унијом и Комесаријатом за избеглице тако што би
се изградила још једна зграда и омогућило становање у заштићеним условима за те
породице“, навео је он.
Грађанин Драгослав Арсић из Бистрице који је дошао да с министром подели своје
проблеме рекао да је дуг стационару у Ковину где је смештена његова сестра нарастао
на 500.000 динара, да му се прети да ће она бити враћена кући, а да он од своје скромне
пензије не може тај дуг да исплати. Током разговора Арсић је чак и заплакао очајан
због тога што не види решење свог вишегодишњег проблема, а од представника
министарства добио је уверавање да ће његова сестра остати у стационару.
Министру се јуче за помоћ обратило петнаестак људи. У Центру за социјални рад кажу
да у том граду са 8.000 становника има 193 прималаца материјалне помоћи, а 298 је
оних који примају надокнаду за туђу негу и помоћ.
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ЈОШ ДВЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О БИВШОЈ СФРЈ
Пресс, Датум : 27.1.2011, Страна : 3
СТРАЗБУР - Парламентарна скупштина Савета Европе усвојила је још две
резолуције посвећене западном Балкану. Једна је Обавеза чланица СЕ да сарађују
у процесуирању ратних злочина аутора Миљенка Дорића из Хрватске, а друга
Помирење и политички дијалог земаља бивше Југославије Пјетра Марћенара.
У Дорићевој Резолуцији о обавезама земаља чланица СЕ да сарађују у суђењима за
ратне злочине указује се на обавезу да се пред суд изведу сви оптужени за те злочине
кључни за процес помирења. У другој резолуцији се наводи да циљ помирења не
може бити остварен без решавања питања несталих, избеглица и ратних злочина.
ДЕСЕТ КУЋА ЗА ПОВРАТНИКЕ У ПРИЗРЕН ДО МАЈА
Политика, Датум : 27.1.2011, Страна : А6
Призрен – Министарство за повратак и заједнице Косова најавило је јуче да ће
десет кућа за Србе повратнике у Призрену бити завршено до маја, јавља агенција
Бета.
Изградња три од десет кућа почела је 1. децембра 2010. године у центру Призрена, на
темељима порушених српских кућа, али је градња због лоших временских услова
прекинута.
Косовски министар за повратак Саша Рашић рекао је новинарима у Призрену да
изградњу тих десет кућа финансира Влада Велике Британије са 300.000 фунти.
ЗАШТИТА СВЕДОКА, ПОМИРЕЊЕ И ДИЈАЛОГ
Дневник, Датум : 27.1.2011, Страна : 2
ПАРЛАМЕНТАРНА
РЕЗОЛУЦИЈЕ

СКУПШТИНА

САВЕТА

ЕВРОПЕ

УСВОЈИЛА

ТРИ

Парламентарна скупштина Савета Европе једногласно је јуче усвојила резолуције о
заштити сведока, о помирењу и дијалогу земља бивше Југославије као и о обавези
чланица Савета Европе да сарађују у процесуирању ратних злочина.
Резолуција о заштити сведока у процесима за ратне злочине је од суштинске важности
за даљи настaвак истраге заснован на извештају Дика Мартија јер ју је без
обезбеђивања сигурности сведока немогуће спровести. По тој резолуцији, од
међународне заједнице и власти Србије, Хрватске, БиХ, Црне Горе и Косова тражи да у
процесима за ратне злочине у потпуности заштите сведоке јер је то неопходна мера за
достизање правде и помирења.
Речено је да је заштита сведока на Западном Балкану још недовољна, а да су „сведоци
суочени с претњама, проглашавају се издајницима, па чак и физички ликвидирају”.
Таква ситуација тражи ефикасну и трајну физичку, правну и логистичку заштиту
сведока пре, током и после суђења. Указано је и на потребу да се промени одредба
Хашког трибунала према којој одбрана оптужених има права да 30 дана раније сазна
идентитет заштићених сведока и предложио да се њихово сведочење обави пред
независним адвокатом, да оптужени не би сазнао о коме је реч.
Резолуцијом „Обавеза чланица СЕ да сарађују у процесуирању ратних злочина„
позивају се међународна заједница и земље бивше Југославије да предузму све мере
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како би пред лице правде били изведени сви одговорни за почињене ратне злочине јер
правог помирења нема док сви оптужени не буду изведени пред лице правде.
Резолуција „Помирење и политички дијалог земаља бивше Југославије” односи се на
помирење и политички дијалог међу земљама бивше Југославије. Указано је на значај
сарадње председника Србије и Хрватске, Бориса Тадића и Ива Јосиповића као пример
за цео регион.
У процесу помирења на Балкану има значајног напретка, али још има проблема и
нерешених питања, међу којима и то што су осумњичени за ратне злочине још на
слободи, што је нерасветљена судбина 15.000 несталих и нерешено питање многих
од 450.000 избеглих и расељених лица.
У тој резолуцији позивају се све земље бивше Југославије да обезбеде да питање
несталих остане приоритет, да отворе своје архиве и обезбеде финансирање грађанских
иницијатива које настоје да попишу жртве сукоба да би се решило питање наслеђа
прошлости.
ГОДИНА ПОПИСА
Политика, Датум : 27.1.2011, Страна : А17
Србија годишње губи по основу емиграције и природног прираштаја од 40.000 до
50.000 становника, па на попису можемо очекивати доста поразне резултате
Било би веома занимљиво направити преглед медијског простора у писаним и
електронским гласилима који је посвећен наводној реконструкцији Владе Србије.
Од свега није било ништа. Све се то, нажалост, одвија науштрб неких стварних и много
важнијих тема које пролазе без икакве пажње. Ево, ове године требало би да се одрже
пописи у свим бившим југословенским републикама. Ови пописи су веома значајни и
тичу се читавог српског народа, па и државе Србије као његове матице.
Попис из 1991 одвијао се у атмосфери која је увелико одисала ратом. За нека подручја,
попут Космета, није било могуће прибавити податке. Подаци су великим делом остали
у рангу провизорности, непотпуности или свесне манипулације као припреме за оно
што долази.
Уследила је трагична деценија у којој ниједна република није избегла рат,
разарања и велика кретања становништва. Отуд су и пописни резултати с почетка
прошле деценије такође рађени у тешким условима с много непознаница, уз
вођење рачуна о избеглицама, интерно расељеним особама, повратницима,
азилантима, несталим особама итд. Многа политичка и статусна питања још су
била отворена, па се све то одражавало и на пописне резултате.
Због свега реченог попис који се сада планира носиће много већу ноту озбиљности и
имаће дугорочно много важније последице него она два претходна, иако ће и он још
увек носити трагове неких отворених питања (статус Космета нпр).
Најпре ће се показати демографски трендови. Ако је познато да је од седамдесетих
година број припадника српског народа константно у паду (то је већ попис из 1981
показао), а да Србија и даље годишње губи по основу емиграције и природног
прираштаја од 40.000 до 50.000 становника, јасно је да можемо очекивати доста
поразне резултате. На претходном попису (2002) пад укупног броја становника није био
толико катастрофалан јер су урачуната и лица избегла из бивших југословенских
република. У овој деценији нема те категорије, па ће пад бити још већи. С друге стране,
у осталим републикама, резултати овогодишњег пописа биће основа за одређивање
статуса Срба. С тим што су им перспективе свуда осим у Републици Српској више него
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тамне. Ни двадесет година после осамостаљења Словеније, Срби, као ни Хрвати или
Бошњаци, нису признати ни као аутохтони народ нити као мањина.
Иако наводно имају своје представнике у власти, Срби у Хрватској овај попис дочекују
такође у врло незавидном стању. Упркос свим изливима добросуседства између
председника Тадића и Јосиповића, Срби у Хрватској су и даље изложени притисцима
разних врста, од социјалних и економских до физичких, који су углавном усмерени ка
промени идентитета или исељавању. Њихов највећи проблем, станарско питање,
држава Хрватска и даље не решава.
Статус Срба је незавидан и на подручју Македоније, некадашње Јужне Србије, која је
данас независна држава чије је име и даље одређено статусом бивше државе. На
прошлом попису, одржаном непосредно после грађанског рата, њих око 36.000
изјаснило се да су Срби. Они су у овој држави дуго били препуштени својој судбини и
опстајали без елементарних права и средстава за очување идентитета. Чињеница да
постоје читаве улице и насеља у Скопљу где се људима презиме завршава на ић није се
много одразила на број Срба. Тек у последње време приметни су покушаји да се Срби
овде организују и да добију свој медијски простор и могућност адекватног и слободног
испољавања свог идентитета. Ми, нажалост, често заборављамо да су неки од
најзначајнијих споменика средњовековне српске културе и државности смештени на
овом простору, укључујући и велики Душанов мост у Скопљу који Македонци данас
зову Камени.
Док на подручју БиХ Срби могу сами да се изборе за своја права, због бројности и
добре организације, остаје можда најконтроверзније питање статуса Срба на попису
који се у априлу организује у Црној Гори. Након изградње новоцрногорског
националног идентитета, што је изгледа неповратан процес, одвија се диференцијација
између оних који се одлучују да га прихвате, све са црногорским језиком и латиничним
писмом од 32 слова, и оних који се одлучују да остану део српског националног
корпуса. Таквих је на прошлом попису било 32 одсто и они су и даље дискриминисани
и изложени страшним притисцима да се такође одрекну свог традиционалног
идентитета. Ове намере уопште не скривају људи из власти понављајући да је циљ да се
број Срба сведе на испод 20 процената.
Пошто је Србија озбиљна држава (власт каже: лидер у региону), која је Уставом
преузела обавезу да брине о свим припадницима српског народа и ван својих граница,
не сумњам да ће власти урадити све што је неопходно да током пописног процеса
заштите наше људе од дискриминације и асимилационих притисака. Осим власти у тај
посао укључиће се сигурно пре свега наше најважније духовне и културне институције
као што су СПЦ, Матица српска и САНУ. Процентуални пад броја Срба у околним
државама био би мрља за све њих.
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PRESS CLIPPING
Петак 28.01.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ОПШТИНА ДОДЕЉУЈЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ИЗБЕГЛИЦАМА
Данас – Браничево, Датум : 28.1.2011, Страна : 3
Јавни позив за избеглице
Велико Градиште - Општина Велико Градиште објавила је јавни позив за доделу
помоћи у грађевинском материјалу, за избегле и интерно расељене породице које
бораве у неадекватном приватном смештају. Ова помоћ, која се одобрава као
једнократна и бесповратна, састоји се из грађевинског материјала, чија вредност
износи до 375.000 динара по породици.
Право на доделу помоћи имају породице које већ поседују плац са започетом градњом
и које нису укључене у неки други пројекат за трајно решавање стамбеног питања.
Предност при додели имаће породице у којима је један или више чланова изнад 60
година старости, самохрани родитељи са децом до 18 или студентом до 26 година,
породице са двоје или више малолетне деце, оне у којима су труднице или деца до пет
година, породице без редовних месечних прихода или са приходима који не прелазе 50
одсто просечне зараде у Србији, као и породице са члановима који су болесни или са
посебним потребама.
Захтеви и документација којом се доказују држављанство Србије и социјални статус,
подносе се у општинској канцеларији број 8 или у Услужном центру, најкасније до 2.
фебруара. Ова додела грађевинског материјала спроводи се у склопу пројекта
збрињавања избеглих и расељених лица, која су у почетку била смештена у
колективним центрима у Великом Градишту, Мајиловцу и Курјачу. Њихово стамбено
питање решавано је изградњом станова, куповином сеоских домаћинстава и
континуираном доделом пакета грађевинског материјала.
ПОБЕДНИК
Блиц, Датум : 28.1.2011, Страна : 2
ВЛАДЕ ДИВАЦ, фондација „Ана и Владе Дивац”
У априлу његова фондација и град Београд почињу градњу четири зграде за
смештај избеглица
ЗРЕЊАНИН ДОБИЈА ЗАДРУГУ ЗА САКУПЉАЊЕ СЕКУНДАРНИХ
СИРОВИНА
Данас, Датум : 28.1.2011, Страна : 18
Зрењанин - По проценама Техничког факултета, у Зрењанину се годишње
произведе 54.637 тона комуналног отпада, од чега је 3,73 одсто пластична

амбалажа што значи да за годину дана на сметлишту заврши 1.864 тоне ПЕТ
амбалаже, односно око 150 тона месечно. Сада се тај отпад не сортира, већ баца
заједно са осталим смећем, а у плану је да врло брзо започне селекција и
сакупљање секундарних сировина. Овакву одлуку донели су градски већници на
последњој седници, на основу пројекта који је покренуло београдско Друштво за мир,
развој и екологију под називом „Корак за чисту планету“. Намера је да се региструје
задруга које би се бавила сакупљањем секундарних сировина и другим
активностима везаним за рециклажу, а посао би добило десет избеглих лица.
Пројекат је током 2009. и 2010. године већ спровођен у општинама Кикинда и
Оџаци. Регистроване су две задруге и оне сада запошљавају 14 избеглица из
Хрватске и Босне и Херцеговине.
За почетак би скупљање ПЕТ амбалаже у Зрењанину трајало годину дана,
покретање задруге коштало би 79.500 евра, а трошкове би покрили донатори и
локална самоуправа у сарадњи са Покрајинским фондом за избеглице. Сакупљање
секундарних сировина обављало би се једном недељно, поделом пластичних кеса по
домаћинствима. У граду и селима возилима би испред кућа, одређеног дана, био
сакупљан отпад и одвожен на сабирно место, а потом камионима „Чистоће и зеленила“
пребациван на депонију где би се амбалажа, по боји, разврставала, пресовала и
балирала. За годину дана трајања пројекта у Зрењанину би требало да буде сакупљено
преко 100 тона ПЕТ амбалаже, процена је сачињена на бази резултата остварених у
Кикинди и Оџацима.
ГРАД ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
Преглед, Датум : 28.1.2011, Страна : 4
Владимир Ђукић, секретар за социјалну заштиту града, на скупу о инклузији избеглица
Предвиђа се укидање седам легалних са 691 лицем и чак 18 илегалних
колективних центара, а у сарадњи са фондацијом „Дивац“ гради се 80 станова најавио Ђукић
Србија је данас као и до сада центар избеглиштва, а Београд где живи преко 80.000
избеглих и интерно расељених је по том тешком броју први у Европи.
Међутим, најновије истраживање које је обухватило 350 лица у Србији и 115 у
Београду на тему инклузије није дало повољне резултате, а већина оцењује да је ова
угрожена група на маргинама друштвене, економске и политичке сцене, многи немају
приступ имовини у завичају, не могу да путују, а поред становања, нерешених
мировина, хендикепирани су и по питању запошљавања, истакао је јуче на скупу о
инклузији избеглица у Београду председник Удружења избеглица у Србији Милорад
Муратовић.
И поред драматичне ситуације, веома добра сарадња остварена је са градоначелником
Београда Драганом Ђиласом и посебно Секретаријатом за социјалну заштиту, који
чини напоре у решавању избегличких проблема. Владимир Ђукић, секретар за
социјалну заштиту Београда најавио је затварање седам колективних центара где
је тренутно смештено 691 лице, те санирање још 18 незваничних колективних
центара на подручју града. Овај секретаријат је 1. јануара основао и посебан
сектор за бригу о интерно расељеним лицима и нехигијенским насељима, који
ради, по његовим речима, пуном паром.
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Предвиђено је да се до 15. фебруара направи посебан попис становника колективних
центара, након чега ће се одредити приоритети помоћи и смештаја. Један од
најважнијих пројеката изградње станова јесте програм града и фонда „Ана и Владе
Дивац“, донирано је земљиште са инфраструктуром за четири зграде са по 20, односно
укупно 80 станова. За једну зграду новац је већ обезбедила америчка влада, за остале се
прикупља, а како се ради о малом броју, избеглицама је омогућено да конкуришу за
куповину 1.100 непрофитних станова, истакао је Ђукић указујући да је измењена
регулатива и услови конкурса.
Поред стамбеног, највећи проблем радно способних и младих је незапосленост, због
чега су честе миграције избеглих у иностранство, али за сад постоји јединствен закон
који се примењује на све грађане равноправно, а посебни пројекти су у надлежности
Министарства економије и регионалног развоја, истакла је Марија Вујошевић,
саветница Министарства рада и социјалне заштите.
СВАЂА ОКО СТАНАРСКИХ ПРАВА
Преглед, Датум : 28.1.2011, Страна : 4
Раде Дубајић, саветник потпредседника Владе, најавио је организовање нове
донторске конференције и скори састанак избеличких удружења са Јованом
Кркобабићем. Дубајић је рекао да овај ресор подржава потписивање петиције
избегличких удружења у којој траже да ЕУ не почиње преговоре о прикључењу
Хрватске, док се не реше спорна станарска права.
Половина присутних напустила је скуп о инклузији, револтирана изјавом
комесара за избеглице Владимира Цуцића у којој наводи да се не слаже са
петицијом. Процењује се да у Србији има око 18.000 породица које нису решиле та
права, а пријављивање траје до фебруара.
„РЕСАВСКА ШКОЛА” СРПСКОГ НОВИНАРСТВА „ПОПИС СРБА НА
КОСОВУ САМО УЗ УН”, 15. 1.
Политика, Датум : 28.1.2011, Страна : А14
Удворичко писање новинара, аналитичара, публициста и сличних професија је одавно
манир у Србији. Сада се добре паре зарађују опањкавањем комуниста.
Нарочито добро пролазе новинари који „ресаве” приче о актуелним политичким
питањима. Једно од њих је косовско питање. Тако већ годинама новинари преписују
један од другога ово: „После Другог светског рата комунистички режим у СФРЈ је
донео закон којим се избеглим српским породицама са Косова забрањује повратак у
своје домове”. Такав закон не постоји .То је била наредба тадашњег министра
унутрашњих послова Владе Зечевића о забрани повратка.
Али не Србима староседеоцима већ насељеницима на Косово, који су тамо добили
земљу после Другог светског рата на тај начин, што им је монархистички режим дао
имања Албанаца староседелаца претходно отераних са њих. Забрана је била
привремена док се не исправе неправде начињене Албанцима том колонизацијом.
Иначе, Срби протерани с Косова и Метохије 1941. године слободно су се враћали. Већ
1945. на Косово се вратило 4.000 породица. КПЈ и Влада ФНРЈ плански и упорно су
спроводили повратак Срба и већина се вратила. Ово што данас раде партије и Влада
Србије када је реч о повратку Срба на Косово је срамота. И ту бруку хоће да свале на
леђа комуниста у чему им помажу свесрдно „новинари истраживачи”.

3

Стеван Мирковић, председник Центра „Тито”, Београд
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PRESS CLIPPING
Субота 29.01.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ОТКУП СТАНОВА НЕ ВАЖИ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ХРВАТСКЕ
Политика, Датум : 29.1.2011, Страна : А8
Слободан Узелац, потпредседник Владе Хрватске, саопштио је да ће Влада те
земље омогућити откуп станова свим носиоцима станарског права који због
ратних збивања то нису могли да учине.
Председник Коалиције Удружења избеглица у Републици Србији Миодраг Линта
рекао је за „Политику” да је из кабинета Слободана Узелца стигло објашњење да
се ова одлука неће односити на читаво подручје Хрватске, већ само за подручје
источне Славоније, Барање и западног Срема.
– На овај корак су се одлучили због притиска грађана хрватске националности који су
се на ове просторе вратили после завршетка рата. Тако су ову прилику искористити и
грађани српске националности – казао је Линта.
По његовим речима, поменути програм је дискриминаторски јер се од подносиоца
захтева тражи да немају никакву имовину на простору бивше Југославије, а откуп им је
понуђен по вишој цени од оне која је важила за остале грађане током деведесетих
година
С наведеним замеркама сагласан је и Владимир Цуцић, комесар за избеглице.
Остаје нејасно да ли се одлука односи и на Подунавље. Ипак, било какав помак је
добар помак – казао је Владимир Цуцић.
ГРАД ТРАЖИ КИРИЈУ
Блиц – Србија, Датум : 29.1.2011, Страна : 12
Тужено 40 избегличких породица
Избеглице плаћају закупнину од 1,6 евра по квадрату за станове у Паси пољани траже
смањење кирије, али ГСА нуди само отплату дуга на рате
Око 40 избегличких породица, смештених у згради у насељу Паси Пољана у Нишу,
свакодневно страхују да ће бити избачене на улицу јер за кирију дугују 6,5
милиона динара. Градска стамбена агенција (ГСА) их је због тог дуга тужила, а
они се правдају тиме да је кирија од 1,6 евра по квадратном метру стана прескупа
за станове на овој локацији.
Породице траже од ГСА да повуче тужбе против њих и да снизе кирију. Истичу да
би због трајне интеграције у Нишу те станове желели да откупе. У овој згради чију
је изградњу платила Влада Републике Италије, живи 75 породица. Од тога је 80
одсто избегличких домаћинстава док су остале станове добиле социјално угрожене
породице из Ниша. У овој згради станује и више од 80 деце од којих су нека рођена у
избегличким камповима.

Јовица Медош, избеглица из Книна и председник Скупштине станара каже да су ове
угрожене породице спремне на радикалније мере, уколико се њихов проблем не реши. Ми смо потписали уговор са ГСА 2007. године, а наредне смо се уселили били смо
пресретни, јер смо се после 15 година потуцања по разним становима, напокон
скућили. За стан од 48 квадрата, закупнина стаје 8.300 динара, а за тај новац се могу
наћи станови у деловима града где има пијаце, мегамаркета и слично. Ми смо овде на
голој пољани. Плаћамо струју, воду, градски превоз и друге комуналије за шта месечно
издвајамо око 18.000 динара по породици, а многи од нас су корисници народне
кухиње. Огромни трошкови су и нас довели до суда, јер не можемо да их измиримо.
Желимо да се повуку тужбе како би потом сели за сто да се договоримо како да
почнемо да плаћамо заостале кирије по разумној цени - каже Медош.
Зоран и Славица Лолић су изгледа у најтежој ситуацији у овој згради, јер чувају сина
оболелог од дистрофије мишића.
- Сав новац дајемо на лекове и комуналије да нам не искључе воду и струју.
Кирија је стварно скупа - каже овај брачни пар. Миомир Пешић, директор Градске
стамбене агенције каже да је делегација избегличких породица позвана на разговор у
Градску стамбену агенцију.
- Уговор који су потписале избегле породице не подразумева откуп станова, а о
свему можемо да причамо, али када сума коју дугују за кирије буде измирена.
Нудимо им да заостале кирије плате у броју рата који њима одговара, а да наставе
да плаћају текуће кирије. Разумемо њихов положај, али кирије морају да се
плаћају и тек тада тужбе могу бити повучене. Да ГСА није тужио те породице,
прекршили би закон.
Пет породица је већ потписало уговоре за плаћање кирија у ратама - каже Пешић.
ЈАВНИ РАДОВИ – ПРИЛИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Политика, Датум : 29.1.2011, Страна : А16
Највише пет хиљада грађана Србије добиће у току ове године посао преко јавних
радова, једне од седам мера активне политике коју организује Национална служба
за запошљавања (НСЗ). Програм који се финансира из буџета од 2006. године
намењен је теже упошљивим грађанима – особама са инвалидитетом,
неквалификованим радницима, старијим од 50 година, расељенима, корисницима
новчане накнаде... Посла ће бити у три области: социјалним, хуманитарним и
културним делатностима, заштити животне средине и одржавању инфраструктуре. Ко
добије шансу да се запосли преко јавних радова могао би да негује старе, брине о деци
ометеној у развоју, ради у „Сигурној кући”, израђује рукотворине, гради базе података
о туристичким потенцијалима неке општине, ради у библиотеци, на археолошким
ископинама, асистира у настави... Биће посла, поручују надлежни из НСЗ-а, и на
одржавању инфраструктуре и екологије, као што су уређење путева, канала, ширење
водоводне мреже у приградским месним заједницама, чишћење дивљих депонија или
корита река, одржавање опреме у парковима...
– Грађани који теже проналазе посао имаће шансу да се привремено запосле јер
максимална дужина трајања јавног рада је шест месеци. За ову меру активне
политике запошљавања издвојено је 700.000.000 динара. Конкурс је почео 19.
јануара, а рок за подношење пријава истиче 30 дана од датума објављивања.
Право учешћа имају јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и установе,
привредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана. Послодавци, то
јест извођачи јавног рада, запошљаваће особе са бироа чију селекцију обавља наша
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служба. Приоритет имају оне особе које теже долазе до запослења – објаснио је Миле
Новачикић, заменик директора београдске филијале НСЗ-а.
Грађани са првим и другим степеном стручне спреме моћи ће месечно да зараде 17.600
динара, они са трећим и четвртим степеном – 18.000, са петим и шестим – 20.000, док
ће плата високообразованих који ће бити ангажовани на јавним радовима износити
22.000.
Део средстава, до 1.500 динара, биће намењен за накнаду трошкова превоза за
незапослене који ће бити укључени у јавне радове. Послодавци ће моћи да организују
обуке у току трајања јавних радова па ће остварити и надокнаду за њихово
организовање од 50.000 динара.
„ЈЕДНОМ БРАЋА“ У БИОСКОПИМА ОД 2. ФЕБРУАРА
Правда, Датум : 29.1.2011, Страна : 39
БЕОГРАД – Премијера филма „Једном браћа“ у београдским биоскопима 2.
фебруара, саопштио хуманитарни фонд „Ана и Владе Дивац“. Филм „Једном
браћа“, који говори о златној генерацији југословенске кошарке и ратом прекинутом
пријатељству Влада Дивца и Дражена Петровића, почетком фебруара почеће да се
приказује и у Србији. Хуманитарни фонд „Ана и Владе Дивац“ саопштио је данас да је
премијера заказана за 2. фебруар у биоскопу Колосеј, а претпремијера дан раније на
истом месту у Тржном центру Ушће.
Приход од продатих улазница биће намењен фонду „Ана и Владе Дивац“, који се
бави трајним решењем за смештај избеглих и расељених лица из колективних
центара. Филм „Једном браћа“, који ће се приказивати и у биоскопу Стар синемас,
снимљен је у продукцији телевизијске мреже И-Ес-Пи-Ен (ЕСПН) и НБА лиге.
РЕШЕЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ДРУГА ШАНСА ЗА СРЕЋУ
Данас – Викенд, Датум : 29.1.2011, Страна : 8
Војводина најавила оснивање центра за „доживотно образовање“
Весела Лалош
ЕДУКАЦИЈА
На вајкање једне београдске професорице да је уморна од свог посла и да га више не
ради са ентузијазмом какав је имала на почетку каријере, њена пријатељица
Енглескиња јој је одговорила питањем: А зашто не промениш посао?
Професорица је, каже, била затечена таквом идејом, и уз тешку муку објаснила
пријатељици да су код нас посао и професија попут крста који се носи до судњега дана,
и који се никако не сме испустити.
И Енглези и сви остали народи развијених земаља већ одавно кроје и боје своје животе
углавном по слободном избору, за шта баш и није неопходно бити богат. Промена
професије, интересовања и хобија је могућа између осталог и зато што постоји уређен
систем перманентног образовања, отворен за све, то јест, што се школовање и учење не
завршава са добијањем дипломе. Систем образовања одраслих по принципу
доживотног учења је потреба и изум модерног доба, а иза тог пројекта здушно су стале
све релевантне светске организације, од Уједињених нација до Европске уније.
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Развијене земље су га одавно озваничиле, тако да у тим неформалним образовним
институцијама можете срести људе који уз посао похађају специјализацију која им
омогућава да се ефикасније укључе у нови технолошки процес, домаћице које желе да
се поред кувања баве литературом, пензионере који су се коначно посветили
давнашњој жељи да уче стране језике, или пак изучавању филозофије старог Истока,
професоре који би желели постати духовни учитељи, ма шта то значило.
У свим прокламацијама о образовној политици модерних друштава стоји да је знање
највреднији ресурс - оно утиче на стопу запослености, економски раст, повећање
продуктивности, али и доприноси унапређењу међуљудских и међуетничких односа,
повећању грађанских слобода, еколошке свести, унапређењу здравља, еманципацији
жена, смањењу разних врста дискриминације... А услед брзих демографских,
социјалних, политичких, економских и научно-технолошких промена знање се мора
стално иновирати. Уколико једно друштво није спремно да буде у непрестаном процесу
учења, време ће га претећи.
Образовање одраслих је због свега тога постало стална тема многих међународних
организација - од УНЕСЦО, Европског савета, Светске банке, ОЕЦД, до УНИЦЕФ,
ФАО, Међународне организације рада, Светске здравствене организације и, наравно,
Европске уније. У декларацији Поглед у будућност усвојеној на петој конференцији
УНЕСЦО, наводи се да „човечанство у образовању види нужни допринос тежњи да се
досегне идеал мира, слободе и социјалне правде“.
Србија, међутим, има три милиона грађана са завршеном основном школом или са
свега неколико разреда, и - разорене институције образовања одраслих, некадашње
социјалистичке радничке универзитете. У њој се за образовање издваја 3.5 одсто
дохотка, насупрот шест одсто у развијеним земљама. Србија уз све то још није усвојила
ни закон који би регулисао образовање одраслих и перманентно образовање, иако га
најављује од 2006. године. А један од захтева које ЕУ поставља пред своје чланице је и
стандард перманентног образовања, и то према јединственом програму.
У таквој ситуацији влада Војводине је одлучила да не чека доношење закона о том
неформалном виду образовања одраслих, те је кренула са припремама за отварање
едукативног центра те врсте, што би се требало догодити средином ове године. Центар
ће се налазити у Новом Саду, а имаће и неколико „експозитура“ у градовима на
територији покрајине. Програм по којем ће се радити биће усклађен са захтевима и
стандардима ЕУ, а полазна основа у креирању тог програма је искуство Мађарске, која
већ има такве центре. Конкретну помоћ покрајинским секретаријатима за образовање и
рад и запошљавање у томе пружа образовни центар за одрасле из Кечкемета.
Золтан Јегеш, покрајински секретар за образовање, наводи да стварањем свог
едукативног центра Војводина жели бити спремна за време када се усвоји закон о
образовању одраслих, али и за европско тржиште, јер ће сертификати овог центра
важити на целом простору ЕУ.
- Уколико очекујемо привредну сарадњу са Европом, природно је да имамо и образовни
систем који ће бити компатибилан са европским. Ми на овај начин шаљемо и поруку
потенцијалним инвеститорима у Србији да имамо радну снагу која задовољава њихове
потребе и стандарде... У томе је значајна сарадња са Кечкеметом јер нам је омогућено
да користимо њихова искуства, и њихове образовне програме, чиме скраћујемо процес
постављања основа за овај пројекат. Због чега бисмо истраживали нешто што већ
постоји и што је већ познато - каже Јегеш.
Он наводи да између формалног образовања, кроз постојећи образовни систем, и
неформалног образовања након завршеног школовања, постоји разлика пре свега у
томе што формални решава стратешка питања у друштву и брине о кадровима за
десетак година унапред, док је образовање у одраслом добу у спрези са системом за
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запошљавање - оно мора брзо да реагује, и оспособљава нову радну снагу која је
тренутно потребна.
- Стога наш центар полази од постојећих ресурса у оквиру формалног образовања, и
представља његову успешну допуну, како би се што ефикасније реаговало на потребе
тржишта. Постоје струке код којих је за преквалификацију потребно само додати нека
нова знања, док се код неких професија вештине потребне за рад могу савладати у току
само једне године, па је вишегодишње школовање непотребно. Та флексибилност
неформалног образовања је његова велика предност - каже Јегеш.
Тренутно у Војводини има око 200.000 незапослених, од којих је око 40 одсто са
завршеним првим и другим степеном стручне спреме. Већина их је изгубила посао јер
њихова квалификација просто више није тражена. Како се не могу вратити у школске
клупе, преостало им је да раде физичке послове, уколико и то нађу, или пак да живе од
социјалне помоћи.
Мирослав Васин, покрајински секретар за рад и запошљавање, подсећа да би неки
од тих незапослених своје егзистенцијалне проблеме могли решити управо кроз
одговарајућу преквалификацију. Али, осим те категорије становништва, као што
су незапослени са ниским или неодговарајућим степеном стручне спреме, на исти
начин су угрожене и особе изнад 50 година старости које су постале жртве
транзиције, затим жене, Роми, избегла и расељена лица, а ништа мање ни млади
који имају „суфицитарне дипломе“.
- Наш циљ је да кроз сарадњу са едукативним центром из Кечкемета и наши људи који
буду завршили неку од обука у новосадском центру по њиховом програму добију
могућност да стекну сертификат кечкеметског центра, који би онда важио на простору
целе Европске уније, и тиме добили могућност да и тамо потраже посао - каже Васин.
Отварањем едукативног центра у Новом Саду реализовао би се и већ раније
започет пројекат успостављања заједничког тржишта са Мађарском, наводи Васин.
- На тај начин бисмо ми из Војводине имали могућност да запослимо значајан број
незапослених који имају одговарајућа занимања на пословима који су у Мађарској
дефицитарни, а такође да у Војводини и Србији ангажујемо кадрове из Мађарске који
нама недостају, а тамо их има на располагању - каже Васин.
Рад на припреми едукативног центра подразумева како дефинисање програма
заснованог на потребама тржишта, тако и припрему адекватног наставничког кадра. У
нашим условима тај програм најпре треба да буде помоћ при ефикаснијем
запошљавању и одговор на тренутне потребе привреде. Но, могућност образовања у
каснијим годинама може и код нас за неке представљати другу или трећу шансу за
проналажење задовољавајућег занимања, као и шансу за лични развој, и нови поглед на
свет.
Антрфиле : „Рука руци“ у Суботици
Својеврсна промоција програма едукације одраслих било је отварање кабинета за
наставу у Суботици, која ће се изводити у оквиру ИПА прекограничног пројекта Рука у
руци, а који реализују Удружење грађана Пробитас из Суботице, као и НВО из Кањиже
и едукативни центри из Кечкемета и Баје. Пројекат траје 16 месеци, а посвећен је како
образовању тако и преквалификацији одраслих. Кристина Пастор, председница
удружења Пробитас, каже да су њихови курсеви посвећени пољопривредницима, који
ће моћи да стекну знања из области еко-фарминга, односно о вођењу газдинства по
еколошким принципима, и по стандардима ЕУ.
Програм такође обухвата обуку из основа информатике, као и основна знања о вођењу
фирми.
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- Наше циљне групе овог пута су незапослени, жене, Роми, особе са инвалидитетом,
али и запослени којима треба преквалификација. Пројекат финансира Европска унија, а
сарадња са Кечкеметом омогућиће да полазници добију сертификат који ће бити
признат и у ЕУ - каже Кристина Пастор. Суботица се овим пројектом такође
квалификовала и као једна од испостава будућег едукативног центра у Новом Саду.
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ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 31.1.2011, Страна : 19
СМЕДЕРЕВО - У последње две године број избеглих и расељених у колективном
центру у Радинцу крај Смедерева смањен је за половину. Овде живи још око 350
избеглих и расељених, а двадесетак породица ће овог лета добити кров над главом
захваљујући програмима УНХЦР и Комесаријата за избеглице.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 30.1.2011, Страна : 15
Европска унија финансира пројекат „Подршка избеглицама и интернорасељеним
лицима“
ШАБАЦ - Добијају кров над главом!
Захваљујући ангажовању града, Центра за социјални рад, Комесаријата за
избеглице и Међународне организације за миграције, у Шапцу ће бити изграђен
стамбени објекат укупне корисне површине од 472 квадратна метра и 93 помоћне
просторије, намењен избеглим, расељеним и социјално угроженим људима.
Објекат ће бити изграђен у оквиру Регулационог плана „Камичак 2“ и „Камнењак 1“,
имаће 12 стамбених јединица просечне величине од 38 квадратних метара и један
заједнички боравак. Највећи део, 80 одсто простора, биће намењен избеглим и
расељеним лицима, а 20 одсто социјално угроженим породицама.
Објекат је пре свега намењен људима који живе у колективном центру „Варна“.
Према подацима, у Шапцу има 1.700 избеглица и 376 интерно расељених лица.
Планирано је да објекат почне да се гради у другој половини фебруара, а да буде
завршен средином ове године. Станаре у објекту бираће комисија коју ће чинити
представници града, Комесаријата за избеглице, Међународне организације за
миграције ,Центра за социјални рад и УНХЦР.
ПИРОТУ ОСТАЛО ЈОШ 20 ИЗБЕГЛИХ И 260 РАСЕЉЕНИХ
Блиц – Србија, Датум : 31.1.2011, Страна : 8
ПИРОТ - Четири породице расељених особа добило је куће у селима Бериловац,
Суково, Пољска Ржана и Велико Село крај Пирота, захваљујући сарадњи
Комесаријата за избеглице и Скупштине општине Пирот. Вредност пројекта је 2,8
милиона динара. Највећи део средстава је обезбедио Комесаријат, док је СО Пирот
учествовала са 200.000 динара.

Последњих десетак година уз помоћ Комесаријата и донатора општина Пирот је
решавала стамбене проблеме многих избеглих и расељених лица који живе на подручју
општине. Колективни центар Четврти километар” крај Пирота у коме је прошло 1.200
таквих лица је затворен пре шест година.
У старачким домовима у Блацу и Димитровграду смештено је 13 лица, бивших станара
Центра. Статус избеглица има још 20 лица и 260 расељених са Космета. Повереник за
избеглице општине Пирот Зоран Гогић каже да је пилот-пројектом Комесаријата
за избеглице, УНХЦР-а, Швајцарске агенције за развој (СДЦ) и општине Пирот
2004. године изграђено 10 станова за избеглице и збринуто око 50 људи у насељу
Радин До и селу Пољска Ржана.
- У Пољској Ржани која је од Пирота удаљена два километра су изграђене три куће са
по два стана за шест породица, а у Радин Долу две куће са по два стана.
Поред изградње тих кућа, СДЦ је финансирала и набавку грађевинског материјала за
изградњу кућа избеглим и прогнаним лицима која су имала своје плацеве и тако је пет
породица решило стамбени проблем. Италијанска организација за солидарност је у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице купила 11 сеоских кућа са окућницом за
избегле и прогнане. Америчка хуманитарна организација (ИРЦ) је набавком
грађевинског материјала помагала адаптацију кућа локалном становништву које је
имало обавезу да 20 породица две године бесплатно живи у тим кућама.
Наша општина је усвојила Акциони план збрињавања избеглих до 2013. године. Тим
планом је уз помоћ донатора предвиђен и даље откуп сеоских домаћинстава, решавање
стамбених проблема расељених који живе у граду и набавку опреме за почетак бизниса
- каже Гогић. У Пољској Ржани свој кров над главом добила је четворочлана
породица Ратковић из Личког Осика у Хрватској.
- После “Олује” скоро 10 година живели смо у Колективном центру. Ова помоћ нам
пуно значи, остајемо овде и не мислимо да се враћамо у Хрватску - каже Петар
Ратковић.
У истом приградском селу живи и Живка Видачић из Зенице са још два члана
породице- сином и ћерком који студирају.
- Ми смо се овде интегрисали. Што је најважније имамо свој кров над главом, али и
нови завичај, нове комшије и пријатеље - каже Живка.
ХРВАТИ ОПЕТ МУЧЕ СРПСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Пресс, Датум : 30.1.2011, Страна : 2
Они који имају станарско право под повољнијим условима моћи ће да откупе станове
само у Источној Славонији, Барањи и Западном Срему
БЕОГРАД - Одлука Владе Хрватске да се избеглицама омогући откуп станова по
повољним условима на основу стамбених права односи се само на простор
Источне Славоније, Барање и Западног Срема и донета је под притиском Хрвата
повратника, а не да би се олакшало српским избеглицама, каже за Пресс Миодраг
Линта, председник Коалиције избегличких удружења из Хрватске.
Он каже да је изјава потпредседника Владе Хрватске Слободана Узелца погрешно
протумачена због чега су многи помислили да ће сви Срби без условљавања моћи да
искористе некадашње стамбено право. Поменути простор је до 1998. било под мисијом
УНТАЕС-а, после чега су се Хрвати враћали на ово подручје.
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- Телефони су нам се усијали, избеглице су нас звале мислећи да ће сви имати то право.
То је, у ствари, учињено због притиска Хрвата повратника у то подручје који су
тражили повољније услове за откуп станова, а онда такав пропис мора да важи и за
Србе који ту живе. За већину и даље важи програм о стамбеном збрињавању који се
показао као дискриминаторски, јер да би повратник повратио своје станарско право не
сме да има имовину на простору бивше Југославије, нити да је било шта наследио од
1991. Хрватска је начинила велики пропуст што није поступила као Босна и
Херцеговина и поништила незаконите одлуке о одузимању станарског права - каже
Линта.
Влада Хрватске је за те станове утврдила цену од 798 евра по квадрату, што се умањује
за амортизацију, односно године старости и положај стана у згради, а цена се увећава
до 30 одсто, зависно од величине града у којем бивши носилац станарског права жели
да живи и откупи стан. За избеглице је предвиђен попуст од 1,5 одсто за сваку годину у
избеглиштву. Линта каже да је толики износ неправедан, јер су Хрвати од 1993.
откупљивали станове из којих су протерани Срби и за по неколико пута нижу цену.
Коалиција избегличких удружења из Хрватске последњих месец и по дана прикупља
потписе за петицију ЕУ која од Брисела тражи да се Хрватској одложи пријем у ЕУ док
се не реше права прогнаних Срба.
- Ми и даље инсистирамо на повраћају сваког одузетог стана или, ако то није могуће, да
се изврши правична накнада. Идеја наше петиције није само да се реши питање
станарских права, него да се сва отворена питања ставе на сто. Преко 50.000 Срба је
1991. године имало пензије у Хрватској које су активирали у годинама после рата, али
им ништа није надокнађено за тај период. Хрватска у просеку дугује 81 исплату по
пензионеру. Мора да се реши питање одузетог пословног простора, ван простора
некадашње српске крајине преко 10.000 српских кућа је спаљено а које не улазе
програм повратка. Постоји и питање тајних спискова. Око 450 људи је у Хрватској
осуђено, а сматрамо да те пресуде нису доношене на валидним чињеницама. До краја
следеће недеље ћемо имати прикупљене потписе из Србије, Босне и иностранства.
Петицију ћемо копирати у 15 примерака и послати руководствима Србије и Хрватске,
ЕУ и амбасадама Америке, Француске, Кине и Русије. Желимо да пре потписивања
приступног акта Хрватске за пријем у ЕУ неко у Бриселу постави питање шта Хрватска
ради са питањем људских права протераних Срба. Ово је петиција за Хрватску, за нову
и другачију Хрватску у којој Срби коначно више неће бити грађани другог реда - каже
Линта.
Антрфиле : Поднето 4.500 захтева за откуп стана
Саво Штрбац, директор Истраживачко-документационог центра „Веритас“, рекао
је да су услови за добијање стана у програму стамбеног збрињавања ригорозни.
- До сада је поднесено укупно 4.500 захтева за откуп стана. Од тога је одбијено око
1.600 захтева, а око 1.500 је позитивно решено, с тим да је 1.035 станова додељено.
Срби су имали између 42 и 50 хиљада станова - нагласио је Штрбац.
ОКРУГЛИ СТО О СОЦИЈАЛНОЈ МАПИ
Преглед, Датум : 31.1.2011, Страна : 5
Социјална мапа и стандард становништва Србије у економски тешкој 2011. години тема
је округлог стола, у организацији Новинске агенције Танјуг, на којем ће данас
учествовати експерти за социјална питања, економисти и државни званичници.
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Стручњаци наводе да су најугроженији житељи Србије људи без запослења, особе
са инвалидитетом, деца, Роми, интерно расељена лица и избеглице, вишечлана и
старачка домаћинства.
СПИСКОВИ ЗЕБЊЕ СВЕ ДУЖИ
Вечерње Новости, Датум : 31.1.2011, Страна : 9
ЛИСТА ОСОБА ПРОЦЕСУИРАНИХ ПРЕД ХРВАТСКИМ СУДОВИМА ЗА РАТНИ
ЗЛОЧИН УНЕЛА НЕСПОКОЈ МЕЂУ СРБЕ
Загреб послао листу са 80 нових имена, а са старог пописа скинуто 65 особа
НА новом списку особа процесуираних за ратне злочине, који је Хрватска
доставила Србији, налази се 80 нових имена којих није било на претходној листи.
Истовремено, са списка су скинута имена 65 осуђене, оптужене или особе под
истрагом.
Поређењем спискова које је Хрватска уступила Србији, до ових података дошао је
Документационо-информациони центар „Веритас“. Ова организација, осим повећања
од 15 особа, утврдила је да се стара листа из марта 2010. године у односу на нову
разликује за 145 имена.
Председник ове организације Саво Штрбац истиче да списак који је достављен Србији,
на коме је 1.549 имена, није ни коначан нити потпун.
- Разлика у броју старих и нових имена указује да особама чија су имена скинута са
списка, али ни онима који су додати, нису познате промене на списку - објашњава
Штрбац. - Људи који су проверавали да ли су процесуирани у
Хрватској требало би да то поново ураде и у новом списку.„Веритас“ је утврдио да су
нека имена која су била на списковима из 2004. године изостављена са спискова из
2009. и 2010. године, да би се поново појавила на овом најновијем. Штрбац указује да
су такве појаве веома лоше, јер стварају правну несигурност код људи.
Од 1.549 особа са новог списка, како сазнајемо, 397 се налази под истрагом (од чега је
истрага у прекиду за 111), 603 је оптужено, а осуђено је - 569.
- Промене у списковима чине да људи живе у страху, сумњају и стално проверавају да
ли им се нешто ставља на терет. Хрватска злоупотребљава институт незастаривости
кривичног дела ратног злочина и манипулише именима. Због свега тога, са
формирањем мешовите комисије Србије и Хрватске за размену спискова
процесуираних, требало је формирати и канцеларије у обе државе.
Сви који су осуђени, оптужени или се против њих води истрага за ратни злочин,
објашњавају у „Веритасу“, у овој организацији би могли да се упознају са предметима
и да добију сву пратећу документацију. Тиме би се избегло „случајно“ откривање
пресуда, истражних поступака или потерница. Пракса је показала да голо објављивање
спискова није довољно да би процесуирани поуздано знали какав статус имају.
Питање (не)прецизних спискова особа које хрватско правосуђе доводи у везу са
почињеним злочинима током ратних догађаја у директној је вези са проблемима
повратка избеглих Срба, као и с враћањем имовине која им припада. На подужем
списку болних тачака осноса Срба и државе Хрватске налази се и обнова уништених
кућа и објеката, неисплаћене пензије, регулисање питања радног стажа, приступ
медијима, употреба писма и језика...
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Из удружења која окупљају наше сународнике из ове земље редовно се чује да у
Загребу не постоји чврста воља да се ова питања реше, што успорава и онемогућава
масовнији повратак прогнаних.
Тако мисли и Милојко Будимир, из Удружења Срба из Хрватске, који наглашава да
изјаве званичника „лијепе њихове“ на ову тему чине само једну, јавну страну њихових
активности на повратку Срба и решавању питања њихове имовине.
- Хрватска све акте потписује, али слабо шта спроводи - напомиње Будимир. - Срби
оправдано верују да се и спискови процесуираних особа власти ове земље користе у
служби спречавања повратка прогнаних. Највећи проблем представљају станарска
права Срба, који су пре рата располагали са готово 30.000 станова.
Наш саговорник истиче како је Хрватска донела закон којим су Србима одузета
станарска права у корист Хрвата који су избегли из БиХ, и који су их запосели. То се
догодило, по његовим речима, упркос чињеници да је Хрватска потписала Бечки
споразум о сукцесији 2001. године, којим су формално регулисана питања приватне
имовине и стечених права.
Додатни проблем у распетљавању односа између Србије и Хрватске чине и
неопрецизни подаци о имовини Срба избеглих током рата. Према незваничним
проценама, реч је о износу од готово - 30 милијарди евра.
До ове бројке дошло се на основу података добијених пописом који је спровео Комитет
за расељена лица избегличких удружења 1995. године, као и података тадашњег
Савезног министарства правде. Ови подаци, међутим, годинама нису ажурирани, а
Београд никада није направио званичну процену вредности имовине.
Антрфиле : И НА САЈТУ “ВЕРИТАСА“
КОМПЛЕТАН списак особа процесуираних за ратне злочине у Хрватској, поред
Министарства правде, може се наћи и на сајту организације „Веритас“. Заинтересовани
могу брзо и лако да провере да ли се њихово име налази на листи осуђених, оптужених
или особа под истрагом од стране хрватског правосуђа.
БОЈАЗАН ЗБОГ ПОПИСА
СРБИ у Хрватској са зебњом ишчекују предстојећи попис становништва, који би
требало да буде у априлу. Како објашњава Милојко Будимир, хрватске власти неће
дозволити попис особама које имају пребивалиште у овој земљи, али су одсутне дуже
од једне године. Такође, неће се изјашњавати ни особе са боравиштем у Хрватској
краћем од једне године и које не намеравају да тамо остану дуже од дванаест месеци.
- Ако се ово оствари, Срба ће бити пописано мање него 2001. године, када нас је
избројано нешто више од 200.000 - каже Будимир.
ДОДАТНОМ ОБУКОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА
Вечерње Новости, Датум : 31.1.2011, Страна : 10
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОРАГАНИЗУЈЕ ”НАСТАВУ” ЗА
МЛАДЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЈА И ТЕШКО УПОШЉИВЕ ГРУПЕ
Часови за младе до 30 година са другим степеном стручне спреме. Социјално угоржени
имају приоритет
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“РЕДОВИ” на бироима за запошљавање све су дужи, а из њих најтеже излазе они чији
си картони са квалификацијама најтањи. Управо зато је Национална служба за
запошљавање покренула пројекат додатне обуке младих до 30 година који имају
највише други степен стручне спреме.
Предност ће имати они из најугроженијих социјалних категорија, а заинтересовани се
могу пријавити у пет филијала НЗС, које покривају 50 општина, до новембра ове
године. Пројекат “Запошљавање младих и миграције” спроводи се у Београду, Новом
Саду, Врању, Нишу и Јагодини.
У Националној служби за запошљавање истичу да су ови градови изабарани због
високе стопе незапослености младих у овим подручјима.
- На конкурсу ће приоритет имати особе са инвалидитетом, Роми, избегла и
интерно расељена лица, као и корисници услуга центара за социјални рад - кажу у
НЗС. - Међутим, то не значи да остали незапослени, старости до 30 година и са другим
степеном стручне спреме, неће моћи да се пријаве. Неопходно је само да су на
евиденцији наше службе најмање три месеца.
Сви који се буду укључили у овај пројекат прво ће проћи кроз двонедељне разговоре са
саветником за запошљавање. Уколико ни у току тог периода лице не пронађе
запослење, оно се укључује у програме и то по принципу “упаривања”.
- На основу претходног знања, вештина, интересовања и индивидуалних
карактеристика, лице се упућује или на програме обуке и субвенционисаног
запошљавања, где се “упарује” са карактеристикама и жељама послодавца или на
програм самозапошљавања, уколико има сопствени бизнис-план - објашњавају у НЗС.
- Обука има за циљ да млади стекну додатна знања, вештине и способности у оквиру
одређеног занимања. Она не обезбеђује лицу додатну квалификацију, већ практична
знања и искуства која може користити на тржишту рада. Спроводиће се у
институцијама које су за то регистроване или у предузећима. У првом случају установа
мора обезбедити праксу у фирми као и запослење код локалних послодаваца за бар 50
одсто полазника. Уколико се припрема за запошљавање спроводи код потенцијалног
послодавца, они ће сами организовати практични тренинг на конкретним пословима.
Закључно са крајем децембра претходне године у пројекат “Запошљавање и миграције
младих” укључено је 935 лица без квалификација, од чега је 85 одсто укључено у меру
припрема за запошљавање која подразумева стицање практичних знања и вештина лица
код послодавца.
Антрфиле : ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТ “Запошљвање мадих и миграције” финансирају шпански Фонд за
достизање миленијумских циљева развоја за младе, запошљавање и миграције
који је издвојио 6.143.138 долара, док је Влада Србије помогла са још скоро два
милиона долара. За “Промоцију запошљавања младих” владе Италије и Србије
издвојиле су по 450.000 долара, док је Фонд за отворено друштво дотирао још
570.000.
ДРУГИ ПРОЈЕКАТ
НАЦИОНАЛНА служба за запошљавање је под називом “Промоција запошљавања
младих” спровела још један пројекат намењен незапосленим младима с ниским
степеном образовања. Он је већ у завршној фази реализације и организован је у
филијалама НСЗ у Бору, Краљеву, Новом Пазару, Суботици и Пожаревцу. Кроз
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програм обуку је прошло, или још увек пролази, укупно 332 људи, а њих 109 успело је
да се запосли.
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Вечерње Новости, Датум : 2.2.2011, Страна : 5
БЕОГРАД - Општина Земун отворила је конкурс за доделу помоћи у грађевинском
материјалу, за избеглице и интерно расељена лица са територије те општине.
Рок за подношење пријава је 15 дана, а право на помоћ могу да остваре интерно
расељена лица који живе у неадекватном смештају, као и они који су отпочели
изградњу.
СТАНОВИ ЗА 38 ПОРОДИЦА
Правда, Датум : 2.2.2011, Страна : 16
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Породице Рома, Ашкала и Египћана које су 11 година
живеле у оловом загађеним камповима у северном делу Косовске Митровице,
усељене су у нове куће у јужном делу тог града, саопштила је данас Канцеларија за
везу Европске комисије на Косову.
Куће за 38 породица изграђене су из фондова ЕУ, а у сарадњи са косовским
министарством за заједнице и повратак и косовскомитровачком општином. Сходно
договору са Општином, ЕУ је такође обновила куће осам породица које добијају
социјалну помоћ.
ЖЕЛЕ СТАНАРСКО ПРАВО, АЛИ НЕ И ДА СЕ ВРАТЕ У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 2.2.2011, Страна : А8
Избеглице смештене у колективним центрима сматрају да би им живот у родном
месту био немогућ.
Последња прилика да се пријаве они којима су одузета станарска права у
Хрватској
Не желим да се вратим у Хрватску. Да имам кућу тамо, вероватно не бих тако
размишљао. Овако, уживео сам се у Србију, имам лепе утиске о овом простору, овде
сам стекао пријатеље. У Книну се живи у страху, с првим сутоном људи се повлаче у
домове , каже за „Политику” Милан Пјевалица, професор биологије и хемије, избеглица
из Книна.
Он је са супругом Душицом и двојицом синова први пут у колективни центар дошао
1995. године. Среће са кровом над главом није имао ни у рату, ни у миру. Први стан у
Сиску, који му је уступила школа у којој је радио, страдао је у земљотресу 1986.
године.

– Дом смо губили осим у рату, земљотресу, ватри... У колективном центру у
Чортановцима живели смо седам година до избијања пожара. У тој несрећи изгореле су
нам све ствари. И од тада смо овде у Крњачи, надомак Београда.
Само се надам да ће Дунав мировати – каже наш саговорник. Иако је, како каже, седам
пута морао да ствара дом, Пјевалица сматра да је на позитивној нули.
– Немам кров над главом, али су ми сви чланови породице живи. Да је тешко –
јесте, а питање повратка је крајње неизвесно. Мислим се: како ће нам вратити
станарско право на наш стан, ако њему већ неко живи, или на ком месту ћемо
добити дом? Има ли тамо инфраструктуре? Како да га отплатим кад сад имам 68
година? – пита се наш саговорник.
О повратку у родну Дерезу поред Пакраца не размишља ни Милан Вуковић. У Србију
је дошао 1992. године и од тада живи без сопственог крова.
– Тамо сам имао кућу и имање. Био сам други по приносу пшенице, имао сам 36 метара
по јутру. Сада сам овде. Поднео сам захтев за исплату ратне одштете, али о животу у
Дерези нема говора. С ким тамо да живим? Са два старца који су се вратили да би
умрли? – запитао се Вуковић.
Како смо сазнали од Милорада Бобара, управника колективног центра у Крњачи,
почетком 1993. године од рата уточиште у овом радничком насељу пронашло је
око 600 избеглих. Данас, ово је кућа за 308 особа, од којих је њих 207 избегло из
Хрватске. Остале се воде као интерно расељена лица са Косова и Метохије.
–Углавном је реч о старијима. Више од 65 година има чак 46 особа, а самаца је 57.
Овде су се и рађала деца, славиле дипломе, пунолетства... Неки од оних који су се
снашли и отишли у свет посећују нас с времена на време, јављају се телефоном...
Нажалост, било је и тужних догађаја, јер су неки од њих умрли – прича Бобар.
Незнатан број становника овог центра имао је среће – оно што су поседовали у
Хрватској су продали и купили имовину у Србији. Мањи број њих се вратио на своја
огњишта. Од јула 2010. године, како сами тврде, много срећније живе чланови
породице Радославе Ђурђевић, избеглице из Загреба. Наиме, прошле године успели су
да се уселе у своју кућу у београдском насељу Борча.
– Син је завршио студије и запослио се, па је подигао кредит од 5.000 евра како
бисмо купили плац и подигли темељ. Тако су нас саветовали у Комесаријату за
избеглице. Рекли су нам: „Почните, јер донатора који би финансирали изградњу
куће има”. И тако је и било, уз помоћ Комесаријата обезбеђен нам је материјал за
кућу и основни намештај – прича нам Радослава Ђурђевић и додаје да је све то
трајало пет година. Кућа, додуше, није завршена, ни потпуно опремљена, али, како
кажу, коначно су добили свој мир.
– Нисам могла да дочекам да се радови окончају, нарочито због кћерке која је оболела
од церебралне парализе. Ушли смо у нови дом у којем није било струје, ни довољно
кревета, па је муж спавао на поду – прича наша саговорница.
Иако у овој четворочланој породици ради само син Новица, јер је супруг Борислав
остао без посла, а кћерка Сузана још није добила посебну негу, Радослава тврди да им
је ово био најлепши дочек Нове године.
По речима наших саговорника, избеглице мучи и то што се званично нигде не воде
– у Хрватској се не налазе у попису становништва, а у Србији многи од њих још немају
документа.
У Комесаријату за избеглице верују да за решење проблема ових људи долазе бољи
дани.
– Хрватска је начинила неколико значајних искорака у односу на оно што је
раније заступала. Ми још инсистирамо да се омогући нови рок од девет месеци за
подношење захтева за стамбено збрињавање на подручју бивше Крајине. Затим, да
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сва лица која су била држављани Хрватске у моменту избијања сукоба могу да
конкуришу за програм стамбеног збрињавања и имају права на откуп и
наслеђивања станова, па чак иако не живе у тој републици – казао је Владимир
Цуцић, републички комесар за избеглице, и додао да би цена откупа, на пример у
Загребу за метар квадратни уз попусте износила између 400 и 600 евра.
Поред свега овога, наш преговарачки тим инсистира и да се уклони неповољан
услов од хрватске стране да они који конкуришу за програм збрињавања не смеју
имати никакву некретнину на подручју бивше СФРЈ.
Цуцић је истакао да ће избеглице из Хрватске којима су одузета станарска права имати
прилику да се у наредна два месеца пријаве у јединствени регистар.
– Потребно је да се евидентирају како бисмо прецизно знали број породица којима
је одузето станарско право. Према проценама невладиних организација њих је
18.000 – рекао је Цуцић и додао да акција пријављивања почиње овог месеца, да је
организује Међународна организација за миграције (ИОМ), а финансира
амерички Биро за популацију, избеглице и миграције.
– Ово је последња шанса за решавање њихових проблема. Ако се не пријаве, ми нећемо
знати за њих – упозорава Цуцић и наглашава да се донаторска конференцији планирана
за прву половину ове године мора дочекати спремно. А она је важна јер је Европска
унија и САД организују управо са циљем решавања проблема избеглиштва.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 18
ШАБАЦ – Град Шабац, Комесаријат за избеглице, Центар за социјални рад и
Међународна организација за миграције потписали су уговор о реализацији
пројекта „Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији“, који
финансира Европска унија. До краја јуна ове године, у оквиру овог пројекта,
саградиће се стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима.
Зграда има 12 станова просечне површине 38 квадрата. Десет станова је намењено
избеглицама и интерно расељени лицима, а два социјално најугроженијим
породицама. Иначе, у шабачком крају живи око 2.000 избеглих и расељених, од којих
је стотинак неколико година смештено у колективном центру у Варни.
БРАНИЋЕ ПРАГ ТЕЛИМА
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 15
ЗБОГ НЕПЛАЋЕНЕ КИРИЈЕ ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ ПАСИ ПОЉАНЕ ПРЕТИ
ИСЕЉЕЊЕ
НИШ – Због дугова за кирију, који се крећу између 30 и 100 хиљада динара, више
од половине од укупно 75 породица корисника станова у избегличком насељу
Паси Пољана у Нишу добило је од Градске стамбене агенције опомену. У случају
неизмирења дуга до 1. јуна морати да напусте станове у које су се уселили крајем
новембра 2008. године, у оквиру програма организације „Хабитат“ и уз донацију
италијанске владе. Станари траже од града да им се садашња кирија од 1,6 евра по
квадрату преполови, а да се после тога са Градском стамбеном агенцијом договоре
о условима исплате дуга.
У овај стамбени блок у Паси Пољани усељено је 60 избегличких породица из
Хрватске и БиХ, и 15 породица из категорије социјално најугроженијих грађана Ниша.
Услови коришћења станова дефинисани су међународним уговором, чији су
потписници представници „Хабитата“, италијанске владе, ресорног министарства и
Града Ниша. Дубравко Чеко, председник Скупштине станара, каже да су многе
породице без икаквих или без редовних примања, и да су зато запале у дугове.
– Тужно је што смо већ други пут приморани да бранимо своје кућне прагове, које смо
једва дочекали после избегличких сељакања од немила до недрага.
Затражили смо састанак и са градоначелником Милошем Симоновићем, како би се
договорили о смањењу кирије за половину и услова за исплату дугова. Тражимо и
могућност откупа ових станова – каже Чеко.
Он указује на изузетно тешко материјално стање већине породица у том насељу и
издваја пример петочлане породице Карапанџић, која нема никаквих примања. Такође,

наводи и случај Славице и Зорана Лолића, који имају сина оболелог од дистрофије и
све што повремено зараде троше за његово лечење. У сваком од тих станова крију се
тужне избегличке приче и судбине. Миомир Пешић, директор Градске стамбене
агенције, истиче да нема услова да се кирије преполове, јер би се тиме кршио
међународни уговор потписан пре усељења, док би о отплати дугова на рате могло да
се разговара. Каже и да се из истих разлога ови станови не могу откупљивати, а да је то
корисницима станова било јасно пре усељења, и напомиње да ова агенција „Нишстану“
надокнађује трошкове одржавања стамбеног блока у Паси Пољани.
Антрфиле : Већина избеглих без посла и плата
Станари зграде у Паси Пољани кажу да ће на све начине, па и својим телима,
бранити станове у које су се уселили после многих мука и невоља. Они тврде да је
њихов социјални статус изузетно тежак, а да већина њих не може да се запосли, да
раде надничарске и друге послове на црно, од којих не могу да прехране своје
породице и истовремено измирују рачуне за кирију, струју, грејање... Станари
траже да им се кирије за смештај преполове и омогући отплата дугова на рате

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум : 3.2.2011, Страна : 16
ПОЖАРЕВАЦ – Канцеларија за мигранте упутила је позив избеглим и интерно
расељеним лицима да 10. фебруара присуствују презентацији пројекта економског
осамостаљивања кроз помоћ у унапређењу пољопривредне производње.
Овај пројекат представиће представници УНХЦР-а и реализатор пројекта, хуманитарна
организација „Визија“. Презентација ће се одржати у сали 11 Градске управе у
Пожаревцу, са почетком у 12 сати.
ЦИЉ АЗИЛАНАТА
Вечерње Новости, Датум : 3.2.2011, Страна : 4
ШВЕДСКА
АЗИЛ у државама западне Европе током првих девет месеци прошле године затражило
је 4.425 грађана Србије, што је десет пута више него у истом периоду 2009. године саопштила је јуче организација ”Група 484”.
Према подацима МУП, азил у западноевропским државама, најчешће у Шведској,
Норвешкој, Белгији и Немачкој, тражили су углавном грађани Београда и Панчева, али
и велики број становника Врања, Лесковца и других градова у јужној Србији.”Група
484” је напоменула да МУП, у сарадњи са колегама из западноевропских земаља,
добија податке о захтевима за азил. Шведска је током 2010. године упутила 680 захтева
за реадмисију, Норвешка 175, Белгија 46, а највише захтева стигло је из Немачке - око
900.
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НОВЕ КУЋЕ ПОСЛЕ ДЕЦЕНИЈЕ ЧЕКАЊА
Данас, Датум : 1.2.2011, Страна : 19
Општина Пирот не одустаје од решавања проблема избеглих и расељених лица
Пирот - Четири породице расељених лица из Пирота недавно су добиле куће у
селима Бериловац, Суково, Пољска Ржана и Велико Село крај Пирота,
захваљујући сарадњи Комесаријата за избеглице и Скупштине општине. Вредност
пројекта је 2,8 милиона динара. Највећи део средстава је обезбедио Комесаријат,
док је СО Пирот учествовала са 200.000 динара.
Последњих десетак година из помоћ Комесаријата и донатора општина Пирот је
решавала стамбене проблеме многих избеглих и расељених лица који живе на подручју
општине. Колективни центар „Четврти километар’“ крај Пирота, кроз који је прошло
1.200 таквих лица, затворен је пре шест година. Статус избеглица у општини има још
20 особа и још је 260 расељених са Космета, док је у старачким домовима смештено је
13 лица.
У Пољској Ржани кров над главом добила је и четворочлана породица Ратковић из
Личког Осика у Хрватској.
- Скоро десет година живели смо у Колективном центру надомак Пирота. Ова помоћ
нам пуно значи. Остајемо овде и не мислимо да се враћамо у Хрватску, каже Петар
Ратковић, нови житељ Пољске Ржане. У истом селу живи и Живка Видачић из Зенице,
са сином и ћерком који студирају.
- Најважније је да имамо свој кров над главом, али и нови завичај, нове комшије и
пријатеље. Остајемо овде и задовољни смо, каже Живка.Зоран Гогић, повереник за
избеглице општине Пирот, каже да је пилот пројектом Комесаријата за избеглице,
УНХЦР-а, Швајцарске агенције за развој (СДЦ) и општине Пирот изграђено 10 станова
за избеглице и збринуто око 50 лица у насељу Радин До и у селу Пољска Ржана.
- У овом селу које је од Пирота удаљена два километра изграђене су три куће са по два
стана за шест породица, а у Радин Долу две куће са по два стана. Уз куће су и
окућнице. СДЦ је финансирала и набавку грађевинског материјала за градњу кућа
избеглим и прогнаним лицима која су имала своје плацеве и тако је још пет породица
решило свој проблем. Италијанска организација за солидарност (ИНТЕРСОС) је у
сарадњи са Комесаријатом 2006. године купила 11 сеоских кућа са окућницом за
избегла и прогнана лица. Америчка хуманитарна организација (ИРЦ) је набавком
материјала помагала адаптацију кућа локалном становништву, које је онда имало
обавезу да у њима бесплатно прими двадесетак породица у периоду две године, каже
Гогић.
Антрфиле : Акциони план
Акционим планом збрињавања избеглих лица до 2013. године, је и даље предвиђен
откуп сеоских домаћинстава, решавање стамбених проблема расељених који живе у
граду и набавку опреме и материјала за почетак породичног бизниса. Због свега чекамо
нови конкурс Комесаријата, истиче Зоран Гогић, повереник за избеглице општине
Пирот.
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ШЕСТ ДАНА БЕЗ СТРУЈЕ У КОНТЕЈНЕРСКОМ НАСЕЉУ
Пресс, Датум : 3.2.2011, Страна : 15
ГРАЧАНИЦА - Двадесетак интерно расељених и социјално угрожених породица
које живе у контејнерском насељу у Грачаници већ шест дана немају струју, јавио
је јуче Радио КиМ из Чаглавице. Олга Суботић из Обилића, која у контејнерском
насељу живи од мартовских немира 2004. године, рекла је Радију КиМ да су јој
радници КЕК-а без икаквог образложења искључили струју пре шест дана.
Портпарол КЕК-а Виктор Бужољај рекао је у изјави Радију КИМ да у
контејнерима нема струје због прекомерне потрошње и да ће бити укључена након
што станари измире дуг према КЕК-у.
МОНИТОРИНГ НАД ЗАПАДНИМ БАЛКАНОМ
Дневник, Датум : 3.2.2011, Страна : 2
У БРИСЕЛУ ДОГОВОРЕНО ПАРТНЕРСТВО ЕУ И ИГМАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Копредседници Игманске иницјативе из Србије Босне Херецговине, Александар
Попов и Вехид Шехић разговарали су јуче у Бриселу са директором директората
ЕУ за Западни Балкан Пјером Мирелом и његовим сарадницима о модалитетима
подршке Уније пројектима ове регионалне мреже невладиних организација.
Александар Попов, који је и директор Центра за регионализам изразио је задовољство
подршком из Брисела, односно договором о остваривања партнерства ЕУ и Игманске
иницијативе.
- Разговарали смо о томе која су то још отворена питања између четири земље овог
региона, а која би могла бити препрека у процесу евроинтеграција западног Балкана.
Посебно се разговарало о границама, избеглицама, процесуирању ратних злочина
и сукцесији - казао је Попов за "Дневник". Додао је да су европске дипломате том
приликом истакле да већ постоји низ билатералних и мултилатералних споразума
између Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, као и конкретне
иницијативе из Брисела за решавање тих проблема, али да је кључни проблем у
реализацији тих договора.
- Наиме, много тога што је договорено и потписано, годинама се не решава и зато ЕУ
подржава наш предлог да Игманска иницијатива као угледна мрежа невладиних
органиазција из ових земаља оствари неку врсту мониторинга над тим како државе у
овом региону реализују оно на шта су се обавезале - рекао је Попов.
Према његовим речима, Игманска иницијативе би извештај о тим процесима могла
изнети већ на сесији која ће бити одржана у октобру ове године у Београду, а на којој
би требало да учествују и председници Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне
Горе, те комесар за проширење ЕУ Штефан Филе. Тиме би се, наводи он, појачао
притисак на владе четири земље, како би се ефикасније решавала сва отворена питања,
која би иначе могла да успоре процес евроинтеграција.
- Нама је веома значајно да делујемо у некој врсти партнерства са ЕУ, јер то даје на
тежини и нашим иницијативама и активностима - истакао је. Навео је и да ће један од
првих пројеката Игманске инцијативе бити проблематика нерешених граничних питања
земаља у региону. - То је проблем који постоји, али се уопште не решава, иако постоји
међудржавна комисија Србије и Хрватске за питање границе на Дунаву. А реч је о
питању које ће једног даан пред јавснот искочити као проблем, као што је био случај са
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спором између Словеније и Хрватске. Зато се мора изаћи у сусрет том проблему, да се
види где је дошло до застоја, а, уз ту анализу, свакако ћемо понудиту и предлог мера
према нашим владама, како би на њих извршили притисак да ту тему више не
игноришу - казао је Попов.
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PRESS CLIPPING
Петак 04.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СРБИ МОГУ ДА ОТКУПЕ „КРОВ НАД ГЛАВОМ"
Политика, Датум : 4.2.2011, Страна : А4
Загреб - Хрватска влада јуче је усвојила уредбу по којој ће Срби у Хрватској моћи
да купе станове или куће у којима живе, рекао је потпредседник владе у Загребу
Слободан Узелац.Узелац је додао да „та уредба не важи за избеглице и повратнике".
„Уредба о праву на куповини стана или кућа односи се на људе који су бивши
носиоци станарског права, а који све време, пре, у току рата и сада живе у
источној Славонији, Барањи и западном Срему."
Он је рекао да ово питање не треба мешати са решавањем питања повратка
имовине избеглим Србима. „То је сасвим друга тема, о њој се разговарало и још ће
се разговарати.", рекао је Узелац.

ПЕТИЦИЈА ЗА ПРАВА СРБА
Преглед, Датум : 4.2.2011, Страна : 5
Председник избегличких удружења у Србији Миодраг Линта саопштио је јуче да
је продужено потписивање петиције којом се захтева враћање станарских,
имовинских и других стечених права избеглих Срба, као и потомака Срба из
Хрватске.
Потписивање петиције почело је 15. децембра и требало је да траје до 31. јануара, али је
одлучено да се акција настави до 31. марта због повећаног интересовања, изјавио је
Линта Тањугу, изразивши очекивања да ће бити прикупљено око 100.000 потписа. Он
је објаснио да је ова одлука донета јер избегли Срби, који живе у тешким условима и
немају приступ Интернету, као и они до којих нису могли да стигну активисти
удружења, нису били у стању да потпишу петицију.
Линта је навео да формулари с већ прикупљеним потписима треба да буду
предати или послати до 10. фебруара у седиште Коалиције удружења избеглица,
Краљице Марије 47/ИИ, код Вуковог споменика. „Копије ових потписа и петиције
са 12 захтева биће одмах послати руководствима Србије и Хрватске, челницима и
институцијама ЕУ, УН и владама САД, Русије, Кине и водећих западноевропских
земаља“, казао је Линта, а почетком априла и потписи прикупљени у продужетку
акције.

ПЕТИЦИЈОМ ТРАЖЕ СТАНОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 4.2.2011, Страна : 5
ПРОДУЖЕН РОК ПОТПИСИВАЊА ЛИСТЕ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ У
ХРВАТСКОЈ
РОК за потписивање петиције, којом се захтева враћање станарских и имовинских
права избеглих из Хрватске, продужен је до краја марта. Петицијом, у организацији
Коалиције избегличких удружења, тражи се од ЕУ да ”натера” Хрватску да испуни
сваправа Срба, пре почетка процеса придруживања.
Миодраг Линта, председник Коалиције, очекује да ће до истека рока потписе дати
100.000 прогнаних из Хрватске, потомака људи који су тамо живели, или радили и тамо
потражују имовину, или станарска права.
- Тражимо повратак имовине, обнову порушених кућа, или правичну новчану
надокнаду, повратак станарских права и једнака права за откуп станова из програма
”стамбеног збрињавања” - објашњење је Миодрага Линте, председник Коалиције.
Заинтересовани грађани формуларе за пријаву могу да пронађу на интернет
адреси www.koalicija.org.rs, а да их пошаљу или донесу лично на адресу
”Коалиција удружења избеглица”, Краљице Марије 47, 11000 Београд.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 07.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЦАМА ШАНСА ЗА МАЛИ БИЗНИС
Дневник, Страна : 15, Датум : 6.2.2011
Избеглице и интерно расељени са Косова и Метохије, настањени у Сремским
Карловцима, од сутра могу да поднесу захтев за доделу помоћи намењену њиховом
економском јачању и осамостаљивању, сазнајемо од повереника за избеглице у
карловачкој општини Наде Остојић - Агбабе.
Право да конкуришу имају избеглице и расељени, који се баве или намеравају да
започну приватни посао у области пољопривреде, или неке друге привредне гране.
Захтеве са документацијом треба да предају до 28. фебруара у пријемној
канцеларији Магистрата, на Тргу Бранка Радичевића 1.
На располагању је 750.000 динара, које је Комесаријат за избеглице доделио
карловачкој општини. Избор породица и вредност појединачне помоћи утврдиће
Комисија за избор корисника, а максимални износ не може прећи 150.000 динара.
Процедура расподеле и утрошка пара треба да буде готова до 30.јуна.У претходној
подели, шест избегличких и породица расељених са Косова и Метохије добило је новац
за бизнис - за бављење пчеларством, обућарским и кројачким занатом и за
посластичарску делатност.
ТЕШКО ДО СВОГ КРОВА
Вечерње Новости, Датум : 7.2.2011, Страна : 4
КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ И ДАЉЕ ЈЕДИНО УТОЧИШТЕ ЗА 4.300 ИЗБЕГЛИХ
И даље раде 54 званична и 40 неформалних центара
И после 20 година од почетка ратова у Хрватској и БиХ, бројних донација и
стратегија за решавање избегличких проблема, 4.300 прогнаних и интерно
расељених и даље живи у 54 колективна центра широм Србије.
Раније су се могле чути незваничне најаве да је 2010. година када ће и на последњи
колективни центар да буде стављен катанац. Из Комесаријата за избеглице, међутим,
кажу да никада нису лицитирали датуме и да центре затварају постепено, према
средствима којима располажу. Следећи на листи за затварање су они у Сврљигу и
Младеновцу.
У Комесаријату кажу да је сада немогуће одредити дан када ће станари и
последњег колективног центра да се иселе и започну нови, хуманији живот.
- То сигурно није следећа година, иако у затварање центара и проналажење решења за
њихове станаре улажемо највећи део средстава којима располажемо - каже за
„Новости“ Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице. - Последњих година
просек нам је затварање десетак центара годишње. А да би центар био затворен,
свим тим људима морамо да обезбедимо други кров над главом. Неки се одлуче за
градњу куће, па добију грађевински материјал и финансијску помоћ.

Старе и немоћне смештамо у центре за становање под заштићеним условима или
старачке домове. Остали добију станове или им купимо сеоска домаћинства која
сами одаберу.
Пре 15 година, У Србији је постојало више од 700 колективних центара. Били су једини
дом за више од 60.000 људи. Првих година, кажу у Комесаријату, исељавање је ишло
лакше, прво су одлазили сналажљивији и млађи. Сада су остали само они који немају
шансу да се снађу сами. Највише је старих и Комесаријат мора да их збрине.
- Првих година затварање колективних центара ишло је брже и са мање средстава.
Само 2003. године катанац је стављен на сто оваквих установа - објашњава Гергинов. Данас се колективни центри гасе тако што се договарамо са УНХЦР и на овај
посао трошимо све паре које имамо за збрињавање избеглица.
Најзначајнији донатор је, наглашава наш саговорник, Делегација ЕУ, следе
УНХЦР, држава Србија и, у мањој мери, невладин сектор.
Од 2008. до данас око 5.500 породица избеглих и интерно расељених добило је кров
над главом, грађевински материјал или им је од Комесаријата стигла помоћ да
економски ојачају. Некада су то машине или домаће животиње за сеоска газдинства,
многи су добили обуке и преквалификације, а набављани су им и алати за започињање
сопственог малог бизниса.
Антрфиле : НЕЛЕГАЛНИ
ШИРОМ Србије постоји 40 неформалних колективних центара. У њима живи око
2.000 људи. Ови центри нису званично у надлежности Комесаријата, али њиховим
станарима ова институција пружа основну помоћ.
ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ
Блиц – Србија, Датум : 7.2.2011, Страна : 3
ПРОКУПЉЕ
Повереништво за избегла и расељена лица општине Прокупље поделило је 150
пакета са намирницама најугроженијим породицама избеглих и расељених у овој
општини. У претходна два месеца, ово је други пут да се дели оваква врста
помоћи.
„Уз помоћ Комесаријата за избеглице успели смо да обезбедимо ову врсту помоћи
за најугроженије. Очекујемо да и у наредном периоду помажемо најугроженије, а
следећи круг поделе може бити до краја овог месеца”, рекла је Миљана Петровић,
референт у Повереништву за рад са хуманитарним организацијама. Она додаје да на
територији прокупачке општине има 4.729 избеглих и расељених лица.
НИЧИЈИ ЉУДИ ИЗ КОНТЕЈНЕРА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 7.2.2011, Страна : 30
СТРАДАЛНИЦИ У МАРТОВСКОМ ПОГРОМУ 2004. ВЕЋ ШЕСТУ ЗИМУ
СМРЗАВАЈУ СЕ У НЕУСЛОВНОМ НАСЕЉУ
Матица заборавила на дата обећања
ГРАЧАНИЦА - Иако кажу да нада последња умире, нас је, нажалост, одавно напустила
- прва је реченица коју изговарају готово сви станари контејнерског насеља смештеног

2

надомак Црвеног крста у Грачаници. Јер, четрдесетак металних домова, поређаних у
низу, већ шесту годину су уточиште расељеним и социјално угроженим
породицама које се - и поред бројних обећања да ће добити условнији смештај више и не надају бољитку. Последњи трачак наде изгубили су, кажу, у последњих
недељу дана: када су остали без струје, а пре два дана и без воде...
- Ово је тужно да не може бити тужније. Колико је тешко нама старијима, још је теже
деци, поготову што овде има и болесних малишана - револтиран је Бојан Ничић (42),
који са супругом Наташом брине о троје деце, међу којима је и тринаестогодишња
Драгана, оболела од церебралне парализе.
Због
неусловног
смештаја,
огорчена
је
и
Данијела
Недељковић,
деветнаестогодишњакиња која са породицом - родитељима и браћом Петром (16) и
Немањом (17) - живи у једном од контејнера, после мартовског погрома 2004. године,
добијеном на поклон од Владе Русије. Требало је, подсећа она, да то буде само
привремено решење, јер је из матице стигла најава да ће бити изграђене куће и станови
за невољнике. Обећања су, потом, безброј пута понављана, али никада испуњена.
- Надали смо се да ће се више бринути о нама. Поготово што смо 2004. преживели
прави пакао и једва извукли живе главе из Приштине, у којој нам остаде стан - каже
Зоран Миленковић (52), ојађен што више ни једно једино заједничко купатило не могу
да користе.
Јер, после нестанка струје, пукла је цев за воду, па више нема ни туширања у леденом
контејнеру.
- Осим хладноће, тешко подносимо и ову тескобу, јер сви спавамо на једном кревету,
широком око метар и по - жали се Тања Ђурић (15), која живи са родитељима и два
брата избегла из Вучитрна.
Антрфиле : ПРОБЛЕМ од 45 милиона
ПРОЈЕКАТ изградње 40 кућа у насељу Бадовац, намењених за стотинак
расељених породица из два контејнерска насеља у Грачаници, започет је у
фебруару 2008, када је постављен и камен темељац за зграду од 20 станова у
Падалишту.
Нажалост, проблем је недостатак средстава за комуналне прикључке и завршне
радове, за шта је потребно још око 45 милиона динара.
НАЈНОВИЈА ВЕСТ
ПРЕТХОДНИХ недељу дана струја нам је била искључена због, како су саопштили у
Косовској електроенергетској корпорацији, прекомерене потрошње. Али, више нисам
могао да гледам како ми се чељад смрзава у мраку, па сам се обратио људима из Кфора
који су, како сам сазнао, надлежнима у Приштини наложили да нам укључе струју наводи Бојан Ничић, не знајући како ће решити проблем искључене воде, односно
попуцалих цеви.
ХРВАТСКА ПРЕДАНИ ПАРТНЕР САД
Данас, Датум : 5.2.2011, Страна : 8
Хилари Клинтон разговарала са Горданом Јандроковићем
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Загреб - Америчка државна секретарка Хилари Клинтон изјавила је у Вашингтону,
после разговора с хрватским министром спољних послова Горданом Јандроковићем, да
САД подржавају Хрватску на њеном путу према европским интеграцијама.
Како преносе хрватски медији, америчка државна секретарка изразила је наду да
ће Хрватска у идућим месецима испунити све захтеве и да ће хрватски народ
заузети место у Европи које му припада. Клинтонова је оценила да је Хрватска
показала преданост у партнерству са САД, а Хрватску је, како наводи Хрватска
радио-телевизија, назвала лидером у региону. Посебно је то нагласила у контексту
помирења у региону, похваливши притом разговоре са Србијом ради олакшавања
повратка избеглица и решавања међусобних отворених питања.
Она је истакла и да Хрватска подржава суседну БиХ на путу реформи и европских
интеграција. Хрватски шеф дипломатије Гордан Јандроковић оценио је на
конференцији за новинаре да односи САД и Хрватске никад нису били бољи.
- Током последње две деценије, наши односи су се развили до нивоа узајамног
поштовања, разумевања и партнерства - истакао је Јандроковић. Као доказ све
снажнијих односа између две државе, он је навео заједничке напоре у Авганистану и
Југоисточној Европи, где, како је рекао, САД и Хрватска деле чврсту преданост миру,
стабилности и сигурности, саопштило је хрватско Министарство спољних послова.
ЂАКОВИЦА ЗАБРАЊЕН ГРАД ЗА СРБЕ
Правда, Датум : 7.2.2011, Страна : 4
ПОВРАТНИЦИ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ИЗЛОЖЕНИ СВЕ ВЕЋЕМ ТЕРОРУ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – У повратничком селу Опрашке у општини Исток, од 1.
до 15. јануара, спаљена је кућа Мила Вулетића, две куће су опљачкане, а Бранислав
Миловановић (49) из Опрашке брутално је претучен испред свог дома. Миловановић је
пошао да преноћи у суседни Кош. Нападачи су обилазили око његове куће, а он у
почетку није могао да схвати о чему се ради. Јавио им се и они су му одговорили, а када
је наставио својим путем, они су га с леђа ударили српом и секиром, тако да је пао у
несвест. Овим је настављена црна серија напада на Србе повратнике.
– Ти стални инциденти имају за циљ да ослабе вољу Срба за повратак, то је једини
мотив за нападе који видим. Често иза тога стоје сасвим прагматични разлози, јер
проблем се догађа са онима који желе да се врате или су се већ вратили, а чија су земљу
заузели косовски Албанци. На овај начин они их одвраћају да остану и терају да
продају своју имовину – каже Оливер Ивановић.
Ниједна власт није могла да заштити српски живаљ на територији Косова и Метохије.
Узалудни су били вапаји за помоћ који нису резултирали заштитом и сигурношћу.
Узалуд су косметски Срби писали петиције, организовано кретали у престоницу, узалуд
су епископи рашко-призренски апеловали и документовали страдања српског живља и
српских светиња, јер се ништа није променило – Срби су и даље изложени терору.
До дана данашњег убиства, рушење цркава и манастира, пребијање Срба, пљачка стоке
и летине нису постали предмет озбиљних истрага, и тако се остављао простор
албанским екстремистима, којима је било све дозвољено. Људи који желе да остану или
да се врате и сада, после 12 година, немају слободу кретања.
Срби са Космета још увек не користе јавни превоз, путују УН-овим конвојима или
на сопствени ризик својим возилима. У повратничким селима (у урбаним
срединама још увек није забележен повратак, док ни у једном граду на Космету не
живи више од двадесетак људи), и надаље су изложена провокацијама,
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каменовању, физичким нападима и пуцњави на кампове у којима чекају
изградњу кућа.
– Међународна заједница, КФОР, много њих је било позвано да кажу нешто о
протеривању Срба, али нико ништа није рекао, нити је то осудио. Било је много
физичких напада, паљења и рушења кућа. Ови спорадични напади одржавају стање
лагане тензије, која је довољна да на дуже стазе одврати повратнике – рекао је
Ивановић, и додао да су повратници узнемирени и уплашени.
По речима Ивановића, ситуација је још тежа у Ђаковици. – Срби тамо не смеју ни да
изађу из својих дворишта. Идеја екстремиста је да се ту нико од наших људи не
врати. Тачније, Ђаковица је забрањени град за Србе.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Правда, Датум : 8.2.2011, Страна : 16
Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу Општине Вождовац
позвала је интерно расељене да се до 18. фебруара јаве за доделу помоћи и
обезбеђење основних услова становања.
Право на помоћ имају породице које живе у неадекватном смештају на подручју
Вождовца, а заинтересовани захтеве могу поднети на адресу: Градска општина
Вождовац, Повереник за избеглице, Устаничка 53, директно у Повереништву соба 39.
НИКО НАМ НИЈЕ ПРЕТИО УВОЂЕЊЕМ ВИЗА
Данас, Датум : 8.2.2011, Страна : 1
Божидар Ђелић и Милица Делевић одбацују спекулације да је „бели шенген“ угрожен.
У Немачкој дошло до значајног смањења броја лажних азиланата из Србије, сазнаје
Данас
Београд - Европска комисија и комесар за проширење Штефан Филе нису претили
поновним увођењем визног режима ЕУ за грађане Србије, нити је та могућност
уопште помињана на састанцима у Бриселу прошле седмице, када су тамо боравили
премијер Мирко Цветковић и потпредседник владе Божидар Ђелић - речено је Данасу у
Ђелићевом кабинету, поводом спекулација неких београдских медија да би режим
„белог шенгена“ за Србију и Македонију могао бити укинут због великог броја
такозваних лажних азиланата.
Милица Делевић, директорка Канцеларије за европске интеграције, која је са
Цветковићем и Ђелићем била у седишту Европске комисије пре недељу дана, приликом
предаје одговора на Упитник, потврђује за Данас да на састанцима није било речи о
овој теми.
- На састанцима с председником Европског савета Херманом ван Ромпејом, комесаром
за проширење Штефаном Филеом и комесарком за правосуђе Вивијен Рединг није била
поменута могућности увођењу виза Србији због проблема с азилантима. О томе,
једноставно, није било говора. Али, у исто време, Србија веома озбиљно схвата
проблем прошлогодишњег повећања тражилаца азила у појединим земљама ЕУ, а
Комисија прати како се одвија ситуација после либерализације визног режима. Сви који
мисле да искористе укидање виза за решавање својих економских проблема треба да
схвате да се то не сме злоупотребљавати - упозорава Делевићева.
Владимир Петронијевић, директор невладине организације Група 484, такође каже да
процес визне либерализације није угрожен.

- Реч је о појави која свеукупно може отежати процес европских интеграција земље ако
се број тражилаца азила буде повећавао. Примећена је и тенденција смањивања
броја тражилаца азила у првим месецима ове године. Верујем да ће такав тренд
остати током целе 2011 - наводи Петронијевић за наш лист.
Да ситуација (више) није драматична показују подаци до којих је Данас дошао из
западних дипломатских извора, према којима је у Немачкој у децембру 2010. дошло до
приметног смањења броја захтева за азил у односу на новембар те године. Број лица
која траже азил у тој земљи опао је за око 38 одсто, односно с новембарских 1.159 на
децембарских 711 „лажних азиланата“.
Према ранијим незваничним подацима, током прошле године око 8.000 људи из
Србије тражило је азил у Шведској, Немачкој и Белгији. Највише их је било у
Шведској, и то до октобра, укупно око 6.000, док се у Немачкој нашло 2.000
„азиланата“, а у Белгији између 600 и 700, углавном Албанаца и Рома с југа
Србије.
У Акционом плану Владе Србије, који је писан као списак обавеза које треба да се
испуне до септембра 2011, како би земља добила статус кандидата за чланство у ЕУ,
као недостатак који је уочила ЕК наводи се да је пораст захтева за азил регистрован у
августу и септембру 2010, као и да влада треба да настави да информише грађане о
правима и обавезама који проистичу из безвизног режима.
Антрфиле : Распоред мисија из Брисела
Три мисије стручњака Европске комисије посетиће Београд од друге половине
фебруара до друге половине марта. Оне ће анализирати докле је српска влада стигла
у реформама и испуњавању стандарда у областима које су кључне за позитивно
мишљење ЕК да Србија добије статус кандидата.
21-25. фебруар: Мисија која проверава реформу правосуђа, борбу против организованог
криминала и корупције, као и организацију полиције;
28. фебруар - 4. март: Мисија посвећена раду независних регулаторних тела (Агенција
за борбу против корупције, повереник за информације, омбудсман...);
14-18. март: Мисија у вези с људским правима, мањинама, избеглицама,
контролом граница, миграцијама и азилом.
Друга половина марта: Штефан Филе долази у Београд како би лично утврдио
напредак.
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PRESS CLIPPING
Среда 09.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОМОЋ ГРАДА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Преглед, Датум : 9.2.2011, Страна : 4
Градски секретар за социјалну заштиту Владан Ђукић посетио је јуче Колективни
центар за расељена и интерно расељена лица ПИМ Крњача, у коме тренутно
борави 306 особа, саопштено је из Градске управе.
Посета је имала за циљ усаглашавање списка свих избеглица и интерно расељених лица
у званичним колективним центрима на територији Београда, како би град могао што
ефикасније да им помогне. На територији града, поред тог центра, постоји још шест
званичних и 17 незваничних колективних центара у којима бораве избеглице и
расељени са територије Хрватске, Босне и Херцеговине и Косова и Метохије, наведено
је у саопштењу.
„Преко Градског центра за социјални рад, можемо обезбедити остваривање свих
права која овим људима припадају по закону, међу којима је и право на
социјално становање, по коме могу конкурисати за социјално непрофитне станове
као и сви други грађани“, навео је Ђукић.
Он је додао да је град Београд, у сарадњи с Комесаријатом за избеглице обезбедио
локацију и комплетну инфраструктуру у Орловском насељу на Звездари за
изградњу прве зграде од 20 станова, а на истој локацији обезбеђено је место за још
три такве зграде.
Ђукић је истакао да социјална инклузија не обухвата само стамбено збрињавање
већ и запошљавање, како би те породице биле оспособљене за самосталан живот,
додајући да је у том процесу веома битна сарадња с Комесаријатом за избеглице и
невладиним организацијама које желе да помогну.

PRESS CLIPPING
Петак 11.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

У ГРАДУ ЈОШ 24 ИЗБЕГЛИЧКА НАСЕЉА
Данас, Датум : 10.2.2011, Страна : 17
Београд брине о избеглима и расељенима који живе у колективним центрима
На територији града налази се седам званичних и 17 незваничних колективних
центара у којима бораве избеглице и расељени са територије Хрватске, Босне и
Херцеговине и Косова и Метохије. Владан Ђукић, градски секретар за социјалну
заштиту, посетио је ових дана Колективни центар за расељена и интерно расељена лица
„ПИМ Крњача”, у коме тренутно борави 306 особа. Градски секретар за социјалну
заштиту је истакао да град Београд не прави разлику између званичних и незваничних
колективних центара на својој територији.
Циљ његове посете је био усаглашавање списка свих избеглица и интерно
расељених у званичним колективним центрима на територији Београда, како би
град могао што ефикасније да им помогне.
– Преко Градског центра за социјални рад можемо обезбедити остваривање свих
права која им припадају по закону, што је веома битно, јер је пракса показала да
многи од њих често не знају каква права имају. Међу њима је и право на
социјално становање, по коме могу конкурисати за социјално непрофитне станове као
и сви други грађани, и ми ћемо у свим колективним центрима истаћи јасна обавештења
о начину на који то могу да учине - рекао је Ђукић.
Он је навео да је град Београд је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
обезбедио локацију и комплетну инфраструктуру у Орловском насељу на Звездари
за изградњу прве зграде од 20 станова. На истој локацији обезбеђено је и место за
још три такве зграде. Поред тога, у сарадњи са службом за запошљавање и градским
јавним и комуналним предузећима информисаћемо ове људе о било ком слободном
радном месту на територији Београда.
- У зависности од степена угрожености, наставићемо са упућиваћем хране,
хигијенских средстава и друге помоћи. Како у овим центрима има и деце са
сметњама у развоју, помоћи ћемо и око смештаја у домове како би њихови родитељи
имали времена да раде и тако обезбеде егзистенцију своје породице – обећао је Владан
Ђукић.
ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
Преглед, Датум : 11.2.2011, Страна : 5
Бујановац/Београд
„На подручју Пчињског и Јабланичког округа 15 избегличких и расељеничких
породица добиће до јуна пакете помоћи за решење стамбеног проблема“, изјавио је

јуче помоћник за комуникације у Канцеларији УН на југу Србије Мустафа
Скендери.
„Реч је о пакетима помоћи из Програма УН за одржање мира и инклузивни
локални развој (ПБИЛД)“, објаснио је Скендери у разговору за Танјуг и додао да је
конкурс отворен до средине године. Он је навео да ће бесповратна средства у износу
од 620.000 динара за куповину сеоских домаћинстава моћи да добије пет породица
из избегличких центара.
„Породице које добију бесповратну финансијску помоћ, могу да купе сеоско
домаћинство било где на територији Србије“, објаснио је Скендери и додао да они
поред тога могу добити и додатну помоћ, често у виду апарата за домаћинство у
вредности до 80.000 динара. У истом периоду биће подељено 10 пакета грађевинског
материјала у вредности од 4.000 евра за доградњу или преуређење куће, а ова врста
помоћи је доступна и онима који живе у приватном смештају. Скендери је подсетио да
је извршена подела такозваних „пик-ап“ пакета у износу до 160.000 динара за
напуштање избегличких центара. Половина ове помоћи исплаћивана је у
готовини, половина у „белој техници“, а ову врсту помоћи добило је 40 избеглих и
расељених особа.
ЗАПАЉЕНА СРПСКА КУЋА
Правда, Датум : 11.2.2011, Страна : 4
ИСТОК – У ноћи између 8. и 9. октобра запаљена је кућа Драгољуба Шћепановића
у селу Шаљиновица, у општини Исток. У кући породице Шћепановић, која тренутно
живи у централној Србији, није било никога. Полицију и ватрогасну јединицу су
обавестиле комшије, које су око поноћи приметиле пожар.
У селу Шаљиновица живи двадесетак Срба. Мештани села су уплашени и узнемирени,
а овај пожар доживљавају као још један у низу инцидената у овој општини, у циљу
застрашивања Срба који намеравају да се врате у своје село.
У ДИЈАСПОРИ ЖИВИ ШЕСТ МИЛИОНА СРБА!
Ало!, Датум : 11.2.2011, Страна : 4
Према проценама Министарства за дијаспору, у региону живи 2.120.000 Срба, док
нас расутих по свету има још око четири милиона. Попис становништва у пет
држава региона, заказан за април, показаће и формално-правно колико Срба живи на
западном Балкану, а процењује се да их има више од два милиона, изјавио је јуче
министар за дијаспору Срђан Срећковић. Министар је припадницима српске
националне заједнице поручио да се на попису у Мађарској, Бугарској, Албанији,
Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској изјасне као Срби јер, како
је истакао, нема разлога за страх, с обзиром на то да је реч о демократским и
цивилизованим земљама, чланицама ЕУ или државама које су на путу да то постану.
Срби су када је реч о региону конститутивни народ у Босни и Херцеговини, а
статус националне мањине имају у Мађарској, Румунији, Македонији, Хрватској,
Чешкој и Словачкој. Такав статус „прижељкују“ и Срби у Словенији, док је у
Аустрији покренута иницијатива да се од тамошњих власти затражи статус националне
мањине за више од 300.000 Срба. Срећковић је подсетио да у расејању живи скоро
четири милиона Срба.
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Највише Срба, према његовим речима, има у Немачкој и САД, између 800.000 и
1.000.000, затим у Швајцарској, Аустрији, Канади и Аустралији.
„Нема ниједне економски развијене и јаке земље у којој не постоји организовани облик
наше дијаспоре“, истакао је Срећковић и нагласио да је у бази података о Србима у
расејању, на чијој изради Министарство активно ради, тренутно регистровано 2.400
удружења, клубова, савеза.
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PRESS CLIPPING
Субота 12.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

У БЕОГРАДУ НОВИ ИЗАСЛАНИК ВИСОКОГ КОМЕСАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 12.2.2011, Страна : 11
БЕОГРАД – У Београду од петка борави An Vilem Bajleveld, новоименовани лични
изасланик Високог комесара Уједињених нација за избеглице, који ће разговарати
са највишим државним званичницима и представницима међународне заједнице о
решавању дуготрајне избегличке кризе у региону и о напретку који је остварен у
изради регионалне иницијативе за окончање избегличког проблема.
Бајлевелд је претходно посетио Босну и Херцеговину, Хрватску и Црну Гору, а високи
комесар УН Антонио Гутереш га је задужио да сарађује са владама у региону и
потенцијалним донаторима ради спровођења активности договорених на Београдској
конференцији која је одржана у марту 2010. године.
Србија је земља са највећим бројем избеглица у региону. Статус избеглица тренутно
има око 86.000 људи, најмање 250.000 је у процесу интеграције узело држављанство
Србије, а 230.000 интерно расељених с КиМ нашло је уточиште у осталим деловима
државе.
ВРАЋЕНО 1.700 АЗИЛАНАТА
Блиц, Датум : 12.2.2011, Страна : 11
МУП
У Србију је на основу споразума о реадмисији током 2010. враћено око 1.700
грађана који су у земљама ЕУ тражили азил из економских разлога, показују
подаци Министарства за људска и мањинска права Србије. МУП је утврдио да је
реч о лажним азилантима.
ВИШИ СУД ОДОБРИО ИЗРУЧЕЊЕ ЦРНОЈ ГОРИ
Данас, Датум : 12.2.2011, Страна : 4
Београд - Виши суд у Београду донео је решења којим се одобрава изручење Црној
Гори четворице оптужених за депортацију босанско-херцеговачких избеглица 1992.
године, а у току је поступак по жалбама пред Апелационим судом у Београду.
Црна Гора је од Србије затражила изручење некадашњих функционера МУП-а Црне
Горе Бошка Бојовића, Милисава Марковића, Радоја Радуновића и Милорада Ивановића
због ратног злочина депортације 79 Муслимана и Срба из Црне Горе у Републику
Српску 1992. године. Бета

ДОМ БЕЗ ТЕМЕЉА
Вечерње Новости, Датум : 12.2.2011, Страна : 16
Живот се поиграо са породицом Судимац из подујева. Шесторо деце прво остало без
мајке Милостиве, а недавно и без оца Милорада који се утопио
ДА су пре једанаест година Судимци из подујевског села Перана могли да предвиде
шта ће им се догодити у расељеништву, питање је да ли би и поред многобројних
притисака Албанаца, напустили свој дом. Али забринути за своје шесторо, тада
малолетне деце, једно другом до увета, Милостива и Миодраг, кренули су у потрагу за
уточиштем. Само са најнужнијим пртљагом на тракторској приколици напустили су
родну кућу и имање. Прва станица била им је Куршумлија. Некада међу најбољим
домаћинима, Судимци су у расељеништву оскудевали у свему. Највише у храни, јер о
другом нису могли ни да мисле.
- Са шесторо малолетне деце, од којих је најмлађе тада имало четири године потуцали
су се од немила до недрага без икаквих примања. Минимална помоћ стизала је од
овдашњег Црвеног крста и познаника који су и сами живели у оскудици. Како несрећа
никада не иде сама Милостива, скрхана невољама и свакодневном борбом да прехрани
децу, преминула је 2005. године у 42. години живота, а Миодраг се недавно утопио у
Топлици...
- Када је после женине смрти Миодраг остао сам са децом, имао је све мање снаге да се
бори за бољитак своје деце - причају познаници ове породице који су се упркос
властитој неимаштини довијали да му помогну. Кћерке Драгана и Снежана су се удале.
Можда и из жеље да тако помогу оцу, отишле су својим путем. Једна живи у околини
Ниша, а друга у Крагујевцу. Са Миодрагом су остали само синови.
- Једина срећа у несрећи је што нам је жена која живи у Нишу уступила на коришћење
кућу у Грабовници, па некако живимо од рада у надници. У последње време иду са
мном и синови - без горчине, поносан на своју децу причао је „Новостима“ Миодраг
непосредно пре трагедије.
А ништа није најављивало нови ударац судбине. Са најмлађим, тринаестогодишњим
сином Јованом, Миодраг је отишао на славу код познаника са Космета. Враћајући се
кући, мало припит, пошто га је полиција зауставила, Миодраг је под још
неразјашњеним околностима пао у реку и утопио се.
- Сви ми још не можемо да верујемо шта нас је задесило... - прича
двадесетпетогодишњи Томица Судимац, најстарије дете у породице Судимац. Срећом, сестре су се удале, али одмах после очеве смрти моја браћа, Никола који има
осамнаест година и годину дана старији Андрија морали су да напусте школу и да
крену у бели свет у потрагу за послом... Јован је остао сам. Још је у шоку од очеве
смрти. Радио сам у Београду, али сам морао да се вратим овде. Нисам могао да га
оставим самог. Још је дете.
Томица прича резигнирано. Гласом човека без наде. Јовану је постао и званично
старатељ. Без динара, без посла у старој и неусловној кући треба да брине о најмлађем
брату. Како? Поднели су захтев за очеву пензију, али она ће бити минимална. Шта
после?
Антрфиле : ИСТРАГА
Поред свих недаћа које су нас сналазиле, најтеже сам поднео несрећу у којој нам је
настрадао отац... прича Томица. - Оптерећује ме питање: како је завршио у реци, да ли
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му се могло помоћи, да ли је и у колико за то одговоран полицијац који је био присутан
када отац погинуо?
Према наводима истраге, Мидораг је стао на шипражје изнад обале и пао низ литицу.
Приликом пада, задобио је и ударац у главу, а у реци се утопио.
МНОГО НАСЛЕЂЕНИХ И МНОГО РЕШЕНИХ ПРОБЛЕМА
НИН, Датум : 10.2.2011, Страна : 82
ИНТЕРВЈУ: ПРОФЕСОР ДР ИГОР НОВАКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, НИШ
Градска општина Палилула - Ниш по много чему је специфична у Србији, а пре
свега по великом броју житеља у тешком социјалном стању. Званично општина
има 80.000 становника, али се рачуна да има бар још 20.000 који нису пријављени,
а припадају претежно избеглим и расељеним лицима и ромској популацији. Зато је
у претходном двогодишњем периоду општинска управа радила пре свега на томе да
дефинише и почне да реализује циљеве који су засновани на реалним потребама
локалног становништва, превасходно на социјалним потребама, а који су истовремено
део развојних планова и циљева града Ниша.
Анализирајући ситуацију у градској општини Палилула, приликом конституисања
садашње власти уочени су многи проблема од којих су највише били изражени они
везани за људске ресурсе, финансије и извршавање надлежности које је град поверио
општини, каже у осврту на тај период председник градске општине Палилула професор
др Игор Новаковић:
- Веома битно за напредак јесу стратешки планови за градску општину, којих није било
у самом почетку обављања наше дужности. Мислим да није потребно, после завршетка
овог мандата, у следећој власти, да неко доноси исхитрена решења, јер смо ми урадили
и једногласно усвојили у Скупштини градске општине Палилула стратешки документ
који се зове Стратешка анализа и стратешки правци развоја Градске општине
Палилула. Тај документ је прво прошао једну системску анализу и после тога донео
нам је стратешке циљеве који су везани за наш будући рад. Из стратешких циљева
произишли су поједини дериватни циљеви и ми из дана у дан радимо на остваривању
тих дериватних циљева, како бисмо коначно дошли до стратешког циља.
А који је ваш стратешки циљ везано за општину Палилула?
Наш стратешки и коначни циљ коме тежимо је - Градска општина Палилула као
модерна европска јединица локалне самоуправе. Дериватни циљеви се односе на све
сфередруштвеног живота, на привреду, друштво, социјални статус, инфраструктуру,
комуналну делатност и још много тога. Тренутно имамо акциони план по којем ћемо
спроводити зацртане циљеве и уопште, из године у годину радимо акционе планове у
којима се налазе јасне смернице за даљи рад. Наравно, све оно што не будемо
остварили у овом, радиће се у следећем мандату по стратегији која је успостављена још
2008. године, када су и опозиција и позиција једногласно донеле одлуку, по којој то
представља стратешке правце развоја градске општине Палилула.
На основу којих сте показатеља дефинисали стратешке и дериватне циљеве?
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Радећи такозвану свотанализу, врсту системске анализе, установили смо шта су наше
предности и шта су слабости рада управе Општине Палилула, уочили смо и екстерне
факторе везане за отворене могућности, као и претње које нам долазе из окружења.
Реално гледајући, Градска општина Палилула спада у 10 најсиромашнијих
општина у Србији. Један од наших приоритетних циљева је да решимо социјалну
проблематику на територији наше општине. Скоро комплетна ромска популација
у граду Нишу је у нашој општини, али и велики број избеглица и привремено
расељених лица са територије Косова и Метохије. Процењујемо да је број
становника на територији наше општине око 100.000, премда их званично има 80.000.
Наравно, са толиким бројем нерегистрованих лица и чињеницом да су просечна
примања на територији општине у 2008. години била око 1.670 динара месечно по
становнику, схватили смо да нам је од пресудног значаја и главни циљ - решавање
социјалне проблематике. Она се код нас није решавала ад хок, зато смо направили
стратешку анализу и конкурисали смо код разних фондова, тако да из године у годину
добијамо средства на конкурсима и од међународних фондова и од надлежних
министарстава. Као општина, самостално конкуришемо за добијање средстава и
градска општина Палилула је добила у последње две године највише средстава за
финализацију пројеката.
Који је пројекаттренутно најактуелнији?
Тренутно се у нашој општини реализује пројекат под називом: „Јачање општинских
капацитета за унапређење квалитета живота социјално рањивих група". Тај пројекат је
наставак неколико претходних пројекта из програма Еxцханге 3, под заједничким
називом - Нега старих и инвалидних лица, као и сличних пројеката.
За тај пројекат смо од Европске комисије добили средства у износу од 113.000 евра.
Добијеним средствима радимо на збрињавању социјално најугроженијих категорија,
пре свега мислим на кориснике Центра за социјални рад „Свети Сава" у Нишу, што
представља око 40,6 посто укупног броја корисника који се налазе на територији Града
Ниша. У оквиру овог пројекта имамо три начина како помажемо људима на терену:
први је - имамо стационарни центар у самом центру за социјални рад, где раде један
лекар, социолог, психолог и дипломирани правник који пружају услуге из својих
области. Лекар врши опште прегледе, социолог им помаже у изналажењу начина како
да дођу до новчане, материјалне помоћи, психолог је увек ту да им кроз разговор
помогне у превазилажењу свакодневних тешкоћа са којима се срећу, а дипломирани
правник, са правосудним испитом, у ствари је адвокат који им пружа бесплатне услуге.
Овај пројекат је почео да се остварује пре два месеца. Други облик помоћи је то што
имамо једну мобилну екипу на терену у којој су лекар, социолог, правник и психолог,
која обилази месне канцеларије. На тај начин људима је значајно приближено
коришћење ових врста услуга. Трећа екипа иде по кућама у којима се подразумева да су
инвалидна или стара лица. На нашој територији имамо 5.706 људи старости око 80
година, што аутоматски значи да су то људи којима је потребан одлазак на кућни праг.
Наша брига о социјално најугроженијима проширена је тако да су у тимовима
геронтодомаћице, хаусмајстори, фризери итд. Све њихове услуге су бесплатне, што
значи да се трудимо да стара и инвалидна лица буду хигијенски збринута, да буду
ошишани, да им неко санира кварове струје, воде, канализације. Треба видети како то
изгледа на терену - свако би се изненадио видевши каква је ситуација, а она је више
него страшна.
Колико локална самоуправа може да учини на подстицању развоја привреде?
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Усвојили смо на седници Скупштине градске општине Палилула докуменат„Стратегија
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва", што је други веома битан
стратешки докуменат. Он је између осталог садржао активирање радне зоне Доње
Међурово. Заједно с Министарством економије и СИЕПА-ом ми смо успели да
комплетну радну зону попунимо, а то за нашу општину значи да смо створили услове
да се за 30 посто смањи незапосленост у овој години.
Антрфиле : КО ЈЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Председник Градске општине Палилула професор др Игор Новаковић је
електроинжењер, функцију председника општине обавља волонтерски. Професор је
Универзитета у Косовској Митровици. Не живи од политике и његова мотивација да
дође на чело општине била је да са коалиционим партнерима - члан је Социјалистичке
партије Србије - учини максимум како би Градска општина Палилула постала модерна
европска јединица локалне самоуправе. Каже да му то што је волонтер, а образован
човек, даје снагу и право да каже све што мисли, и да отворено скрене пажњу на
негативне појаве, у циљу њиховог превазилажења.
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КФОР: СРБИ, ВРАТИТЕ СЕ
Пресс, Датум : 13.2.2011, Страна : 6
ПРИЗРЕН - Командант КФОР-а Ерхард Билер поручио је јуче у Призрену свим
Србима који живе у Србији или у другим местима ван Косова да се „заиста могу
вратити на Косово, јер стање сигурности омогућава њихов повратак“.
- Знам да одговорни људи припремају све за повратак расељених Срба и не видим
никакве проблеме по том питању. Да има проблема, број војника КФОР-а не би
био смањен - рекао је Билер пошто је присуствовао литургији у храму Свети Ђорђе у
Призрену. Немачки командант је истакао да је стање безбедности на Косову
побољшано, што потврђује смањује број мировних снага КФОР-а. Он је своју тврдњу
о побољшаној безбедности поткрепио тиме што, како је рекао, „у центру Призрена
слободно шета више од сто Срба који су дошли на литургију у православни храм
Свети Ђорђе“.
ХРВАТСКА МОРА ПОМОЋИ ДРУГИМА ДА УЂУ У ЕУ
Дневник, Датум : 14.2.2011, Страна : 23
ЗАГРЕБ
Хрватска је пред завршетком преговора за ЕУ и ускоро ће постати чланица, али
то није довољно, изјавио је хрватски председник Иво Јосиповић, истичући да
Хрватска мора и својим суседима помоћи да уђу у ЕУ. Како извештава Нова ТВ,
Јосиповић је то рекао последњег дана посете САД на предавању које је одржао на
Харварду, а на тему уласка Хрватске у ЕУ, 15 година Дејтонског споразума и 20
година од почетка рата. „Регион мора бити свестан да Европа није потпуна без свих
југоисточних европских земаља”, рекао је Јосиповић.
„Морамо изградити поверење у региону, морамо се суочити с прошлошћу, морамо
покушати наћи заједничку историју. Прилично сам сигуран да не могу сви у свим тим
земљама имати исти поглед на прошлост, али морамо имати исте основе и исте
вредности”, рекао је хрватски председник који Хрватску у ЕУ види као мост између
Европе и осталих.
„Већ спроводимо ту политику. Дали смо хрватски превод правне тековине Европске
уније БиХ и Србији и то је симболични први корак”, рекао је Јосиповић и указао на
важност безбедности и економске сарадње у региону.
„Регионално тржиште је оно на коме ми можемо показати своју способност”, рекао је и
нагласио нужност сарадње у борби против организованог криминала.
„Али постоје и други проблеми који се још увек требају решити. Ту је и психолошка
баријера - били смо непријатељи, а сад морамо постати пријатељи.

Ту је проблем несталих, проблем избеглица, ратних злочина и ратних злочинаца.
Морамо признати да нису само други чинили ратне злочине, има ратних
злочинаца и међу нама, и морамо имати исте критеријуме за процесуирање
ратних злочинаца”, рекао је хрватски председник.
ПОЗИВ ЗА ПОВРАТАК У ПРИЗРЕН
Блиц – Србија, Датум : 14.2.2011, Страна : 2
ПРИЗРЕН - Безбедност грађана на Косову је таква да су створени услови за повратак
свих Срба који то желе, изјавио је у Призрену командант Кфора Ерхард Билер. Уз
оцену да је безбедност на врло високом нивоу и да је због тога број војника у саставу
мировне мисије смањен, он је у повратку свештеника у древни град видео мотив више
за повратак свих расељених Срба.
- Одговорни људи припремају све за повратак расељених Срба и не видим никакве
проблеме у вези с тим питањем. Да има проблема, број војника Кфора не би био
смањен - изјавио је испред Саборног храма у Призрену Билер наводећи да је центром
Призрена после јутарње литургије слободно шетало више од сто Срба.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 4
ШАБАЦ - Град Шабац потписао је уговор са Међународном организацијом за
миграције и Комесаријатом за избеглице, о изградњи зграде са 12 станова за
такозвано
становање у заштићеним условима.
Простор ће бити распоређен тако да 80 одсто мора да буде на располагању
избеглицама, а остатак сиромашнима.
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 16.2.2011, Страна : 20
Општина Нови Београд
Из општине Нови Београд подсећају све избеглице из Хрватске, које су имале
станарска права, а која су им након избијања ратних сукоба због напуштања
стана одузета, да могу извршити допуну - ажурирање података свог предмета, као
и пријаву и евидентирање свог станарског права.
Формулари се попуњавају у Повереништву за избеглице општине Нови Београд,
канцеларија број 15, од 9 до 14 сати. Регистрација ће трајати до 8. марта.
ДОНАЦИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 24
У СМЕДЕРЕВУ су потписани уговори о донацији у оквиру реализације пројекта
„Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“. Тринаест породица
добило је пакете за економско оснаживање.
До сада је помоћ кроз овај пројекат добило 40 породица. Вредност донације је 60.000
евра, од чега је половину пара обезбедио град, а половину хуманитарна организација
ХЕЛП.
РАДОМ ДО СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ
Данас, Датум : 15.2.2011, Страна : 16
Како запослити становнике некадашњег нехигијенског насеља испод Газеле
Секретаријат за социјалну заштиту града и Национална служба за запошљавање
организовали су јуче едукацију о активном тражењу посла за становнике

некадашњег нехигијенског насеља испод Газеле. Предавању је присуствовало
двадесетак мушкараца из насеља у Барајеву, Раковици и Сурчину, а заинтересовани су
упознати са основним мотивационим факторима и начинима за запошљавање.
Представници Националне службе објаснили су учесницима предавања како да лакше
дођу до посла, напишу радну биографију и активно учествују у тражењу посла. У
оквиру другачијег приступа активног тражења посла посебно су наглашени потреба и
спремност на сарадњу, учење, редован контакт са саветником, редовно конкурисање на
активне пријаве националне службе или пријаве других агенција.
Ана Познановић, помоћница градског секретара за социјалну заштиту, истакла је
да се овај секретаријат активно труди да деци и одраслима из нехигијенских
насеља, као и избеглицама и расељеним лицима обезбеди што боље услове за
укључивање у друштвени живот како би постали равноправни чланови шире
друштвене заједнице.
- Социјална заштита не значи само некоме дати социјалну помоћ, већ га
оспособити да самостално зарађује, тражи посао и не зависи од других или народне
кухиње. Циљ је људи да раде и указивање на све предности које запослени човек има,
како у материјалном тако и у психолошком смислу. Поред зарађеног новца,
запосленост значи и стварање позитивног става о својој улози и сазнању да се ради
нешто корисно за себе, породицу и заједницу - рекла је Ана Познановић.
ТАЈКУНИ СМЕТЊА ЗА ПУТ СРБИЈЕ У ЕУ
Данас, Датум : 16.2.2011, Страна : 4
Марилуиз Бек, чланица Одбора за спољне послове немачког Бундестага, за Данас
Влада у Београду мора да ради на помирењу у региону и неопходно је успоставити
владавину права и слободно тржиште, поручују из Берлина
Берлин, Београд - Политика, привреда и медији у Србији морају се ослободити утицаја
тајкуна, а влада у Београду треба да инсистира на обрачуну с наслеђем Милошевићеве
ере, како би ваша земља могла да настави напредовање у процесу европских
интеграција - каже за Данас Марилуиз Бек, чланица Одбора за спољне послове
немачког Бундестага.
Марилуиз Бек, посланица Бундестага из редова Партије Зелених, иначе стручњак за
Источну Европу и Балкан, истиче да је Немачка увек подржавала пут Србије у ЕУ и да
је доказ за то недавна ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању у
савезном парламенту у Берлину. Подржали смо ратификцију ССП, каже она, јер тај
уговор „омогућава ближу сарадњу ЕУ и власти у Београду у различитим областима,
посебно у економији“.
Бек оцењује да ће трговинске баријере између Србије и ЕУ ускоро нестати, као и да ће
успешно спровођење програма реформи из ССП омогућити драстично побољшање
услова живота у Србији. „ЕУ ће убрзати тај процес уз снажну финансијску подршку.
Оно што је такође важно је унапређење регионалне сарадње кроз ССП, посебно у
области привреде“, сматра саговорница Данаса.
Међутим, како упозорава, ЕУ је својом досадашњом подршком проевропским снагама
у Србији „често игнорисала недостатке и отпор у српским политичким структурама“.
„То више неће бити могуће, јер Србија мора да се припеми за чланство у ЕУ. Дуг је пут
до тога и нимало неће бити лак. Један од кључних проблема је отворен дијалог о
Милошевићевој ери, који је важан за помирење Србије са суседима. Будуће чланице ЕУ
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не могу себи да приуште сукобе с комшијским државама. Изнад свега, у уједињеној
Европи не сме да буде национализма. Такође, политика, привреда и медији се морају
ослободити утицаја тајкуна. Неопходни су владавина права и слободно тржиште како
би већина грађана у Србији живела боље“, закључује Марилуиз Бек.
Владимир Павићевић, предавач на Факултету политичких наука, оцењује за Данас да је
сарадња с Хашким трибуналом „услов убрзања европске интеграције Србије од почетка
тог процеса“. Павићевић указује да изјаве европских званичника о Хагу као предуслову
за наставак процеса ратификације ССП не представљају никакво изненађење, „као што
нема ничег новог ни у настојању управљача Србијом да овај проблем не решавају“.
„Мислим да би представници власти у Београду, уместо што као најважнији посао виде
пребројавање држава чланица ЕУ које су ратификовале ССП, требало да имају у виду
две ствари. Прво, да се сарадња с Хагом не финишира хапшењем Младића и Хаџића,
већ искреним, сталним радом на превладавању ауторитарне прошлости, а да је
изручење ове двојице део тог процеса. Друго, да је неопходно да се приступи целовитој
реформи безбедносног система и нарочито да се уклоне утицаји неформалних,
неинституционализованих делова овог сектора. Оба поља су изразито повезана и
њихово решавање би, не само допринело обезбеђивању услова за наставак европске
интеграције, већ би, што је нарочито важно, европски пут Србије учинили извесним,
што, нажалост, сада није случај“, закључује Павићевић.
Подсетимо, државни секретар у немачком Министарству спољних послова Вернер
Хојер у обраћању посланицима Бундестага поводом ратификације ССП истакао је
да се од Србије очекује да „пре уласка у ЕУ испуни све критеријуме, без
ограничења“. Како је навео, Србија треба да што пре почне дијалог с Косовом и да
води конструктивну политику према БиХ. Хојер је подсетио да се Србија
потписивањем ССП изјаснила за „европске вредности - људско достојанство,
демократију, заштиту мањина, право избеглица на повратак кућама,
неограничену сарадњу са Хашким трибуналом и развој добросуседских односа“.
Немачка је 10. фебруара, као 13. чланица ЕУ, ратификовала Споразум о стабилизацији
и придруживању са Србијом.
РАНО ЈЕ ЗА ПОВРАТАК
Вечерње Новости, Датум : 16.2.2011, Страна : 25
СТУДЕНТИ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ ЗАСАД ОСТАЈУ У НИШУ
НИШ - Могућност похађање наставе у делимично обновљеној богословији у Призрену
обрадовала је расељене Србе. Међутим, за већи повратак на Космет ђака Призренске
богословије са привременим седиштем у Нишу, први пут, после 12 година, у Ректорату
Богословије за "Новости" кажу да је још рано. Засада је извесно школовање ђака у
Нишу, где је седиште историјски значајне богословије од 1999. године.
- Нису сазреле прилике да би ђаци могли да се врате у Призрен - каже протојерејставрофор Милутин Тимотијевић, ректор Призренске богословије. - Ми смо дали
подршку повратницима у актуелној обнови кућа у Призрену. Како инвеститори траже
да они којима се куће обнављају током тог процеса буду на Космету, сагласио сам се да
бораве у нашој богословији. Томе ће она служити, нешто касније и организацији
семинара. Време за повратак ученика, међутим, није још стигло.
Призренска богословија, задужбина Симе Игуманова из 1871, успела је да током дуге
историје постојања преживи Османлије, бугарску окупацију, аустроугарске и немачке
освајаче, опстајала кроз седам држава, као једна од ретких високих хришћанских
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школа. Последњу голготу, 1999., међутим, на месту настанка нису могли да преброде,
па је свештенство заједно са ученицима дошло у Ниш. Погром 2004. године уништио је
само у Призрену 13 богомоља и владичански двор Рашко-призренске епархије. Тек пре
две године завршено је обнављање цркве светог Ђорђа.
Велелепна зграда Призренске богословије у Нишу, на Делијском вису, подигнута је
захваљујући Епархији нишкој, СПЦ, Влади Србије и граду Нишу. Пространи комплекс
има више здања,читаоницу, библиотеку од 12.000 књига, учионице, кабинете, кухињу,
интернат за ђаке.
- Број ђака стално расте. Тренутно их у клупама богословије у Нишу има 128 - каже
нам протојереј-ставрофор Милутин Тимотијевић.
Антрфиле : ПАВЛЕ И ИРИНЕЈ
У БОГОСЛОВИЈИ се поносе због чињенице да је упокојени патријарх Павле био
ректор, учитељ и ментор богословије, а међу предавачима је био и патријарх Иринеј,
који је као нишки епископ широм отворио руке богословима пре 12 година. Зграда
богословије у Нишу предвиђена је и као седиште новог богословског факултета, чији
почетак рада још није известан.
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АНКЕТИРАЊЕ НОСИЛАЦА СТАНАРСКОГ ПРАВА
Курир, Датум : 17.2.2011, Страна : 7
БЕОГРАД - Комесаријат за избеглице Републике Србије позива све бивше носиоце
станарског права из Хрватске да се пријаве Комитету за заштиту и помоћ како би
се спровела анкета „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског
права из Хрватске који бораве у РС“.
Заинтересовани се могу пријавити позивом на бројеве телефона 011/2401-093 и
063/279-534.
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА С КОСОВА
Курир, Датум : 17.2.2011, Страна : 15
ЛОЗНИЦА - Градска управа Лознице расписала је конкурс за доделу помоћи у
грађевинском материјалу расељенима с Косова који имају пребивалиште том
граду, преноси Бета.
За расељене с Косова чије је пребивалиште остварено пре 1. јануара прошле године на
подручју Лознице и који имају држављанство Србије издвојена је новчана помоћ
укупне вредности 800.000 динара. Комесаријат за избеглице Србије обезбедио је
750.000 динара, а остатак локална заједница.
ЗАЈЕДНО ПРОТИВ СИРОМАШТВА
Преглед, Датум : 17.2.2011, Страна : 3
Унапређење односа у региону услов за излазак из кризе
Услов за излазак из кризе свих земаља у региону је пуна нормализација и унапређење
привредних и економских односа, али и политичка стабилност и правна сигурност,
изјавио је јуче министар рада и социјалне политике Расим Љајић.
Отварајући четврту регионалну конференцију „Излазак из економске кризе“, Љајић је
навео да би економска и привредна сарадња, као и укупна робна размена значајно
могла бити повећана уколико се има у виду комплементарност привреда и све
могућности које стоје на располагању земљама у региону.
„Још увек се налазимо у кризи и сасвим је сигурно да ћемо се још дуго година
суочавати с њеним последицама, гледано са социјалног аспекта“, казао је Љајић.
Он је истакао да је криза у најразвијенијим земљама погодила средњи слој, а с
обзиром да се Србија већ 20 година налази у некој врсти кризе и да је овде
сиромашан свако ко није богат, криза је погодила најсиромашније слојеве
становништва. Према Љајићевим речима, криза није имала исте последице у земљама
Југоисточне Европе, али је свима заједничко то што се повећао проценат сиромашних.

Економском кризом су посебно погођене жене, што се најбоље види из разлике у
нивоу запослености жена и мушкараца, казао је Љајић. Он је подсетио да је у
октобру 2010. године у Србији било запослено 54,4 одсто мушкараца и свега 39,9
одсто жена. „У случају посебних друштвених група, проценат незапослених жена
из реда избеглица је 15 одсто већи, из реда интерно расељених лица још 32 одсто
већи, а када су у питању Ромкиње, тај проценат иде до 40 одсто у односу на општу
женску популацију“, казао је министар и додао да је сиромаштво још израженије у
сеоском подручју.
Амбасадор Шведске Кристер Асп је истакао значај родне равноправности не само за
побољшање положаја жена, него и целокупан квалитет живота. Он је указао и на значај
интеграције земаља Западног Балкана у Европску унију, „што би допринело
регулисању ове области“. Асп је нагласио да, иако Устав Србије даје једнака права
женама и мушкарцима, традиција понекад реалност чини другачијом. „Родна
равноправност је људско право које подразумева једнак третман људи, без обзира на
пол, етничко порекло или боју коже“, казао је Асп и додао да она није само у интересу
жена и да у њено спровођење треба да се укључе и мушкарци.
ПОВРАТАК СРБА УСЛОВ ЗА ЧЛАНСТВО ХРВАТСКЕ У ЕУ
Политика, Датум : 17.2.2011, Страна : А5
Брисел – Европски парламентарци очекују од Хрватске да реши питање повратка
избеглих Срба и кажњавање ратних злочина које су хрватске снаге починиле над
Србима од 1991. до 1995. године, уколико жели да постане чланица Европске
уније. Европски парламент изгласао је јуче у Стразбуру резолуцију којом је пружена
подршка чланству Хрватске у ЕУ, под условом да Загреб оконча започете реформе.
У резолуцији ЕП истакнута су очекивања од Загреба у погледу конкретних
резултата у борби против корупције, јачању независности правосуђа, јачању
сарадње са Трибуналом у Хагу и помоћи у повратку избеглих Срба. ЕУ очекује
додатне напоре хрватске владе у процесу повратка Срба и њиховом стицању
сталног боравка, обнови кућа и покретању друштвене интеграције избеглих.
Када је реч о перспективи чланства у ЕУ, према речима Ханеса Свободе, известиоца ЕП
за Хрватску, према идеалном сценарију Хрватска ће постати чланица ЕУ 1. јануара
2013. године. Закључење приступних преговора Хрватске и ЕУ могло би да буде већ у
јуну ове године, што се поклапа са 20. годишњицом проглашења хрватске
независности. Према истом сценарију процес ратификације приступног уговора
Хрватске требало би да буде започет на јесен.
Штефан Филе, европски комесар за проширење, нагласио је у свом обраћању
парламентарцима да Хрватска пре ступања у ЕУ мора да реши нека тешка питања,
укључујући процесуирање ратних злочина. Он је истакао да злочини над Србима које
су од 1991. до 1995. године починиле хрватске снаге не смеју да прођу некажњено и да
Хрватска мора да гарантује права Србима који тамо живе.
„Веома блиско ћемо пратити шта је постигнуто на том плану”, казао је Филе.У
резолуцији, која је усвојена са 548 гласова за, 43 против и уз 52 уздржана, поред
осталог стоји да „преговори са Хрватском могу бити окончани у првој половини 2011.
године под условом да започете реформе буду одлучно спроведене”.
У тексту је наведено и да ЕП „примећује значајна побољшања устава и правосуђа, као и
ближу сарадњу са Трибуналом у Хагу”, али је истакнуто да су „захтеви Трибунала за
важне војне документе и даље без одговора”. Реч је о артиљеријским дневницима из
ратне операције „Олуја”. У делу резолуције посвећеном реформи правосуђа наглашено
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је да је потребно убрзати процесе пред Тужилаштвом за ратне злочине и побољшати
заштиту сведока. То је неопходно за затварање преговарачког поглавља 23 које се тиче
правосуђа.
Парламент ЕУ признао је напоре хрватске владе у борби против корупције који су
довели до кривичног гоњења двојице бивших министара и бившег премијера, али је
закључио да „корупција остаје озбиљан проблем”. ЕП је затражио од Олафа (европско
тело за борбу против корупције и превара) да блиско сарађује са властима у Загребу.
Филе је оценио да је за чланство у ЕУ потребан „кредибилан и одржив резултат” у
борби против корупције.
Преговарачко поглавље о конкуренцији не може бити затворено уколико хрватска
влада не убрза процес реструктурирања и приватизације бродоградилишта, наведено је
у резолуцији.
Према ономе што се данас чуло са говорнице ЕП у Стразбуру, највећи изазов за
чланство Хрватске у ЕУ су управо њени грађани. Посланици су изразили забринутост
због података о расположењу Хрвата према чланству у ЕУ изнетих у најновијем
Евробарометру. Већина грађана се изјаснила да сматра да њихова земља не би имала
користи од чланства у ЕУ.
Посланици су због тога позвали хрватске власти и представнике цивилног друштва да
реагују и мобилишу грађане и да их увере да треба да „осећају европски пројекат као
свој”. Хрватска ће као и све остале државе које су приступиле ЕУ морати да спроведе
референдум пре него што постане део ЕУ, а на њему је потребна подршка више од
половине грађана. Досад су се само грађани Норвешке изјаснили против чланства.
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PRESS CLIPPING
Петак 18.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 18.2.2011, Страна : 4
БЕОГРАД – Представници више од 100 избегличких и других удружења Срба из
Хрватске подржали су пројекат анкетирања, чији је циљ да се установе положај и
потребе бивших носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији.
„Подржавамо напор Комесаријата Владе Србије за избеглице да помогне, пре
свега, онима који су у тешком социјално-економском положају“, изјавио је
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији.

СТАНОВИ ЗА СТАРЕ И СИРОМАШНЕ
Дневник, Датум : 18.2.2011, Страна : 11
ТЕМЕРИН: Тридесет три особе из породица најстаријих, избеглица и самохраних
родитеља са децом, усељено је у четири објекта који су изграђени у Темерину - у
оквиру програма Есвит.
Изградња је почела 2006. године, захваљујући донацији Адре Словачка, Адре
Србија, Владе Србије, Комесеријата за избеглице, Центра за социјални рад и
локалне самоуправе у Темерину. Две зграде налазе се у улици Јожеф Атиле, по једна
у Радничкој и улици Танчић Михаља.
На подручју општине Темерин раније је смештено стотинак лица у оквиру националне
стратегије борбе против сиромаштва.
- Пројекат за изградњу 20 станова, у којима може да се смести 40 до 50 лица,
којима је потребна социјална заштита, вредан је пола милиона Евра – истиче
председник општине Темерин Андраш Густоњ.
ИЗБЕГЛИМА НОВИ КРОВ
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2011, Страна : 5
НИШ - Шест расељених и једна избегличка породица у Нишу добиле су
грађевински материјал, у вредности од по 375.000 динара.
Тај новац издвојен је за завршетак њихових кућа. Уговор с породицама потписао
је градоначелник Милош Симоновић, а Ниш је за овај пројекат од Комесаријата
за избегла и расељена лица добио 2,6 милиона динара.

ПОЧИЊЕ ГРАДЊА СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И СИРОМАШНЕ
Пресс, Датум : 18.2.2011, Страна : 14
ШАБАЦ - До краја месеца у Шапцу почиње изградња станова за избеглице и
социјално угрожене породице. Пројекат финансира Европска унија, а коштаће
202.000 евра. На тендер за избор извођача радова стигло је 13 понуда, а међу њима су
четири шабачке фирме.
Зграда ће бити изграђена у оквиру Регулационог плана „Камичак 2“ и „Камењак
1“, на парцели која се налази између муслиманског и православног гробља. Имаће
472 квадратна метра стамбеног и 93 квадрата отвореног и помоћног простора.
- У 12 делимично опремљених станова, просечне величине 38 квадрата, сместиће
се десет избегличких породица и две породице из социјално угроженог дела
становништва. План је да објекат буде завршен до краја јуна ове године, а избор
станара бираће комисија у чијем саставу су представници града Шапца,
Комесаријата за избеглице, Међународне организације за избеглице, Центра за
социјални рад и УНХЦР-а. Ови станови неће моћи да се откупе ни да се наслеђују рекла је Бранка Давидовић, директорка Центра за социјални рад.Према подацима из
јануара ове године, на територији града Шапца има око 1.700 избеглица и 376 интерно
расељених. У колективном центру у селу Варна код Шапца смештене су 93 особе, које
ће имати приоритет за добијање стана у новом објекту.
ПОЉОПРИВРЕДА ШАНСА ЗА ИЗБЕЛИЦЕ
Данас – Браничева, Датум : 18.2.2011, Страна : 8
Пројекат економског осамостаљивања кроз помоћ у унапређењу постојеће производње
Пожаревац - У Пожаревцу је представљен пројекат економског осамостаљивања
кроз помоћ у унапређењу постојеће пољопривредне производње за избегла и
интерно расељена лица са подручја града. Овим пројектом биће обухваћено око
стотину домаћинстава која се налазе на ободима града и у селима. Предност имају
вишечлане породице и лица која су се већ бавила пољопривредном производњом,
истакла је Љиљана Драјић, шеф Канцеларије за мигранте.
- Помоћ подразумева доделу стоке, пре свега крава за мужу, супрасних крмача, коза и
оваца. Један део средстава опредељен је и за пчеларе и пољопривреднике којима се
помаже допунском механизацијом и постављањем пластеника. Оно што донацијом није
могуће добити, како је објаснила Љиљана Исић, теренски агроном, јесте живина и
подизање вишегодишњих засада, репроматеријал, као што су семе, ђубриво и слично,
као ни грађевински материјал за адаптацију штале.
Осим материјалног дела пројекат пружа и могућност стручне подршке, заправо
обуке. Стручњаци из области пољопривреде, сточарства или пчеларства
организоваће радионице, али и индивидуалну обуку у домаћинствима, док су на
одређене, најчешће тражене теме, већ написане брошуре и одштампане збирке
текстова.
Критеријуми по којима ће се делити поменута помоћ сврстани су у три групе: општи,
критеријуми угрожености и посебни критеријуми. Навешћемо само неке од њих.
Основни критеријум је да носилац домаћинства буде избегло или прогнано лице из
Хрватске или Босне и Херцеговине, независно од тога да ли има статус избеглице
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или је поднело документа за стицање држављанства. Такође, особа може имати
српско држављанство али мора имати решење о укидању статуса. За помоћ могу
конкурисати интерно расељена лица са територије Косова и Метохије.
Битно је да су евидентирани, то јест да имају расељеничку легитимацију. У обзир
долазе и „мешовите“ породице у којој је један члан у једном моменту имао статус
избеглог лица. Један од критеријума предвиђа да у земљи порекла особа није
издала или продала имовину.
Овај пројекат спроводи се средствима УНХЦР-а а реализатор пројекта на територији
Пожаревца је невладина организација „Визија“ из Крагујевца. Вредност пројектног
пакета одређена је на сто домаћинстава, а колико ће који град добити определиће се у
односу на захтеве и услове које испуњавају. Пројекат траје до краја године.
ОЧЕКУЈУ ТАДИЋЕВУ ПОДРШКУ
Курир, Датум : 18.2.2011, Страна : 2
Избегли Срби предаће данас председнику Србије петицију са 45.000 потписа којом
траже од Хрватске да им се врати имовина и сва друга права у тој земљи
БЕОГРАД - Траже своје!
Коалиција удружења избеглица предаће данас, тачно у подне, председнику Србије
Борису Тадићу петицију од чак 45.000 потписа, којом траже да се трајно реше њихова
имовинска, станарска, статусна и сва остала права у Хрватској. Они очекују подршку
председника Србије.
Миодраг Линта, председник коалиције у којој су 103 удружења избеглих, верује да
је сада прави тренутак да се покрене питање њихових права и повраћаја имовине
јер је Европски парламент пре два дана изгласао резолуцију којом је пружена
подршка чланству Хрватске у ЕУ, али под условом да реши питање повратка
избеглих Срба.
Како је казао Линта, толики број потписа прикупљен је само у првом кругу, који је
трајао до 31. јануара, али се ту неће зауставити.
- Следеће недеље копије потписа предаћемо и премијеру Мирку Цветковићу и
председници парламента Славици Ђукић-Дејановић јер тражимо подршку институција
у борби за наша права у Хрватској - казао је Линта и додао да ће петицију упутити и
најутицајнијим европским званичницима и покренути иницијативу пред парламентом
да се изгласа резолуција о поштовању људских права прогнаних из Хрватске.
ГУРАЈУ СРБЕ ПОД ШЉИВУ
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2011, Страна : 4
УОЧИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА У РЕГИОНУ, НАШИМ СУНАРОДНИЦИМА
ПРЕТИ ДИСКРИМИНАЦИЈА
У Хрватској игноришу расељене, у Албанији им се нуду опција ”остали”
ПРЕ Србије, попис становништва обавиће земље у региону. Око 2,2 милиона Срба у
Мађарској, Бугарској, Албанији, Македонији, Црној Гори, БиХ и Хрватској изјасниће
се у првој половини априла о националној припадности. Да анкетирање, међутим, неће
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ићи глатко већ упозоравају готово све српске странке из окружења. Највише стрепње
има у Албанији и Хрватској.
У Хрватској, процењује се, живи око 200.000 Срба. Из Министарства за дијаспору
храбре их да нема разлога да не кажу јасно своју националну припадност. У
пракси, Срби из Хрватске указују на бројне проблеме, због којих ће попис дати
слику о нереално малом броју Срба у Хрватској.
- Пописом нису обухваћени грађани који дуже од годину дана немају
пребивалиште у Хрватској - каже Милојко Будимир, председник Уније удружења
избеглица. - Ова одредба највише ће погодити прогнане Србе, јер они неће моћи да
се изјасне. Тако ће сви којима су одузета станарска права бити избрисани из
евиденције пребивалишта у Хрватској.
У Министарству за дијаспору саветују свима који имају услове да изађу на изборе у
Хрватској и обећавају да ће са завичајним удружењима ускоро дати заједнички став о
попису у овој земљи.
- Верујемо да постоји могућност да у попису учествују и грађани који дуже од године
немају пребивалиште у Хрватској, посебно када говоримо о групацији од око 80.000
наших људи који се налазе у програму стамбеног збрињавања и желе да се врате у
Хрватску - каже за ”Новости” министар за дијаспору Срђан Срећковић.
Посебно тешко биће у Албанији, где ће наши сународници први пут добити шансу да
се изјасне као Срби. Последњих пола века, осим што нису могли да носе српска имена,
нису имали прилику ни да се декларишу као неалбанци. Данас се процењује да их у
Албанији живи око 30.000.
Никада националне мањине нису могле да се определе у Албанији, па не постоје ни
подаци о њиховој бројности. Тренутно су проблем анкетни листићи, који у пољу
националности нуде две опције - ”Албанац” или ”остали”.
- Пописни формулар још није дефинисан у делу за национално изјашњавање. За нас је
неприхватљива опција у којој Срби могу да се изјасне као ”остали” - оцењује
Срећковић. - Наши сународници у Албанији вршиће притисак, са осталим националним
мањинама, да буде изабрана демократска опција за слободно изјашњавање.
Проблема, званично, нема у Црној Гори, где је попис заказан за први април. Део
опозиционе јавности, међутим, већ дуже време упозорава да ће актуелна власт ову
прилику искориситити да умањи значај броја становништва који ће се изјаснити као
Срби. То је био разлог што је Митрополија црногорско-приморска пре десетак дана
позвала православне вернике и све грађане Црне Горе да се ”слободно и без страха
изјасне на предстојећем попису”, који је већ и пре почетка ”исувише исполитизован”.
Миодраг Вуковић из владајуће Демократске партије социјалиста, међутим, овакве
тврдње изричито одбија.
- Упозорења Србима да су угрожени, да им прети асимилација, да се пред попис на њих
врше притисци да се тако не изјасне, потпуне су будалаштине - оштар је Вуковић. Управо они који говоре о томе врше притисак на остале. Оваква атмосфера скувана је у
београдској кухињи.
Антрфиле : ЖЕЛЕ ДА СУ МАЊИНА
СРБИ су конститутивни народ у Босни и Херцеговини, а статус националне мањине
имају у Мађарској, Румунији, Македонији, Хрватској, Чешкој и Словачкој. Надају се да
ће овај статус да добију и у Словенији, како би остварили права која припадају
мањинама.
БиХ, како ствари стоје, остаће једина ”непописана” земља у Европи ове године, мада ће
РС пребројати своје становништво.
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОДУЗЕТИХ СТАНОВА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 18.2.2011, Страна : А7
Комесаријат за избеглице Републике Србије подржао је спровођење анкете помоћу
које би требало да се сагледа положај бивших носилаца станарског права из
Хрватске, који бораве на територији наше земље. Овај пројекат, како кажу у
комесаријату, требало би да допринесе утврђивању потреба најугроженијих категорија
становништва, а резултати анкете биће представљени на предстојећој донаторској
конференцији.
– Комесаријат за избеглице позива све бивше носиоце станарског права из Хрватске да
се пријаве за помоћ и заштиту на следеће бројеве телефона: 011/24-01-093, 021/66-13336, 063/279-534, 063/482-713, 063/486-297 или поверенику за избеглице на територији
општине у којој бораве. Заинтересовани могу преузети анкетне листиће са Интернет
страница www.kirs.gov.rs или www.rpc-sr.org.
Комесаријат за избеглице је овим поводом упутио и апел свим бившим носиоцима
станарског права из Хрватске да искористе „последњу прилику за утврђивање што
прецизнијег броја одузетих станарских права”. Међународна организација за миграције
у сарадњи са невладином организацијом „Комитет за помоћ и заштиту”.
ПОПИС НОСИЛАЦА СТАНАРСКОГ ПРАВА
Дневник, Датум : 18.2.2011, Страна : 8
У ПОВЕРЕНИШТВУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У КАРЛОВЦИМА
У Повереништву за избеглице у Сремским Карловцима, у канцеларији број 4
Магистрата, у току је евиденција грађана који су носиоци станарског права у
Хрватској. Образац који је насловљен као „Преглед положаја и потреба бивших
носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији” попуњава носилац
станарског права, а ако то из неких разлога није могуће, може то да учини члан
његовог домаћинства сваког радног дана од 8 до 13 сати.
Анкету спроводи Међународна организација за миграције у сарадњи с невладином
организацијом „Комитет за помоћ и заштиту”. Први пут оваква евиденција спроведена
је пре 10 година. Сада је у току ажурирање тадашњих података и евидентирање оних
који то нису учинили пре 10 година без обзира да ли имају избеглички статус или не.
Евидентирање не значи покретање било каквог правног поступка нити представља
формални захтев, који би био прослеђен хрватским властима. То је само анкетни лист,
односно пријава за евидентирање потреба лица лишених станарских права у Хрватској
да би се што пре стекла што реалнија слика о бројности и стању таквих случајева. Онај
ко попуни обрасце може да приступи програму стамбеног збрињавања у Хрватској или
некој другој земљи, што значи да анкетирање не представља препреку за тако нешто.
За више информација треба позвати бројеве телефона „Комитета за помоћ и заштиту” у
Новом Саду 021/66 13 336, повереника за избеглице у карловачкој општини 021/6853075 или погледати интернет сајтове: www.rpc-sr.org и www.kirs.gv.rs. Пројекат
финансира Влада Сједињених Америчких Држава.
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КОШАРКА СЕ ПОНОВО ИГРА У БОРУ
Правда, Датум : 18.2.2011, Страна : 35
КК БАСКЕТБОР НАЈМАСОВНИЈА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ТИМОЧКОЈ
КРАЈИНИ
БОР – Кошаркашки клуб БаскетБор настао је на иницијативу петорице пријатеља који
су најлепши део живота провели на кошаркашким игралиштима, па су решили да овај
спорт поново популаризују у граду бакра. Оснивач клуба Ђорђе Токос рођен је у Бору,
али годинама живи у Енглеској. Од првог дана уз њега су били и Добрица Ђурић, Дејан
Стојковац, Дејан Таникић и Влада Радојковић.
Све је почело у фебруару 2007. године, а четири године касније клуб је постао
најмасовнија спортска организација, не само у Бору, него и целој Тимочкој крајини.
– Клуб се трећу годину такмичи у систему Кошаркашког савеза Србије и из године у
годину постиже све боље резултате. План је да се ради само са млађим категоријама, а
да се тек касније играчи пребаце у клубове са сениорским узрастом. Оно што нас
издваја од осталих клубова јесте друштвено ангажовање. То се највише огледа у
хуманитарном, едукативном и инфраструктурном ангажману – рекао је Добрица
Ђурић, један од оснивача клуба.
Клуб је у више наврата за своје чланове и њихове родитеље организовао разна
стручна предавања о проблемима деце и младих. Организовано је више
хуманитарних акција, а највећа је сарадња са Фондом „Ана и Владе Дивац“ у
склопу акције „Можеш и ти“.
Том приликом деца из целе Тимочке крајине су се дружила са легендом српске
кошарке Владом Дивцем, а прикупљено је близу милион динара и предато
избеглим и расељеним.
– Клуб је у сарадњи са Фондом за отворено друштво из Београда, и уз пројекат „Кош
има магичну моћ“, поправио већ запуштене кошаркашке терене у граду и у свим
селима општине Бор. Замењено је 90 кошаркашких табли и обруча, и постављено 15
конструкција на местима на којима се до тада кошарка није играла. Вредност пројекта
износила је 14.000 евра, и то је највеће улагање у спортску инфраструктуру града и села
у последњих неколико година – нагласио је Ђурић.
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PRESS CLIPPING
Субота 19.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ХРВАТСКА ИМ ОТЕЛА 30 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
Правда, Датум : 19.2.2011, Страна : 11
ПОТПИСИ ПОДРШКЕ ПЕТИЦИЈИ ИЗБЕГЛИЦА ДОСТАВЉЕНИ РЕДСЕДНИКУ
ТАДИЋУ
БЕОГРАД – Представници избегличких удружења и завичајних клубова предали
су у петак, на писарници Председништва, за председника Бориса Тадића копије
45.000 потписа подршке петицији којом се тражи правично и трајно решење
станарских, имовинских и других стечених права Срба из Хрватске.
Председник Коалиције избегличких удружења у Србији Миодраг Линта рекао је да ће
копије прикупљених потписа, са молбом за подршку петицији, бити достављени и
председнику Владе Мирку Цветковићу, председници парламента Славици ЂукићДејановић, представницима Срба из Хрватске челницима и институцијама ЕУ, УН и
владама САД, Русије, Кине и водећих европских земаља.
– Овом акцијом поново апелујемо на председника Тадића и све релевантне
институције међународне заједнице да помогну у проналажењу трајног и
свеобухватног решења проблема избеглица. Посебно апелујемо на примену Анекса Г
Бечког споразума, према коме избеглицама морају бити враћена сва имовинска и друга
стечена и статусна права – рекао је Линта. Петицију чије потписивање траје до 31.
марта, до сада су прихватила 103 удружења, и у њој се тражи да се Хрватској не
дозволи потписивање уговора о приступању ЕУ док не почне да поштује сва
праваизбеглих и прогнаних Срба. Председник Српске народне странке
из Хрватске Милан Родић изразио је подршку захтевима прогнаних Срба и рекао да ће
копије потписа са петицијом предати и председнику и влади Хрватске.
– Хрватска и Србија се спремају за улазак у Европску унију, али пре тога мора свакоме
бити враћено што је његово – рекао је Родић. Председник Асоцијације избегличких
удружења у Србији Милојко Будимир је подсетио да је имовина избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске процењена на око 30 милијарди евра, а да
обештећење избеглица не треба да кошта ништа ни ЕУ ни Хрватску, јер они само
траже да им се врати оно што им је одузето.
Антрфиле : Повраћај или правична надокнада
Срби из Хрватске захтевају обнову имовине уништене у рату и „терористичким
акцијама“ или правичну новчану накнаду, као и враћање насилно одузете и узурпиране
покретне и непокретне имовине. Поред тога, траже да им се врате станарска права или
исплати правична накнада за незаконито одузете станове, затим исплату динарске и
девизне штедње и заосталих пензија, као и право на реконвалидацију радног стажа
оствареног у бившој Републици Српској Крајини. Они не одустају ни од права на
деонице и акције, или накнаду за неучествовање у процесу приватизације.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Данас, Датум : 19.2.2011, Страна : 11
Крагујевац - Одговарајући фонд Европске уније финансираће програме
преквалификације и едукације 80 незапослених избеглица и расељених лица који
су уточиште нашли у Крагујевцу.
Овим програмом преквалификације и додатне обуке обухваћене су избеглице и
расељена лица са занимањима која су дефицитарна на шумадијском тржишту рада.
Овај пројекат заједнички реализују београдска Група 484, крагујевачки „Biznis
start ap centar“, уз подршку Комесаријата за избеглице.
ВИЛИЈЕМ МОНТГОМЕРИ ИМА РАЗРАЂЕН БИЗНИС НА БАЛКАНУ
Блиц, Датум : 19.2.2011, Страна : 4
Саветник напредњака познат по везама, али не с лобистичким агенцијама
Поход на власт Српске напредне странке прати веома озбиљан новац, а о томе сведочи
и саветнички уговор с бившим амбасадором САД, по коме се Томислав Николић
обавезао да Вилијему Монтгомерију плаћа 7.500 евра месечно.Вилијем Монтгомери
био је гост на другом рођендану СНС у Београдској арени.
Занимљиво је да није званично повезан ни са једном лобистичком агенцијом, али је
пријатељским и пословним везама повезан на Балкану с многим занимљивим и често
политички супротстављеним људима.
Његова супруга Лин је од 2006. године деканка Академије за дипломатију и безбедност,
чији је власник био Орхан Драгаш и један од власника предузећа “MSM & Associates”,
заједно с Гораном Матићем, озлоглашеним министром за информисање и
функционером ЈУЛ-а. Као делатност ове фирме наведене су “консултантске активности
у вези са управљањем и осталим пословањем”. Скраћеница “МСМ” открива друго двоје
власника јер је пуно име фирме “Montgomery Sadler Matić & associates”.
Власница других 33 одсто предузећа је Лин Монтгомери, а преосталих 34 одсто води се
на име Брента Родерика Садлера, некада новинара ЦНН-а и дописника са ових
простора.
Према подацима Агенције за привредне регистре, Вилијам и Лин Монтгомери
уписани су као власници по 15 одсто капитала предузећа „Stracon Security“,
привредног друштва за безбедност и консалтинг.
Већински власник, са уделом од 62 одсто капитала у овом предузећу, јесте Градимир
Налић, бивши саветник Војислава Коштунице.
Међу клијентима фирме, према подацима с њиховог сајта, налазе се „Српска банка“,
„Комерцијална банка“, „Дунав осигурање“, али и државне институције као што су
Агенција за привредне регистре, Дирекција за имовину Србије, ГСП Београд,
Канцеларија за придруживање ЕУ, Комесаријат за избеглице, Управа за дуван и
Управа за заједничке послове.
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АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Дневник, Датум : 19.2.2011, Страна : 9
Носиоце станарског права избеглих и прогнаних лица са територије Републике
Хрватске анкетираће у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица, Краља
Александра 14, радним данима од 7.30 до 15.30 сати.
Анкетирање, које траје до 11. марта, организовано је у оквиру пројекта "Преглед
тренутног стања и потреба бивших носилаца станарског права у Републици Хрватској",
реализованог од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије у сарадњи са
Међународном организацијом за миграције, а са циљем да се сагледа ситуација у којој
се ова популација налази. Добијени резултати требало би да допринесу да се тачно
утврде потребе избеглих, те да се помогне онима који желе да се врате у Хрватску, као
и онима који желе да остану у Србији.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СТИЖУ ЦИГЛЕ И ЦРЕПОВИ
Курир, Датум : 20.2.2011, Страна : 14
Повереништво за избеглице
ПРОКУПЉЕ - Избегла и расељена лица са подручја општине Прокупље добиће
помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започетих објеката. Према речима
повереника Гордане Јанковић, у току је прикупљање захтева који ће бити обрађени
након провере на лицу места.
Вредност пројекта је 1,87 милиона динара, а спроводи га прокупачко
повереништво у сарадњи с Републичким комесаријатом за избеглице.
СТИЖУ ТРИ КОНТРОЛНЕ МИСИЈЕ ЕК
Политика, Датум : 21.2.2011, Страна : А1
Прва долази данас и под њеном лупом наћи ће се питања правосуђа, борбе против
организованог криминала и корупције
Наредних месец дана у Београду ће боравити три мисије Европске комисије, које
ће на терену проверавати истинитост одговора на упитник ЕК које је Србија
уручила 31. јануара Бриселу. У жижи европских експерата биће, практично, десет
области које чине окосницу акционог плана Владе Србије за брже стицање статуса
кандидата.
Милица Делевић, директорка Канцеларије Владе Србије за европске интеграције, каже
да Србија спремно дочекује те мисије. „Не верујем да ће бити неких изненађења. Они
ће желети да провере како функционишу области које су наведене у програму њихове
посете”, каже Делевићева за наш лист.
За нас мисије ЕК, како подсећа наша саговорница, нису новост. Србија је својевремено
организовала експертске мисије у контексту дијалога о визној либерализацији.
Како „Политика” сазнаје у канцеларији, прва мисија ЕК стиже данас. У току целе
следеће седмице, тачније до 25. фебруара, биће организовани састанци посвећени
питањима правосуђа, борбе против организованог криминала и корупције, као и
организације полиције.
У оквиру друге мисије, од 28. фебруара до 4. марта, стручњаци комисије разговараће са
представницима регулаторних тела. У извештају о напретку Србије у 2010. години,
комисија је, сетимо се, изнела низ примедби које се односе на рад тих тела, питајући
зашто она нису самостална и финансијски независна.
Од 14. до 18. марта предвиђени су сусрети са трећом мисијом ЕК, која ће
„прочешљати” стање људских права, права мањина, положај избеглица, интерно
расељених лица, контролу границе, миграције и азил.

У случају да и након ових мисија буде нејасноћа у вези са стањем у некој од области
друштвеног живота у нашој земљи, из Брисела се могу очекивати и додатна питања, с
чиме се, иначе, овде већ рачуна. Она ће, највероватније стићи после четири до шест
недеља, након што мисије заврше своје посете.
ТАЧИ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ С ПАЦОЛИЈЕМ И ПЕТРОВИЋЕМ
Политика, Датум : 20.2.2011, Страна : А5
Председник Демократске партије Косова Хашим Тачи потписао је јуче
коалиционе споразуме за формирање косовске владе с председницима Алијансе за
будућност Беџетом Пацолијем, председником Самосталне либералне странке
Слободаном Петровићем и представницима мањинских заједница.
После потписивања, Тачи и Пацоли су саопштили да ће радити као тим, на бази
заједничког програма обе странке. „Потписали смо споразум о коалицији за изградњу
нових институција Косова, избор председника, нове владе и министарстава. Овај
споразум представља коалицију за развој Косова, демократске реформе, отварање
нових радних места, за европско Косово и регионалну сарадњу. То је и споразум о
визној либерализацији, интеграцији у НАТО и ЕУ, као и јачање социјалне државе”,
рекао је Тачи. Пацоли је рекао да су експерти ДПК, Коалиције за ново Косово са
осталима из коалиције „заклети” да раде за интересе грађана Косова, пренео је Тањуг.
У будућој косовској влади ће поред ДПК и АНК бити представници српске Самосталне
либералне странке, затим листе „Ибрахим Ругова” и мањинских заједница.
После потписивања споразума са Пацолијем, Тачи је потписао споразум и са
председником Самосталне либералне странке Слободаном Петровићем. Петровић ће у
новој влади бити потпредседник, а СЛС ће на руковођење добити три
министарства – Министарство за локалну самоуправу, Министарство за повратак
и Министарство рада и социјалног старања.
НЕМАШТИНА КОЧИ ПОВРАТАК
Дневник, Датум : 20.2.2011, Страна : 7
ИНТЕРВЈУ-ЕПИСКОП ДАЛМАТИНСКИ ФОТИЈЕ
Епископ далматински Фотије рођен је као Раде Сладојевић у околини Бањалуке, али је
одрастао у Војводини. Његов је отац Стојан почетком шездесетих са петоро деце дошао
у Чуруг, где је купио кућу и обрађивао земљу. Но, убрзо је отишао у печалбу у
Немачку, а деца су остала с мајком Стајом. Основну школу је Раде завршио у Чуругу,
средњу у Новом Саду, а на Теолошком факултету у Београду дипломирао је 1988. На
постдипломским теолошким студијама био је две године у старој баварској
универзитетској престоници Ерланген и планирао је да настави школовање у Грчкој,
али се враћа у Србију на позив свог духовника и професора, владике бачког Иринеја,
који ће га у ковиљском манастиру најпре замонашити, а потом и рукоположити у чин
јерођакона. Неко време је потом службовао у манастиру Бођани, а од 1993. био је
професор у богословији “Светог Арсенија” у Сремским Карловцима.
Да ли сте задовољни динамиком повратка?
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– Логично је и нормално очекивати да се људи врате својим кућама. Невини су највише
пострадали, а најмање су криви за све. Заиста би било неправедно да им се не омогући
нормалан живот у својим кућама и на земљи на којој су вековима живели. И повратак је
како-тако ишао негде до 2003, давао је наду. Међутим, онда је уследила стагнација, а
последњих неколико година се чак поново суочавамо са одливом становништва.
Напросто, људи су покушали овде да живе али нису успели и поново су напустили
своја огњишта. Многе српске куће су обновљене и сада тако стоје, празне. Али то је и
разумљиво, јер не може се само од те куће живети, мора бити и посла. Нужно је
економски оживети ове крајеве, јер само тако можемо очекивати повратак и останак
нашег рода. Повратници су сада углавном пензионери, који од те пензије и нешто мало
земље око куће могу овде да живе. Али да се, рецимо, врати млади економиста или
правник, прво би се суочио са проблемом запошљавања, не само зато што је Србин, већ
зато што је економска ситуација на овом простору веома тешка.
И шта онда потенцијални повратници могу да очекују?
– У овом тренутку можда није лоше то што су се многи наши људи одлучили за то да
буду „и тамо и овде”. Али, у перспективи ће ипак морати да се определе где ће живети.
Наравно, за све нас би било боље да се врате на ове просторе, али им се, понављам, за
то морају створити економски услови. А то не може да се деси само од себе. Потребно
је да се у решавање тог проблема укључе државне институције Републике Хрватске,
као што је потребно преданије ангажовање наше матичне државе Србије. Нужно је да
сви дају пуни допринос, јер ако се овако скрштених руку буде чекало, неће бити добро.
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PRESS CLIPPING
Среда 23.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ВИШЕ ОД МИЛИОН ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛЕ
Дневник, Датум : 23.2.2011, Страна : 11
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: На подручју Сремске Митровице смештене су 942 особе са
статусом избеглица, док су остали избегли и прогнани, који су били привремено овде,
решили свој статус било повратком или узимањем држављанства Србије, рекла је
начелница Градске управе задужена за те послове Василија Броћић.
Она је навела да Сремска Митровица прва у Србији по броју реализованих
пројеката за избегле и прогнане особе током у 2010. године, за шта је издвојено
више од милион евра. Највреднији пројекат у прошлој години био је изградња
стамбене зграде у насељу „Камењар”, у којој су кров над главом добиле 34
избегличке породице. Пројекат је вредан 780.000 евра, а финансирала га је
Европска унија, посредством Међународне организације за миграције.
У организацији Републичког комесаријата за избеглице реализован је и пројекат
доделе помоћи у грађевинском материјалу за 20 породица, вредан 2,6 милиона
динара, казала је Броћић. Такође, у организацији републичког комесаријата и уз
подршку Града, купљено је седам кућа, с окућницама, за избегличке породице.
Вредност тог пројекта износила је 4,9 милиона динара. Поред тога, више од 150
породица добило је пакете с храном, огревно дрво и лекове. До краја марта биће
реализован и пројекат доделе 35 пакeта грађевинског материјала и куповине три
монтажне куће, вредан 231.000 евра.
ПРЕТЕКЛИ И АВГАНИСТАНУ
Вечерње Новости, Датум : 23.2.2011, Страна : 4
Прошле године чак 28.000 људи из Србије тражило азил у земљама ЕУ. Сваког
дана 77 људи желело да оде, највише у Шведску, Немачку и Француску
БРОЈ азиланата из Србије у земље ЕУ је преполовљен са 1.159 у новембру, на 499 у
јануару. Али, и даље морамо да будемо веома опрезни ако желимо да се задржимо на
белој шенген листи.
После сусрета са немачким шефом дипломатије Гвидом Вестервелеом у уторак,
вицепремијер Божидар Ђелић рекао је за ”Новости” да су једна од тема разговора били
азиланти, али да је ово питање покренула наша страна.
- Немири у арапском свету, који ће довести до повећања броја миграната, неповољно
делују по земље које имају бели шенген. Зато морамо да наставимо да без застоја

одговарамо на сваку замолницу за реадмисију, да кажњавамо све који организују ове
туре, и радимо на интеграцији Рома и других - каже Ђелић.
Према подацима Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила, Србија је прошле
године избила на прво место у Европи по броју захтева за азил. По речима Радоша
Ђуровића, извршног директора овог центра, чак 28.000 наших држављана је лане
тражило азил, па смо испред Авганистанаца, Ирачана и Иранаца. Испада да је 77
житеља Србије сваког дана тражило азил!
Највише их је тражило у Шведској - око 7.900, Немачкој - око 6.400, Француској око 5.700, Белгији - око 3.000 и Швајцарској - око 1.300, кажу у Центру.
Ђуровић додаје да је број ”бегунаца” повећан од кад су појединци од тога направили
уносан посао. Тако за 400 евра људима нуде превоз, посао и смештај. Чак и ако не
добију азил, гарантован им је бесплатан повратак. По Ђуровићевим речима, Немачка
је плаћала 300 евра по особи за одустајање од азила. За четворочлану породицу то
је 1.200 евра, па су се многе породице и по неколико пута враћале после
депортације и тражиле азил!
Највећи број ”лажних азиланата” потиче са југа Србије, каже Зоран Пањковић,
саветник за помоћ и заштиту угроженим мигрантским групама у Министарству за
људска и мањинска права:
- Већином су Роми и Албанци, радно способни мушкарци или породице са два одрасла
члана, неквалификована радна снага, ниског образовног профила, са непотпуном или
завршеном основном школом.
Антрфиле : ПИТАЊЕ ВИЗА ПОМЕНУЛИ САМО УСПУТ
Не желимо да се питање ”замрзавања виза” веже за оно што ми радимо. То није одлука
за нас. Ми је нисмо донели, нећемо о њој ни расправљати - каже за ”Новости” Маја
Коцијанчич, портпарол високог представника ЕУ Кетрин Ештон. Питање виза и азиланата, евентуално, може да буде елемент у расправи, могу поједини
министри то да спомену у разговору, али нећемо ми о томе одлучивати- истиче
Коцијанчичева.
СВЕ ВИШЕ ЉУДИ У ЦЕНТРУ ЗА АЗИЛ
Пресс, Датум : 23.2.2011, Страна : 16
Кроз центар у Бањи Ковиљачи 2008. године прошла су 44 азиланта, а прошле чак 434.
Ове године је дуплиран број странаца у односу на исто време прошле године и центар
је пун људи
БАЊА КОВИЉАЧА - Једини центар за азил у Србији у Бањи Ковиљачи је пун, а из
године у годину се повећава број оних који ту траже смештај и азил. Према подацима
Комесаријата за избеглице, кроз центар су 2008. прошле 44 особе, наредне 246, а
прошле 434. Ове године дупло је већи прилив него у истом периоду прошле и у
азилу који има 80 места тренутно је смештено 79 људи.
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Зграда у подножју Гучева уточиште је за углавном младе људе којима је наша земља
само успутна станица на путу ка западноевропским метрополама. Највише азиланата
долази из Авганистана, више од половине, а има их и из Ирака, Ирана, Сомалије,
Палестине и других неуралгичних тачака света, који се овде задржавају два-три месеца
и онда настављају даље. Махом су ухваћени приликом покушаја да илегално пређу
границу.
Углавном беже од рата
Они који су ту привремено смештени неће пред фотоапарат, а нису ни много
причљиви. Из својих држава отишли су углавном због ратних сукоба, неслагања са
режимом или економских разлога и тврде да су то морали да ураде. Један младић каже
да је у потрагу за бољим животом кренуо из Авганистана, па из Ирана прешао у Турску
и преко Грчке стигао до Србије. Кренуо је на север Европе и завршио у Ковиљачи.
Један је од оних који су „пали“ приликом илегалног преласка границе, а онда је
затражио азил и сада је ту. Као и други, сања „нормалан живот“ и каже да је Србија
„мирна земља“, али није „држава у којој жели да остане“.
- Капацитети су попуњени па имамо листу чекања, гледа се кад је ко дошао и има
ли породица са малом децом које имају предност пријема. Свакодневно 20 до 30
странаца долази да тражи смештај. Они за које тренутно нема места самостално
траже смештај у Ковиљачи, сналазе се и чекају да их примимо када неко одавде
оде или побегне. Сви се формално изјасне да траже азил, али нико није дошао да
остане у Србији. Идући ка западу пролазе кроз много земаља и ово им је успутна
станица. До сада су две особе добиле привремену заштиту и на путу су добијања
статуса избеглица у Србији по међународним стандардима. Већина се просечно овде
задржава два-три месеца и нико од тражилаца азила не сачека да се оконча
поступак већ самовољно напуштају Центар за азил - каже Роберт Лесмајстер,
управник Центра за азил.
Центар је основао УНХЦР, агенција Уједињених нација за избеглице, још у време
СФРЈ, а од 2008. предат је на управљање Комесаријату за избеглице Србије. У азилу је
тренутно смештено 79 људи, међу њима је двадесетак малишана са родитељима.
Прошле године је од 434 азиланта било 26 жена, 60 деце са родитељима, као и 63
мушка и четири женска малолетника без пратње родитеља.
На путу до Запада
Од момента пријављивања за азил до одговора треба да прође до два и по месеца.
Тражиоци азила добијају личну карту и са њом могу слободно да се крећу. Могу
тражити дозволу за одсуствовање из Центра најдуже на три дана и онда обично иду за
Београд, Суботицу или Шид и врате се ако не успеју да пређу границу.
У Центру су добри услови за боравак. Одрасли слободно време проводе играјући шах
или у заједничкој ТВ сали, док са децом три пута седмично по три сата ради
наставница. Малишани уче енглески и српски језик, који им није важан пошто њихови
родитељи не планирају да остану у Србији. Поједини крше правила понашања у Центру
или праве ситније прекршаје. Најчешће ремете јавни ред међусобним тучама, бахатим
понашањем у пијаном стању, а ређе породичним свађама.
Азиланти у подножју Гучева „пуне батерије“ и сањају о Западној Европи или Америци.
Како рече један од њих, у Ковиљачи су само зато јер „нису имали среће“, свесни да
овде неће да остану.
Антрфиле : Потребан још један центар за избеглице
Рад центра финансира се из буџета Србије. Према подацима Комесаријата за
избеглице, пошле године, без ПДВ-а, поред осталог је за исхрану дато 8,1 милион
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динара, за грејање објекта и воде 2,4 милиона, хигијену 819.000, а за одећу и обућу
725.000 динара.
У складу са прогнозама о кретању илегалних миграната, центар у Ковиљачи са
садашњим капацитетима није довољан и Србији ће бити потребан барем још
један. На томе се интензивно ради и тренутно се тражи локација на којој би био
отворен, кажу у Комесаријату за избеглице.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 24.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПРАВА ИЗБЕГЛИХ У СРБИЈИ
Преглед, Датум : 24.2.2011, Страна : 5
Пројекат под називом „Унапређење животних услова, права и запошљавања
избеглих и расељених лица у Србији“, који финансира Европска унија, биће данас
представљен у Клубу посланика у Београду. На скупу ће бити речи и о расподели
2,6 милиона евра бесповратне финансијске помоћи за локалне планове социјалне
заштите избеглих и интерно расељених особа у Србији, саопштено је из Делегације
ЕУ у Београду. Учесницима скупа обратиће се шеф делегације ЕУ у Србији Венсан
Дежер, државни секретар Министарства за рад и социјалну политику Зоран
Мартиновић и српски комесар за избеглице Владимир Цуцић.
Спровођење пројекта почело је прошлог децембра, а главни циљ је унапређење услова
за њихово запошљавање на основу локалних планова развоја социјалне заштите у
заједници. ЕУ додељује бесповратну финансијску помоћ за око 40 локалних пројеката
укупне вредности 2,6 милиона евра. Пројектом је предвиђен и опсежан програм
обуке избеглица и интерно расељених с КиМ за обављање одређених делатности
из области социјалне заштите.
Учесници скупа су представници локалне самоуправе, центара за социјални рад,
установа за пружање услуга из области социјалне заштите и организација грађанског
друштва. У Србији је више од 250.000 Срба избеглих током ратова на подручју бивше
Југославије узело држављанство, а око 86.000 и данас има избеглички статус, док је
интерно расељено у унутрашњости земље 210.000 Срба са КиМ и још око 23.000 у
самој покрајини.
НА КАЗАНУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ 1.000 ГЛАДНИХ
Дневник, Датум : 24.2.2011, Страна : 9
НЕМА ПОДАТАКА КОЛИКО ГРАД ИМА СИРОМАШНИХ
Према подацима новосадске филијале Националне службе запошљавања крајем
прошле године у Новом Саду без посла је било 29.205 људи, док је број
незапослених на подручју Јужнобачког округа премашио 65.000. Једнократна
интервентна новчана помоћ из градског буџета, а путем Центра за социјални рад, само
у децембру прошле године, додељена је за 7.929 корисника, од којих је чак 4.484
пензионера, с пензијом нижом од 11.000 динара.
У социјално угроженим породицама помоћ прима 6.275 грађана, 630 ученика
добијадечији додатaк, док је чак 7.665 деце која користе бесплатну исхрану у основним
школама. Током прошле године Црвени крст доделио је и 1.300 прехрамбених и
хигијенских пакета и 650 метара огревног дрвета за преко 2.500 породица.

Народне кухиње имале су укупно 1.000 корисника, а 400 социјално угрожених
породица, са статусом избеглица у Новом Саду, према подацима повереника за
избеглице, такође је путем Црвеног крста добило новчану помоћ из буџета Града.
У Градском већу су рекли да податак колико заиста има сиромашних Новосађана не
постоји. Постоје једино подаци о примању социјалне помоћи, који се у многоме
преклапају и не дају праву слику стања. Како нам је речено, ни у скорије време се не
планира прављење оваквог пописа.
Републички завод за статистику бележи да су, у трећем кварталу 2010. године у
Републици Србији, просечна месечна расположива средства по домаћинству износила
49.760 динара. Стручњаци упозоравају да је крајем минуле године у земљи било око
650.000 људи који су живели испод или на граници сиромаштва, упркос чињеници да
су цене основних прехрамбених производа и безалкохолних пића у нашој земљи за око
30 одсто ниже од просека Европске уније.
ДАЧИЋ: „БЕЛИ ШЕНГЕН“ НИЈЕ УГРОЖЕН
Данас, Датум : 24.2.2011, Страна : 3
Београд - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да у овом
тренутку визна либерализација за грађане Србије није угрожена и да ће у
наредном периоду бити учињено све да то тако и остане. Дачић је на конференцији
за новинаре рекао да је прошле године око 10.000 српских држављана тражило
азил у земљама ЕУ, а да је више од 4.000 њих враћено у Србију на основу
протокола о реадмисији. „Србија је спремна да се суочи са свим изазовима визне
либерализације“, истакао је Дачић.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер навео је да су власти у Београду много
учиниле како би се спречила злоупотреба „белог шенгена“. „Очекујемо даљу сарадњу,
јаче излазне контроле на границама, као и да земље ЕУ појачају своју контролу, пре
свега Мађарска и Словенија“, казао је Дежер.
БОГДАНОВИЋ: КОСОВСКА ВЛАДА НЕЋЕ ПОМОЋИ СРБИМА
Политика, Датум : 24.2.2011, Страна : А6
Док у Приштини сматрају да ће нова влада Хашима Тачија изабрана тесном већином и
нови председник Беџет Пацоли, који је из трећег пута изгласан само са једним гласом
више од неопходне просте већине, оборити ионако лош рејтинг Косова, у Београду се
брину због других ствари.
Министар за КиМ Горан Богдановић каже за „Политику” да састав овакве владе не
обећава да ће она бити у стању да донесе бољу будућност, не само косметским Србима,
већ и Албанцима.
„Владе са недостатком кредибилитета и ауторитета често су склоне повлачењу
исхитрених потеза под притиском и форсирању тврдих ставова како би на тај начин
компензовали своју нефункционалност и придобили подршку јавног мњења”, каже
Богдановић објашњавајући да у томе лежи велика опасност за српску заједницу.
Он сматра да ова влада, чим западне у прву озбиљну кризу, може да прибегне неким
екстремним потезима, заоштравањима и притисцима на косметске Србе, како би на тај
начин обезбедила подршку за свој опстанак. „То смо већ видели јер је примењивано на
Косову и пролазило је у албанској јавности у већини случајева”, закључује Богдановић.
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Лидер ЛДП-а Чедомир Јовановић јуче је једини у Београду подржао нове косовске
власти сматрајући да избор нових људи, пре свега Пацолија, „пружа шансу да у
предстојећим разговорима доминирају људи из другачијег политичког миљеа, више
окренути практичнијим питањима, развоју економије и отварању регионалних и
евроатлантских перспектива”.
Приштински аналитичар Ули Хоџа, међутим, изјавио је за Тањуг да ће новоизабране
косовске институције уз отпор опозиције са великим тешкоћама ући у дијалог са
Београдом. „Тешко је да ће опозиционе снаге прихватити иницијативу владе за
преговоре, или за друга питања, имајући у виду јаз који је створен манипулисањем
изборног процеса и спорним процесом избора председника и владе који се догодио у
уторак”, рекао је Хоџа.
Бивши шеф Координационог центра за КиМ Небојша Човић кратко каже: „Каква је
држава Косово, ако се то тако зове, онда је такав и председник Пацоли и такав је
потенцијални хашки или већ чији осумњиченик Хашим Тачи”.
Лидер ЛДП-а сматра да ће добијање значајних позиција (потпредседничко и три
министарска места за СЛС) омогућити српској заједници да буде „мост и користан
коректор у разговорима, пажљиво водећи рачуна о интересима Срба које ће
представљати у новој влади”.
Уз све разумевање ситуације у којој се налазе Срби, Човић са жаљењем гледа на улазак
Срба у ту владу и упозорава да буду опрезни и да управо они треба да инсистирају
„што нисам приметио да раде, да се дође до потпуне истине у вези са отмицама људи и
трговини органима”. „Не знам како неки од тих људи могу да сваре такве ствари.
Седети у влади у којој је председник врло вероватно потенцијални осумњичени за
трговину органима и организовани криминал – није лако”, каже Човић.
На питање да ли нешто значи што сада има више министара из српске заједнице,
министар Богдановић одговара да од тога неће бити велике користи. „Ти исти министри
нису спречили укидање мобилне телефоније, нису ништа урадили да се не опструише
повратак српске заједнице или да се обезбеди слобода кретања за све људе”, закључује
Богдановић.
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PRESS CLIPPING
Субота 26.02.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
АНКЕТОМ ДО СТАНА
Вечерње Новости, Датум : 26.2.2011, Страна : 4
ИМОВИНА ИЗБЕГЛИЦА
ЗА десетак дана, колико траје анкетирање избеглица из Хрватске о одузетим
станарским правима у овој држави, већ се пријавило 3.500 породица. Формулар
намењен за ову евиденцију може да се добије и од повереника за избеглице у
градовима, као и на интернет-сајтовима ИОМ-а, Комитета за помоћ и заштиту и
Комесаријата за избеглице.
- Пријављивање траје до краја марта и последња је шанса за породице избегле из
Хрватске да се изјасне о стамбеним потребама. Ако се не пријаве, неће бити
предмет интересовања међународне заједнице на предстојећој Донаторској
конференцији, у којој ће учествовати и САД и ЕУ - кажу из Комесаријата за
избеглице.
ДЕСЕТ МИНИСТАРСТАВА ЧУВА „БЕЛИ ШЕНГЕН”
Политика, Датум : 26.2.2011, Страна : А1
ИНТЕРВЈУ: Божидар Ђелић, потпредседник владе задужен за ЕУ интеграције
Влада формирала групу која ће се бавити очувањем безвизног режима, са Ненадом
Бановићем, начелником пограничне полиције МУП-а, на челу
После расправе министара Европске уније Божидар Ђелић, потпредседник Владе
Србије задужен за европске интеграције, каже да никаква одлука о суспензији
„белог шенгена” није на видику. Међутим, он верује да ће француско-холандска
иницијатива довести, при крају године, до промене у регулативи која се односи на
„бели шенген”, а која ће значити да један број чланица на шенгенском простору има
могућност да иницира привремену суспензију „белог шенгена” за земљу одакле долази
велики број нелегалних емиграната.
„Није Србија та на коју се, пре свега, мисли. Али сигурно је да Србија мора да има
велику дозу предострожности. Због тога смо формирали радну групу, јер је много боље
спречити него лечити”, каже потпредседник Ђелић у интервјуу за „Политику”, а
непосредан повод био је одлука владе да образује комисију за праћење безвизног
режима са ЕУ.
Чиме ће се комисија конкретно бавити?
Та група ће пратити све статистике, са нашим дипломатско-конзуларним
представништвима и са земљама чланицама шенгенског простора, тако да можемо

благовремено да уочимо где се и у којој форми евентуално појављује проблем
нелегалних миграција.
С друге стране, она ће бити у контакту са надлежним органима да би предузела и
репресивне мере, наравно у сарадњи са МУП-ом, да се види које су то групе које
организују те туре. Оно што ће бити њена најважнија улога јесте да буде у стању да се
бави питањем превенције, односно да предлаже ствари око интеграције људи који су
најчешће заинтересовани за добијање статуса азила и за нелегалну миграцију.
Није никаква тајна да велика већина оних који су покушали да добију азил јесу
припадници ромске мањине и, делимично, албанске мањине, тако да је јасно у којем
правцу треба да се ради у домену превентиве и у домену социјалне инклузије.
Ко је све укључен у рад комисије? Ко је на њеном челу?
Десет министарстава.
Ненад Бановић, начелник пограничне полиције МУП-а, а ту су и представници
мог кабинета, Канцеларије за европске интеграције, Министарства за рад и
социјалну политику, Комесаријата за избеглице, Министарства спољних
послова… У време кабинета премијера Коштунице формирали смо једну групу за
добијање „белог шенгена”, а ова група ће се бавити очувањем „белог шенгена”.
Раније сте изјавили да је Србија успела да преполови број захтева за азил у Немачкој у
последња три месеца. Како је то постигнуто?
Мислим да је битно то што је Немачка јесенас укинула новчане надокнаде онима који
чекају одлуку о захтеву за додељивање статуса азиланта. Јер велики број људи зна да
нема никакву шансу да добије тај статус, један број је ишао само да би добио новац, јер
ту је било и по неколико десетина евра дневно по особи, уз доста комфоран смештај.
Али сада је јасно да више нема новца и због тога мислим да има и мање кандидата. С
друге стране, било је и више комуникације. Било је 10.000 људи који су покушали из
Србије да добију статус азиланта у Немачкој. Од 4.850 обрађених предмета, буквално
су сви враћени.
Је ли онда излаз у бољем информисању наших грађана о ситуацији са доделом азила у
земљама ЕУ?
Сигурно је да морамо више радити на томе. Али исто тако морају постојати и санкције
за оне који те људе организују. Јер, све то, као што видимо, ствара озбиљне напетости и
трошкове за нашу државу.
Постоје ли санкције за организаторе?
Постоје. Они који организују нелегалну миграцију могу бити кажњени. У Македонији,
на пример, неки од власника тих агенција су ухапшени. С друге стране, мислим да је
веома битно и питање новца. Мора да буде јасно да нема добијања статуса, али ни
новца, тако да се људима не исплати да иду у ту авантуру.
Још једна ствар: веома је битно информисање и сарадња полицајаца на словеначкој и на
мађарској граници, јер су то две шенгенске границе које су у контакту са нама.
Једанпут када се уђе у шенгенски простор, онда се може слободно кретати унутар њега.
Тако да је веома битно да се полицајци на поменутим границама охрабре да враћају
групе којима је очигледно циљ нелегална миграција.
Дакле, наши полицајци на граници нису ти који треба да обаве посао?
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Могу и наши, али, по правилима, одлука о одбијању уласка припада полицајцима који
су део шенгенског простора.
Познато је да је међу лажним азилантима највише оних који долазе са југа Србије. Шта
ће тамо бити предузето?
На потезу смо и ми као држава, односно економски и социјални развој, као и стратегија
за инклузију Рома. Добро је што је и Европа препознала та питања, па је за очекивати
да у току мађарског председавања буде усвојена једна стратегија за инклузију Рома.
ГРЕШКОМ БИО ПОВЛАШЋЕН?!
Вечерње Новости, Датум : 26.2.2011, Страна : 30
Милану Плавшићу (70), због избегличке легитимације, оспорено право на
бесплатан превоз
„Старосна“ карту тек ако пријави пребивалиште у Новом Саду
ТОКОМ последње четири године, само на основу избегличке легитимације, без
проблема је добијао беплатну годишњу карту за превоз у возилима ГСП. Ипак,
старина Милан Плавшић (70) 2011. неће имати ту повластицу и то га чини
очајним.
У градском превознику објашњавају да бесплатно могу да се возе само Новосађани и,
по одлуци локалне самоуправе, повлашћени.
- Стварно не разумем шта се дешава, јер сам до сада са избегличком легитимацијом
остваривао то право - разочарано и огорчено објашњава Милан. - У Новом Саду сам 16
година и сада се стварно осећам као човек другог реда, као неко ко је дискриминисан.
Плавшићево огорчење је, наставља, кулминирало пре неки дан, када му је службеница
на једном од шалтера градског превозника објаснила да ове године мора да плати
„показну“. Због тога се, вели, жалио кабинету градоначелника и градском омбудсману,
а намерава да се обрати и републичком заштитнику права грађана.
На другој страни, у градском превознику, наводе да су, уз избегличку
легитимацију, бесплатне годишње карте до сада издаване само избеглим,
прогнаним и расељеним лицима којима је, због тешке болести, по налазу
надлежне здравствене и социјалне заштите потребна чешћа контрола, а не свим
особама које такву легитимацију имају.
- Вероватно је годишња карта раније издавана грешком, ако је реч о путнику који није
тешко болестан. - каже Милорад Вукашиновић из ЈГСП. - Могуће је да Милан добије
бесплатну показну, јер је старији од 65 година, али пре тога мора да извади личну
карту у Србији, са местом пребивалишта у нашем граду. Одлуку о томе ко ће се
бесплатно возити градским аутобусима одређује локална самоуправа, а не ГСП.
Антрфиле : КРИТЕРИЈУМИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ПРАВО на бесплатан превоз у аутобусима ГСП има 15 категорија грађана. Уз остале,
то су сва деца до шест година, ђаци ометени у развоју, деца из породица са троје и више
деце, слепи и слабовиди, параплегичари и дистрофичари.
Бесплатан превоз обезбеђен је и болесницима на дијализи, ратним и војним
инвалидима, вишеструким добровољним даваоцима крви...
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БЕСПЛАТНЕ
ПЕНЗИОНЕРИМА старијим од 65 година, градски превозник је до сада издао 12.000
бесплатних показних карата за путовање у свим аутобусима.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Блиц – Србија, Датум : 28.2.2011, Страна : 7
ПРОКУПЉЕ
На конкурсу по пројекту “Унапређење услова становања интерно расељених лица
општине Прокупље” који је расписало Повереништво за избегла и расељена лица,
пристигло је 15 захтева.
Миљана Митровић из Повереништва каже да ће наредних дана комисија изаћи на терен
и у односу на степен неусловности за становање формирати листу потенцијалних
корисника. Вредност пројекта је око 1,8 милиона динара.

ХРВАТСКА ДА ВРАТИ СТАНОВЕ
Курир, Датум : 27.2.2011, Страна : 2
Из Коалиције удружења избеглица тврде да је акција евидентирања станарских
права Срба из Хрватске непотпуна
БЕОГРАД - Срби, тражите своје!
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта каже за Курир да је
евиденциони образац „положаја бивших носилаца станарског права из Хрватске
који бораве у Србији“, који избеглице последњих дана масовно попуњавају, пун
недостатака.
- Поступак евиденције одриче права људи, а промовише само потребе. Људи су
очекивали да ће им се вратити имовина или да ће бити новчаног додатка, али то
овде није случај. Они који су решили стамбено питање у Србији чак немају ни
права на стамбену потребу. Друго, анкета не садржи све категорије, већ само
станове, а људи су тамо имали и куће, викендице, пословни простор. Ипак,
саветујемо људима да испуне формулар, а на последње питање да одговоре тако да
траже повраћај стана или новчану надокнаду - каже Линта.
Према његовим речима, Коалиција удружења избеглица је у Скупштину Србије
послала предлог резолуције.
- Скупштина би требало констатује кршење људских права Срба у Хрватској и да
тражи од Владе да направи платформу за разговоре о овој теми са званичним Загребом,
као и да на свака три месеца поднесе извештај о томе докле се стигло у разговорима истиче наш саговорник.

СИТНА СЛОВА ШЕНГЕНСКОГ СПОРАЗУМА
Дневник, Датум : 27.2.2011, Страна : 6
Реадмисија, годину дана после
У децембру смо прославили годину дана безвизног режима са ЕУ. Оно што је за већину
грађана лепа вест, за неке је то био крај животне сигурности. Јер, дуг и болан процес до
несметаног путовања по Европи повезан је не само са новим биометријским пасошима,
већ и са успешном применом применом Споразума о реадмисији.
„Реадмисија” је, заправо, лепа реч за депортовање, а овај документ регулише
проблем повратка особа које илегално бораве на територији неке од чланице ЕУ у
земљу порекла.
Бежећи од ратова, грађани некадашње Југославије масовно су на различите прелазили у
земље ЕУ, тражећи сигурност и у политичком и у економском смислу. Савет Европе је
2003. проценио да се број особа из Србије чији статус није био решен кретао од 100.000
до 150.000. Али, овде се ради само о статистици, док иза сваког броја стоји по једна
несвакидашња и потресна животна прича.
Бесник Сх, рођен у Хановеру, тридесетогодишњи младић, враћен је у Србију у
мају 2010. године. Пре тога, међутим, никад није био у Србији. Само су му отац и
мајка пореклом из Србије и из Црне Горе. Свој живот је проводио у једној од
најбогатијих земаља у Европи, са привременом дозволом која је била константно
продужавана (дулдунг - што у преводу са немачког језика значи: толерисати,
трпети). У савезној покрајини Доња Саксонија, дулдунг не дозвољава школовање на
терет државе нити рад или велику слободу кретања. И поред тога што је имао
ускраћена права, он је, како каже, тамо лепо живео, и имао све што му је било
потребно. Био је активан у заједници Евангелистичке цркве, где је и упознао своју
супругу.
Бесник је 2004. без икакве најаве депортован у Подгорицу. Пошто није добио
одговор на основу чега су га пребацили у, за њега, непознату државу, он се
илегално враћа у Хановер где га немачке власти после пет година поново хапсе. У
страху од поновне депортације, 2009. године он тражи доказ од Србије да није на
списку држављана. Наша амбасада у Хамбургу издаје документ који потврђује да
нема српско држављанство. Истовремено набавља доказе из Црне Горе и са
Косова да није њихов држављанин. Упркос томе, после годину дана иста амбасада
издаје ново уверење по којем је он на списку српских држављана. Након тога,
немачке власти га депортују у Србију.
Бесник данас живи у близини Новог Сада.
– Мени ништа није јасно, како сам дошао овде, због чега су ме вратили... – прича
Бесник на лошем српском језику, јер му је матерњи немачки, а домовина Немачка. – С
обзиром да не знам језик, не могу да нађем ни посао, нити да се уклопим у друштво.
Мене код куће чека посао, само да добијем дозволу да се вратим – очајан је младић.
У туђој је држави, одвојен од своје породице, с којом комуницира преко интернета.
Обећао је себи да ће се вратити у домовину па макар то опет било илегално. Иначе,
према прописима, свако ко је насилно депортован има забрану од пет година да се
врати у Шенгенску зону. Европска слобода и благостање је за њега тренутно само сан.
Гледајући националну структуру од 2004. године, највише су Роми обухваћени
реадмисијом, наводи Министарство за људска и мањинска права. Према
подацима Канцеларије за реадмисију, од јануара 2008. до краја 2010. године, преко
београдског аеродрома “Никола Тесла”, из држава ЕУ враћено је око 800 Рома.
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Како каже саветник у Министарству за људска и мањинска права Зоран Пањковић, број
повратника Рома који су добровољно пристали да се врате у Србију није познат.
Осим, Рома, крајем 90-тих процес реадмисије обухватао је првенствено Албанце са
Косова, а у првим годинама новог миленијума и Бошњаке. Међутим, нема тачних
података о националној структури повратника. Иначе, динамика враћања грађана у
земљу порекла иде у договору са ЕУ, јер Србија не би могла да издржи такав
економски притисак какав је, на пример, имала Турска, где је месечна реадмисија била
и до 15.000 људи. Немачка и Турска у билатералном споразуму су се чак договориле да
у Анкари једна писта на аеродрому буде резервисана за реадмисанте.
Шенада А. са својом породицом добровољно се вратила у Србију, у Зрењанин. Иако је
од своје девете године живела у Немачкој, пристала је на реадмисију, како каже, због
уверења да ће тако избећи „тортуру насилног депортовања”.
– Пре него што сам се удала, радила сам као чистачица у стоматолошкој амбуланти.
Зарађивала сам таман толико колико ми је било потребно за пристојан живот – каже
Шенада користећи по коју немачку реч. – Тешко је живети у Србији, нарочито када
информације и подршку не пружа ни Центар за социјални рад који је ту да ми помогне.
Тридесетогодишња Ромкиња са својим мужем и троје деце живи у Зрењанину, у кући
са свекрвом.
– При доласку у Србију, добила сам неколико стотина евра као једнократну помоћ. Сав
износ сам уложила у кућу, јер сам желела да својој породици обезбедим пристојан
смештај – прича Шенада, док њен трогодишњи син Давид гледа цртани филм на једној
немачкој телевизији. Најстарија ћерка Ванеса иде у први разред основне школе,
почетне проблеме са језиком је превазишла.
– Овде ни муж ни ја не можемо ни привремене послове да нађемо, нарочито усред
зиме. Не бисмо се враћали назад, јер знамо да је то немогуће, иако нам је тамо живот
био једноставнији. И бољи...
Координатор Лиге за декаду Рома Осман Балић каже да је грешка што се реадмисија
одвија без логистике и надзора.
– Како држава тако и општине треба да се укључе у решавање ових проблема, међутим
нису способни ни о сопственим грађанима да брину, а камоли о повратницима – наводи
Балић. Он сматра да би најбоље било када би се тим људима омогућио останак у
иностранству. – За њих би било најбоље да остану тамо, јер им те државе могу
обезбедити боље услове него Србија. Или да емигрирају у Америку или Канаду...
Антрфиле : Дијалози
Чланак је део пројекта „Дијалози војвођанских култура“, који спроводе Беомедиа
маркетинг и Независно друштво новинара Војводине, а финансира га Европска унија
кроз Медијски фонд у оквиру европских интеграција. Фондом руководи Делегација ЕУ
у Србији, а реализује га BBC Njorld Service Trust. Садржај чланка је искључиво
одговорност реализатора пројекта и ни на који начин не одражава ставове и мишљење
Европске уније.
ПОДСТИЧУ СОЦИЈАЛНЕ ФИРМЕ
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 10
У СРБИЈИ ПОСЛУЈЕ ОКО 1.000 ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ЗАПОШЉАВАЈУ СУГРАЂАНЕ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, КОЈИ ДО ПОСЛА ДОЛАЗЕ ВЕОМА ТЕШКО
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Тренутно ради 2.140 малих задруга.
Просторије и почетни капитал најчешће обезбеђује локална самоуправа
ГРАЂАНИ са инвалидитетом, самохране мајке, али и избеглице и старији који не
могу да се запосле, прилику за запошљавање могу да добију отварањем неког од
социјалних предузећа. Ове фирме заправо и постоје како би се решио проблем
незапослених, који су на друштвеној маргини и не могу равноправно да се
надмећу за посао на тржишту рада.
Занатска задруга „Сосина кујна“ из Зрењанина запошљава девојчице и жене са
сметњама у развоју на пословима прављења колача и многобројних посластица.
Просторије за рад и почетни капитал су добили од локалне самоуправе, а све што
направе продају на зрењанинским свадбама, славама и другим прославама.
- Не може много да се заради, али опстајемо већ три године - каже једна од
продавачица укусних посластица. - У Зрењанину постоји установа за жене с посебним
потребама, које су биле потпуно запостављене и нису могле нигде да се запосле. Зато је
битно што смо им на овај начин барем омогућили да нешто раде и осећају се
кориснима.
На сличан начин функционише и задруга здраве хране „Бакино казанче“ у
Врањској бањи, која прави ајвар и слатко за туристе који посете бању. Ангажује
избегле и расељене жене с територије Косова и Метохије и на тај начин им
обезбеђује основну егзистенцију.
- Задругу су оформили „Група 484“ и Фонд за отворено друштво у Србији, а ми смо
наставили сами с послом - каже један од оснивача Станко Петковић. - Зарадимо
довољно да избеглим женама и њиховој деци омогућимо да преживе.
Свака од ових задруга или социјалних предузећа практично је непрофитна, јер не
послује само ради обезбеђивања и увећања профита. Првобитни циљ јој је да
омогући инклузију угрожених група и обезбеди основна срества за њихов живот.
- Више од две године бавимо се отварањем социјалних фирми у Србији како бисмо
решили проблем запошљавања незапослених са слабим квалификацијама - каже
Мирослава Јелачић из невладине организације „Група 484“. - Утврдили смо да у нашој
земљи има укупно 1.000 оваквих фирми, као и 2.140 задруга. Неопходно је да се, уз
много бољу законску регулативу, концепту социјалног предузетништва озбиљније
приступи, јер је то шанса за отварање нових радних места.
Стручњаци објашњавају да грађани и невладине организације који стварају
задруге, највећу помоћ могу да добију од локалних самоуправа, општина и градова
у којима желе да послују. Након што добију простор за коришћење и основна
средства, бизнис им често омогућава да зараде за основну егзистенцију, али и да се
не осећају бескориснима.
Антрфиле : КОМШИЈСКА ПРАКСА
МЕЂУ земљама окружења, Словенија предњачи у запошљавању својих грађана у
социјалним предузећима, па тако скоро седам одсто становника ради у некој од
ових фирми.
Потреба за отварањем социјалних фирми се први пут се појавила деведесетих година у
САД, а у Европу је идеја стигла неколико година касније. Велика Британија је тек
2002. године започела пројекат предузећа у којима раде социјално угрожене и
маргинализоване групе, да би данас постала једна од водећих земаља у области
социјалног предузетништва.
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ЗАМРЗНУТ ЗАКОН
ИАКО у Србији већ постоји спремност за отварање социјалних фирми, закон није у
складу с развојем задруга и оваквих предузећа.
- Нова законска регулатива о социјалној заштити отвара и могућност социјалног
предузетништва - каже Јелена Миловановић из Тима за социјално укључивање и
смањење сиромаштва Владе Србије. - Ипак, немамо никаве конкретне механизме
нити субвенције за подршку отварању оваквих фирми, па је неопходно да се
донесу додатни подзаконски акти.
СВИ САЊАЈУ ФЈОРДОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 12
ПОРОДИЦЕ ПРИСИЛНО ДЕПОРТОВАНЕ ИЗ НОРВЕШКЕ ЖИВЕ У НЕХУМАНИМ
УСЛОВИМА, ЖАЛЕ СЕ „ПОВРАТНИЦИ“
Живот у 16 квадрата са 10.000 динара месечно
АЛБАНЦИ су ме протерали из Призрена после бомбардовања. После дугогодишње
селидбе по Србији када, због све теже економске ситуације, више нисам имао куда
да идем, одлучио сам се за Норвешку. Таман сам скућио четворочлану породицу,
добио радну дозволу и нашао пристојан посао, кад се све срушило као кула од
карата! Због уговора о реадмисији депортован сам назад.
Ова прича Давора Николића, који после протеривања већ две године покушава да нађе
мир у Србији, личи на већину прича оних који су депортовани из „обећаних земаља“.
Давор полако губи наду да ће овде успети да среди живот и планира да поново из
Калуђерице оде у земљу фјордова:
- После бомбардовања прво сам живео у колективном центру у Крушевцу, одакле сам
се преселио код рођака у Београд. Кад сам видео да овде за моју породицу нема живота,
2005. сам отишао у Лилехамер. Запослио сам се у фирми која се бави чишћењем. Нисам
саставио ни три године, када су ме протерали. Дали су ми 200 долара и испратили ме.
Рекли су ми да ће ми Србија обезбедити нормалан живот, али то се није догодило. Зато
сам приморан да опет идем преко „гране“.
За разлику од Давора, било је и оних који су од земаља које су напуштали прошле
године добили по 10.000 круна (1.200 евра). У ту групу не спада последња тура
депортованих, у октобру 2010. Тада им је полиција упала у станове и на радна места и
одвела их присилно на аеродром. И њих тридесетак, од којих су половину чинила деца,
испраћени су уз образложење да Србија има обавезу да им обезбеди нормалан живот.
Међутим, осим петогодишње забране уласка у земље ЕУ, кажу, нису добили ништа.
- Ако је живот у 16 квадрта са 10.000 динара месечно нормалан, онда ми није јасно
шта у Србији сматрају ненормалним - јада се Драган Ристић, „глава“ четворочлане
породице, кога су већ, пре 12 година, протерали из села Понеш код Гњилана. Називају нас „лажним азилантима“, а у Норвешкој сам имао сталан посао и кућу
од 70 квадрата. То је бесмислено, јер сам ја поштовао њихов систем и тамо нисам
отишао да би ми платили да се вратим. Живели смо на крајњем северу земље, где зима
траје осам месеци, а први већи град је на 250 километара. Међутим, и поред свега,
могао сам да зарадим за нормалан живот.
Због стреса који је преживела, Драганова жена Живана сада пије лекове за смирење.

5

- Испод кревета ми се налази шахт из кога се, када напада киша, свашта излије - кроз
сузе прича Живана, док млађег сина Јована учи ћирилицу. - Деца су се потпуно
пореметила. Јован је ишао у норвешку школу и сада не може да се привикне на нови
систем учења, док старији, Дејан, спава код брата од тетке преко пута нас, јер не
можемо сви да станемо. Да могу, одмах бих се вратила у Норвешку!
Антрфиле : ИНТЕРЕСОВАЊЕ МЕДИЈА
ПОСЛЕ протеривања Срба из Норвешке, чак четири новинарске екипе су дошле у
Београд како би се увериле шта им је обезбедила Србија.
- Када су видели наше бараке у Реснику, нису могли да верују у каквим условима
живимо - каже Драган Ристић. - Док смо били у Норвешкој, писали су како се поједини
крију да би избегли депортацију, али када су видели где сада живимо, све им је било
јасно.
У СРБИЈУ ВЕЋ УШЛО 150 ИЛЕГАЛАЦА
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2011, Страна : 12
И НАША ЗЕМЉА НАШЛА СЕ НА МЕТИ ВЕЛИКОГ ЕГЗОДУСА КОЈИ ЈЕ ОВИХ
ДАНА КРЕНУО ИЗ СЕВЕРНЕ АФРИКЕ
Копнена рута миграната у ЕУ. Лане 3.179 захтева за реадмисију, вратили смо 2.650
људи
ЕВРОПУ је ухватила паника због „егзодуса библијских размера“ из северне
Африке, како га је назвао италијански шеф дипломатије Франко Фратини! Према
прелиминарним проценама, од 200.000 до 300.000 избеглица из Либије сваког часа
може да се очекује на италијанским обалама, а, судећи по расположењу власти у
Риму, врло брзо и широм Европе.
То су они који ће покушати да побегну морем из земље у пламену. Велики је број и
људи који ће пробати да спас од тешког живота нађу копном, а на тој рути се налази и
наша земља. На ово је прошле недеље упозорио вицепремијер Божидар Ђелић, који је,
за „Новости“, рекао:
- Немири у арапском свету довешће до повећања броја миграната. Они неповољно
делују на земље које имају „бели шенген“, међу којима је и наша.Србија је и раније
била транзиционо подручје за илегалне мигранте, каже, за „Новости“, Зоран Пањковић,
саветник за помоћ и заштиту угроженим мигрантским групама у Министарству за
људска и мањинска права:
- Преко нас су пролазили илегални мигранти из Авганистана, Палестине, Албаније,
Пакистана, Ирака... Колико њих успе да дође до жељене дестинације, изабране државе
ЕУ, и затражи азил - није познато.
Само од почетка ове године, према подацима МУП, 150 их је илегално ушло у
нашу земљу, уз оправдање да су азиланти. Међутим, у азилантском центру у Бањи
Ковиљачи појавило се само троје који су званично тражили азил. Шта је са
осталима, нико не зна.
Све ово могло би додатно да отежа ситуацију Србији. Прошле недеље смо избегли
залеђивање безвизног режима, али ћемо бити под будним оком ЕУ кад су у питању
„лажни азиланти“, како их Европа зове. Уосталом, средином марта долази трећа
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техничка мисија Европске комисије, која ће се, поред питања поштовања људских
права и избеглица, бавити управо мигрантима.
У међувремену, наша земља одговара на замолнице земаља ЕУ да прими држављане
Србије који су из економских разлога побегли у Европу. Али, не стижу замолнице само
за наше држављане.
- Србија је дужна да, у складу са условима из Закона о потврђивању Споразума о
реадмисији, на своју територију прихвати и држављане трећих земаља, на основу
замолнице из ЕУ. Један од тих услова предвиђа несумњиви доказ да је лице,
држављанин треће земље, у ЕУ ушло из Србије.
Тако би у Београду или Бањи Ковиљачи могло да се нађе и мноштво илегалних
миграната из Африке.
Прошле године, према подацима МУП, примљено је укупно 3.179 захтева за
преузимање наших држављана, од чега је за 2.650 Србија дала сагласност за
преузимање, а за 529 није. Како сазнајемо, у питању су особе које нису могле ниједним
папиром да докажу да су држављани Србије.
Званични подаци говоре да је највише замолница стигло из Немачке - 1.048, а
незванични, да је од тих људи само 10 званично затражило азил.
Иначе, највећи број „лажних азиланата“ потиче са југа Србије. Махом су то Роми
и Албанци. У питању су радно способни мушкарци или породице са два одрасла,
радно способна члана, неквалификована радна снага, са непотпуном или
завршеном основном школом.
Антрфиле : ПРВО УДРУЖЕЊЕ АЗИЛАНАТА
У СРБИЈИ је основано прво удружење азиланата који су враћени реадмисијом.
Основало га је 80 породица враћених из Норвешке.
- Сви смо својевремено протерани са Метохије: из Ђаковице, Клине, Истока и Призрена
- каже председник Владимир Танасковић. - Удружили смо се и обратили Канцеларији
ЕУ у Београду, јер се многи од нас спремају, ако се ништа не промени, назад у Европу!
Танасковић тврди да већина није успела да оствари најбуквалније никаква права, а да
су им норвешки полицајци рекли да им је Београд само привремена станица, јер им је
Србија гарантовала безбедност у местима у којима су рођени!
СРУШЕНО 800 СПОМЕНИКА
Правда, Датум : 28.2.2011, Страна : 4
НА ЗАДУШНИЦЕ КАМЕНОВАН АУТОБУС СА СРБИМА У ЂАКОВИЦИ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – И после 12 година, на православним гробљима широм
Косова и Метохисе иживљавају националистички верски фанатици. Ни овога пута они
који задужени за безбедност нису Србима омогућили да гробља посете без инцидента.
На фебруарске задушнице, око 500 Срба из Косовске Митровице обишло је гробље
у јужном делу града. Пет аутобуса „Космет превоза“ није било довољно за све
окупљене Србе, којима је задушни дан једина прилика да посете гробље, па је КПС уз
пратњу омогућио да се аутобуси врате и превезу све који су желели да обиђу гробље.
Слика коју су затекли била је стравична – преко 800 надгробних споменика је
уништено, као и капела са гробном црквом, која је порушена и неколико пута
паљена. За разлику од претходних година, гробље је први пут очишћено од корова.
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– Видите и сами да они покушавају да униште сваки траг крста. Колико им сметају они
који почивају овде, толико им смета знак крста.
Дошли смо да окадимо и прочитамо помен нашим преминулима, на овом нашем светом
гробљу, где почивају многи који су страдали, мучени и убијани током последњих
ратова на овом простору. Поносан сам што су по први пут наши пријатељи изашли и
очистили коров – рекао је за „Правду“ протојереј ставрофор Милија Арсовић.
Пред сам крај посете, испред цркве Успења пресвете Богородице у Ђаковици,
каменована су два аутобуса са расељеним Србима који су били на задушницама у
Ђаковици. У саопштењу косовске полиције наводи се да су у каменовању учествовале
четири особе и да су због тог инцидента приведена тројица мушкараца и једна жена.
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PRESS CLIPPING
Уторак 01.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ИЗБЕГЛИЦЕ ТРАЖЕ РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ
Правда, Датум : 1.3.2011, Страна : 9
БЕОГРАД - Представници 100 избегличких удружења предаће данас председници
Скупштине Србије Славици Ђукић-Дејановић копију 45.000 потписа грађана који
су подржали петицију за поштовање људских и посебно имовинских права
прогнаних и избеглих Срба из Хрватске.
Копије потписа, како је „Правда" већ јавила, прошле недеље су предате председнику
Србије Борису Тадићу, а наредних дана ће бити уручене и премијеру Мирку
Цветковићу, наводи се у саопштењу Коалиције удружења избеглица у Србији.
СВЕ ПОВРАТНИКЕ МУЧЕ ИСТИ ПРОБЛЕМИ
Политика, Датум : 1.3.2011, Страна : А4
Бањалука – На округлом столу „Повратак, опстанак или поновни одлазак”, који је
јуче одржан у Бањалуци и у чијем средишту је био положај Хрвата, констатовано
је да суштински нема разлике између Хрвата, Бошњака и Срба који су у рату
избегли из својих домова у БиХ. Округли сто је организовала Заједница
прогнаних Хрвата и повратника у РС.
Покровитељ округлог стола потпредседник РС др Емил Влајки је рекао да се положај
Хрвата у Српској не разликује од положаја Бошњака, као и Срба који су избегли из
Федерације БиХ. „Бошњаци као и Срби и Хрвати трпе одређену врсту дискриминације
у погледу повратка на предратна огњишта. То је универзални проблем. Реч је о
проблему спојених посуда који треба заједнички решавати”, казао је Влајки.
На округлом столу је, осим тога, скренута пажња на то да свим повратницима треба
обезбедити основне предуслове за нормалан живот – путеве, струју, водоводе,
канализације, безбедност... У том контексту председник Заједнице прогнаних Хрвата и
повратника БиХ Штефо Масатић је рекао: „Повратак Хрвата у РС није успео, останак је
споран и остаје нам трећа варијанта да створимо боље услове за живот онима који су се
вратили кроз изградњу комуналне инфраструктуре, а онда можемо говорити о
позивима за повратак.”

PRESS CLIPPING
Среда 02.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ВОРЛИК ПОЛАЖЕ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ
Правда, Датум : 2.3.2011, Страна : 8
БЕОГРАД – Амбасадорка Мери Ворлик учествоваће данас у Кладову у полагању
камена темељца за избегличке станове, саопштено је из амбасаде САД.
Стамбену зграду, вредну око 400.000 долара, финансира Биро за популацију,
избеглице и миграције Стејт департмента, а пројекат спроводи Дански савет за
избеглице, уз подршку Комесаријата за избеглице Србије.
По завршетку градње, у њој ће живети 14 избегличких и расељених породица сада
смештених у колективном центру Караташ, као и три социјално угрожене
породице из самог Кладова.
НЕМА ЕВРОПЕ БЕЗ ЉУДСКИХ ПРАВА
Правда, Датум : 2.3.2011, Страна : 9
АПЕЛ СРБА ИЗБЕГЛИХ ИЗ ХРВАТСКЕ ЕУ И СРПСКИМ ВЛАСТИМА
Избеглице траже и заседање Народне скупштине Србије посвећено њиховим
проблемима, а од Владе Србије да изради платформу
БЕОГРАД – Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба
исељених из Хрватске предали су јуче потписе подршке петицији, којом захтевају
од председнице Народне скупштине Србије Славице Ђукић-Дејановић да утиче на
ЕУ како би се Хрватској онемогућило да потпише уговор о приступању све док не
почне да поштује њихова грађанска и имовинска права.
Листе са 65.000 потписа избеглих и прогнаних из Хрватске који подржавају овај захтев
требало би, како очекују избегличка удружења, да подстакну српске власти и
администрацију ЕУ да посвете пажњу нарушавању људских права и да одложе
затварање 23. поглавља Споразума о придруживању Хрватске европској унији, које се
односи на правосуђе и људска права.
– Председници српског парламента доставили смо Предлог резолуције у којој
тражимо да Народна скупштина Србије констатује кршење људских права
избеглица, да подржи наш апел ЕУ, а од Владе Србије да изради платформу о
решавању наших проблема и да се око тога ангажује у Бриселу и осталим важним
међународним центрима – рекао је после предаје потписа јуче новинарима
Миодраг Линта, председник Координације избегличких удружења. Текст прелога
резолуције садржи шест тачака, а у првој се констатује да Хрватска крши људска права,
те да се пут Хрватске ка ЕУ заустави док у области људских права не достигне
европске стандарде.

Бивши Карловчанин Миле Дакић (83) жали се да је закинут годинама радног стажа, а
тако и на износу пензије која му стиже из Хрватске.
– На нама најстаријима Хрватска се иживљава, одуговлачећи или заобилази проблеме
људи који се сада налазе у Србији. Признали су ми само 28 од навршених 38 година
стажа, а радио сам и био осигуран. Имао сам и прописно оверен образац М4, јер сам се
1991. године спремао за пензију, али они га једноставно нису признали – каже Дакић.
Он додаје и да тачно зна колику би пензију имао да је остао у Хрватској и наводи да
његов колега из Карловца Ђуро Затезало, који је увек имао исту плату као и он. сада
има 5.700 куна, док он има само 2.800.
– Ниједан Србин који је имао већи особни доходак не може доћи до извода о свом
радном стажу, односно о висини зарада. Они то једноставно не дају, не признају радни
стаж, и ту смо немоћни. А Србима су одузете хиљаде година радног стажа – упозорава
Дакић.
Антрфиле : Потраживања Срба од Хрватске
Станови око - 50.000 (25.000 станарских права) Одштете за срушене куће - 10.000
објеката Пословни простори око - 30.000 (само УНПА зоне) Оштећених пензионера 50.000 (просек 81 пензија) Имовина Срба у свим аспектима - 30 милијарди евра

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРЕДСЕДНИЦИ ПАРЛАМЕНТА
Политика, Датум : 2.3.2011, Страна : А7
Представници избегличких удружења и завичајних клубова доставили су јуче
председници Скупштине Србије Славици Ђукић-Дејановић предлог резолуције о
правима избеглица и копије потписа подршке петицији којом се тражи правично и
трајно решење станарских, имовинских и других стечених права Срба из Хрватске.
Текст резолуције предао је председник Коалиције избегличких удружења у Србији
Миодраг Линта.
„Овим акцијама тражимо од свих релевантних институција да се процес
придруживања Хрватске Европској унији не настави док се не реше сва наша
имовинска, стечена, станарска и друга права”, рекао је Линта.
Према предлогу резолуције, иза кога стоји више од 100 избегличких удружења,
Скупштина Србије требало би да констатује да Република Хрватска крши људска права
избеглих и прогнаних Срба и грађана Србије. У резолуцији се даје подршка захтевима
из петиције и тражи од Владе Србије да изради платформу за суштинске разговоре с
владом у Загребу о проналажењу трајног решења свих отворених питања.
СРБИМА ВРАТИТИ ИМОВИНУ ПРЕ УЛАСКА ХРВАТСКЕ У ЕУ
Политика, Датум : 2.3.2011, Страна : А7
Богдан Матић, хирург из Госпића, неколико деценија био је носилац станарског
права над станом у овом граду. Током 1991. године завршавао је и изградњу
породичне куће у Госпићу, али убрзо је избио рат и доктор Матић је са породицом
избегао у Србију. Непуну годину касније хрватски суд му одузима стан, под
изговором да у њему нико не живи више од шест месеци. По завршетку рата
Матић је затражио да му бар буде обновљена кућа, која је током ратних збивања
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запаљена, али је његов захтев одбијен уз објашњење да то није адреса која је
наведена као место његовог пребивалишта. Четворочлана породица Матић данас
живи у Земуну, у свом стану од 37 метара квадратних за који отплаћује кредит.Богдан
Матић је само један од 45.000 потписника петиције избеглих и прогнаних Срба из
Хрватке који чекају да им Хрватска врати имовинска, станарска и друга права одузета
током ратних збивања.
– Овај број није коначан, јер почиње други круг потписивања исте петиције. Прва
копија потписа предата је председнику Борису Тадићу, а затим и свим шефовима
посланичких група, као и европским институцијама. Иако је подршка председника
изостала, али и Милорада Пуповца, председника Српског националног већа Хрватске,
ми смо задовољни јер се огласио Мелвут Чавушоглу, председник Парламентарне
скупштине Савета Европе – каже Миодраг Линта, председник „Коалиције удружења
избеглица у Републици Србији”. Наш саговорник истиче да је Чавушоглу, између
осталог, у свом одговору навео да је неуспех у враћању имовинских права заправо
кршење људских права.
– Уз то, обећао је да ће проблеме наведене у петицији предочити челницима Хрватске и
ЕУ првом наредном приликом. Како је казао, петицију је проследио и Одбору за
миграције, избеглице и становништво Парламентарне скупштине уз захтев да је
размотри током свог рада који се буде односио на стање расељених лица у Европи –
објашњава Линта.
А повод за покретање ове петиције је чињеница да је Хрватска прошле године добила
сагласност од ЕУ да отвори преговарачко поглавље 23 под називом „Правосуђе и
темељна људска права” без услова да врати одузета права избеглицама.
– Постоји 10.000 породица из Хрватске чије су куће и викендице срушене у
терористичким акцијама ван подручја ратних дејстава и хиљаде оних чије су куће
срушене на подручју бивше Крајине. Људи код комшија виде своје тракторе,
аутомобиле, ограде. Процењује се да је исплата пензија прекинута за око 50.000
пензионера и да им Хрватска у просеку дугује по 81 пензију – набраја Линта проблеме
који и даље остају нерешени.
Наш саговорник истиче да Коалиција од Хрватске захтева да нашем Министарству
правде буде достављен коначан списак свих осумњичених, оптужених и осуђених за
ратне злочине.
Замолили смо нашег саговорника да прокоментарише анкету Међународне
организације за миграције која треба да понуди преглед положаја и потреба бивших
носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Србији.
Ова акција има неколико недостатака. Пре свега, не истиче у први план права избеглих
и прогнаних лица и не обухвата све оне који су поседовали покретну и непокретну
имовину, већ само носиоце станарског права. Ипак, наше удружење подржава напоре
да се помогне онима који су у тешком социјалном и економском положају – истакао је
Линта.
РАДИМО НА ПОВРАТКУ ИЗБЕГЛИЦА
Курир, Датум : 2.3.2011, Страна : 4
Иво Јосиповић
ЗАГРЕБ - Хрватска је као један од својих приоритета, не само према Србији него и
према својим грађанима, истакла повратак избеглица и регулисање питања
њихове имовине и на томе се заиста интензивно ради, изјавио је јуче хрватски
председник Иво Јосиповић.
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Одговарајући на питање у вези с петицијом српских избеглица из Хрватске са 45.000
потписа, којом се тражи да Србија констатује да Хрватска крши људска права Срба
избеглих из Хрватске, Јосиповић је признао да има проблема и да постоје људи који су
можда с правом незадовољни.

ЗА ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОСТАЛИ БЕЗ 2.000 ЂАКА
Дневник, Датум : 2.3.2011, Страна : 14
НОВЕ СЕОБЕ
То што је ових дана саопштио руководилац Одељења друштвених делатности у
бачкопаланачкој општини др Небојша Кузмановић, треба да забрине и да надлежнима
послужи за озбиљнију анализу. Кузмановић је изнео податак да у овој општини ради
десет основних школа, три средње, предшколска установа, школа за образовање деце с
посбеним потребама и школа за основно музички образовање. Али, најалармантнији
податак је онај да је у последње две деценије број ђака пао са 7.500 на око 5.500.
И за саму Бачку Паланку, односно варош без 13 села, демографска статистика брине, с
тим што је у селима све још горе. По попису из 2002. године Бачка Паланка има 29.449
становника, а чак 25.560 је пунолетних. У 10.051 домаћинству просечно живи 2,92
становника, а просечна старост је 39 година. Мушкарци су просечно млађи, с 37,6
година, док представнице лепшег пола живе дуже и просечно имају 40,3 година.
Оно што нигде не пише и чиме се статистика не бави су сазнања мини-анкета међу
младима, да њих 60 одсто жели да напусти ову средину. Део је већ отишао, привремено
или трајно, у последње две деценије, и то великим делом у иностранство.
Други део се преселио, углавном у Нови Сад, где се, наводно, лакше долази до
посла, а они чији су родитељи имућнији сада у новим становима живе у Београду.
У периоду распада СФРЈ овде је због великог броја избеглица број становника
вештачки порастао, али после најављеног пописа многи ће морати да ставе прст
на чело. Јер, упозоравају надлежни, ако се настави сеоба из ове општине, која
статистички важи за развијенију у Србији, овде ће остати старци, а Нови Сад и Београд
биће све бројнији.
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Четвртак 03.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 3.3.2011, Страна : 15
ЛОЗНИЦА – Интерно расељени са КиМ, који већ дуже бораве у Лозници, а немају
где да се врате, ускоро ће добити нове куће. За изградњу нових кућа СО Лозница
је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, обезбедила грађевински материјал.
Услов је да су држављани Србије са пребивалиштем у Лозници, да имају грађевинско
земљиште и дозволу за изградњу.
СПОРНИ СТАНОВИ ИЗБЕГЛИЦА И ЉУДСКА ПРАВА
Дневник, Датум : 3.3.2011, Страна : 23
НЕДОСТАЈУ УБЕДЉИВИ КОРАЦИ ХРВАТСКЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ
БРИСЕЛ: Европска комисија саопштила је јуче у Бриселу да су потребни даљи
„убедљиви кораци” власти у Загребу у реформи правосуђа и побољшању основних
права, укључујући повратак избеглица, да би Хрватска могла да очекује
закључење техничког дела преговора о чланству с ЕУ.
Европска комисија је у прелазном извештају нагласила да Хрватска јесте остварила
„значајан напредак” у преустројству правосуђа и заштити основних права, али да су
нужни „даљи битни напори”, посебно убедљиви резултати у правосуђу и борби против
корупције, као и да се ухвати у коштац с некажњивошћу за ратне злочине. Један
званичник ЕК новинарима је објаснио да још нема довољно доказа да је хрватско
правосуђе независно и делотворно, да и даље постоје мањкавости око постављања и
реизбора судија и тужилаца, као и знатан постотак нерешених судских предмета. У
извештају се наводи и да питање „деполитизације и професионалности полиције још
није у потпуности решено”.
Сама хрватска агенција за борбу против корупције (УСКОК) јесте остварила „битне
резултате”, али у ЕК очекују да и на тој основи дође до пресуда које су засад изостале.
На питање новинара колико би таквих пресуда било нужно да се ЕК осведочи у
ефикасност правосуђа и борбе против корупције, извор у Бриселу је узвратио да је
битно да пресуде докажу да судство истински и независно функционише. Европска
комисија у извештају од власти у Загребу тражи убедљиве резултате и у „решавању
отворених питања око повратка избеглица”. Европски комесар за проширење Штефан
Филе рекао је да „хрватској влади препоручује да уложи напоре у преговорима око
кључног поглавља (правосуђа)”. Филе је додао да је Европска комисија спремна да
подржи закључење преговора ЕУ са Загребом „пошто Хрватска испуни наведене
захтеве” из извештаја ЕК.
„Надам се да ће овај извештај помоћи хрватској влади и хрватском народу у целини да
удвоструче напоре на овом кључном пољу”, поручио је европски комесар за

проширење. У извештају ЕК о поглављу 23 преговора ЕУ-Хрватска о чланству, које се
тиче правосуђа и темељних права, јасно је предочено властима у Загребу шта морају да
учине да би у догледно време могле да рачунају на окончање техничког дела преговора.
Филеова представница за штампу Наташа Батлер новинарима је рекла да се услови у
поглављу 23 преговора с Хрватском односе и на укупно 10 јасних обавеза, укључујући
пуну сарадњу с Хашким судом.
Она је додала да је, када су у питању повратак избеглица и заштита мањина,
Европска комисија утврдила да у 2009. години нису остварени постављени
циљеви хрватске владе око повратка избеглица, враћања власничких и
станарских права и обнове кућа. „Хрватска мора спровести те циљеве постављене
у 2009. и зајамчити поштовање људских права, ојачати заштиту мањина,
укључујући истинску примену уставног закона о правима националних мањина,
тако да сви ти услови морају бити испуњени”, закључила је представница за
штампу европског комесара за проширивање. У извештају ЕК се наводи да
акциони план хрватске владе за бивше носиоце станарских права за 2009. годину
није испуњен, јер недостаје 2.070 станова.
Наташа Батлер навела је да не може давати никакве процене да ли Хрватска, имајући у
виду извештај Европске комисије, може да оконча преговоре о чланству с ЕУ до јуна
ове године, што је рок којем се надају у Загребу. Раније се у круговима ЕУ
процењивало да би Хрватска, ако у догледно време оконча техничке преговоре, могла
2013. да постане чланица Уније, а сад се спомиње да би то могло да се догоди и
касније, 2014. године.
ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК СВИМ ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум : 3.3.2011, Страна : А4
Бањалука – Председници Републике Српске и Хрватске Милорад Додик и Иво
Јосиповић сагласили су се на јучерашњем састанку у Славонском Броду да треба
решити проблем свих избеглица, без обзира на то да ли су у питању Срби, Хрвати
или Бошњаци, јавио је Радио РС.
Додик је још једном позвао све који желе да се врате у РС да то и учине и истакао да
нема системских препрека за повратак. Он је истакао да су безбедносни услови у РС
знатно бољи него раније и додао да се заједнички мора радити на решавању
економских проблема, који погађају и РС и Хрватску.
„И овог пута позивам све оне који желе да се врате у РС, да то учине несметано, а
имаће сигурно подршку органа власти РС и гаранцију за своју безбедност”, рекао је
Додик.
Председник РС је нагласио да је важно да Хрватска последњих година отвара
могућности за повратак и да регулише имовинска права избеглица. Додик је
оценио да је на решавању проблема повратничке и избегличке популације на
састанку постигнут „додатни квалитет” јер су представници удружења ових
грађана могли да представе своје проблеме. „Ово је сигурно важан допринос већ
успостављеној активности и ми ћемо и даље радити на том плану”, рекао је
Додик.
Иво Јосиповић је рекао да Хрватска жели да се реше проблеми свих избеглица, без
обзира на то да ли су Хрвати, Срби или Бошњаци и да је присутна нова, позитивна
клима, која иде у прилог повратку и осигуравању права која треба да имају та лица.
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„Заложићемо се да се питање повратка и уређења права и са једне и са друге границе
интензивира и да се коначно, након толико година, та права и уреде”, рекао је
Јосиповић након састанка делегација Хрватске и РС.
Он је истакао да су начела врло јасна и да подразумевају право на имовину, пуно
право на повратак, и да власти у Хрватској, БиХ и РС гарантују пуну безбедност.
Коментаришући петицију удружења Срба из Хрватске којом од европских
институција траже да блокирају улазак Хрватске у ЕУ док не реши стамбено
збрињавање избеглих и прогнаних Срба, Јосиповић је рекао: „Велики број људи
заиста је решио питање имовинских права и заиста је неозбиљно рећи да се не
ради на том плану.” Он је додао да је „направљен додатни напор са Србијом да се
осмисли пројекат који ће омогућити повратак и приступ имовини онима који то
желе, као и останак онима који се за њега одлуче”.
Јосиповић и Додик су положили венце на споменик деци страдалој у протеклом рату у
Славонском Броду. Они су посетили и темеље православне цркве Светог
великомученика Георгија, у центру Славонског Брода, која је порушена у протеклом
рату. Додик је казао да је ово прилика да се потенцира обнављање овог храма и да за то
и у Славонском Броду постоји добра воља.
ПОПИС ИЗБЕГЛИЦА
Дневник, Датум : 3.3.2011, Страна : 10
ВРБАС: У Повереништву за избеглице општине Врбас у току је евиденција
грађана који су носиоци станарског права у Хрватској. Образац који је насловљен
као „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског права из Хрватске
који бораве у Србији” попуњава носилац станарског права, а ако то из неког
разлога није могуће, образац може попунити и члан домаћинства. Анкету спроводи
Међународна организација за миграције у сарадњи с НВО „Комитет за помоћ и
заштиту”.
Први пут оваква евиденција спроведена је пре 10 година, а сада је у току ажурирање
тадашњих података и евидентирање оних који то нису учинили пре 10 година, без
обзира да ли имају избеглички статус или не. Евидентирање не значи покретање било
каквог правног поступка, нити представља формални захтев који би био прослеђен
хрватским властима. То је само анкетни лист, односно пријава за евидентирање потреба
лица лишених станарских права у Хрватској, како би се стекла реална слика о
бројности и стању таквих случајева.
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ЗГРАДА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ДОЛАРА
Данас, Датум : 4.3.2011, Страна : 20
У Кладову почела градња 17 станова за избегла и социјално угрожена лица
Кладово - У граду на Дунаву положен је темељац за градњу зграде у којој ће бити
збринуто 17 породица избеглих, расељених и социјално угрожених. Објекат који се
гради у Кладову вредан је 500.000 америчких долара, у оквиру програма под
називом „Социјално становање у заштићеним условима“. Пројекат финансира
Влада САД преко свог Бироа за становништво, избеглице и миграцију, а спроводи
га Дански савет за избеглице.
Свечаности у Кладову присуствовала је амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик која
је изјавила да ће Биро за популацију, избеглице и миграције америчке владе у изградњу
стамбене зграде у Кладову уложити 400.000 долара. Амбасадорка Ворлик је навела да
ова стамбена зграда треба да буде подигнута за четири месеца, односно да ће
почетком јула кључеви бити предати будућим станарима. Присутан је био и амбасадор
Данске Мете Нилсен, који је изразио задовољство што Дански савет за избеглице
спроводи још један пројекат чији је циљ побољшање услова живота избеглица,
расељених и социјално угрожених.
Општина је обезбедила земљиште, инфраструктуру и све дозволе за изградњу овог
објекта. Председник општине Дејан Николић рекао је да ће смештај добити 14
породица из колективног центра Карата, као и три социјално најугроженије
фамилије с подручја ове комуне, као и да је до 21. марта отворен конкурс за доделу
ових станова, који се дају на коришћење.
ЈОСИПОВИЋ: ПЕТИЦИЈА ИЗБЕГЛИХ СРБА БЕЗ ОДЈЕКА
Дневник, Датум : 4.3.2011, Страна : 25
ЗАГРЕБ: Председник Хрватске Иво Јосиповић изјавио је Танјугу да петиција
представника удружења избеглих Срба из Хрватске који позивају да се даља
евроинтеграција Хрватске услови решењем њихових проблема не може омести
пут његове земље у ЕУ.
„Петиција у Хрватској није добила неки већи одјек”, изјавио је Јосиповић, подсећајући
да су се Хрватска и Србија на политичком нивоу договориле како да се решавају ова
питања. Представници избегличких удружења доставили су ове недеље председнику
Србије и председници Скупштине Србије копије 45.000 потписа подршке петицији
којом се тражи правично и трајно решење станарских, имовинских и других права
Срба из Хрватске, а од релевантних институција да се процес придруживања Хрватске
ЕУ не настави док се ти проблеми не реше. Јосиповић је напоменуо и да су избеглице
свесне да ће њихови проблеми бити лакше решавани у европском окружењу.

„Један од организатора петиције је, штавише, на телевизији изјавио да подржава
Хрватску, да јој жели свако добро и европску будућност, свестан да ће се и
проблеми избеглица лакше решити у европском окружењу”, рекао је Јосиповић.
Председник Хрватске је подсетио да су се Загреб и Београд принципијелно на
политичком нивоу договориле како решавати проблем људи који живе у избеглиштву.
Јосиповић је и прекјуче новинарима у Загребу поновио да Хрватска активно ради на
решавању питања свих оних који желе да се врате.
Повод за прикупљање потписа представника удружења Срба избеглих из Хрватске
била је одлука којом је ЕУ 30. јуна 2010. дала сагласност Хрватској да отвори
преговарачко Поглавље 23 о правосуђу и људским права без услова за поштовање
права избеглих и прогнаних Срба.
Петиција је крајем новембра упућена на 157 релевантних адреса на којима су
надлежни органи и институције Србије и Хрватске, челници и институције ЕУ,
УН, владе САД, Русије, Кине и водећих европских земаља. Акција прикупљања
потписа подршке петицији почела је 15. децембра и до 31. јануара је прикупљено
45.000 потписа, а траје до 31. марта.
ЗБРИЊАВАЊЕ ПОВРАТНИКА
Политика, Датум : 4.3.2011, Страна : А4
Загреб - Хрватска влада је јуче донела одлуку о стамбеном збрињавању
повратника - бивших носилаца станарског права ван подручја посебног државног
старања (ПДС) јавља Танјуг.
Како је саопштено из кабинета владе, одлуком се утврђују услови за остваривање
стамбеног збрињавања повратника бивших носилаца станарског права који нису
власници куће или стана, а нису их ни на који начин отуђили, односно нису стекли
правни положај заштићеног најмопримца, а живели су у становима у друштвеном
власништву на подручју Хрватске, које је ван ПДС.
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ПОСТУПЦИ ПРОТИВ СРБА
Правда, Датум : 5.3.2011, Страна : 4
БЕОГРАД – Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба
из Хрватске затражили су од српског тужилаштва да се заузме да хрватско
правосуђе кривичне поступке против Срба води у складу с правним стандардима
и предложили да се ратни злочини решавају разменом предмета српског и
хрватског тужилаштва.
„У последњих 20 година, хрватско правосуђе је, у великом броју случајева, поступке
против Срба водило на етничкој основи“, истакнуто је у саопштењу Коалиције
удружења избеглица у Србији.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 5.3.2011, Страна : 17
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Расписан је конкурс за доделу новчане помоћи
избегличким породицама, чији је укупни износ 600.000 динара. Средства додељује
Комесаријат за избеглице Републике Србије, у склопу пројекта помоћи за
економско осамостаљивање избегличких породица. Конкурс траје до 15. марта, а
биће изабране четири породице, које ће добити по 150.000 динара.
БЕОГРАД ПОМАЖЕ ОСОЈАНУ
Правда, Датум : 5.3.2011, Страна : 11
ОСОЈАНЕ – У месту Осојане на Косову у петак је постављен камен темељац за
изградњу вртића који се финансира средствима града Београда у износу од осам
милиона динара, а председник општине Исток Драгољуб Репановић овом приликом
казао је да је донација града Београда битан гест и велики подстрек повратницима овог
краја.
Председник Комисије за доделу материјалне и нематеријалне помоћи неразвијеним
општинама Мирослав Чучковић је рекао да је концепт развоја и останка Срба на овом
подручју од велике важности, па је зато за ова пољопривредна домаћинства држава
обезбедила 22 трактора обезбедити прикључну механизацију, као и подршку за засаде
јагоде, белог лука и репе.
– За опстанак је важно и постојање квалитетних објеката за образовање и чување деце,
тако да ће убудуће много више српске деце у Осојанима моћи да живи као и деца у
Београду – истакао је Чучковић.

PRESS CLIPPING
Понедељак 07.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОТВОРЕНО ЧАК 50.000 СТАНОВА
Вечерње Новости, Датум : 6.3.2011, Страна : 7
ИЗБЕГЛИ СРБИ ТРАЖЕ ДА БЕОГРАД И ЗАГРЕБ ИЗГЛАДЕ СВЕ СПОРОВЕ ПРЕ
УЛАСКА ХРВАТСКЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Враћање покретне и непокретне имовине прогнанима није ни почело. Тајне листе
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба исељених из
Хрватске предали су протекле недеље на више адреса у Београду петицију којом
захтевају од Србије и ЕУ да утичу како би се Хрватској онемогућило да потпише
уговор о приступању док не почне да поштује њихова грађанска и имовинска права.
- До сада смо прикупили 45.000 потписа, које смо предали како председнику Србије,
тако и Скупштини и свим посланичким групама. Од свих очекујемо подршку, а
највише од Владе, која би требало да у што краћем року изради платформу за разговоре
са Владом Хрватске - сматра Миодраг Линта, председник Координације избегличких
удружења.
Линта истиче да није у реду да Хрватска потписује уговор о приступању ЕУ, а да су у
исто време Срби и даље грађани другог реда у тој држави.
- Враћање покретне и непокретне имовине прогнаним Србима практично није ни
почело, а ради се, на пример, чак о 50.000 станова. Све време активни су и тајни
спискови оптужених за наводне ратне злочине. Да ли су то европске вредности
Хрватске!? - пита Линта. - Такође, велики број држављана Србије је пре рата
радио у Хрватској. Стекли су стаж, добили станове или градили викендице, које су
одузете или срушене. Тражимо да се реше и њихови проблеми.
Ова иницијатива није дочекана са разумевањем у Хрватској. И поред тога што је Иво
Јосиповић признао да постоје проблеми са правима Срба, председник Хрватске је
поручио да „нема потребе да се Загребу на путу у ЕУ подмеће камен спотицања“.
- Не желимо никоме да стављамо клипове. Напротив. Инцијатива није уперена против
Хрватске, већ је заправо у њеном интересу. Баш као што је и у интересу државе Србије.
Решавање ових проблема једини је начин да дође до коначног помирења два народа.
Нажалост, нисмо приметили да у Хрватској постоји политичка воља. Зато смо и
покренули ову акцију, како би све стране некако натерали да коначно започну дијалог објашњава Линта.
Антрфиле : СТРАХ ОД ПОПИСА
Додатни проблеми могли би да настану после пописа становништва у Хрватској у
априлу ове године. Саво Штрбац, председник Документационо-информативног центра
„Веритас“, каже:
- Уочи распада Југославије у Хрватској је живело преко 600.000 Срба, да би се на
последњем попису пре десет година као припадници српске националности изјаснило

свега 200.000 људи, што је износило 4,5 одсто становништва. Због свих потеза хрватске
државе, који су за циљ имали да дестимулишу повратак избеглих лица, плашим се
какви ће бити резултати новог пописа - упозорава Штрбац.
КОРИГУЈУ СПИСАК
Вечерње Новости, Датум : 7.3.2011, Страна : 18
ИЗБЕГЛИЦЕ У ВРБАСУ
ВРБАС - У Повереништву за избеглице у општини Врбас у току је евидентирање
грађана, носилаца станарског права у Хрватској.
Образац, који је насловљен као „Преглед положаја и потреба бивших носилаца
станарског права из Хрватске који бораве у Србији“, попуњава носилац станарског
права, а ако то из неког разлога није могуће, може да га попуни и члан домаћинства.
Анкету спроводи Међународна организација за миграције, у сарадњи са НВО „Комитет
за помоћ и заштиту“.
Први пут оваква евиденција спроведена је пре деценију, а сада је у току ажурирање
података и евидентирање оних који то тада нису учинили, без обзира да ли имају
избеглички статус или не.
Евидентирање не значи покретање правног поступка, нити представља формални
захтев, који би био прослеђен хрватским властима. То је само начин да се стекне слика
о бројности таквих случајева.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ
Блиц – Србија, Датум : 7.3.2011, Страна : 2
ЛОЗНИЦА - Градско повереништво за избеглице и расељена лица у Лозници
реализоваће у наредне две недеље нови пројекат у сарадњи са италијанском
невладином организацијом „Интерсос“, а реч је о финансијској помоћи при
откупу домаћинстава. Висина новчаног износа је 770.000 динара, уз обавезу оних
који откупе сеоско домаћинство да га у наредних пет година не могу продати нити
отуђити на било који начин.
Избегла и расељена лица могу да конкуришу и за доделу помоћи у грађевинском
материјалу, а реч је о помоћи укупне вредности од 800.000 динара за расељенике који
су пре 1. јануара 2010. године остварили пребивалиште на подручју Лознице и који
имају држављанство Србије.
Право на помоћ имају породице интерно расељених лица која станују и власници су
стамбених неусловних објеката, као и домаћинства која имају започету градњу кућа са
свом потребном грађевинском документацијом са дозволом за градњу и да су на
земљишту које је могуће легализовати. Јавни оглас траје до 11. марта.
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ИЗБЕГЛИЦАМА 600.000
Правда, Датум : 8.3.2011, Страна : 18
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – У Петровцу на Млави расписан је конкурс за доделу
новчане помоћи избегличким породицама, чији је укупни износ 600.000 динара.
Ова средства додељује Комесаријат за избеглице Републике Србије, у склопу
пројекта помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање избегличких
породица.
По завршетку конкурса, који траје до 15. марта, биће изабране четири породице, које ће
добити по 150.000 динара.
СТАТУС БРИШЕ ПРАВА
Вечерње Новости, Датум : 8.3.2011, Страна : 31
Колико ЈЕ ОД НЕКАДАШЊИХ 60.000 ИЗБЕГЛИЦА ОСТАЛО у Новом Саду
Скоро 25.000 избеглих се, трајним настањивањем, одрекло ранијих права
СЛУЧАЈ Милана Плавшића (70) из Јајца, који као избеглица у Новом Саду живи
16 година, а који, како су „Новости“ писале, за 2011. није добио карту за бесплатан
превоз, отворио је питање права људи који су, не својом вољом, напустили своје
домове у бившим југословенским републикама. Током деведесетих, у Нови Сад је,
иначе, дошло више од 60.000 таквих људи.
Од тога, њих скоро 25.000 одлучило је да трајно остане, извадивши нашу личну
карту и остала документа. Близу 22.000 тих људи још борави привремено у Новом
Саду, док су се остали вратили и поново пријавили у родним местима. Од тог
избора, иначе, директно зависе и права на која могу да рачунају.
- Добијањем личне карте у СУП Нови Сад, избеглице, наравно, остају без избегличких
легитимација, односно статуса привременог боравка, а тиме и права која су на основу
тога уживали - каже Слободан Вукашевић, повереник градског секретаријата за
избеглице. Међутим, заузврат добијају иста права као и сви други Новосађани.
Када је реч о људима који су задржали избеглички статус, они и даље имају право
на бесплатно лечење, школовање, стамбено збрињавање, једнократну помоћ у
новцу, храни и грађевинском материјалу, новчану помоћ за самозапошљавање,
могућност заснивања радног односа, свуда осим у јавним предузећима и државним
установама.
- С друге стране, избеглице немају бирачко право, право на дечји додатак,
материјално обезбеђење породице и не могу да се запосле у јавним предузећима и
државним институцијама - прецизира Вукашевић.

Што се, пак, бесплатног превоза у градском саобраћају тиче, као и Плавшићевог
конкретног случаја, право на то избеглицама и расељеним лицима није унапред
загарантовано, мада може да се оствари, али само у посебним случајевима.
- Бесплатне карте за градски превоз могу да добију избегле и расељене особе само
уколико имају потврду лекара специјалисте да им је неопходан чешћи одлазак код
лекара - објашњава Павле Фратуцан, шеф одсека у градском повереништву. - Ту, за
разлику од других категорија становништва, није битна ни старост људи, већ само
њихово здравствено стање.
Антрфиле : ОБАВЕЗА
УКОЛИКО одлуче да се трајно врате у родна места, избеглице имају обавезу да то
пријаве комесаријату, одричући се, тако, избегличког статуса. Комесаријат,
међутим, нема механизме да провери да ли сви то и чине.
НАШЕ УДРУЖЕЊЕ ЈЕДВА ПРЕЖИВЉАВА
Данас, Датум : 8.3.2011, Страна : 6
Закључци конференције о инклузији избеглица и прогнаних у Београду
ПИСМА
Удружење избеглица и прогнаника у Србији спровело је истраживање које
показује да решавање избегличких проблема није могућно без укључивања самих
избеглица у процесе и процедуре решавања њихове одрживе животне перспективе.
Полазећи од резултата истраживања и других волонтерских и професионалних увида у
садашњи положај избеглица и миграната, на јануарској конференцији о инклузији
усвојени су следећи закључци:
- Иницирамо формирање мреже канцеларија за правну помоћ мигрантима-избеглицама
за поврат или правичну надокнаду власништва, имовине и својине;
- Локалну интеграцију реализовати уз пуно поштовање људских права избеглица и
активно учешће њихових представника;
- Наставити упорну борбу за правилно решавање статуса пензионера, уз доследно
поштовање њихових стечених права и редовно месечно примање зарађеног
финансијског гранта;
- Осигурати сталност здравствене заштите у пуном капацитету за све избеглице;
- Посебна заштита породица несталих логораша;
- Остварити могућност безбедног путовања избеглица у њихов завичај ради приступа
основним правима;
- Укљученост избеглица у коришћење културних добара, равноправно са осталим
грађанима Београда;
- Једнакоправан приступ у запошљавању избеглица;
- Школовање, перманентно образовање и информисање избеглица о њиховом положају,
правима и перспективи;
- Стална брига и социјална заштита екстремно угрожених породица, старих и болесних;
- Најшира подршка волонтерском раду међу избеглицама, уз одговарајућа признања,
укључујући и националне пензије најзаслужнијим;
- Активно се укључити у градски Савет за миграције, а преко њега и у одговарајуће
европске и међународне институције за помоћ избеглицама као посебно угроженој
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друштвеној категорији. У том циљу развити активну сарадњу са невладиним системом
организовања Подршка цивилном друштву Србије;
- У сарадњи са Секретаријатом за социјалну заштиту Београда издати посебну
публикацију о инклузији избеглица у Београду, која ће послужити и као оријентација и
подстицај за покретање и решавање избегличке перспективе у осталим градовима и
општинама у Србији, али и као препорука институцијама ЕУ и међународне заједнице
и институцијама у РХ и БиХ да се активно и одговорно укључе у процесе решавања
избегличке перспективе;
- Уз помоћ градских институција решити основна питања за нормалан волонтерски рад
Удружења избеглица и прогнаника јер ова организација већ две године преживљава у
најтежим условима у Европи и свету, на срамоту и Београда и Републике Србије.
Проф. др Милорад Муратовић,
председник Удружења избеглица
и прогнаника у Србији
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СИРОМАШНИМА “ЗЛАТНИ КАВЕЗ“
Вечерње Новости, Датум : 9.3.2011, Страна : 17
СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИ, СКУЋЕНИ У МОДЕРНОЈ ЗГРАДИ, ДАНАС
КУБУРЕ СА ВИСОКИМ РАЧУНИМА
Избеглице и стари немају за грејање, струју, чишћење...
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У најмодернију стамбену зграду у Сремској Митровици
- која је била поклон Међународних хуманитарних организација - вредну 650.000
евра, у
септембру прошле године, усељене су 34 породице. Реч је о избеглицама, интерно
расељенима и социјално најугроженијима. Међутим, њихова радост због
решавања недостатка крова над главом трајала је кратко. Пошто нису у
могућности да измирују високе рачуне за комуналије, прети им искључење
грејања, струје, воде...
- Дали су нам станове, хвала им свакако до неба, али су одмах дигли руке од нас,
претпостављајући да су тако решене све наше невоље. Али, натоварили су на врат нове
- упозорава Раде Косановић, домаћин зграде с „раменом за плакање“, којем се
свакодневно обраћају станари за помоћ. - Људи једноставно не могу да плаћају за њих
превисоке намете за комуналије. Јер, реч је углавном о сиротињи протераној из
својих кућа, која је са мало прња напустила своје огњиште и која је годинама
обијала прагове избегличких кампова.
У 34 стана живи 117 станара. Углавном су то старије, или оболеле особе. Међу
њима је и тридесеторо школараца, почев од основне школе до факултета. Тек понеко од
старијих је способан за привређивање. Али, од тога је слаба вајда пошто нема посла.
- Деца траже новац за обавезе у школи, а сама болесна морам још да се сналазим за
лекове. Како, само бог зна... Срећом, још има људи који разумеју, па припомогну отворена је Златица Скорупан, самохрана мајка два основца.
- Плаћање комуналија одлажем за неко боље време. Знам да морам да платим, али,
једноставно, немам од чега.
Како би решили проблем плаћања месечних обавеза, сиротиња са становима, како јетко
кажу, у „златном кавезу“, мора и даље да обилази многе институције - Комесаријат за
избеглице, Центар са социјални рад, па и самог градоначелника Бранислава
Недимовића виде као „луку спаса“.
- Остварење повластице за струју је „кост у грлу“ за многе станаре - уверава нас
Гордана Геци. - И поред тога што имамо на то право не остварујемо га због односа
запослених у градској администрацији који одуговлаче са издавањем потребне
документације.
Антрфиле : МИСАОНА ИМЕНИЦА

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породици за измирење комуналних дажбина, почев од
грејања, струје, воде, канализације, телефона, до одржавање зграде, потребно је
око 10.000 динара, што је за многе „мисаона именица“.
КАЗАН СВЕ ПРАЗНИЈИ
Вечерње Новости, Датум : 9.3.2011, Страна : 4
НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА КиМ
СИТУАЦИЈА у шест народних кухиња на Космету је алармантна, јер су залихе
хране при крају. А, да би се спремили оброци за око 2.000 угрожених људи који су ”на
казану”, годишње је потебно 115 тона брашна, десет тона пасуља, седам тона макарона,
пет тона уља, око шест тона соли...
У народним кухињама објашњавају да су им сада најпотребнији зачини и конзервирано
поврће, али и новац за превоз намирница и плате тридесетак радника. Највећи проблем
је што нема сталне помоћи, него рад народних кухиња зависи од повремених донација.
Бесплатне оброке добијају социјално угрожени, породице с више деце, расељени,
стари и немоћни... Осим куваног оброка, они добијају и хлеб из пекара које раде у
оквиру народних кухиња.
ВЛАСТ ТРАЖИ ПОЈАШЊЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТАВА
Политика, Датум : 10.3.2011, Страна : А6
Опозиција предлаже укидање појединих министарстава, али и формирање нових
Скупштина Србије завршила је јуче начелну расправу о изменама закона о влади и
министарствима, чије доношење је неопходно за реконструкцију владе. Посланици
данас разматрају амандмане, а готово све посланичке групе уложиле су по неку
примедбу, па тако, између осталог, ДС, али и Г 17 плус траже појашњење надлежности
појединих министарстава, а опозиција брисање неких законских одредаба. Закони би,
према незваничним информацијама, требало да буду усвојени сутра, у понедељак би
почела расправа о реконструкцији, а у уторак би била изгласана нова влада.
Јучерашња дебата није се много разликовала од оне одржане претходног дана.
Посланици ДС-а Бранка Љиљак и Ненад Константиновић поднели су одвојене
амандмане, којима се појашњава надлежност Министарства финансија, односно правде.
Посланици Г 17 плус траже прецизирање послова које ће обављати Министарство
културе и информационог друштва, а посланици ЛСВ-а да се Министарство економије
и регионалног развоја преименује у Министарство економије и развоја статистичких
региона, јер „Устав Србије не познаје појам региона, већ само статистичког региона, а
ниједно министарство у свом делокругу не може имати неуставне појмове”. Посланици
СВМ-а траже да се Министарство за државну управу и локалну самоуправу преименује
у министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.
Опозиционари су поднели знатно више амандмана од владајуће коалиције.
Напредњаци и ЛДП поднели су одвојене предлоге којима се тражи да се влада састоји
од 12 ресора. Радикали траже формирање министарства за избегла, прогнана и
расељена лица, јер је „Србија земља са највећим бројем избеглих, прогнаних и
расељених у Европи”.
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ПОПУСТ ДО 15 ОДСТО
Данас, Датум : 10.3.2011, Страна : 20
Поводом ускршњег поста у СОС Маркетима на акцијском снижењу 50 производа
Поводом ускршњих празника, од данас малопродајни ланац „СОС Маркети“ за
своје потрошаче припремио је снижење посних производа, као и специјалну понуду
месних прерађевина за оне који не посте. Према речима Јелене Лукач, руководиоца
комерцијале ова акција ће трајати све до завршетка поста, односно до 24. априла.
- У нашм маркетима којих на територији Београда има 30, имамо понуду како посних
тако и месних производа. На акцији је око педесетак производа. Попусти се крећу од
пет до 15 одсто. А сви грађани могу да их пазаре на одложено палаћање и до 90 дана каже Лукачева.
Она је подсетила, да је предузеће „СОС Маркети“ основано пре две године, а да је први
маркет отворен марта 2009. године. На почетку су били предвиђена као трговина
само за социјално угрожена лица, незапослене, као и за запослене са минималном
зарадом, пензионере са малим пензијама и преко 65 година живота, избегла и
расељена лица, студенте. Међутим, данас у СОС маркетима могу да купују сви
грађани.
- На захтев потрошача прошле године смо почели да проширујемо асортиман. Данас су
„СОС Маркети“ трговински ланац са 32 малопродајна објекта, а током ове године
планирамо отварање десет нових маркета. Највише смо позиционирани на општинама
Звездара и Палилула, али заступљени на скоро свим градским општинама, а по један
имамо у Инђији и Панчеву - истиче наша саговорница. Како је навела Лукачева велики
број артикала је повољнији него у другим продавницама у граду. То нису како каже
акцијске цене већ константно ниске цене током целе године.
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ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ТУНИСА И ЛИБИЈЕ У СРБИЈИ
Пресс, 11.3.2011., страна : 17
Комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић рекао је да су се од пре три дана у
нашој земљи појавили мигранти из немирима захваћених северноафричких
земаља Туниса и Либије.
-Нисмо очекивали да ће Тунишани да се појаве тако брзо, али ето имамо практично
људе из Туниса и Либије, тако да је овај транзитни пут преко Балкана, нажалост,
прорадио у пуном капацитету-рекао је Цуцић на скупу о миграцијама у југоисточној
Европи, али није навео број избеглица из тих северноафричких земаља.
ШТА ЈЕ ВЛАДА ПО МЕРИ
Дневник, Датум : 11.3.2011, Страна : 3
Посланици су разматрали у појединостима законе који су предуслов за
реконструкцију Владе. Највећи број амандмана уложио је ЛДП, који тражи да се број
министарстава додатно смањи, и то на 12, наводећи да Влада има енорман број
министара и чланова и да се поједине надлежности преклапају, чиме се додатно
успорава „скупа и неефикасна” јавна управа.
Да се број министарстава смањи на 12 затражио је и СНС, чији су посланици
предложили и да се из измена Закона о Влади избрише члан који прописује да премијер
може бити и министар. Предлог посланика ДСС-а је да Влада има три ресора, од којих
је прво Министарство спољних послова, одбране, финансија, правде, пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде, државне управе, локалне самоуправе и људских и
мањинских права, рада и социјалне политике, животне средине, рударства и просторног
планирања, Косова и Метохије, вера и дијаспоре.
Друго министарство које предлаже ДСС је Министарство унутрашњих послова,
инфраструктуре и енергетике, просвете и науке, а треће Министарство економије и
регионалног развоја, омладине и спорта, здравља, културе, информисања и
информационог друштва. Радикали су затражили да се формира министарство за
избегла, прогнана и расељена лица.
НИКОЛА САРКОЗИ ХОЋЕ ДА БОМБАРДУЈЕ ЛИБИЈУ
Пресс, Датум : 11.3.2011, Страна : 17
Порука ЕУ Режим Моамера ел Гадафија је готов
БРИСЕЛ - Либијски лидер Моамер ел Гадафи налази се у безизлазној позицији јер су
шефови дипломатија најутицајнијих чланица европског блока Француске, Немачке и
Британије поручили да је његов режим готов у очима међународне заједнице.

Француски председник Никола Саркози јуче је званично признао либијски опозициони
прелазни Национални савет као једину власт у тој земљи, а предложиће и
бомбардовање Либије.
Француска је прва земља која је званично као једину власт у Либији признала
Национални савет, тело од 30 чланова на челу са бившим министром правде Мустафом
Абделом Џалилом.
Прецизни напади
Према незваничним информацијама, Саркози ће партнерима у ЕУ предложити и
циљане ваздушне нападе на Либију и ометање система за навођење. Он ће, како сазнаје
Франс прес предложити нападе на три мете - војни аеродром у Сирту, удаљен 500
километара источно од Триполија, као и аеродроме у Себи, на југу земље и Баб ал
Азизију, где се налази централна команда војске либијског лидера Гадафија.
Неименовани извор је још казао Франс пресу да је реч о гађању изузетно ограниченог
броја мета и то оних одакле се извршавају најжешћи напади либијске авијације на
цивилно становништво.
Такође, француски министар спољних послова Ален Жипе рекао је да Париз и Берлин
желе почетак дијалога ЕУ са новим либијским званичницима, додајући да је Гадафи
дискредитован и да мора да оде са власти. Лидери ЕУ, уједно су усвојили увођење
оштријих санкција против режима Моамера ел Гадафија.
- С обзиром на озбиљност ситуације у Либији, Европски савет одлучио је да прошири
рестриктивне мере на пет финансијских тела од највећег значаја и да дода још једно
име на листу особа обухваћених рестриктивним мерама - саопштило је мађарско
председништво ЕУ.
Према речима неименованих дипломата, санкцијама су обухваћене Централна банка и
фонд који управља либијским приходима од нафте, „Libijan investment otoriti“ (ЛИА).
Крајем фебруара ЕУ је забранила продају оружја и опреме која би могла да послужи за
репресију, забранила издавање виза и замрзла имовину Гадафија и још 25 чланова
његове породице и званичника његовог режима.
Због ситуације у Либији јуче су се састали и министри одбране чланица НАТО-а.
Према наводима британског „Телеграфа“, они су на састанку у Бриселу разматрали
могућност увођења зоне забране лета над Либијом без одобрења УН. Пред почетак
састанка један високи амерички званичник није искључио могућност да Алијанса уведе
зону забрањеног лета без резолуције Савета безбедности УН.
Као у Србији
- Резолуција би била добродошла и пожељна, али не искључујемо друге опције које би
обезбедиле јасну легалну основу за увођење зоне забране лета - навео је неименовани
званичник.
„Телеграф“ подсећа на контроверзну одлуку НАТО-а из 1999. године да покрене
ваздушне нападе на Србију након што су се Русија и Кина у Савету безбедности
успротивиле доношењу одговарајуће резолуције.
С друге стране, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров упозорио је светске силе да се не
мешају у унутрашња питања Либије и других афричких земаља и поновио да би војна
интервенција била неприхватљива.
- У Поглављу УН и другим међународним споразумима, јасно се наводи да свака земља
има право да одлучује о сопственој будућности. Интервенција у унутрашња питања,
посебно војна, неприхватљива је - рекао је Лавров.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМ РАТАРИМА
Правда, Датум : 12.3.2011, Страна : 21
ЧАЧАК – Хуманитарна организација „Интерсос“ презентовала је у Чачку
пољопривредни пројекат намењен избеглим и расељеним лицима. Бесповратна
финансијска средства која су донација ЕУ, канцеларије у Србији, намењена су
породицама које се баве пољопривредом, сточарством, пчеларством, воћарством.
Општи критеријум за доделу средстава од 160 и 200 хиљада динара је да је
породица интерно расељена или избегла. Право да конкуришу имају и оне породице
које су укинуле статус под условом да нису продале или отуђиле имовину и нису у
поступку обнове у месту одакле су избегле.
СТИЖЕ И ТРЕЋА МИСИЈА ЕК
Политика, Датум : 14.3.2011, Страна : А6
Теме за разговор: стање људских права, права мањина, положај избеглица, интерно
расељених лица, контрола границе, миграције и азил
Данас у Београд стиже и трећа експертска мисија Европске комисије која ће у
току ове седмице проверавати одговоре на Упитник ЕК, које је Србија уручила
Бриселу 31. јануара ове године. Ова нова група европских стручњака бавиће се
одговорима који се односе на стање људских права, права мањина, положај
избеглица, интерно расељених лица, контролу границе, миграције и азил.
Иако се, на основу ових тема за разговор са представницима српских институција,
може учинити да је ово можда најважнија мисија, Ана Бабовић, из Кабинета Божидара
Ђелића, потпредседника владе задуженог за европске интеграције, каже, за наш лист,
да је свака мисија ЕК која долази у Београд да провери стање „на терену” подједнако
важна. „Свака од тих области је изузетно важна, не само за процес напредовања ка
Европи, већ уопште за живот наших грађана”, истиче она.
Како „Политика” сазнаје, након ове треће мисије, долази и четврта експертска група, од
11. до 15. априла. Она ће тада „под лупу” ставити одговоре Србије у вези са царином и
порезима.
А, када могу да се очекују прва додатна питања из Брисела, каква су, иначе,
добијали и сви суседи из региона након што су доставили своје одговоре и
примиле стручњаке ЕК? Највероватније, након завршетка комплетног
експертског рада у Београду и детаљног разматрања онога што је овде затечено,
„највероватније, у периоду између краја априла и почетка јула”.
Чланови две досадашње мисије ЕК нису се јавно изјашњавали о ономе што су овде
чули и видели. Али, на основу онога што рекли после одржаних састанака у Београду,
Бабовићева закључује, да је утисак бриселских експерата „прилично позитиван”.

Саговорници претходне мисије која је, од 28. фебруара до 3.марта, разматрала рад
независних регулаторних тела, кажу, за „Политику” да је госте занимало, пре свега,
како се одређена законска решења спроводе у пракси.
Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, рекао нам је да је његов састанак са експертима, који, иначе, веома добро
познају материју, трајао необично дуго, два, три сата. „Овом приликом мање разговора
је било о томе које смо законе припремили или донели. Много више се разговарало о
томе како ти закони функционишу и да ли уопште функционишу”.
ЕК стручњаци су се интересовали, како смо чули, не само за услове у којима Шабић
ради (од просторних до финансијских), већ и за однос извршне власти и парламента
према поверенику. Причало се и о спровођењу одлука овог повереника и о прихватању
његових сугестија, али о и заштити података о личности.
Упитан да ли су гости били задовољни оним што су чули, одговара да ће они, свакако,
позитивно оценити измену скупштинског пословника којом је отклоњена могућност да
се према шефовима регулаторних тела примењују санкције у случају да њихов извештај
не буде усвојен, као и да ће позитивно гледати и на наговештаје да се годинама
нерешавани проблеми реше, као што су они у вези са простором за рад повереника.
И Немања Ненадић, из Транспарентности Србија, наглашава да се сусрео са људима
који прилично добро познају ситуацију. „Њих је занимало, не толико да сазнају нешто
ново, већ да чују и неко мишљење са стране, другачије. Највише смо причали о Закону
о јавним набавкама, будући да је то тема коју ми покривамо, али смо се дотицали и
других прописа, за чије су спровођење у Србији формиране неке независне институције
или регулаторна тела”, објашњава Ненадић.
Стручњаци из ЕУ разговарали су тада и са представницима Министарства рударства и
енергетике, Агенције за енергетику, као и јавних предузећа Електромрежа Србије и
ЕПС-а. Представнике ЕК, како је наведено у саопштењу ЕПС-а, занимао је став ЕМС-а
и ЕПС-а о улози, овлашћењима и независности регулатора у области енергетике у
Србији. Разговарало се и о примени Трећег енергетског пакета ЕУ у оквиру припреме
новог закона о енергетици, а посебно у делу регулисања овлашћења Агенције за
енергетику.
Прва експертска мисија је, подсетимо, била у Србији од 21. до 25. фебруара и тада су
представници Комисије разговарали са представницима овдашњих институција о
реформи правосуђа, борби против организованог криминала, борби против корупције и
о организацији и реформи полиције.
ЗАГРЕБ ПРИТИСКА БЕОГРАД
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 9
ХРВАТСКА ТРАЖИ ДА СРБИЈА ОДУСТАНЕ ОД ПОСТУПАКА ПРОТИВ
ЊИХОВИХ ДРЖАВЉАЊА
Хрвати негирају Закон о надлежности Србије донет још 2003. године
Напредак у односима Србије и Хрватске могао би да остане кратког даха.
Премијер Јадранка Косор окупила је министре полиције и правосуђа,
потпредседника Сабора, затим државног тужиоца и троје професора кривичног
права како би нашли начин да изврше притисак на Србију да престане да
процесуира хрватске држављане. Хрватски државни врх се, наиме, бори против
српског Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за
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ратне злочине, који је донет још 2003. године. На мети је и Споразум о сарадњи у
прогону учинилаца ратних злочина, који су потписале ове две земље, три године
касније, у - Загребу.
Загреб је ”изнервирало” хапшење хрватског ”зенге” Тихомира Пурде, а затим, нешто
касније, узимање изјаве од Весне Босанац. Хрватска иницијатива би можда и била
разумљива да српско тужилаштво за ратне злочине није тражило, према Споразуму, да
се Весна Босанац саслуша како би се предмет затворио или уступио хрватском
тужилаштву. И да закон није писан под будним оком ОЕБС, Хашког трибунала,
невладиног сектора у Србији, еминентних правних експерата, професора права...
Саво Штрбац, председник Информационо-документационог центра ”Веритас”, каже да
сви оправдавају своје злочине над другима, али оптужују друге за злочине над својим
народом.
- Ипак, наше се тужилаштво понашало врло флексибилно према војним
предметима, где год је то било могуће они су обустављали поступке - каже
Штрбац. - С друге стране, у Хрватској је било процесуирано преко 3.800 Срба и
припадника ЈНА.
Против 5.000 је била поднета пријава за ратни злочин, а тренутно их је у активном
статусу 1.549. Од тог броја, само осамдесетак су Хрвати. Према Штрпчевој рачуници,
више од 21.000 Срба и припадника ЈНА процесуирана је због оружане побуне. У ту
бројку улазе и они против којих су одбачене оптужбе за ратне злочине, па су
аутоматски оптуживани за оружане побуне.
- Свему овоме је допринео став председника Врховног суда Хрватске Милана Вуковића
да народ који се брани, што су за њега, наравно, били Хрвати, не може да почини ратни
злочин - каже Штрбац. - Дакле, може да убије колико год хоће људи, али то није ратни
злочин. Како је онда могуће да смо ми, највећи губитници, остали без игде ичега?
Антрфиле : ПРИОРИТЕТ ТАЈНИ СПИСКОВИ
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
предаће данас шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију са 45.000
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права. Председник
Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта подсетио је да се петицијом
од ЕУ тражи да с властима у Загребу отвори суштински дијалог о трајном и
свеобухватном решењу имовинских и многих других проблема више од 400.000
избеглих и прогнаних Срба. Он је истакао да је у овом тренутку приоритет решење
проблема тајних спискова осумњичених за ратне злочине.
РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
Вечерње Новости, Датум : 13.3.2011, Страна : 28
После десет година, расељеним лицима са Косова је онемогућено да региструју
своја возила са косовским таблицама у Београду. То се и поред, наводног
техничког и информационог осавремењавања републичке администрације, мора
обавити у матичним полицијским управама, које су расуте по унутрашњости
Србије. Пошто се, наравно, чека на израду саобраћајне дозволе, окончање овог процеса
захтева две повратне аутобуске карте нпр. од Београда до Нишке Бање, где је
Полицијска управа Приштине. Ако неко покуша да изврши промену пребивалишта,
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мораће да скупи дупло више докумената и плати два пута више такса од својих
комшија који су имали среће да се роде у централној Србији.
ПРЕДНОСТ ИЗБЕГЛИМА
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 10
ГРУПА „484“ ВЕЋ ГОДИНАМА ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНВАЛИДИМА ДА
СЕ ЗАПОСЛЕ
Помоћ кроз „старт ап“ кредите, обуку и социјално предузетништво
ЧЕСТО за проналазак посла није довољна добра воља и жеља да се нешто научи.
Са тим проблемом скоро свакодневно суочавају се избеглице и особе са
инвалидитетом који због незавидних околности у којима се налазе немају исте шансе
за успех, као остали грађани. Невладина организација „Група 484“ помаже тим
људима, кроз програме давања „старт ап“ средстава, пружање обуку
преквалификацију и развој социјалног предузетништва.
Недавно стварање мреже од двадесетак социјалних предузећа је последњи у низу
пројеката ове организације. Успешним окончањем различита социјална предузећа, од
продаје прехрамбених прозвода до геронтодомаћица, сада су међусобно повезана.
- Стварање те мреже је врло значајно, али је још битније да људи за њих чују - каже
Гордан Велев координатор „Групе 484“. - Ако, на пример, идете на масажу у салон где
раде слепе особе, ви добијате исту услугу за вероватно мање новца, али на тај начин сте
и некоме помогли.
Према Велевовим речима, преко ове организације се редовно додељују средства за
започињање бизниса. Последња у низу акција била је расподела 25.000 евра за десетак
пројеката у Крагујевцу. Такође, „Група 484“ организује преквалификацију и
доквалификацију за поједина занимања.
- Тако смо недавно двоје запослили у „Фијату“, након што смо их претходно обучили
да возе виљушкар - објашњава Велев. - Наравно, то не радимо напамет, већ у сарадњи
са Националном службом за запошљавање и локалном самоуправом испитујемо која су
занимања дефицитарна. На тај начин ми представљамо неку врсту споне између
грађана и послодавца.
На програму обуке, пре извесног времена, 82 полазника стекла су основна знања из
различитих вештина као што естетска нега руку и ногу, узгајање биља у стакленику,
израда прозора и врата, уградња термофасаде, уградња паркета...
Одмах по завршетку програма троје младих људи је запослено, а велики број полазника
се интересовао за програме дотирања за отпочињање самосталног посла.
Поред тога „Група 484“ је организовала основни и напредни курс за рад на рачунару,
како би полазницима олакшала проналажење посла или управљање сопственим послом.
Антрфиле : ПОДРШКУ ДОБИЛО 100.000
„ГРУПА 484“ је невладина организација основана 1995. године са циљем да
подржи самоорганизовање 484 избеглих породица, које су бежећи из Крајине од
акције хрватске војске „Олуја“, уточиште нашле у Србији. По њима је организација
добила и име. Оснивач је Јелена Шантић, примабалерина, писац и хуманиста, која је за
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свој мировни рад добила награду Paks Kristi Internešnal 1996. године. Од свог настајања,
„Група 484“ је кроз програме пружила подршку и помоћ за више од 100.000 корисника.
ПЕТИЦИЈА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
Дневник, Датум : 13.3.2011, Страна : 2
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
предаће сутра шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију с 45.000
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права.
Они ће Дежера замолити да копије с потписима прикупљеним током јануара, а у акцији
која траје до 31. марта, преда највишим званичницима европских институција уз молбу
да подрже њихове оправдане зах теве. Председник Коалиције удружења избеглица у
Србији Миодраг Линта рекао је да се петицијом од ЕУ тражи да с властима у Загребу
отвори суштински дијалог о трајном и свеобухватном решењу имовинских и многих
других проблема преко 400.000 избеглих и прогнаних Срба. Он је истакао да је у овом
тренутку приоритет решење проблема тајних спискова осумњичених за ратне злочине.
ЧАКАЈУ ДРЕС ОД РАСИМА
Вечерње Новости, Датум : 14.3.2011, Страна : 17
БРАЋА ДАВИД (7) И МИРОСЛАВ (11) СКОРУПАН НАДАЈУ СЕ ДА ЋЕ
МИНИСТАР ИСПУНИТИ ОБЕЋАЊЕ
Седам месеци сваког јутра стају на прозор, у нади да ће поштар доћи, али узалуд
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Сваког јутра већ седам месеци браћа Давид (7) и Мирослав
(11) Скорупан узалуд, пре првих петлова, стају на прозор, очекујући долазак поштара
са поклонима који им је чврсто обећао Расим Љајић. Септембра прошле године
министар рада и социјалне политике, приликом предаје кључева станова градској
сиротињи, посетио је самохрану мајку Златицу Скорупан и дирнут пажњом и
љубазношћу, њеним синовима обећао „колико сутра“ по рачунар и дрес ФК Партизан.
- Чика поштаре, има ли неки пакет за нас двојицу - са прозора свако јутро седми месец
питају браћа Мирослав и Давид, док поштар немоћно одмахује главом. - Нема, децо, ни
данас...
А, они тако жељно очекују обећане поклоне, рачунаре и дрес Партизана од Љајића.
Прошле јесени, приликом предаје 34 кључа нових станова избеглима и прогнанима,
министар Љајић, у присутву многобројних радијских, телевизијских и новинских
извештача, посетио је породицу Скорупан. Мајка Златица и дечаци, пресрећни што их
посећује један министар, угостише га од срца. Посебно се обрадоваше Давид и
Мирослав, „чики којег знају са телевизије“. И сам ганут сремачком срдачношћу и
разборитошћу двојице малишана, министар их је приупитао какви су ђаци и за кога
навијају. Сазнање да су добри ученици и још партизановци, министар, и сам „гробар“,
разнежио се и директно гледајући „очи у очи“ млађег Давида, театрално се окренуо
новинарима и саопштио „важну“ одлуку.
Уз севање блицева и зујање камера министар сваком од малишана обећа по рачунар и,
наравно, дрес фудбалског клуба, за који навијају.
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- Поклони долазе - чврсто обећа министар - „колико сутра“.
Првих месец, два дана, малишани и мајка имали су стрпљења и оправдање за министра.
Помислили су њихов високи и драги гост сређује формалности око куповине рачунара
и набавке дреса. Али, када поклона није било четири, пет месеци, па и више од пола
године, Скорупани почеше телефоном да траже министра, како би га подсетили на
обећање. После сијасет позива, до министарства некако дођоше, али министра - нигде.
Узалуд образложење службеницима зашто траже Љајића. Њихови одговори увек су
били истоветни: „Они о томе не знају ништа“, „Министар тренутно није у кабинету“,
„Пренећемо поруку“.
- Можда је човек, стварно, заузет - налази оправдање Златица, уверена како ће поклон
једног дана, ипак, стићи. - Сама донекле разумем човека, има он много већих брига од
нас, али је тешко деци сваког дана измишљати неку другу, уверљиву причу...
Антрфиле : ЗАДИРКИВАЊЕ У ШКОЛИ
МИРОСЛАВ и Давид веле да их свакодневно другари у школи запиткују да ли су им
стигли министрови поколни и да им тешко пада да им објашњавају да нису, јер их
после задиркују. С друге стране, свесни су да компјутер неће моћи да имају, јер мајка
није у могућности да им га купи.
ПОВРАТНИЦИ У КЛОКОТУ НЕ ПОСТОЈЕ ЗА ВЛАСТ
Правда, Датум : 14.3.2011, Страна : 8
АКЦИЈА „ПРАВДЕ“: ПОМОЗИМО ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ ДА ЖИВЕ КАО
ЉУДИ
КЛОКОТ – Од спокојства, благостања и угледа, који је до 1999. имала породица
Максимовић у селу Клокот у области Косовске Витине, данас је остало само
достојанство, чување успомена и нада Горанова, једног од тројице Чедомирових
синова, да ће опстати и повратити углед некада најимућнијој српској фамилији у
Клокоту. Са породицом, супругом Бранкицом, синовима Петром и Николом и
мезимицом Јованом, Горан опстаје.
– Вратио сам се и почео да се кућим ту, на истим оним темељима где су моји родитељи
страдали, где су оставили животе, уверени да ће наша лоза трајати онолико колико
траје српство на Косову и Метохији – каже Горан.
Петочлана породица Максимовић само је једна од неколико стотина српских породица
у Клокоту, Богом даном рају, у коме скоро да нема домаћинства које не експлоатише
или не планира да свој опстанак обезбеди отварањем мини погона за производњу
минералне воде, али жеље су једно, а могућности друго. До ратне године, када су
староседеоци, спасавајући главе, бежали пред најездом Албанаца с оне стране
македонске границе, Максимовићи су, попут Денића, Мирковића, Спасића, Николића и
Станковића, били домаћини и по богатству се мерили са Азањцима, најбогатијим
грађанима бивше Југославије. Клокот Бања, минерална вода и пољопривредна
производња су цветали, па је ар земље у Титово време достизао астрономских 10.000
марака. И управо богатство суворечког краја било је на удару у јуну 1999. када су
придошлице убиствима, паљевинама и прогоном свега што подсећа на српство
покушале да очисте од Срба Клокот и суседни Врбовац.
Цену живљења баш у Клокоту платиле су десетине овдашњих Срба, али су највећу,
како сви до једног у Клокоту кажу, платили управо Максимовићи.
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У селу није било рођења, крштења, свадбе или одласка у војску, које Максимовићи
нису финансирали. Давали су на реч иће и пиће и грађевински материјал „Лесковачке
победе“, јер су Чедомир и Јорданка, Горанови родитељи, живели према оном „Помози
кад му је тешко, Бог ће ти вратити и надокнадити“.
– Тог лета, свака српска глава је била мета. Моје родитеље туга убија. Ноћима не
спавају, нити могу да поверују да дојучерашње комшије, пријатељи и кумови, окрећу
главе и стају у заштиту придошлица. Мајка 21. августа 1999. године доживљава
инфаркт. Колима Хитне помоћи крећемо за болницу у Врању, али није издржала.
Умире у санитету на пункту Бела земља, на раскрсници код Косовске Каменице.
Немамо избора. Назад не смемо. Обраћамо се Цркви и по њиховом савету и о њеном
трошку је сахрањујемо на Манастирском гробљу у Раковици – присећа се Горан.
Страдање се наставља. Отац никако не може да се помири са чињеницом да је остао
сам, да му је имовина уништена и да броји последње дане живота у Клокоту.
– Неће да се бар привремено исели и умире на кућном прагу, такође у 49. години
живота. И њега, као и мајку, сахрањујемо у Раковици, али управо помоћ Цркве и савети
из Патријаршије су ме убедили да се 2006. године вратим на своје, да покушам да
оживим домаћинство и повратим углед породици – каже Горан
– Нажалост, од обећања и уверавања званичника општине, округа и Министарства за
КиМ да се вратим јер ме чека посао и помоћ да довршим кућу, није било ништа.
Трајала су само толико да ме скину са списка расељених у Раковици. Нисам успео да
убедим директора овдашње основне школе да ме прими као наставника физичког
васпитања. Уместо мене, дипломираног наставника, ангажовао је средњошколца. И
тако из дана у дан, од посла ништа, ни за мене ни за супругу – наводи Горан.
Он додаје да се са породицом вратио, јер је то обећао оцу.
– Дао сам му реч да ћу Клокот напустити као последњи Србин, али то није довољно да
власти схвате да српство на Космету не чувају они који граде велелепне виле по
Србији, а овде дођу да покупе бесповратне кредите и помоћ па се врате назад, већ они
који са децом ту живе и трпе зулум, рећи ћу у овом тренутку више представника српске
општине Косовска Витина и њених институција, него косовских власти. Њима прелива,
а нама што остане – мрвице, отпаци. То боли, као и чињеница да нико из власти
матичне државе скоро да не свраћа у Клокот, изузев да се сликају и оправдају кредите
које подижу у Београду, намењене повратницима – каже Горан. Његова супруга
Бранкица смерно каже да неће да проси, да не жели да моли моћнике и да трпи
условљавања.
– Ако није довољно то што сам се с троје деце вратила и што смо одлучни да овде
останемо на своме, да овде у Клокоту Николу оженим, онда не знам шта то морамо
урадити да се неко сети и каже: „Доста је богаћења људи на власти, дајте да видимо
како да помогнемо онима који доле заиста живе“ – каже она, додајући да живот на
минималцу, који износи свега 11.000 динара, значи одрицање – каже ова Македонка
пореклом из Ђевђелије.
Антрфиле : Помоћ Марковићима
ОБИЛИЋ – Велики број људи добре воље уплатама прилога на жиро рачун породици
Бојане и Ивице Марковић покушава да Ивицу одврати од наума да продајом бубрега
купи себи радно место и прехрани породицу. На динарски рачун ове породице
пристигло је око 50.000 динара. Исто толико су им, како вели Бојана, уз помоћ у храни
и одећи, дали бројни представници НВО и политичких партија, међу којима и
руководство НВО „Равногорски покрет“.
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На иницијативу дописника „Правде“, саветник косовског премијера за повратак Срђан
Сентић је најавио да ће за ускоро по усвајању буџета наћи средства да се повратничка
породица Марковић стамбено обезбеди. Чланови НВО „Двери“ су најавили да ће
посредством Цркве притећи у помоћ, а у Министарству за Косово и Метохију су
обећали да ће ускоро Ивица бити ангажован на првим јавним радовима. Новчану помоћ
можете директно уплатити на рачун Ивице Марковића: „Дунав осигурање“ АД, банка
Звечан, број рачуна 360–0078581701007–18, број картице 1885 – Ивица Марковић.
Опширније на сајту www.pravda.rs.
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ДУЖЕ ВАЖЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
24 сата, Датум : 15.3.2011, Страна : 3
МУП - Избегличке легитимације продужавају се до даљег, кажу у Удружењу
избеглица и прогнаника у Србији. Све избеглице и прогнаници који имају
рубрику у избегличкој легитимацији за још једно продужење треба да оду у
општински МУП који им је издао избегличку и продуже је.
Они који немају рубрику за продужење треба да набаве две слике величине за личну
карту и код повереника за избеглице и прогнанике у општини траже решење за
издавање нове избегличке личне карте.
ТРАЖЕ ПОМОЋ ОД ЕВРОПЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 4
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ХРВАТСКЕ ПРЕДАЛЕ ПЕТИЦИЈУ ДЕЖЕРУ
ПРЕДСТАВНИЦИ 100 избегличких удружења предали су јуче Венсану Дежеру,
шефу делегације ЕУ у Србији, петицију са 45.000 потписа, којом се захтева да
Хрватска поштује људска и имовинска права прогнаних. Од Дежера су затражили
да копије потписа проследи челним људима ЕУ.
- Тражимо да ЕУ подржи наш захтев да се отвори дијалог са Хрватском да би се
пронашло правично и трајно решење - рекао је Миодраг Линта, председник Коалиције
избегличких удружења.
Дежер је рекао да Брисел до сада није био упознат са свим нерешеним проблемима
избеглица и да ће он о томе послати извештај. Избеглице траже враћање имовине,
станарских права или надокнаду, исплату заосталих пензија...
УГОВОР-ОФКОРС
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 18
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА У ЧАЧКУ,
ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ЕНГЛЕСКОМ

АНКЕТНОМ

ОДБОРУ

ДОСТАВИЛА

Одбор испитује финансирања изградње станова
ЧАЧАК - Одборници градског парламента продужили су рад анкетног одбора који
испитује рад Градске стамбене агенције у вези са изградњом и доделом станова
грађених средствима Агенције УН-Хабитат. Председник Анкетног одбора

Првослав Маринковић затражио је још 60 дана рада, јер не може да дође до
"комплетних материјала потребних за рад одбора". Наиме, уговоре које су
тражили од Агенције, добили су на енглеском језику.
Маринковић истиче да и даље нису сигурни да имају комплетну документацију.
- Уговори и пратећа документација достављени су Анкетном одбору на енглеском
језику - казао је Маринковић. - Инсистирали смо да се доставе српске верзије тих
докумената, јер је пракса код закључења уговора ове врсте да се ураде верзије на
језицима обеју уговорних страна. Од директорке Агенције добили смо уверавања да
уговори нису закључивани на оба језика, већ искључиво на енглеском језику. Ако је
ово тачно, изненађује пристајање представника општине да потпишу уговоре само на
енглеском.
Чланови Анкетног одбора кажу да не сумњају у знање енглеског представника
Скупштине, односно Агенције, као ни у њихово знање оног што су у уговору
прихватили, али да и они који баш не баратају вешто овим језиком, морају да знају
садржину уговора.
- Чуди и што до данас, ако није постојала верзија на српском, нису урађени преводи.
Ова документа, посебно пратећа документа уз уговоре, садрже услове Агенције
Уједињених нација у вези са свим фазама радова, од пројектовања до градње. До
данас нисмо успели да добијемо преводе, јер превођење мора да се плати - рекли су нам
поједини чланови Анкетног одбора.
Директор Градске стамбене агенције Бранкица Јелић казала је пред одборницима да су
уговори били на енглеском језику, и то у свих седам градова у којима су грађени
станови средствима УН-Хабитата и италијанске владе. Додала је и да су постојали
преводи на српски, али су били намењени само за интерну употребу, па због тога нису
достављени Анкетном одбору. Поврх свега, казала је она, сви уговори су спроведени
под окриљем министарстава инфраструктуре и економије.
У насељу Кошутњак изграђено је 70 станова за избегле из Хрватске и Босне, ратне
инвалиде и социјално угрожене Чачане, који плаћају закуп, јер се ови станови не
добијају у трајно власништво.
Антрфиле : РАЗЛИКА У ПОВРШИНАМА
АНКЕТНИ одбор упутио је позиве председнику Комисије за технички преглед
стамбених зграда Звонку Митровићу, као и Ивану Николићу, којег је Агенција
ангажовала да уради поновно мерење изграђених објеката.
- Њихово појављивање пред Одбором било је неопходно да би се појасниле разлике у
површинама станова. Међутим, позвани се нису одазвали, тако да су им позиви поново
упућени - кажу чланови Одбора.
ИЗБЕГЛИ ТРАЖЕ ПОДРШКУ ЕУ
Преглед, Датум : 15.3.2011, Страна : 5
Дежеру предата петиција с 45.000 потписа Срба из Хрватске
Завичајни клубови и 100 избегличких удружења траже правично и трајно решење
њихових насилно и незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених
права
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Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
предали су јуче шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру петицију с 45.000
потписа подршке у којој се тражи правично и трајно решење њихових насилно и
незаконито одузетих станарских, имовинских и других стечених права, које су им
незаконито ускратиле власти у Загребу. Они су од амбасадора Дежера затражили да
копије с потписима прикупљеним током јануара, у акцији која траје до 31. марта, преда
највишим званичницима европских институција уз молбу да подрже њихове оправдане
захтеве.
Петицију су упутили председнику Европског савета Херману вон Ромпеју,
председнику Европског парламента Јежију Бузеку, председнику Европске
комисије Жозеу Мануелу Барозу, високој представници ЕУ Кетрин Ештон и
комесару ЕУ за проширење Штефану Филеу. Председник Коалиције удружења у
Србији Миодраг Линта навео је и да су представници избегличких удружења и
завичајних клубова амбасадора Дежера упознали и са предлогом Резолуције о
поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба и грађана Србије који су у
имовинским и другим правима оштећени у Хрватској. „Тражимо да ЕУ подржи наш
захтев да се отвори суштински дијалог са Хрватском и да на сто стави 12 проблема који
су садржани у петицији како би се пронашло правично и
трајно решење“, рекао је новинарима Линта. Он је истакао да „основа дијалога са
Хрватском треба да буде Бечки споразум о сукцесији, у којем се врло јасно каже да ће
сва права грађана са простора бивше Југославије бити испоштована, а стање враћено на
оно какво је било 1. децембра 1990. године“.
Линта је навео да прогнани и избегли Срби из Хрватске од Дежера очекују да
подржи њихову иницијативу за заказивање састанка земаља чланица ЕУ
посвећеног отварању дијалога и решавању проблема њихових права. Поред тога,
они траже и састанак са Филеом на коме ће, како је казао Линта, највише
европске званичнике лично упознали са својим захтевима. Линта је објаснио да су
се најпре обратили делегацији ЕУ у Србији, зато што је овде избегло и прогнано
400.000 Срба из Хрватске, и овде и данас већина живи, а није решила своје проблеме.
Он је, међутим, најавио да ће петиција и резолуција избегличких удружења бити
предата и шефу делегације ЕУ у Хрватској Паулу Вандорену.
„Уверени смо да су наша петиција и резолуција у интересу, не само избеглих и
прогнаних Срба који су оштећени и обесправљени у Хрватској, него и у интересу
Србије и Хрватске, јер ће допринети процесу јачања поверења и помирању између
српског и хрватског народа и шире у региону Балкана“, прецизирао је Линта у изјави
Танјугу. Повод за петицију и прикупљање потписа је одлука којом се 30. јуна прошле
године ЕУ сагласила да Хрватска отвори преговарачко Поглавље 23 о правосуђу и
темељним људским правима, без услова да решава станарска, имовинска и друга
стечена права избеглих и прогнаних Срба. Петицијом се од ЕУ тражи да не потпише
уговор о приступању с Владом Хрватске све док не достигне европске стандарде у
поштовању имовинских, стечених, станарских и других права Срба и других грађана.
ЖИВЕ У БАРАКАМА БЕЗ ВОДЕ И ПУНИМ ПАЦОВА
Блиц – Србија, Датум : 15.3.2011, Страна : 10
У Ломници заборавили на избегличке породице са Косова и Метохије
Четири избегличке породице, међу којим и једна беба, 12 година живе у условима
на ивици људског достојанства
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СЛАВИША МИЛЕНКОВИЋ
Крушевац
У старим, оронулим баракама, које су некада служиле учесницима омладинских радних
акција, већ 12 година у Киселој води код Ломнице живе четири избегличке породице са
Косова и Метохије. Заборављени од свих организација и институција, у сталном страху
од пацова и пожара због дотрајалих инсталација, покушавају да преживе у очајним
хигијенским условима.
Петочлана породица Томислава Ристића из Обилића међу првима је дошла у
напуштено бригадирско насеље у јесен 1999. године.
Тада нису ни слутили да ће им мемљиве, трошне бараке бити дом све до данас. Живим
са супругом, старијом ћерком која има дете од 17 месеци и млађом ћерком. Једини
приход који имамо је 8.000 динара које прима млађа ћерка Драгана.
Она има оштећење слуха 98 одсто, заостала је у развоју и страх ме је шта ће бити с њом
када супруга и ја више не будемо могли да је пазимо. Нигде не сме да крене без нас јер
практично ништа не чује, а не може да се служи ни десном руком - прича Томислав
Ристић, некадашњи радник Електропривреде Косова. Некада је у старом акцијашком
насељу било петнаестак породица са око 50 чланова.
Већина се некако снашла и себи обезбедила бољи смештај. Поред породице Ристић
у насељу су остали још само Цвејићи са четири члана, пензионерка Босиљка
Попић и два члана породице Анђелковић. - Нико не гледа да ли смо живи или мртви.
Нико нас не обилази. Били су раније овде многи али од тих посета нисмо имали неку
користи - огорчена је 77-годишња Босиљка Попић.Марија Цвејић у два преуређена
собичка живи са супругом и два детета, од 12 и девет година.
Муж је некада радио у ЕПС-у, а сада ради приватно, шта „закачи“. Понекад нам
дођу из Црвеног крста и Комесаријата и донесу понешто. Прошлог пролећа су нам
донели мало кромпира и соју. Хигијенски услови у насељу су очајни. Користимо
пољски ЊЦ и воду са чесме у дворишту. Инсталације су дотрајале и слабе, а кров
прокишњава. Чим падне јача киша остајемо без струје. Мука су нам и пацови.
Свуда по згради смо поставили замке. Јутрос сам избацила два велика - објашњава
Марија Цвејић.
Проблем ових невољника је у томе што су се у бараке уселили на дивље тако да
напуштено бригадирско насеље никада није признато као колективни центар па самим
тим нису могли да остваре своја права у вези смештаја.
Антрфиле : Мало је оних који помажу
Једна ад ретких особа која се труди да помогне заборављеним избеглицама код Киселе
воде је Рада Грујић Из Крушевца. - Када имам пара и могућности купим нешто
средстава за хигијену, понеку чоколаду и воће, и доре5ем им. Тим људима треба тако
моло Срамота је да наш људи троше новац шаљући поруке у н'алити програме, а неће
да одвоје мало пара за ове несрећнике - каже Рада Грујић.
ЗВОНА ЗОВУ РАСЕЉЕНЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2011, Страна : 19
"НОВОСТИ" У ДРЕВНОМ ДУШАНОВОМ ГРАДУ, ПРВОМ НА КОСМЕТУ У КОЈЕМ
СЕ ПЛАНИРА БОЉИ
ЖИВОТ
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Градња 20 кућа у насељу Поткаљаје буди наду малобројних Срба
ПРИЗРЕН - Седам година од мартовског погрома, у обновљеном храму Светог Ђорђа, у
центру града, однедавно седишту Епархије рашко-призренске, настанио се свештеник и
опет се чују црквена звона. Али, долазак оца Срђана, са супругом, препородио је 18
Срба, колико их данас живи у древном Душановом граду: изашли су из заточеништва
својих домова, пробудила им се нада, па на литургије долазе из различитих крајева
града. Међу њима и Евица Ђорђевић, са петогодишњом Милицом, јединим српским
дететом у Призрену...
- Ћерка и ја највише времена проводимо у стану. Ретко излазимо, а и када се усудимо
да негде кренемо, уз нас је деда Адем, комшија Бошњак, који се заиста труди да нам
помогне - каже ова млада жена која се, попут осталих сународника, нада масовнијем
повратку расељених Срба.
Посебно прижељкује повратак породица са децом, како би њена Милица имала
друштво вршњака. Јер, иако би девојчица наредне године требало да крене у школу,
Евица још не зна хоће ли и како то бити оствариво. Свесна тешког живота, без
могућности да ради и привређује, преживљава од 55 евра социјалне помоћи и
повремених донација хуманих људи. И, док објашњава како је - после смрти родитеља остала да живи у свом стану, не жели чак ни да се присећа пакла из 1999, али и 2004.
године. Ипак, попут малобројних Срба који су одолевали нападима Албанаца, поготово
одмах по доласку међународне заједнице, и Евица тврди да ће остати у свом граду.
- Велико охрабрење даје нам оживљавање Епископије, јер се наш народ одувек сабирао
око својих храмова - сведочи Спаса Андријевић (47), задужен за бригу о делимично
обновљеној Богословији.
Попут осталих, и Спаса садашњи живот Срба у граду сматра жалосним и вели како би
једино значајнији повратак расељених променио невесело стање. Трачак наде и њему,
представља чињеница да је недавно, у насељу Поткаљаја започета изградња
двадесет кућа за повратнике.
- Знам да је многима у расељеништву тешко да донесу такву одлуку, прошло готово 11
година, али најбоље би било када би се вратиле читаве породице - уверен је
Андријевић, полазећи од себе, јер се вратио у десетак километара удаљено село Новаке.
- Мислим да је тренутно најбитније постојање политичке воље да се подржи процес
повратка, па све зависи само од расељених. Јер, у Призрену је одувек било људи
различитих националности и уверен сам да су се створили услови за наставак живота у
заједништву - процењује Нијази Круезију, председник Скупштине општине Призрен. Мислим да ће пример локалне самоуправе, која ствара услове за повратак расељених,
следити и мештани који овде, традиционално, имају грађански и дух толеранције.
И Орхан Лопар, шеф Канцеларије за заједнице и повратак, односно координатор
пројекта изградње 20 кућа за повратнике, уверава нас да су Срби у Призрену
добродошли. Ипак, каже, они сами морају да одлуче где ће да живе.
- Разговарао сам са расељенима, обилазио их у колективним центрима и
прихватном смештају у Крагујевцу, Београду и другим градовима, и сигуран сам
да ни тамо нису срећни и задовољни, већ би им било далеко боље да се врате свом
граду и кућама - закључује Лопар.
Антрфиле : СТРАХ
ДОК представници Канцеларије за повратак и заједнице уверавају да ће бити створени
и економски услови за одржив повратак расељених, јер се у приземљу нових кућа граде
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локали, малобројни Срби у граду истичу како је присутан и проблем безбедности,
односно највећу кочницу повратку представља страх расељених, који су запамтили
бројне злочине почињене над Србима.
Ђаци
ИАКО је зграда Богословије, колевке српске духовности, само делимично обновљена,
призренски Срби наговештавају могућност да се, од јесени, врати и једна група
ученика, чиме би повратак и осталих расељених добио прави смисао. Додатно
охрабрење улива им обнова и оживљавање појединих светиња, уништених током 1999.
и 2004. године.
ШТА ЈЕ СА ПРОГНАНИМА?
Преглед, Датум : 15.3.2011, Страна : 5
Представници Скупштине Заједница општина Косова и Метохије критиковали су
јуче начин вођења преговора између Београда и Приштине, наводећи да би
приоритет требало да буде откривање судбине несталих и киднапованих особа.
„Треба да се се постави питање и шта је са 250.000 прогнаних Срба и неалбанаца са
простора Косова и Метохије. То је Међународна заједница обавезна да уради, али да би
она то урадила мора да постоји притисак од Србије“, рекао је председник Одбора
Скупштине Србије за Косово и Метохију Љубомир Краговић на конференцији за
новинаре.
Према његовим речима, бољитак за Србе и српски народ на Косову и Метохији био би
када би се пронашли злочинци и када би се Срби вратили на те просторе.
Потпредседник Скупштине Заједница општина Косова и Метохије Марко Јакшић рекао
је да преговори нису потребни Србима и српској заједници која живи на КиМ, већ
албанској страни. „Ови преговори су наметнути Србији под притиском“, рекао је
Јакшић додајући да Београд није ни мислио да води „озбиљне преговоре“, већ да
пристаје на преговоре због статуса кандидата за улазак у ЕУ и да ће због тога
жртвовати све што буде неопходно. Он је додао да је политика власти Србије према
Косову и Метохији „дволична“, указујући на то да се „Србија са пола снаге бори за
опстанак Косова и Метохије и да је сигурно да много више може дасе уради“.
СТРАХУЈУ ОД 17. МАРТА
Правда, Датум : 15.3.2011, Страна : 4
АЛАРМАНТНО: СРБИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ УПОЗОРАВАЈУ НА ТЕШКУ
БЕЗБЕДНОСНУ СИТУАЦИЈУ
БЕОГРАД - Ситуација на Космету одавно је за Србе постала драматична и, како
време буде одмицало, биће све горе ако се не изнађе неко решење за више него
тежак положај нашег живља, закључак је представника Скупштине заједница
општина КиМ.
Према оцени потпредседника Скупштина заједница општина КиМ Марка Јакшића,
преговори у Бриселу неће донети ништа боље Србима на безбедносном плану и
њиховој личној сигурности, а предстојећи 17. март, дан када је пре седам година
учињен погром над српским живљем на Космету, људи по енклавама чекају у великом
страху.
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– На Космету се дешава тзв „хрватски рецепт“, што значи да треба отерати Србе у
што већем броју и онда их враћати „на кашичицу“ и загорчавати им живот.
Исток, Клина и Пећ су места где Срби показују највише интересовања за
повратак, али повратници су изложени правом терору. Нападају их ноћу, прети
им се, а опасност вреба од сваког. У мањим селима, попут Бање, Сувог грла или
Црколеза, има између 20 и 40 српских кућа, које су окружене албанским кућама, и
тамо наш народ буквално живи у гету. Енклаве су посебна прича.
У селима Жач, Коша, Бич и Дрсник малобројно српско становништво је стално
изложено терору и тежи се њиховом протеривању са метохијске земље, која је једна од
најплоднијих и најбољих у овом делу Европе. Јакшић наглашава да албанска страна
ништа неће да уради мимо савета својих западних ментора, па да у том светлу треба
посматрати и изјаву координатора за север владе Косова Иљбера Хисе, по коме подела
Косова значи рат.
– То је једна врста политичког дизања цене и свакако да Албанци неће прибећи сили,
ако им САД и остали ментори тако не нареде. Тако видим и Демаћијеве приче о
припајању Косова Албанији. То су само старе жеље, које потичу од пре 130 година, из
времена Призренске лиге – сматра Јакшић.
Представници Срба на Космету су упозорили да ће и сваки документ остварен на
преговорима у Бриселу имати печат независног Косова и да преговори Београда и
Приштине никако не иду у прилог српској страни.
– Београд је пристао на преговоре са Приштином зарад добијања кандидатуре за ЕУ, и
то је потпуно јасно. Београд је стајао и иза тзв. јединствене српске листе на косовским
изборима, а посланици са те листе су у Скупштини Косова прочитали и потписали
заклетву да ће бранити суверенитет и интегритет независне државе Косово. Треба ли
још нешто рећи? – питају се Љубомир Краговић и Радован Ничић, представници
српских општина са КиМ.
Антрфиле : Путин почасни грађанин
Представници Скупштина заједница општина КиМ најавили су за данас у Зубином
потоку свечану седницу, на којој ће премијер Руске Федерације Владимир Путин бити
проглашен почасним грађанином Аутономне покрајине Косово и Метохија.
– Са великом радошћу прогласићемо Владимира Владимировича Путина за почасног
грађанина Космета – рекао је председник Скупштине заједница општина КиМ Радован
Ничић.
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СТАНОВИ ИЗБЕГЛИМА
Вечерње Новости, Датум : 16.3.2011, Страна : 5
КРАГУЈЕВАЦ - Скупштина града одлучила је да са 248.000 евра финансира
изградњу 24 стана за избегле, расељене и социјално угрожене грађане, а целом
пројекту помоћи ће ЕУ, Комесаријат за избеглице, Центар за социјални рад и
група 484.
Према речима Славице Савељић, члана Градског већа за социјалну политику, радови ће
бити завршени до краја ове или почетка наредне године.
НАМЕШТАЈ ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 16.3.2011, Страна : 11
ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ „ФОРМЕ ИДЕАЛЕ” ИЗБЕГЛИЦАМА У СОМБОРУ
СОМБОР: У оквиру акције „За живот у идеалној зеједници“, београдска фирма
„Форма идеале“ јуче је донирала намештај вредан 200 хиљада динара за пет
избегличких породица у Сомбору и околини.
Пројекат корпоративне друштвене одговорности ове фирме, кроз који је само
прошле године уручено више од 30 донација је према речима вође пројекта
„Директно повезивање донатора са избегличким и породицама расељених са
КиМ“ Душице Берлековић који спроводи српски Комесаријат за избеглице и који је у
случају ове београдске фирме вредан преко милион динара, а ако је судити по ефектима
пројекта и најавама из „Форме идеале“, много више избегличких и прогнаних породица
се може надати подизању стандарда услова живота.
Основни циљ нашег пројекта „За живот у идеалној заједници“ је да донирањем
намештаја и подршком омогући достојанствен живот и једнаке шансе угроженим
друштвеним групама широм Србије - казао је представник фирме „Форма идеале“
Никола Ружичић који је уручио намештај избегличкој породици Ђуричић у Лугову,
салашком насељу на улазу у Сомбор.
- Комплетно уређење једне спаваће собе најмодернијим намештајем је највише
обрадовало недавно ожењеног сина Уроша који сада са својом Маријаном има властити
кутак за заснивање породице – каже пресрећна је Милка Ђуричић, не заборављајући да
истакне предусретљивост и ангажман Златка Милићевића, сомборског градског
повереника за избеглице, који је омогућио да поред њене, бенефит акције корпоративне
одговорности „Форма идеале“ осете још три породице у Сомбору и једна у оближњем
Светозар Милетићу.

КОНКУРС ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА
Преглед, Датум : 16.3.2011, Страна : 5
Уједињене нације и Међународна организација за миграције (ИОМ) саопштили су
јуче да је расписан конкурс за подношење предлога пројеката за директну помоћи
и социјалну инклузију жртава трговине људима, који је отворен до 27. марта.
Фонд за директну помоћ и социјалну инклузију жртава трговине људима је обезбедио
100.000 долара средстава који ће бити распоређен на основу квалитета предложених
пројеката и понуђених услуга. Конкурс је отворен за институције из система социјалне
заштите као и невладине организације, а посебна пажња ће бити посвећена малолетним
жртвама трговине људима који су држављани Србије као и малолетницима без пратње.
Предност ће имати програми развијени у партнерству невладиних организација,
државних институција и/или локалних самоуправа. Пројектни предлози се могу
односити на широк спектар мера помоћи које се односе на пријем, упућивање,
рехабилитацију, (ре)интеграцију и социјално укључивање жртава трговине људима.
Заједнички програм спроводе Високи комесаријат за избеглице Уједињених
нација (УНХЦР), Међународна организација за миграције (ИОМ) и Канцеларија
Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) у партнерству са
министарствима унутрашњих посова, павде, рада и социјалне политике и
Комесаријатом за избеглице Србије.
ФОНД ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Данас, Датум : 16.3.2011, Страна : 4
Београд - Заједнички програм за борбу против трговине људима у Србији основао је
Фонд за директну помоћ и социјалну инклузију жртава трговине људима, с обзиром на
то да су данас у свету две трећине жртава трговине управо жене и деца.
Заједнички програм спроводе Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација
(УНХЦР), Међународна организација за миграције (ИОМ) и Канцеларија Уједињених
нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) у партнерству са Министарством
унутрашњих послова, Министарством правде, Министарством рада и социјалне
политике и Комесаријатом за избеглице Србије.
ОБИЈЕНЕ 74 КУЋЕ
Правда, Датум : 16.3.2011, Страна : 4
СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ УСЕЛИЛЕ СЕ У ТЕК САГРАЂЕНЕ СТАНОВЕ НАДОМАК
ГРАЧАНИЦЕ
ГРАЧАНИЦА – Мештани централног дела Косова обили су и насилно су се
уселили у 74 куће у насељу Бадовац, надомак Грачанице. На сличан начин,
прошлог викенда у зграду са 20 станова у насељу Пландиште уселило се 20
српских породица, кажу у измештеној општини Приштина у Грачаници.
Међу узурпаторима нема ниједне породице која има статус расељених особа, ни
породица смештених у избегличким насељима у Грачаници и Угљару, кажу у
општини.
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Узурпатори тврде да су се на тај потез одлучили јер су добили информацију да се
спрема подела кључева и да се на списку налазе партијски функционери и њихове
породице.
М. И. са петочланом породицом одлучио је, како каже, да обијањем куће спречи да се у
њу уселе они који не испуњавају ни минимум услова за добијање крова над главом.
– Сазнали смо да је о расподели пет кућа одлучују само председници општина. Уз њих,
по пет кућа поделиће начелник округа и по пет председници општинских одбора
политичких партија – тврди он.
Начелник Косовског округа јуче је био службено одсутан и заузет, док је
градоначелник Приштине Небојша Николић покушавао да добије упутства од
надлежних у Влади Србије.
– Ово је атак на имовину матичне државе. Ово су станови и куће које је финансирало
Министарство за инфраструктуру. Неко је покушао да покаже како државе Србије овде
више нема – каже Николић.
Градоначелник новоформиране косовске општине Грачаница Бојан Стојановић оцењује
да је обијање кућа последица недефинисаних надлежности и убеђен је да се иза акције
крију они који настоје да изазову немире међу Србима.
МИЛОШЕВИЋЕВА ПОЛИТИКА, ДРУГА СРЕДСТВА
Данас, Датум : 16.3.2011, Страна : 3
ДЕБАТА: КОНТРОВЕРЗЕ ОКО СРБА У РЕГИОНУ
Соња Бисерко, председница Хелсиншког одбора
- Србија није одустала од својих регионалних аспирација, само их је преформулисала у
нове иницијативе - избеглице, такозвана дијаспора и суђења за ратне злочине, што
регион ставља у веома неповољан положај када је реч о процесу евроатлантских
интеграција. Стратегија за Србе у региону је документ који је изазвао поновне тензије и
неповерење наших суседа. Стратегија полази од чињенице да су Срби распадом СФРЈ
од конститутивног народа постали мањина у новонасталим државама, па се тражи да у
Хрватској и Црног Гори добију статус конститутивног народа. Реакције, посебно у
Црној Гори, присилиле су владу да одустане од захтева.
- Могла се предвидети реакција суседа, јер они веома пажљиво прате понашање
Београда. Дакле, ради се о својеврсној ароганцији и неприхватању нове реалности.
Уколико Београд буде истрајавао у својим аспирацијама, то ће блокирати
успостављање регионалне сарадње, која би целом региону могла осигурати напредак у
приступању ЕУ и евроатлантским структурама. Брине чињеница да, две деценије након
распада СФРЈ, актуелни политички лидери још не разумеју контекст европске
регионалне сарадње и, у том смислу, шта значи „европска перспектива“.
- Инсистирањем на политици континуитета, односно Милошевићевој политици
„другим средствима“, Београд шаље поруку која продубљује неповерење у региону.
Истовремено, таква оријентација директно утиче и на шансе Београда у односу на ЕУ.
Стиче се утисак да статус кандидата за чланство у ЕУ и није приоритет, већ само
мантра која је изгубила смисао. Такво понашање политичке елите указује на
инфантилност и одсуство осећаја за реалност.
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НАМЕШТАЈ ВРЕДАН МИЛИОН ДИНАРА
Данас, Датум : 17.3.2011, Страна : 19
Форма идеале донирала избегличке породице
Сомбор - У оквиру акције „За живот у идеалној заједници“ београдска фирма
Форма идеале донирала је намештај вредан 200.000 динара за пет избегличких
породица у сомборској општини. Овом акцијом прошле године уручено је 30
донација укупне вредности више од милион динара.
- Основни циљ нашег пројекта јесте да донирањем намештаја и подршком омогућимо
достојанствен живот и једнаке шансе угроженим друштвеним групама у Србији, рекао
је Никола Ружичић, представник фирме Форма идеале приликом предаје намештаја
избегличкој породици Ђуричић у салашком насељу Лугово, код Сомбора. Милка
Ђуричин, захваљујући на помоћи - спаваћој соби, рекла је да ће поклон највише
обрадовати сина Уроша и снајку Маријану, који су недавно ступили у брак.
У ПРЕГОВОРИМА НЕМА МЕСТА ЗА ПРОГНАНЕ СРБЕ СА КОСМЕТА
Правда, Датум : 17.3.2011, Страна : 9
ПРИШТИНА – Тим Београда ће у преговорима са Приштином консултовати само
Србе који су остали да живе на Косову и Метохији, а не и оне који су из покрајине
прогнани, рекао је Горан Арсић, начелник Косовског управног округа, на трибини
„Улога Срба у преговорима Приштине и Београда“.
– Срби са Косова и Метохије нису укључени у главни преговарачки тим. Ја сам шеф
подтима, и на тај начин су преостали Срби на Космету укључени у преговоре у оквиру
београдске делегације – изјавио је Арсић. Мирослав Шолевић из Покрета за Косово и
Метохију рекао је да је то потврда да „државни чиновници бришу прогнане Србе са
списка расељених и стављају им јасно до знања да им повратка нема“.
ДВЕ ГОДИНЕ СОС МАРКЕТА
Политика - специјални додатак, Датум : 17.3.2011, Страна : 3
СОС маркети обележили су две године пословања. Првобитна идеја да се развијају
као ланац радњи искључиво за социјално угрожене грађане брзо је напуштена, а
продавнице у којима се потрошачима нуде производи домаћих и мање познатих
произвођача, али по нижим ценама, почео је да посећује све већи број купаца.
- У почетку су СОС маркети били трговина за социјално угрожене, незапослене,
запослене са минималном зарадом, пензионере са малим пензијама и старије од 65
година за избегла и расељена лица. Данас су СОС маркети трговински ланац са 32

малопродајна објекта и у њима могу да пазаре сви грађани, како за готовину, тако и на
одложено плаћање. Ове године планирано је отварање десет нових продавница - рекли
су у СОС маркетима додајући да планирају и увођење приватне робне марке.
СЕДАМ ГОДИНА ОД ПОГРОМА
Преглед, Датум : 17.3.2011, Страна : 2
Данас тужна годишњица великог албанског насиља на Косову и Метохији
Данас се навршава седам година од великог албанског насиља на Косову и
Метохији када су се на мети нашли Срби, њихова имовина, споменици културе и
светиње Српске православне цркве, а из домова протерано више од 4.000 људи.
Био је то други велики погром који су Албанци починили у миру откако је, после
бомбардовања НАТО, над покрајином успостављен протекторат УН.
У јуну 1999. године, у присуству међународних снага, изгнано је више од четврт
милиона Срба, Рома и других неалбанаца. У таласу албанског насиља 17. марта 2004.
године, који се памти као „Кристална ноћ на Косову“, убијено је 19 особа - од тога осам
Срба и 11 Албанаца, док се још двоје Срба још воде као нестали.
Протерано је 4.012 Срба, етнички очишћено шест градова и девет села, а порушено је,
запаљено или тешко оштећено 935 српских кућа и 10 друштвених објеката - школе,
домови здравља, поште.
Посебна мета Албанаца били су духовно наслеђе и градитељска баштина српског
народа, па је срушено, запаљено или тешко оштећено 35 верских објеката. Повод за
погром била је кампања албанских медија у којој су локални Срби оптужени да су
псима натерали преко реке Ибар шест албанских дечака из села Чабар код Зубин
Потока и тако тројицу отерали у смрт. Истрага УНМИК полиције утврдила је да су
албанске оптужбе лажне. Албански терор настављен је и 18. марта у коме су без Срба
остали Косово Поље, Обилић, Племетина код Вучитрна, Свињаре надомак Косовске
Митровице, док је у селу Бијело Поље код Пећи запаљено свих 28 повратничких кућа и
парохијски дом. Убијени су многи Срби.
Представници међународне заједнице оценили су тада да је „етнички мотивисано
насиље“ над Србима на КиМ „планирано и добро оркестрирано“, али се
испоставило да више од 20.000 припадника међународних снага нису били
спремни, или нису хтели, да га спрече.
Према подацима српских обавештајних извора, конце мартовског погрома је вукао
Рамуш Харадинај, један од команданата терористичке ОВК-а.

ЖРТВЕ И КАЗНЕ
Политика, Датум : 17.3.2011, Страна : А5
Организатори насиља су и даље ван домашаја правде, суђено је само неким
починиоцима злочина, медији су добили симболичне казне које нису реализоване. У
погрому је убијено 19 људи, повређено око 900, а протерано их 4.000. Уништено је око
900 објеката, укључујући и 35 цркава и манастира, део расељених Срба још живи у
привременим смештајима.
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СМРТ САМ ЧЕКАЛА У БЕЛОЈ КОШУЉИ
Политика, Датум : 17.3.2011, Страна : А1
СЕДАМ ГОДИНА ОД ПОГРОМА НАД СРБИМА НА КОСМЕТУ
Лепо сам се спремила да дочекам зло, каже Митра Рељић која је била и остала једини
професор исељеног Универзитета у Приштини који живи у свом граду
Из зидова се шири топлина, остаци срушеног крова одржавају жар у угловима, мешају
се мириси боја, креча, дрвета, сагорелог црепа, воска и тамјана. Ноге нам пропадају у
гомиле отпада који пуца и одјекује у спаљеној цркви Светог Николе у Приштини. На
месту највеће вредности овог храма, између отпада избија понеки модри пламен.
То догорева један од најлепших иконостаса православног света. Нестаје дуборезачки
мајсторски рад Дебарске школе, у пепео се – испод наших ногу – лагано претварају
стотине ликова, мотива и композиција. Ту иза на каменом олтарском престолу,
претворен у црну мрљу „разлио” се сребрни крст – још један овакав чува се у
Хиландару.
Пребацујемо се с једне на другу ногу, обућа почиње да гори, иза нас остају само зидови
и фреске без боја. Један слој је отпао, а испод њега се појавио неки старији и
заборављени сиви живопис.
„Добро људи, што сте се толико задржали? Знате да сам овамо дошао без дозволе”,
каже у страху возач УН возила које нас је превезло до храма. Његов колега амерички
Унмик полицајац убио је овде једног Албанца док су спасавали свештеника Мирослава
Попадића из његовог запаљеног дома. Годинама заборављен од црквених и световних
власти овај изузетни човек је чувао и тешио своју паству, на гомиле је, уз црквени зид,
стављао камење којим су гађали цркву и њега. О врату је носио пиштаљку и трубу на
гас. Тиме га је „задужио” Кфор како би дизао буку и тако се штитио од нападача.
Парохијска кућа је горела, а он је у подруму чекао хоће ли до њега пре стићи ватра или
полиција.
Никада у историји Српске православне цркве, као у два дана 17–18. марта 2004. године,
није таквом брзином и таквим обимом страдало више светиња. Етничка стихија је
буквално почистила храмове, страдале су репрезентативне фреске, на црно тржиште
дошао је велики број вредних икона, потпуно су уништене библиотеке и вредне књиге,
црквена звона завршавала су код откупљивача старог гвожђа, систематски су, у
присуству међународне заједнице, уклањани остаци раније уништених објеката. Срби
по градовима, губе и оно мало садржаја неопходног за опстанак. Списак свега
уништеног никад неће бити сачињен, једном важном делу живота нанет је разорни
ударац.
„Обукла сам белу кошуљу и лепо се спремила да дочекам зло”, прича о „свом 17.
марту” професорица Митра Рељић. Остала је, и била једини професор исељеног
Универзитета у Приштини који живи у свом граду. Потпуно је игнорисала савете да не
одговара на телефонске позиве што би могло „открити њен положај”, пратила је како
талас насиља иде према њој. Неколико стотина метара даље, из зграде „ЈУ програма”
драматично су евакуисани станари јединог објекта где су већином живели Срби.
Станови су почели да горе и зграда је уништена. Митру су до зуба наоружани војници,
готово изнели из зграде и сместили у сабирни центар за расељене из Приштине,
Обилића, Косова Поља...
Нестајала су српска села, ромска и ашкалијска насеља, а градски живот је уништен у
највећој могућој мери. Добро организована и усмеравана маса проналазила је по
градовима српске куће и станове и докрајчила оно мало живота што се одржао после
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етничког чишћења 1999. године. Медији, након лажне вести Телевизије Косова да су
страдалу албанску децу у реку Ибар натерали Срби, настављају да на локалу појачавају
насиље. Екипа ТВ Беса из Призрена у запаљеном манастиру Светих Архангела снима
кости из средњег века, ископане педесетих година прошлог века, и објављује да су то
кости Албанаца које су Срби побили 1999. године. Све што је повезала са Србима руља
је претворила у пламен и девастирала. Призренски Срби су пресељени у базу немачког
Кфора.
„Све време док су ме тукли, мој мачак је био поред мене. Није ме остављао, не знам где
је, можда ме тражи”, понавља учитељица Добрила Долашевић. Седи на војничком
кревету, на јастуку јој књига „Последња љубав у Цариграду”.
Сваки детаљ живота је обесмишљен, хиљаде ситница оријенталног града, локални
манири и господска пристојност, изгубила се свест да другачији треба да постоји.
Мартовски погром је до темеља угрозио егзистенцију Срба на Косову и Метохији; до
бесмисла поништио њихову културу и градски живот; на руб пропасти довео, његов
највиталнији сегмент – Српску православну цркву; потпуно се профилисао у
колективној свести као страдање немоћних и незаштићених.
До 17. марта 2004. године најмоћније земље међународне заједнице имале су
резервисан став према косовској независности, тог дана су одлучиле да признају
независно Косово.
У Призрену је данас остало 18 Срба, они више не верују ниједној институцији, они су
преживели сваки вид понижења, они знају да једино светиње које је обновљена црква
почињу да враћају наду у нормалан живот.
Овог 17. марта, седам година касније, два млада свештеника са породицама поново
служе у Приштини. Иза зида што раздваја два света, у дворишту обновљене цркве
Светог Николе у Приштини, игра се безбрижно свештеничко дете, далеко од сваког зла.
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PRESS CLIPPING
Петак 18.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 18.3.2011, Страна : 15
ЈАГОДИНА - Представници Високог комесаријата за избеглице (УНХЦР) и
Данског савета за избеглице, јуче су у Јагодини избеглицама из Хрватске и Босне
и Херцеговине и интерно расељеним лицима с Косова и Метохије, смештеним у
овом граду, представили програм помоћи за трајно збрињавање и интеграцију у
Србији.
- Реч је о помоћи у грађевинском материјалу лицима смештеним у приватном смештају,
који су почели изградњу и треба им помоћ да се уселе - изјавио је Танјугу службеник
оперативе УНХЦР Рајко Радичевић. Предвиђено је да 85 домаћинстава у Србији
добије ову помоћ.
КОСОВО – БОРБА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ПОМИРЕЊЕ
Политика, Датум : 18.3.2011, Страна : А22
Од 17. до 19. марта 2004. више од 50.000 косовских Албанаца учествовало је у
осмишљеној и добро организованој кампањи етничког чишћења Срба. За мање од 72
сата запаљено је 35 цркава и манастира од којих многи потичу из 14. века или раније,
чиме су они неповратно изгубљени за човечанство. Убијено је на десетине људи. Више
стотина је рањено. Хиљаде домова и радњи сравњено је са земљом. Више од осам
хиљада косовских Срба протерано је са својих огњишта. У року од само неколико сати
од почетка погрома, етнички Албанци су аутобусима организовано транспортовани на
више од 30 локација широм Косова.
Један званичник УН је узвикнуо: „На Косову се дешава ’Кристална ноћ!’”
Памтимо погром, памтимо оно што смо управо видели: човека који се упиње да са
цркве у Подујеву одломи крст. Памтимо и ону масу људи која му аплаудира на успеху.
Али док памтимо, морамо и задржати наду – и веровати да ће доћи зора и одагнати
таму. У томе је снага вере: знати у дубини душе да је патња привремена, док нада
остаје вечна. Након ужасног погрома из марта 2004. године, у Србији смо смогли снаге
да ставимо тачку на циклус насиља.
Ми Срби с Косовом имамо нераскидиву спону. Цитираћу патријарха Павла који је о
Косову и Метохији рекао следеће: „То је извор наше духовне традиције и наше
државности, срце и душа нашег народа – нераскидив део нашег бића. Зато су наши
преци освештали ту земљу хиљадама предивних украса: овенчали су је величанственим
црквама и манастирима у Божју славу”.
Косово је наш Вели Форџ и Јорктаун, наш Аламо и Гетисбург, наш Перл Харбур и
„Иво Џимо” – све у једном.
Већ три године, демократска Србија се свом снагом одупире једностраном
проглашењу независности – користећи искључиво мирна и дипломатска средства.

Нисмо предузели казнене противмере. Али смо одлучили следеће: да никада, ни
под каквим околностима, не признамо сецесију, директно или индиректно. То је у
суштини био покушај да се на силу промене уставне, међународно признате
границе Србије. Ниједна поносна и демократска земља – афричка, европска,
азијска или америчка; мала или велика, богата или сиромашна – не би другачије
поступила на нашем месту. Сложни као један, ми данас шаљемо поруку: Сецесија
неће успети. А неће ни било који други покушај наметања једностраног,
нелегитимног исхода.
Нико нас неће натерати да на то пристанемо –ни ову нити било коју будућу генерацију.
Протекле три године су показале да не постоји алтернатива компромисном решењу, до
којег се може доћи само преговорима. Дијалог је једини пут до мира на Косову.
Истинско помирење је засновано на опраштању, покајању и скромности. Оно
подразумева одрицање од мржње и освете, тако да живот може да крене из почетка.
Али истинско помирење не подразумева претварање да су ствари другачије него што
јесу. Оно разоткрива почињена злодела, бол, патњу. Оно на светлост износи пуну
истину. Оно омогућава „нови почетак” – али само ако су обе стране спремне да се
одваже на тај корак. Наша два народа, српски и албански – сваки вредан и поносит,
колико и привржен својим идеалима, у прошлости су пролазили кроз периоде
трагедије. Али понекад, управо трагедија ствара прилику за „нови почетак”. Но
деловање у том правцу захтева поштовање, а не порицање туђег идентитета. Не смемо
заборавити прошлост, али такође не смемо дозволити да нас то омете у изградњи
просперитетне будућности. То није могуће учинити кроз фалсификовање историје.
Не смеју се порицати ужасни злочини. Тиме се трују душе. Тако се дограђује „зид
непријатељства” о којем пише апостол Павле. На крају, цитираћу један део извештаја
Парламентарне скупштине Савета Европе. Он се може односити како на погром из
марта 2004. године, тако и на оптужбе у вези са трговином људским органима.
Цитирам: „Међународни чиниоци су одлучили да игноришу ратне злочине
ослободилачке војске Косова, стављајући у први план постизање краткорочне
стабилности”.
У извештају се даље каже да су „злочини које су починили припадници ОВК,
укључујући и неке од највиших лидера ОВК, ефикасно прикривани и тако остали
некажњени”.
Тако више не сме бити. Крајње је време да се обелодани потпуна истина о ономе што се
догодило на Косову. То је моја молитва за вечерас. Да сви смогнемо снаге да донесемо
исправне одлуке – да сви отворимо своја срца и омогућимо да у њих уђе дух помирења.
*Из јучерашњег говора у Центру „Денис Хастерт” на Витон колеџу, највећој и
најутицајнијој хришћанској евангелистичкој академској институцији у САД (Чикаго.)
Пре почетка говора, приказан је филм о погрому 2004.
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Субота 19.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КУЋЕ И МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Датум : 19.3.2011, Страна : 12
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ПОМАЖЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМА
ПЕЋИНЦИ: Завршен је конкурс за доделу монтажних кућа за избегла и интерно
прогнана лица, која имају пребивалиште на територији пећиначке општине.
- Пројекат је финансирала Међународна организација за миграције и вредности је
око три милиона динара. Пет корисника ће добити ову помоћ. Обавеза корисника
ове помоћи је да има грађевинско земљиште на коме ће кућа бити постављена, а
локална самоуправа ће их ослободити плаћања локалних такси за добијање
потребне документације. Куће су величине око 40 квадрата и потпуно су
функционалне – истиче начелница Одељења друштвених делатности и повереник
за избеглице Општине Пећинци Драгица Петковић.
На конкурс се јавило шест кандидата, а Комисија за разматрање молби ће коначну
одлуку донети 21. марта.
Захваљујући средствима која су издвојили Комесаријат за избеглице Републике
Србије и Општина Пећинци, створена је могућност да се избегличким породицама
помогне да успешно крену у процес интеграције у локалну средину кроз пројекат
помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица,
породица лица која су укинула избеглички статус или интерно расељених лица
смештених на територији општине.
- Помоћ је, кроз такозване доходовне активности, усмерена управо на то да се избеглим
и интерно расељеним лицима помогне да започну или наставе сопствени посао и да им
се на тај начин омогући да уђу у токове зарађивања и стварања сопствене будућности.
Реч је о 850.000 динара, на које је локална самоуправа додала 10 одсто – каже Драгица
Петковић.
Овога пута помоћ је добило осам корисника и то Саша Арсић из Карловчића, Милан
Врачар из Купинова, Чедомир Грубић из Шимановаца, Симо Гулић из Суботишта, Раде
Зјача из Деча и Стево Јелић, Владимир Пријић и Тодор Цвјетан из Пећинаца.
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Пресс, Датум : 19.3.2011, Страна : 16
КЉУЧЕВИ У МАЈУ
ТОПОЛА - У Тополи се приводи крају градња стамбене зграде за избегла, интерно
расељена и социјално угрожена лица. Једанаест станова на површини од 400
квадрата, у улици Петра Николајевића Молера, финансира министарство
спољних послова Немачке у вредности око 159.000 евра. Кључеви за осам станова,

намењених избеглима и расељенима, и три за сиромашне породице из Тополе биће
подељени у мају.

РОМИ ВРАЋЕНИ ИЗ ЕУ БИРАЈУ СУБОТИЦУ
Политика, Датум : 19.3.2011, Страна : А9
Једни у овом граду имају родбину, другима одговара толерантна средина, а трећи –
вребају прилику за повратак у Европску унију
Суботица – Од маја до новембра прошле године преко 50 ромске деце престало је
да долази у једну од основних школа. Онима који прате њихово кретање то је
јасан сигнал да су се њихове породице упутиле у неку од земаља Европске уније.
Током прошле године, према подацима којима располаже Стеван Николић, председник
невладине организације Едукативни центар Рома, више од 200 породица иселило се из
Суботице. Кроз процес реадмисије из ЕУ, у последњих годину дана у Суботицу је,
према подацима овог центра, стигло мање од 50 лица.
– Одлазе нагло, ненајављено, само по томе што деца престану да долазе у школу
констатујемо да је нека породица отишла. Према нашим проценама, у последњих
годину дана најмање 200 Рома, који су у Суботицу дошли с Косова, отишли су у
земље Европске уније, највише у Белгију. Чак и особе које су враћене чекају нову
прилику да поново оду преко границе – каже Николић.
Едукативни центар Рома има за циљ да Ромима помогне да остваре своја права. Тако су
обезбедили око 800 личних исправа и разних докумената за сународнике који стижу с
Косова. По званичном попису у Суботици живи 1.400 Рома, међутим, процењује се да
их тренутно има до 3.500. Један број њих купио је некретнине, нарочито у предграђу.
Уз помоћ донатора Едукативни центар Рома начинио је базу података о 558 породица
које имају децу млађу од границе пунолетства. Циљ им је био и да помогну њихову
социјализацију и укључивање у образовни процес, па тако имају и четири асистента у
основним школама и једном обданишту. Уз њихову помоћ ова деца лакше се укључују
у наставу, јер како Николић објашњава ни они који су дошли са Косова, исто као и деца
рођена и одрасла у некој од земаља ЕУ, када стигну у Суботицу, не знају српски.
У последње време овде се појавила информација да је међу Ромима који чекају на
реадмисију наводно неколико хиљада њих означило Суботицу као место где желе
да буду враћени. Пре три године, иначе, суботичка Скупштина усвојила је закључак по
коме ће у реадмисији прихватити само оне Роме који су за своје последње
пребивалиште имали Суботицу.
Оливер Башић, један од асистената за ромску децу каже да је могуће да око 1.000 Рома
у наредних шест месеци буде враћено у Суботицу.
– Њих у ствари, враћају на Косово, а онда они долазе овамо. Понеко зато што има
родбину, али и због тога што је овде мирно, народ је навикао на различитост и
толерантан је – каже Башић.
Марија Биачи, чланица Градског већа задужена за област социјалне заштите каже за
„Политику” да нема податке о томе да ли ће и колико лица у реадмисији бити враћено у
Суботицу. „Када је у питању ромска популација ми информације не добијамо ни од
покрајине, ни од републике”, каже Биачијева.
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УГРОЖЕН ОПСТАНАК СРБА
Правда, Датум : 19.3.2011, Страна : 4
ОДБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ЗАХТЕВА ИЗВЕШТАЈ ОВОГ МИНИСТАРСТВА
ПРИШТИНА –Трагом утврђивања учинка и по буџет Србије стварне цене
Министарства за Косово и Метохију, Одбор за Косово и Метохију је у више наврата од
министарства тражио достављање комплетне документације – извештаја о учинку овог
министарства и његовој улози у опстанку и повратку Срба. Упркос дописима, до данас
није добијен ниједан одговор.
У првом обраћању министру Горану Богдановићу одбор је 25. октобра прошле године
затражио одговор на питање докле се стигло са припремом закона о „косовском
додатку“, како би се прецизно утврдио број лица која се финансирају из буџета
Србије и број оних који примају по две или више плата из буџета матичне државе,
као и свеукупна буџетска издвајања за КиМ.
Увиђајући да су трошкови овог министарства „пренатегнути“, одбор у циљу
„равномернијег оптерећивања буџета тражи од министарства „да у што краћем року
достави списак политичара којима министарство плаћа рачуне за мобилне телефоне“ и
„списак свих буџетски корисника, који су по разним основама примали две или више
плата“.
Највише пажње у сваком случају изазива ћутање министарства да на захтев одбора
достави извештај о реализацији Плана повратка расељених на Косову.
Одговор није добијен ни до данас, а саговорник „Правде“ каже да је одбор пре
неколико дана затражио помоћ председника Народне скупштине Славице Ђукић
Дејановић, како би за некој од наредних седница парламента затражио „одговорност за
евентуалне пропусте“ с којима су упознати чланови одбора.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 21.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
РЕИЗБОР ПАО НА КОСОВУ
Вечерње Новости, Датум : 21.3.2011, Страна : 17
РАСЕЉЕНИ СУДИЈЕ И ТУЖИОЦИ ТВРДЕ ДА СУ НАЈВЕЋИ ГУБИТНИЦИ
РЕФОРМЕ СУДСТВА
Од 500 тужилаца и судија остало да ради само 47. Поднете тужбе
КРАГУЈЕВАЦ - У најновијој реформи судства, кадрови с Косова и Метохије
листом су остали без посла. У обраћању јавности, Радован Тодоровић, некадашњи
заменик тужиоца у Приштини, који је последње запослење имао у Аранђеловцу,
тврди да су тиме судије и тужиоци с КиМ оштећени и да је прекршено и домаће и
међународно право.
Такође, Тодоровић каже да је против државе Србије поднео тужбу због
дискриминације, јер држава није испунила "зацртани" циљ реформе судства, а прети и
да ће се за заштиту права са својим колегама обратити Међународном суду у
Стразбуру. Он наводи да је реформом планирано умањење правосудног кадра за 20
одсто, али када је реч о кадровима с Косова и Метохије, без посла је остало њих 90
одсто.
- Ми смо били запослени у важним државним институцијама и зато не видим зашто за
нас не важе иста права и правила као и за друге грађане ове државе, односно носиоце
правосудних функција - каже Тодоровић.
Тодоровић каже да говори у име већине колега које су 1999. године морале да
напусте своје домове и радна места на Косову и Метохији, а потом су, после
прошлогодишње реформе правосуђа, остале нераспоређене. Када су међународне
снаге 1999. године преузеле управу над јужном српском покрајином, судије и тужиоци
из осам судова с КиМ који су укинути, прешли су у друга места на подручју Србије.
- Од тада имамо и посебан статус - интерно расељених лица, што се тумачи као посебно
угрожена група и по домаћем и по међународном праву. Нисмо тражили ништа више
од поштовања оног што је био циљ у реформи судства - наводи Тодоровић.
Посао је задржало тек 47 од укупно 500 тужилаца и судија, укључујући и судије за
прекршаје с Космета. Они сматрају да су оштећени и кад је реч о избору за највише
функције у српском правосуђу.
Тодоровић наводи да се у своје и у име колега укупно 32 пута обраћао Државном већу
тужилаца, Републичком тужилаштву, поверенику за равноправност и другима,
покушавајући да укаже на проблеме, али није добио ниједан одговор.
Антрфиле : НЕМА ИХ НА ФУНКЦИЈАМА
У ВРХОВНОМ касационом суду нема ниједног судије са КиМ, као ни у Републичком
тужилаштву и Тужилаштву за ратне злочине. Такође, у четири апелациона тужилаштва

само их је двоје са КиМ, а у апелационим судовима у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
само је један судија расељен с простора јужне српске покрајине.
НАША ДРЖАВА СЕ ПОНАША КАО ДА ЈЕ ПАЛА С МАРСА НА БАЛКАН
Политика, Датум : 21.3.2011, Страна : А6
Срби не добијају ништа од статуса конститутивног народа
Влада Србије је две године амбициозно припремала Стратегију о Србима у дијаспори и
региону, али је тај документ издржао пробу времена свега два месеца. Стратегија
очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у
региону, познатија као Стратегија о дијаспори, усвојена јануара ове године, почетком
марта ипак је претрпела промене. После бурних реакција из Хрватске и Црне Горе,
избачен је део документа који се односи на захтев Београда да српском народу у овим
државама буде признат конститутивни статус.
Осим буре у региону, жучне полемике уследиле су и на домаћем терену. Један од
најгласнијих критичара редиговања Стратегије је историчар Чедомир Антић,
председник Напредног клуба, који је и аутор спорног дела документа, док Александар
Чотрић, заменик председника скупштинског Одбора за односе са Србима изван Србије
и потпредседник СПО, има много више разумевања за овај потез Владе.
Политика: Како је могло да се догоди да Влада усвоји Стратегију, а да је на
телефонској седници убрзо измени?
Чотрић: Сматрам да се не ради о неозбиљности Владе, него о томе да ништа није
једном заувек дато. Један од основних циљева ове стратегије је да се помогне
успостављању добрих односа са земљама у региону и зато је добро што је измењен тај
минимални део Стратегије који је говорио о томе да би Срби у Црној Гори и Хрватској
требало да добију статус конститутивног народа.
Политика: Дакле, није реч о притиску споља?
Чотрић: Сматрам да Србија треба да испуни неколико основних циљева, а то је и
допринос интеграцијама Србије у ЕУ, као и очување идентитета српског народа који
живи изван граница Србије.
Политика: Ипак, од званичног Загреба и Подгорице стигли су оштри протести због дела
Стратегије који се односи на конститутивност. Господине Антићу, за разлику од
господина Чотрића, тврдите да је измена Стратегије „још једна у низу срамота и доказа
слабости Србије”.
Антић: Наравно. Стратегија пре свега треба да се односи на српски народ, а не на
односе са суседима, ЕУ или великим силама. Овде је, наводно, спорно питање
конститутивности Срба у Хрватској и у Црној Гори. Подсећам да је Парламентарна
скупштина Савета Европе још 2006. усвојила препоруку у којој се тражи да Срби буду
враћени као конститутивни народ у Устав Хрватске и Загреб се томе није противио.
Када је реч о Црној Гори, трећина становништва се изјаснило као Срби, а две трећине
говори српским језиком. Наш председник је рекао да је то ствар грађана Црне Горе који
су српске националности. Када је реч о статусу црногорске цркве у Црној Гори, онда то
није ствар грађана Србије. А Бакир Изетбеговић налази за сходно да интервенише када
је реч о правима Бошњака у области Новог Пазара. Нико не сматра да је то
нелегитимно...
Политика: Ви, дакле, тврдите да део који је избачен из Стратегије није био у
супротности са европским интеграцијама?
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Антић: Никако. Нити је у супротности са интересима наших суседа. Проблем је што је
само једној држави оспорен суверенитет на њеној територији. Нико нема право да
оспори српском народу да оствари културно и национално уједињење.
Политика: Влада то ипак доживљава као проблем.
Чотрић: Ми смо од представника српског народа у Хрватској чули да нису
заинтересовани за статус конститутивног народа и да имају прече проблеме. У
Хрватској је важније да се инсистира на поштовању уставног закона о правима
националних мањина, да се спроведу сви споразуми, укључујући и Ердутски, да се
врате одузета имовина и станарска права... Подсећам да је Црна Гора дефинисана као
држава грађана, па је инсистирање да буде дефинисана као држава српског народа и
осталих грађана неизводљиво.
Антић: Од 650.000 Срба и Југословена који су живели у Хрватској, 400.000 њих
прогнано је у Србију, а само 2007. двоструко више Срба се иселило из Хрватске него
што се у њу вратило! Када је реч о Црној Гори, у државној администрацији Срби чине
свега четири одсто запослених, а у државној безбедности – испод једног процента. Не
тражимо ми да Срби постану једини конститутивни народ. Нека и остали буду
конститутивни.
Политика: Шта се конкретно добија од статуса конститутивног народа?
Антић: Одређена колективна права, као и постојање горњег дома парламента који
штити права тих народа. Усвојеним Статутом Војводине, против кога су многи дигли
глас јер није усвојен на демократски начин, предвиђено је да покрајинска скупштина
има горњи дом. Према томе, то није проблем у Србији, али је проблем када у другим
државама то поставите као питање.
Чотрић: Статус конститутивности не помаже много у решавању проблема једног
колективитета. Последња прилика која је пропуштена да Срби на адекватан начин реше
свој статус у Хрватској је био план З4. Подсетићу да су тобожње патриоте биле против,
а да је једино Вук Драшковић имао храброст да каже да тај план треба прихватити.
Чињеница је да данас српски народ у оба ентитета БиХ има конститутивност, а у
Стратегији се истиче да положај Срба у Федерацији БиХ није задовољавајући и да је
бољи статус Хрвата и Бошњака у РС.
Шта су суштински добили статусом конститутивности?
Мислим да нам је потребна стратегија и за народ у Србији. Сваке године Србија има
готово 50.000 становника мање, а мислим да ће попис показати да је Србија од 2001.
изгубила око пола милиона становника, а да је 1.200 насеља нестало или је пред
гашењем.
Антић: Када је реч о трошковима, подсећам да је прошле године уложено 47 милиона
динара, нешто мање од пола милиона евра, само у агенцију или канцеларију за
регионализацију! С друге стране, у српски народ у иностранству до сада је улагано око
пола милиона евра годишње. А прошле године, зато што је криза, то је смањено на око
300.000! А само за област Прешева и Бујановца давали смо 60 милиона евра, а од када
је почела криза 43 милиона евра годишње.
Чињеница је да наша култура почива на идеји о јединству српског народа. Ако ми
дозволимо да неко преводи Његоша на црногорски, или да избаци Његоша из српске
литературе, ако дозволимо да неко књижевнике који говоре српским језиком и тврде да
су Срби класификује међу црногорске, тиме ломимо темеље наше државне куће.
Политика: С обзиром да је Напредни клуб аутор Стратегије у делу о конститутивности,
како онда тумачите критике које су дошле из Хрватске и Црне Горе да је реч о
агресивној политици и о новом Начертанију?
Антић: Људи морају прво да прочитају Начертаније, које највероватније и није писао
Илија Гарашанин, већ Франтишех Зах, а Гарашанин га је само редиговао.
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Мени је као историчару, наравно, драго да будем аутор неког начертанија. Није то
агресивна политика јер се захтева само нешто што је раније већ постојало и што је у
некој другој ситуацији прихватљиво.
Чотрић: А како бисте реаговали да Црна Гора и Хрватска поставе исте захтеве?
Антић: Врло смирено. Рекао бих: кад Србија не буде имала етничку већину, онда ћемо
да разговарамо о томе. Друго, кад Србија буде имала те проблеме које је имала
Хрватска у прошлости, опет ћемо да разговарамо о томе. Подсећам да је Иво
Јосиповић, док је био председнички кандидат, јасно рекао да хрватска мањина у Србији
има мања права него српска у Хрватској.
Чотрић: Не сме ова материја да иде у другом правцу од онога за шта се залаже
председник Тадић...
Антић: А за шта се он залаже, молим вас?
Чотрић: Ако он покушава с председником Јосиповићем да изгради нове односе
поверења у региону, ова стратегија не сме да иде контра тих интенција...Антић: А, та
стратегија поверења, на шта се своди? На Пурду, на шкумбре које једу тамо кад иду у
Опатију...
Чотрић: Ако и сада, приликом посете Црној Гори, председник Тадић потврди да ми не
тражимо статус конститутивности, онда то не може да остане у документу Владе.
Политика: Господине Чотрићу, да ли се слажете с господином Антићем да је Србија у
претходној деценији омогућила веома широка права својим националним мањинама,
али таква политика није била узор нашим суседима у односу на Србе?
Чотрић: Слажем се. Мислим да је статус националних мањина у нашој земљи решен на
задовољавајући начин, што оне и саме истичу. С друге стране, јасно је да је статус
српског народа неуређен и незадовољавајући, да има још много дискриминације, пре
свега у земљама где се ратовало. Мислим да је статус Срба у Албанији данас пример
најгорег положаја једне мањине у Европи. Тамо им чак није дозвољено ни да се
слободно изјашњавају у погледу националне, верске и језичке припадности, већ постоје
само рубрике „Албанци” и „остали”.
Антић: Најгоре што је произашло из ове афере са одбацивањем Стратегије јесте слика
која је остављена о Републици Србији. Не знам да ли је Влада читала Стратегију или
није, али ми је чудно да неко у лету промени два пута мишљење, па се зато надам да
нису читали. Јер, у политици таква врста мењања мишљења није примерена. Ми већ
имамо низ понижења, са „жутом кућом“, с Пурдом, с Дивјаком. И ово је једно од њих.
Наша држава се понаша као да је пала с Марса на Балкан.
Чотрић: Србија је раније могла да остварује националне и државне интересе зато што је
имала моћне савезнике и била респектована у међународним круговима, што није
случај од почетка 90-их година. Сматрам да је добро што је Стратегија усвојена, на њој
се радило више од две године и о њој су могли да се изјасне представници дијаспоре и
региона, као и тридесетак невладиних организација које су учествовале у писању.
Политика: Зар Србија нема и данас најмоћније савезнике, ако се зна да је у
Партнерству за мир и да је далеко одмакла у евроинтеграцијама?
Чотрић: Ми настојимо да те односе поправимо и они су из године у годину све бољи.
Али, тек када постанемо пуноправни члан ЕУ, а моја странка се залаже да постанемо и
члан НАТО, можемо да говоримо да имамо савезнике. Све земље које теже у ЕУ морају
да воде заједничку политику и да се одрекну дела свог партикуларног интереса.
Антић: Савезници су добри, али треба да се ослањамо на своје скромне снаге. Ми смо
сада дошли у период када нам ништа није битно, наши политичари већином верују да
ће ЕУ бити нова Југославија. Како Југославија решава проблеме видели смо. Могуће је
да и из ЕУ изађемо такви, још гори него што смо данас. Наше је право да остваримо
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националну интеграцију а да не срушимо околне државе. Најважније је да будемо
савезници сами себи.
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НЕРАД МНОГО КОШТА
Вечерње Новости, Датум : 22.3.2011, Страна : 4
НЕЗАПОСЛЕНИ У РЕПУБЛИЧКОЈ КАСИ ПРАВЕ ГОДИШЊИ МИНУС ОД 150
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
Месечна накнада за незапослене износи између 13.200 и 26.450 динара
У ДРЖАВНОЈ каси незапослени сваке године направе минус од најмање 150
милијарди динара. Не само што око милион радно активних становника не прима
никакву плату, па тако због неуплаћених доприноса буџет остаје краћи за око 115
милијарди динара, већ и Национална служба за запошљавање годишње издвоји безмало
35 милијарди на разна давања онима који нису успели да пронађу посао.
У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање сабирају да републички буџет годишње
”заради” око 250 милијарди динара на име доприноса 1,8 милиона запослених у Србији.
С друге стране, скоро исто толико новца и изгуби због оних који немају сталан посао.
Сличну рачуницу имају и у Националној служби за запошљавање. На њиховој се
евиденцији налази више од 730.000 пунолетних грађана, али број оних који траже
посао, како сами процењују, далеко је већи.
А колике губитке прави ова армија незапослених види се и по новцу који се сваке
године издваја из републичког буџета. Тако ће само за редовне новчане накнаде
незапосленима у овој години бити потрошено 20,9 милијарди динара.
- Скоро сви који су на бироу имају право на месечну накнаду која се креће од 80 до 160
одсто минималне зараде. Она у овом тренутку износи између 13.200 и 26.450 динара објашњавају у НСЗ и додају да се, уз ова давања, потроши и додатних 17 милиона
динара на здравствене прегледе, маркице...
Додатних 3,8 милијарди динара ће у овој години бити подељено и становништву КиМ.
Закључком Владе 2004. одлучено је да се око 8.000 динара месечно уплаћује
становништву које је остало без посла. На списак годишњих трошкова НСЗ је у 2011.
додала и 2,2 милијарде динара које ће бити уплаћене свим старијим грађанима који су
остали без посла, а имају највише пет година до пензије.
Како би се ови расходи у будућности свели на најмању могућу меру, у НСЗ планирају
додатна улагања.
- У мере активне политике запошљавања потрошићемо чак 5,55 милијарди динара најавио је Дејан Јовановић, директор НСЗ. - А ове смо године издвојили и значајне
износе за запошљавање особа са инвалидитетом, па ћемо у мере и активности за
њихову професионалну рехабилитацију уложити 800 милиона динара.
Антрфиле : БЕСПОСЛЕНИ ВРЕДЕ КАО ЦЕЛА ВОЈСКА

Само за редовне новчане накнаде незапосленима у овој ће се години потрошити
скоро 21 милијарда динара. У буџету Републике Србије ће се приближно оволико
новца уложити у Министарство пољопривреде, у плате свих запослених у Војсци
Републике Србије, а упола мање ће из републичке касе отићи Министарству
науке. Пет пута мањи износ припао је Безбедносно информативној агенцији, а чак
20 пута мањи Комесаријату за избеглице.
АЛИБУНАР ПОМАЖЕ ЈАПАНУ
Дневник, Датум : 23.3.2011, Страна : 11
АЛИБУНАР: Председник општине Алибунара Данијел Кишмартон одобрио је да се
Јапану из ове недовољно развијене општине упути помоћ од пет хиљада долара.
Истовремено на сајту општине упућен је позив житељима ове општине да слањем СМС
порука помогну народу ове пријатељске земље у преовладавању несреће, која их је
задесила. Иначе, Влада Јапана је овој општини у више наврата помагала у реализацији
неколико пројеката.
На насељу Колонија у Селеушу својевремено је преко УНХЦР-а Јапан је
финансирао изградњу избегличког насеља за близу 300 избеглих лица из Хрватске
у познатој офанзиви хрватске војске „Олуја“. Помоћ је стигла и за опремање основне
школе у Иланџи, а амбасадор Јапана је више пута долазио у Алибунар. У Алибунару
делује и Удружње српско – јапанског пријатељства, а његов председник Данијел
Кишмартон настоји да се ти програми преточе у живот.
УМАЊУЈУ БРОЈ СРБА
Вечерње Новости, Датум : 23.3.2011, Страна : 2
ГОРАН БОГДАНОВИЋ МИНИСТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
о предстојеЋем попису, дијалогу, истрази о трговини органима
Инсистираћемо да попис у српским срединама на КиМ обаве УН
ЗБОГ неприхватања приштинских власти да попис у срединама јужно од Ибра
надгледају УН, које су засада пристале да обаве попис само на северу покрајине, наш
став је да косовске институције не могу да пописују Србе и њихову имовину.
Јер, осим што немамо поверења у поменуте институције, питање је како пописати око
250.000 расељених и значајан део српске имовине која је и даље оштећена или
узурпирана. Зато ћемо и даље инсистирати да попис у српским срединама на подручју
покрајине обаве УН, а у складу са Резолуцијом 1244 - истиче Горан Богдановић,
министар за КиМ, у разговору за ”Новости”.
Имате информације да Приштина у тајности припрема манипулације око пописа, и да
у томе учествују и поједини представници Срба...
- Недавна крађа на косовским изборима порука је да албанске власти чине све да стање
на терену прикажу у своју корист, а предстојећим пописом свакако желе да умање број
Срба на Космету. Зато је став Владе Србије да Срби јужно од Ибра не треба да
учествују у поменутом попису уколико га не спроводе УН.
Преговарачки тимови Београда и Приштине требало би да се ускоро поново састану. О
којим темама ће се преговарати у другој рунди?
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- Још се договорамо које ће теме бити на дневном реду, јер то не зависи само од
Београда, већ и од Приштине и међународне заједнице. Али, јасно је да ће то бити
питања која оптерећују свакодневни живот становника Космета, као што су струја,
телекомуникације...
Jесте ли оптимиста у вези са исходом преговора, када се узме у обзир старт?
- Почетак преговора улива оптимизам, о чему сведоче изјаве све три стране у
преговорима, српске, албанске, али и представника Европске уније. То заиста улива
наду да ће се кроз преговоре доћи до компромисних решења за сва спорна питања, како
би се побољшао, пре свега, живот Срба у покрајини, али и свих становника Космета.
Представница приштинског тима Едита Тахири, али и остали албански политичари,
упорно истичу да су преговори који се воде само техничке природе, и да неће бити речи
о статусу?
- Свако питање које се покрене, почев од наизгед једноставних па до оних
најозбиљнијих, оптерећено је статусом. Због тога је неизбежно разговарати и о статусу
који за српску страну још није решен, а без наше сагласности не може се ни доћи до
трајног решења статуса.
Еулекс је последњих дана ухапсио више особа под оптужбом да су починиле ратни
злочин, укључујући и једног од команданата ”ОВК” Фатмира Љимаја. Али, опет крупне
рибе остају на слободи?
- Мислим да треба похвалити Еулекс што је почео да се ангажује на задацима за које је
добио мандат. Добро је што су почели да се истражују злочини почињени над Србима и
мислим да је то охрабрујући потез да ће сви починиоци злочина бити процесуирани и
кажњени. Због тога нећемо одустати од инсистирања да се открију починиоци
најгнуснијих злочина над косметским Србима, почев од убиства деце у Гораждевцу,
жетелаца у Старом Грацку, минирања аутобуса ”Ниш-експреса”, породице Солић из
Обилића....
Ипак, ни после више месеци од када је Скупштина Савета Европе усвојила извештај
Дика Мартија о трговини људским органима, нема конкретне акције Еулекса?
- Сигурно је да нећемо дозволити да се заташкају или ”гурну под тепих” тако озбиљни
злочини као што је случај са трговином органима киднапованих Срба и сигуран сам да
међународна заједница неће дозволити да оптужбе из Мартијевог извештаја остану
непроцесуиране. Зато мислим да би требало оформити посебно судско тело које би се
бавило овим случајем, поготову што упркос тврдњама Еулекса да поседују све
неопходне капацитете, мислим да ова мисија самостално неће успети да истражи овако
озбиљне злочине. Осим што немају мандат да делују у Албанији, један од јако
озбиљних проблема са којима се може суочити мисија ЕУ на Космету у погледу
истраге о трговини органима је и заштита сведока.
Антрфиле : ЧЕМУ ПРЕГОВОРИ АКО СЕ РЕШЕЊА НАМЕЋУ
КОСОВСКИ министар полиције Бајрам Реџепи каже да се по питању таблица мора
применити однос реципроцитета, односно да ће Косово признати нове српске таблице
уколико исто учини и Србија с косовским?
- Питање таблица биће једна од тема дијалога Београда и Приштине. Не желим да
прејудицирам решење овог питања, јер чему преговори уколико се решења намећу
једностраним потезима.
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ДАН СЕЋАЊА НА БРАНИОЦЕ
Преглед, Датум : 24.3.2011, Страна : 5
У организацији Скупштине града Краљева данас ће први пут бити обележен Дан
сећања на браниоце отаџбине 1991-1999. године, у знак почасти за 77 Краљевчана
који су погинули у ратним сукобима на просторима бивше Југославије.
Заменик председника Скупштине града Сретен Јовановић јуче је најавио да ће на
дванаесту годишњицу од почетка бомбардовања и двадесету годишњицу од почетка
грађанског рата у бившој Југославији, у 9 часова у Скупштини града бити одржан
комеморативни скуп. Потом ће у 10 часова бити одржан парастос код споменика
Краљевчанима погинулим у ратовима 1991-1999. године који се налази на тргу испред
градске куће.
„На комеморацију и парастос позивамо и породице расељених и избеглих које
нису у прилици да оду на гроб својим најмилијима“, рекао је Сретен Јовановић и
подсетио да су у Краљево постхумно допремљени посмртни остаци тридесетак
погинулих, углавном с Косова и Метохије. Представници Удружења породица
погинулих у ратовима 1991-1999. године, које је раније организовало комеморативне
скупове, изразили су задовољство што су се званичне институције града Краљева
укључиле у обележавање годишњица трагичних догађаја који су задесили наш народ на
крају 20. века. И Војска Србије у Краљеву сваке године одаје почаст својим
припадницима погинулим у ратовима на простору бивше Југославије. У 12 часова у
касарни „Јован Курсула“ биће одржан комеморативни скуп.
ПОПИС У ЕНКЛАВАМА
Блиц, Датум : 24.3.2011, Страна : 5
КОСОВО
Званични Београд не прихвата да косовске институције у енклавама пописују
Србе и њихову имовину због неприхватања приштинских власти да попис у
срединама јужно од Ибра надгледају УН, које су за сада пристале да обаве попис
само на северу покрајине. Питање је како пописати око 250.000 расељених и значајан
део српске имовине која је и даље оштећена, упитао се Горан Богдановић.
СРБИ ПРОТИВ ПЛАНА ЗА СЕВЕРНУ МИТРОВИЦУ
Политика, Датум : 24.3.2011, Страна : А5
Косовска Митровица – Политички представници Срба са севера Косова су се јуче
успротивили плану владе у Приштини за оснивање општине северна Митровица, који
би требало да буде реализован до октобра ове године.

Иљбер Хиса, координатор за север Косова, кога су делегирале косовске институције,
потврдио је за „Политику” да је план усвојен, али није био вољан да износи детаље.
Приштинска штампа, наиме, преноси да су косовске власти изразиле потребу да
припремни тим за општину северна Митровица треба врло брзо да саопшти резултате у
вези са формирањем општине. У склопу тога, пре пар дана је у јужној и северној
Митровици боравио Слободан Петровић, заменик косовског премијера Хашима Тачија,
којем је у новој прерасподели министарских функција додељен и портфељ министра за
локалну самоуправу.
„Срео сам се са припремним тимом за формирање општине северна Митровица и
пружио сам им подршку, али и нагласио да морамо добити конкретне резултате у
наредном периоду”, изјавио је Слободан Петровић.
План косовске владе, који се ослања на план Мартија Ахтисарија, специјалног
известиоца за Космет, представници Срба, али и званичног Београда, одлучно одбацују.
Оливер Ивановић, државни секретар у Министарству за Косово и Метохију, за
„Политику“ каже да је најава о децентрализованој општини бесмислена и
контрапродуктивна.
– Ако се зна да ће север Косова бити једна од тема Београда и Приштине, онда најава о
формирању општине северна Митровица изазива сасвим супротан ефекат.
Да је памети и политичке зрелости Приштина се не би ни дотицала тог питања. Шансе
косовских институција су никакве, а ако после дијалога некаква идеја и стигне из
Београда, онда ће као таква бити прихватљива за српску страну – наглашава Ивановић
уз напомену да је план косовске владе осуђен на неуспех и чињеницом што долази
управо из Приштине.
Оштро реагују и представници Срба са севера, па тако Раденко Недељковић, начелник
Косовскомитривичког округа, каже да је идеја Слободана Петровића у старту осуђена
на неуспех.
– Приштински избори овде неће успети, а народ на северу је одлучан да игнорише
интегрисање у институције косовског система. Прича Слободана Петровића је губљење
времена, а међународна заједница мора напокон да схвати да на северу постоје
легитимни и легално изабрани органи локалне самоуправе – казао је за „Политику”
Недељковић.
И председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић каже да су бесмислене
најаве о „некој новој шиптарској општини”, јер локална управа у Косовској Митровици
функционише по законима Републике Србије, а Слободану Петровићу „поручује” да би
„било боље да се бави повратком 250.000 Срба и неалбанаца него што гура Србе у нови
погром и етничко чишћење”.
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КАКО УЧИТИ БЕЗ УЏБЕНИКА
Дневник, Датум : 25.3.2011, Страна : 14
БЕСПЛАТНО ОБРАЗОВАЊЕ ГУБИ СЕ НА ПУТУ ОД УСТАВА ДО УЧИОНИЦЕ
Од 100 основаца у Србији, 16 има родитеље који не могу да им купе уџбенике па
половина њих у учионицама седи без уџбеника, а друга половина у школу долази с
ђачким књигама добијеним од хуманитарних организација, показало је
истраживање Едукативног центра Рома из Суботице, представљено јуче у
Скупштини Војводине на округлом столу „Уџбеником до знања“. Последица
оваквог стања је да ти ученици имају слабија школска постигнућа, осећају се
нелагодно, на час долазе неспремни, нису мотивисани за рад, незаинтересовани су, па
доприносе и лошој радној атмосфери у разреду.
– Мада је по Уставу Републике Србије и Закону о основама система васпитања и
образовања, основно образовање обавезно и бесплатно, уџбеници још увек нису
бесплатни за сву децу, и то се одражава на доступност образовања свима, а нарочито
маргинализованим групама, које су биле и циљна група овог истраживања – рекао је
директор Едукативног цнтра Рома Стеван Николић.
– Ово истраживање спровели смо у 167 школа, које припадају школским управама у
Новом Саду, Зрењанину, Сомбору, Лесковцу и Крагујевцу. Део истраживања односи се
на читаву популацију, а део само на ромску, а циљ је био да се сагледају потребе и
положај деце у основним школама да бисмо могли радити на побољшању стања јер је
глобална економска криза у учионицама сваким даном све видљивија.
По његовим речима, проблеми у образовном процесу по правилу прате рањиве
групе с највећом стопом сиромаштва: Роме, избегла, интерно расељена лица, особе
са сметњама у развоју и популацију из руралних средина. И мада су препреке на
које ове групе наилазе различите, основа свих проблема је финансијског карактера,
почев од немогућности зарађивања за живот, минималних стамбених услова, па до
обезбеђивања уџбеника. Последица тога је и чињеница да у више од 70 одсто
сиромашних домаћинстава у нашој земљи бар један члан има завршену само основну
школу или чак ни њу, док је међу високообразованим становништвом сиромашних тек
1,7 одсто.
Због тога је и циљ овог пројекта да допринесе успостављању механизама којима би
се унапредила доступност бесплатног образовања маргинализованим групама јер
само образовање може извести из беде у којој живе.
Координаторка овог пројекта Нада Димовић, осврћући се посебно на податке добијене
за ромску популацију, навела је да готово половина њихових проблема у образовању
потиче од недостатка новца, близу 40 одсто проблема је породичне природе, а тек
нешто више од 12 одсто су проблеми у школи. У жељи да реши ове проблеме, школа
углавном директно помаже деци допунском наставом, индивидуалним приступом

ученику и разним другим видовима нематеријалне подршке, али у готово четвртини
случајева и материјалном подршком.
Едукативни центар Рома пројекат „С уџбеником до знања“ реализовао је у сарадњи с
Институтом за одрживе заједнице, уз финансијску подршку УСАИД-а, а под
покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање.
МРЖЊА ПРЕТИ СА ЗИДОВА
Вечерње Новости, Датум : 25.3.2011, Страна : 25
ГОТОВО СВЕ ФАСАДЕ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЦЕНТРУ СМЕДЕРЕВА
„УКРАШЕНЕ“ ГРАФИТИМА
Пароле никле на зградама поште, Фонда ПИО, „Дунав осигурања“
СМЕДЕРЕВО - „Ислам је болест“, „Убиј педера“, „Стоп избеглицама“, само су
неки од бројних графита на фасадама у најужем центру Смедерева. Пароле које
шире говор мржње месецима стоје чак и на зградама локалних и државних
институција, које као да су изгубиле рат са упорним писцима графита.
Графит „Убиј педера“ плавом бојом исписан је на свеже окреченом наранџастом зиду
зграде ПИО Фонда у Смедереву на градском тргу, и то недуго после дуго чекане
реконструкције ове грађевине. Графити којима се тражи смрт хомосексуалаца „красе“
на десетине зграда, па тако и филијалу „Дунав осигурања“ и главну градску пошту.
- Цетралну пошту кречили смо прошле године, али није много прошло док се нису
појавили нови натписи. Истог дана кад је фасада објекта у пешачкој зони у Улици
краља Петра завршена, боја се још није ни осушила, а никли су нови графити. Локална
самоуправа морала би да предложи мере како би се ово решило. Можда је решење
видео-надзор - каже Перица Ђорђевић, директор РЈ ПТТ саобраћаја у Смедереву.
Два зида централне градске поште годинама су на удару антисемитских и других
непримерених парола. Десетине графита са претећим порукама, упућеним
хомосексуалцима, које позивају на линч и убиство, појавило се пред геј параду, и до
данас их нико није уклонио.
На фасадама се најчешће појављују графити навијачких група, политички,
националистички. „Стоп избеглицама“ боде очи туристима у близини улаза у
Туристичко-информативни центар.
Надлежни траже начин да стану на пут говору мржње, верској и националној
нетрпељивости која прети са зидова локалних и републичких институција.
Повремено, са њима се боре радници смедеревског „Комуналца“. Комунални полицајци
ће ускоро бити на улицама, па ће њихов посао обухватати и спречавање вандализма. До
тада, битку упорности изгледа добијају писци парола. Локална самоуправа најавила је
раније да би овог пролећа могла да почне велика акција уклањања графита. Пре
неколико месеци, шведска фирма „Norden Sanerling“ промовисала је прање графита
специјалном машином и очистила део зида у пешачкој зони. За сада још нема најава да
ли ће се ова фирма ангажовати за прање фасада макар у најужем градском језгру.
Антрфиле : МИЛИОНИ ИЗ КАСЕ
ИЗ градског буџета ове године биће издвојено 10 милиона динара за уређење
фасада. Део новца биће утрошен на уклањање графита - кажу надлежни у Градској
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управи.
СРБИ, ОПРОСТИТЕ ЗБОГ ЗЛОЧИНА
Пресс, Датум : 25.3.2011, Страна : 5
Кајање Официр НАТО-а Кристијан Каш покајао се 12 година после бомбардовања
Србије
Бивши официр НАТО снага на Косову и Метохији Кристијан Каш јавно је затражио
опроштај од српског народа због зла које му је нането током и после бомбардовања
1999. године. Каш је са чином мајора 2000. године боравио шест месеци на Косову и
Метохији у мисији КФОР-а.
- Пре месец дана видео сам Србе са Косова у избегличком кампу Ресник близу
Раковице и тада сам схватио колико смо зла нанели људима овде. Више од десет
година сам осећао колективну одговорност јер нисмо одбранили Србе на Косову.
Међутим, после те посете кампу осетио сам личну и моралну одговорност јер сам био
високи официр НАТО. Желим јавно да тражим опроштај од српског народа. Нисмо
били у стању да их заштитимо од Албанаца, потпуно смо подбацили у својој
мисији. Ми смо одговорни за етничко чишћење, под нашим надзором протерано је
више од 350.000 Срба и неалбанаца - почео је Каш причу за Пресс.
Норвежанин је почетак бомбардовања дочекао на војним вежбама своје војске, а убрзо
је стигао на Косово. Према Резолуцији УН 1244, Каш је био део мисије која је требало
да заштити мањинско становништво од прогона Албанаца.
- Почетком јануара 2000. године стигао сам на Косово. Ту сам остао наредних шест
месеци и радио сам у штабу као официр за обавештавање. Био сам портпарол КФОР-а,
а у мојој надлежности је био и званични сајт мисије. Гледао сам изблиза како правимо
крупне грешке на терену. Гледао сам како на силу спроводимо закон, како смо исувише
заузети око улоге ослободилаца Албанаца. Били смо исувише малодушни када смо
дозволили да се УЧК трансформише у Косовски заштитни корпус и затим у косовску
полицију.
Каш каже да није пуно знао о Србији пре доласка у мисију. Био је шокиран неким
детаљима које је сазнао.
- Припремао сам се на институту у оквиру Министарства за спољне послове Норвешке.
Ту сам упознао научника који је доста добро познавао прилике на Балкану. Он је био
велики противник бомбардовања, говорио ми је да власт на Косову држи мафија, да је
организовани криминал веома раширен. Говорио ми је да има податке који говоре да су
Албанци главни дилери хероина у Норвешкој. Касније сам се уверио у истинитост тога
- каже Каш.
Он је као официр НАТО остао на Косову до јула 2000. године. По напуштању војне
службе вратио се на Косово као слободни новинар и остао тамо до фебруара 2001.
године.
- Никада нећу заборавити 16. фебруар 2001. године. Тада се догодио терористички
напад на аутобус „Ниш експреса“ код Подујева. Напад је извршио Флорим Ејупи. Тада
је погинуло 12 Срба. Ја сам био само сат и по после тог масакра и видео сам тела
погинулих Срба, међу којима и тело једног детета. Тада сам одлучио да напустим
Косово. Преселио сам се у Србију, где и данас живим и радим као слободни новинар.
Не желим да се вратим у Норвешку, желим да живим у Србији - завршава своју
исповест Кристијан Каш.
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Антрфиле : Црни биланс
78 дана трајало је бомбардовање СРЈ, од 24. марта до 10. јуна 1999.
3.500 људи убијено
89 деце погинуло
1.031 припадник војске и полиције погинуо
12.500 људи рањено
2.700 деце рањено
19 земаља учествовало у агресији
2.300 ваздушних напада извршено
995 објеката нападнуто
1.150 борбених авиона учествовало
420.000 пројектила испаљено
КО НЕЋЕ НА ПОПИС, ГУБИЋЕ ПРИХОДЕ
Правда, Датум : 25.3.2011, Страна : 8
ПОПИС СТАНОВНИШТВА НА КИМ НОВИ ПРОБЛЕМ ЗА СРБЕ
ПРИШТИНА – У организацији Косовског завода за статистику, од 1. до 15 априла
ове године на Косову и Метохији биће обављен попис становништва.
Званични представници косовских институција не одустају од става да ће попис
бити извршен на целој територији Косова, уз упозорење: „Ко хоће – хоће, ко неће
не мора, али ће трпети последице“. С друге стране, званичници Владе Србије
поручују да немају ништа против да Срби буду пописани уколико попис буде
организован под покровитељством Уједињених нација. Уз упозорење Србима да у вези
пописа не могу рећи да „није јасан став Београда“, као што је то било у вези учешћа
или бојкота протеклих парламентарних избора, министар Горан Богдановић је рекао
да „Срби не треба да учествују у попису који организују косовске институције, јер
имамо горко искуство са избора који су покрадени“.
– Ми немамо ништа против да се попис одржи, али под покровитељством УН, онако
како је то планирано за Север Косова, али ни у ком случају нећемо прихватити, нити
наши сународници на Косову треба да прихвате, попис који организују и спроводе
косовске институције – рекао је Богдановић, одбијајући да коментарише могуће
последице бојкота пописа.
Истовремено, министар унутрашњих послова Косова Бајрам Реџепи упозорио је
да је „попис прилика да се утврди прецизан број становника Косова и да нема
одступања од плана“.
– Не знам с којим последицама могу да се суоче они који одбију да се попишу, али
знам да је то законом јасно речено –каже Реџепи.
У изворима блиским Централној пописној комисији већ се зна да попис „зарад очувања
радног места“ не смеју бојкотовати Срби припадници косовске полиције, чланови
владе, министри и запослени у министарствима, косовским безбедносним снагама и
Срби запослени у бројним локалним институцијама, почев од новоформираних
општинских администрација, до власника трговинских и других радњи регистрованих
искључиво код косовских институција, као ни близу 20.000 корисника косовских
пензија. Према званичним подацима, на платним списковима косовских
институција има близу 10.000 Срба, што би, ако се рачунају четири члана
просечне српске породице, требало да обезбеди цифру од близу 40.000 грађана
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Косова, „припадника српске заједнице“. Уз њих, још десетак хиљада Срба зависи од
прихода остварених у приватним радњама и објектима. Њиховим изласком ће, како
каже Јовица Ристић из Грачанице, косовске институције задовољити критеријум
„слободног изјашњавања грађана“, а, с друге стране, Министарству за Косово и
Метохију, једином овлашћеном испред Владе Србије за послове пописа грађана на
Космету, биће избијен аргумент да су Срби бојкотовали изборе. Мисија Европске
уније на Космету нема надлежност да се бави пописом становништва, јер је, како
истичу, њихов „искључив мандат успостављање владавине закона“.
Већина обичних људи не зна шта им је чинити. Кажу да су их већ обилазили
пописивачи и да су их упозорили да ће, уколико бојкотују попис, остати без личних
документа које издаје косовско Министарство унутрашњих послова, да неће моћи да
евидентирају имовину, и да ће им бити забрањено кретање по Косову са персоналним
документима коју издаје МУП Србије. У сваком случају, већина преосталих Срба
сматра, како у њихово име каже Миодраг Јовановић из Липљана, „поново смо
закаснили“.
– Надлежни државни органи Србије чекали су минут до дванаест да реагују и спрече
наум косовских институција да пописом евидентирају „лојалне Србе на Косову“ и са
спискова избришу све оне који су одани матичној држави – каже он.
Антрфиле : Повратници просечно имају 67 година
Према званичним подацима УНХЦР-а, на Косово се вратило нешто више од 18.000
Срба. Просечна старост повратника је близу 67 година, што потврђује да се на списку
повратника налазе скоро искључиво особе које су пријављивањем оствариле право на
косовску пензију, која износи 45 евра. Они ће, уколико бојкотују попис, остати без
пензије, што потврђује оцене да ће се на попис одазвати само они који имају користи од
косовских институција
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PRESS CLIPPING
Субота 26.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЖЕНЕ НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Данас, Датум : 26.3.2011, Страна : 5
Београд - Иако је у 2010. години регистровано 89 случајева трговине људима,
претпоставља се да је тај број знатно већи, јер се у ситуацијама експлоатације ради
принудне удаје и покушаја усвојења случајеви трговине људима најчешће не
пријављују, истакнуто је јуче на конференцији „Трговина људима у Србији“. Зоран
Мартиновић, државни секретар Министарства рада и социјалне политике, истакао је да
трговина људима за циљ углавном има сексуалну експлоатацију, просјачење, склапање
принудних бракова, као и принуду за вршење кривичних дела.
- Највећи број жртава су жене. Међутим, жртве трафикинга су све чешће и мушкарци и
деца. Жене су најчешће жртве проституције, мушкарци принудног рада, а деца се
најчешће злоупотребљавају за просјачење, принудну удају и усвојење, указао је
Мартиновић.
На конференцији је представљен и Заједнички програм за борбу против трговине
људима који има за циљ превенцију трговине људима кроз стварање механизама
заштите жртава и јачања капацитета правосуђа и полиције. У сарадњи са Високим
комесаријатом УН за избеглице, Међународном организацијом за миграције,
Канцеларијом УН за борбу против наркотика и организованог криминала, програм
спроводи Влада Србије.
ИЗБЕГЛИЦА СЕ РАЗНЕО БОМБОМ
Курир, Датум : 26.3.2011, Страна : 11
Милован Станишић, који је с Космета побегао у село Кораћица поред Младеновца,
убио се јуче рано ујутро на њиви у близини своје куће
МЛАДЕНОВАЦ - Најавио самоубиство?
Милован Станишић, избеглица с Косова који се са својом породицом скрасио у селу
Кораћица поред Младеновца, разнео се бомбом јуче ујутро, на њиви близу своје куће.
Његово беживотно тело пронађено је близу једног дрвета.
Према изворима блиским истрази, он је вече пре тога у селу говорио да „не може
више“, да му је „доста свега“ и да ће окончати живот.
У селу Кораћица нерадо говоре о овом догађају.
- Био је нормалан човек, не знам зашто му је све ово требало... Читаву породицу
оставио је иза себе - говори један од мештана, који показује ка Миловановој кући.
Недовршеној, у неасфалтираном сокаку.
- Немојте ништа да сликате. Пустите ме бре, људи. Шта очекујете? Откуд знам зашто
ми се отац убио - потресено говори Милованов син Р. Станишић.

- Ништа није указивало на то да ће дићи руку на себе. Синоћ је отишао код комшије да
позајми тањирачу, да уради нешто у башти... Задржао се тамо и најнормалније се
вратио. Јутрос је отишао да заврши нешто око пилића које имамо у тову... И тад смо га
последњи пут видели - са сузама у очима говори нам Милованов син.
Читава породица чека понедељак. Тада ће, кажу, бити готови резултати обдукције.
Милованово тело пребачено је у Београд, на Институт за судску медицину.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 28.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРИЈАВЕ, ПА ПАКЕТИ ХРАНЕ
Дневник, Датум : 28.3.2011, Страна : 7
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Најугроженије избегличке, те породице расељених и прогнаних у Новом Саду
добиће пакете хране од Комесаријата за избеглице, али претходно треба да се
пријаве Градској управи за социјалну и дечију заштиту - Одсеку за избегла,
прогнана и расељена лица. Пријаве треба да поднесу до 8. априла у Улици краља
Александра 14 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 сати.
Право на пакете хране имају породице које примају новчану помоћ од Центра за
социјални рад, породице са троје и више деце, самохрани родитељи, пензионери с
инвалидитетом, старе породице (жене старије од 60 и мушкарци са више од 65 година),
породице са болесним, инвалидним и чланом ометеним у развоју, као и једночлана
домаћинства, при чему је особа старија од 50 година. Уз пријаву, која се може преузети
у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица, потребно је приложити потврду
Националне службе за запошљавање (НСЗ) за пунолетне чланове, решење Центра за
социјални рад града за кориснике материјалног обезбеђења породице, чек од пензије за
пензинере, потврду о висини плате за запослене, изјаву о незапослености за оне који
нису на евиденцији НСЗ, фотокопију избегличке или легитимације интерно расељеног
лица, односно личне карте, изјаву самохраних родитеља да брину о детету, изјаву за
једночлано домаћинство и доказ о болести за оболелог члана.
ПОМОЋ ЗА ШЕСТ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 28.3.2011, Страна : 11
ШИД: Повереник за избеглице и секретар Црвеног крста општине Шид Ивица
Јовић рекао је да ће ових дана учествовати на конкурсу Комесаријата за
избеглице Републике Србије, који се отвара почетком априла, а односи се на
добијање шест монтажних кућа.
- Ове године добили смо материјалну помоћ од Комесаријата за избеглице
Републике Србије која је, у односу на прошлу, три пута мања. Овогодишњи износ
је 750.000 динара и 90.000 које даје локална самоуправа Шид, што износи укупно
840.000 динара. Тако ће ове године шест породица, које су без избегличког статуса,
добити по 140.000 динара - каже Јовић.
Материјална помоћ за првих двоје су пластеници за производњу раног поврћа. Ову
помоћ су добили Терзић Светлана из Адашеваца и Бранко Парента из Гибарца, који већ
има један пластеник. Пољопривредне прикључке су добили Стојан Грубач из
Кукујеваца и Данило Штефанек из Бикић дола. Опрему за козметички салон добија
Саша Цвијетић из Шида, а калупе за бетонску галантерију добио је Славко Пргомеља

из Шида. Дата помоћ за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица
без статуса на подручју општине Шид стигла је у право време, закључио је повереник
за избеглице општине Шид Ивица Јовић.
НОВИ СТАНОВИ
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 5
ТОПОЛА - У граду под Опленцем у току је изградња објекта са десет станова,
површине 400 метара квадратних, који су намењени избеглицама, интерно
расељеним лицима и социјално угроженом локалном становништву. Инвестиција
износи 158.890 евра, а новац даје Министарство иностраних послова Немачке.
Општина је обезбедила плац, комплетну инфраструктуру, уложиће додатних 10.000
евра и још седам милиона динара за комплетно опремање станова.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 30
ПОЖАРЕВАЦ - Комесаријат за избеглице обезбедио је хуманитарне пакете са
храном, намењене социјално угроженим породицама са статусом избеглих или
расељених.
Сви који до сада нису били корисници оваквог вида помоћи треба да се јаве
Канцеларији за мигранте, у Синђелићевој улици број 7, а рок за подношење пријава
истиче 11. априла.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 28.3.2011, Страна : 31
ОДСЕК за избегла, прогнана и расељена лица Градске управе током априла делиће
пакете помоћи за најугроженије категорије са територије Новог Сада.
Право на остваривање помоћи имају избегле, прогнане и расељене породице, а уз
пријаву неопходно је приложити и одређену документацију, зависно од старости, а
информације се могу добити на број телефона 021/420-299 или на сајту
www.novisads.rs. Пријаве је потребно поднети до 08. априла Градској управи за
социјалну и дечију заштиту, Краља Александра 14.
ОПАСНОСТ ОД ИСЕЉЕЊА ЗБОГ НАГОМИЛАНИХ ДУГОВА
Данас, Датум : 28.3.2011, Страна : 15
Градоначелник Ниша Милош Симоновић ове седмице код министра Оливера Дулића
Ниш - Градоначелник Ниша Милош Симоновић средином ове седмице
разговараће са министром животне средине, рударства и просторног планирања
Оливером Дулићем о могућностима решења дуговања Градској стамбеној
агенцији од стране избегличких и социјално угрожених породица у нишком
насељу Паси Пољана, којима због тих дугова прети опасност од исељења.
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Према садашњим подацима, против чак 38 од укупно 75 породица из зграда
социјалног становања у Паси пољани води се судски поступак због дуговања
Градској стамбеној агенцији која износе од 50 000 до 150 000 динара. Иако је
већина ових породица без сталних прихода и „не може да плати дуг” њима прети
исељење из станова. Градски челници Ниша у протеклих неколико година више пута
су обећали да ће се „наћи решење“ за њихов проблем.
Житељи социјалних станова у Паси пољани обраћали су се до сада ресорним
министарствима и градским функционерима, а организовали су и протесте испред
Градске куће. Они од надлежних траже да Градска стамбена агенција Ниша повуче
тужбе против њих, као и да им се досадашња дуговања отпишу. Траже, такође, нижу
цену станарине, која сада износи 1,6 евра по квадратном метру и да им се омогући
закуп станова на рок од 99 година.
ЕВРОПСКА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ ЈЕ У РУКАМА МАЂАРСКИХ ГРАНИЧАРА
Пресс, Датум : 27.3.2011, Страна : 4
Мађарским властима биће послата молба да обрате пажњу на границу јер Србија
не може да забрани излазак из земље својим држављанима који имају уредна
документа
Недавно је Пресс објавио репортажу о путницима који немају право уласка у
шенгенски простор, па потплаћују мађарске царинике
Србија ће затражити од Мађарске да пооштри контролу на својој граници како би се
решио проблем лажних азиланата са југа Србије, који угрожава наш безвизни режим.
То је прва званична реакција државе након што је Пресс објавио ексклузивну
репортажу из аутобуса који вози из Прешева за Брисел, где се наш репортер
уверио да путници који немају право уласка у шенгенски простор потплаћују
мађарске царинике са 50 до 200 евра, пре чега путници потписују изјаву да нису
нудили мито. Али због осетљивости питања безвизног режима, овај проблем
највероватније неће бити дигнут на „виши ниво“, већ ће се мађарске власти позвати да
се заједнички реши.
МУП Србије је званично најавио да ће Управа граничне полиције, у сарадњи са
царинским органима, појачати контролу путника на излазу из Србије ка земљама
Европске уније, а Управа криминалистичке полиције радиће на прикупљању података о
организаторима путовања. Међутим, закони су такви да су нашој граничној полицији
„везане руке“.
У Комисији за праћење безвизног режима објаснили су нам да ће мађарским
властима бити послата молба да обрате пажњу на свој гранични прелаз, јер
држава не може да забрани излазак из земље нашим држављанима који имају
уредна документа.
Заједнички проблем
- На основу изјава грађана Србије који су враћени из Европе по закону у
реадмисији, утврдили смо да је највећи број њих управо прешао границу преко
Мађарске. Послаћемо допис мађарским властима, јер лажни азиланти су наш
заједнички проблем. Ни Европској унији није у интересу повећан број
потражилаца азила - каже за Пресс члан Комисије Ана Бабовић.
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Владимир Петронијевић, директор НВО „Група 484“, која је укључена у процес визне
либерализације, објашњава да је непосредна одговорност на граничној полицији
Мађарске, јер се разликују овлашћења граничара према домаћим грађанима и
странцима.
- Увек морамо да кренемо од слободе кретања. Граничар не може да уђе у главу
путнику да ли ће да тражи азил. Друга ствар је кад се контролише странац који улази у
земљу. Онда граничари имају широка дискрециона овлашћења да процене да ли ће да
пусте чак и лица са врло уредним документима. Тада граничар може да постави питања
о поседовању новца за боравак у ЕУ и да тражи различита додатна документа као што
су резервација хотела или здравствено осигурање, којим путник доказује да планира
повратак у своју земљу. У том смислу, нашим граничарима су прилично „везане руке“
чак и када наш држављанин има забрану уласка у шенгенски простор - каже
Петронијевић.
Највећи број „лажних азиланата“ су Роми и Албанци националности са југа Србије.
Они одлазе у европске земље верујући да могу да добију азил и социјалну помоћ, а
значајан број њих одлази зато што је у појединим земљама нуђена финансијска помоћ
онима који добровољно одлуче да се врате у земљу.
Лаковерни азиланти
Већина, међутим, не зна да је социјална помоћ од око 900 евра месечно пре неколико
година укинута за азиланте из Србије. Прошле године укинута је и помоћ добровољним
повратницима, која је износила око 600 евра.
Владимир Петронијевић каже да је „Група 484“ радила пројекте са азилантима
повратницима и да је већина њих лаковерно одлазила у Европу
- То је постала нека врста социјалног туризма. Оду тамо на деведесет дана, живе на туђ
рачун, па се врате са одређеном сумом коју добију за повратак. А после неког времена
покушају поново. Највећи проблем је економска стварност потражилаца азила.
Чињеница је да су то углавном Роми и Албанци са југа Србије. То се не може решити
административним путем. Најбољи пут је истицање примера оних који су одлазили да
траже азил, а ништа нису урадили, као и доношење плана економског развоја југа
Србије и интеграције ромске и албанске мањине у наше друштво.
Петронијевић оцењује да за сада безвизни режим није директно угрожен, али да
постоји тежња да се уведе могућност једноставне суспензије безвизног режима.
ДОБРА ВИЛА ТЕЛЕВИЗИЈА
Политика, Датум : 27.3.2011, Страна : А17
ЗУМИРАЊЕ-Бранка Оташевић
Ништа није вредно једне дечје сузе – рекао је један велики познавалац људске душе, а
помисли то и велики број ТВ гледалаца кад се на екрану појави уплакано лице
измученог, уплашеног, болесног, гладног детета. И, по правилу, многи пожуре да
помогну – новцем, одећом, лековима, храном... Зачас се побољша, понекад и сасвим
преобрази, живот малог ТВ јунака и целе његове породице.
Своју неприкосновену моћ утицаја медиј усмерава, дакако, и у масовне хуманитарне
акције општег типа – у обнову оног што је порушила стихија природе, у сигурне куће за
жртве породичног насиља, у нове домове за избеглице, у опремање болница и школа.
Али ништа не леже тако добро у ТВ формате и ништа нема такав одјек као „топла
људска прича“, као појединачна судбина малог невољника. Она је подједнако ефектна у
репортерским прилозима за „Дневник“ и у документаристички обликованим записима,
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пријемчивост јој почива на снази аутентичне драмске ситуације и рањености лика у
њеном центру.
Ређе се при том уочава каквим средствима, у ком тону и с колико тактичности
новинари прилазе овом осетљивом задатку. Танка је линија која дели добре намере од
лошег извођења, поштовање приватности од неумесне радозналости, питање од
запиткивања, жељу да се скрене пажња на дететов проблем од атака на његову
стидљивост и интиму. Но како год, новинарски мотиви у оваквим приликама чисти су и
племенити и, у крајњем, доносе добробит малишанима о којима је реч. Много је,
нажалост, повода за овакав медијски ангажман и много је деце коју би обрадовало да се
и за њих заинтересује и њима се позабави брижна тета или добра вила Телевизија.
Али како данас више ниједна телевизија не опстаје без ријалитија, и овај формат латио
се хуманитарних акција у намери да намири неке егзистенцијалне потребе сиромашног
света. А ту су опет – и у „Гавриловићима“ на ТВ Пинк и у „Радној акцији“ на Првој – у
средишту збивања деца. Остављајући сад по страни да ли се и колико на немаштини
учесника ових емисија повећава иметак ТВ приказивача (у виду рејтинга, директних и
индиректних прихода), присуство деце намеће посебан опрез и тражи деликатност
поступка. У првом примеру, глас невидљивог коментатора помало јевтиним средствима
настоји да створи емоционалну тензију у ламентирању над ионако великим тешкоћама
осам малих Гавриловића.
У другом примеру, тај глас је усмерен првенствено ка екипи доброчинитеља, а искрена
радост „шефице“ Тамаре Грујић због дечје среће, због осмеха који је сменио дечје сузе,
бољи је део ове модерне ТВ бајке.
Кад се одрасли препусте телевизији да им помаже у остваривању личних снова, ваљда
знају шта раде. Пунолетни су, макар и једва, као све оне девојке које учествују у „Топ
моделу“ с надом да ће постати славне манекенке попут Иване Станковић (одличне у
улози водитеља овог програма на Првој). И нешто старије даме, спремне да се предају
избору за „мисиз“ сеоског домаћина, као и ти домаћини уосталом, знају зашто су истој
телевизији поверили да посредује у размењивању њихових жеља и снова.
Дечји снови су нежнији и невинији па се у свим телевизијским пословима њима мора
фино, пажљиво поступати. Манипулисати – никако!
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PRESS CLIPPING
Уторак 29.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРИЈАВЕ ЗА ПАКЕТЕ ХРАНЕ
Данас, Датум : 29.3.2011, Страна : 17
Помоћ за најугроженије избегличке и расељеничке породице
Нови Сад - Градска управа за социјалну и дечију заштиту - Одсек за избегла,
прогнана и расељена лица, вршиће доделу пакета помоћи у храни коју је
обезбедио Комесаријат за избеглице Републике Србије најугроженијим
избегличким, прогнаничким и расељеничким породицама са простора града
Новог Сада.
Пријаве се подносе Градској управи за социјалну и дечију заштиту - Одсеку за избегла,
прогнана и расељена лица, Краља Александра 14, Нови Сад, до 8. априла, сваког радног
дана у времену од 7.30 до 15.30. Право на остваривање помоћи у храни имају:
породице које су оствариле право на материјално обезбеђење породице решењем
Центра за социјални рад Града Новог Сада, вишечлане породице са троје и више деце,
породице самохраних родитеља, породице инвалидских пензионера, породице старих
лица (жене преко 60 година, мушкарци преко 65 година живота), породице са чланом
породице (дететом и др.) телесним инвалидом, ометеним у развоју и болесним чланом
породице, за избеглице у статусу - једночлана домаћинства лица старијих од 50 година.
Уз пријаву (која се преузима у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) потребно
је приложити следећу документацију: за пунолетне чланове потврде Националне
службе за запошљавање, за кориснике материјалног обезбеђења породице Решење
Центра за социјални рад града Новог Сада, за пензионере чек од пензије, за запослене
потврда о висини плате, за лица која нису пријављена у Националној служби за
запошљавање - изјава о незапослености, фотокопија избегличке легитимације,
легитимације интерно расељеног лица или фотокопија личних карата, за самохране
родитеље изјава да брине о детету (не мора бити оверена), за једночлано домаћинство
изјава (не мора бити оверена), за болесног члана домаћинства доказ о болести.
МАШИНЕ
Вечерње Новости, Датум : 29.3.2011, Страна : 17
ПЕЋИНЦИ - Осам најсиромашнијих избеглих и прогнаних - Саша Арсић из
Карловчића, Милан Врачар из Купинова, Чедомир Грбић из Шимановаца, Симо
Гулић из Суботишта, Раде Зјача из Деча и Стево Јелић, Владимир Пријић и Тодор
Цвејић из Пећинаца - добили су помоћ у пољопривредним машинама и алатима, у
вредности од милион динара.
Реч је о пројекту Комесаријата за избеглице Републике Србије и општине
Пећинци ради лакшег укључивања у нову животну средину.

ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 19
САВЕТ за управљање миграцијама и трајна решења општина Нови Београд
расписује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у храни за
најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица на територији
градске општине Нови Београд.
Критеријуми за евидентирање најугроженијих домаћинстава за доделу пакета помоћи у
храни су слични као лане, а информације се могу добити путем телефона 3106-814 или
лично у Повереништву за избеглице.
Надокнаде на име туђе неге и помоћи, дечјег и родитељског додатка не улазе у приход
домаћинства. Материјални услов не искључује породице са тешко оболелим чланом.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 8. април 2011. године.
ГАЈИЋИ МОЛЕ ЗА ДРУГУ ШАНСУ
Вечерње Новости, Датум : 29.3.2011, Страна : 23
САМОХРАНОЈ МАЈЦИ, СА ТРОЈЕ ДЕЦЕ ИЗБЕГЛОЈ СА КОСМЕТА, ЖИВОТ
ПОСТАВЉА НОВЕ ПРЕПРЕКЕ
КУРШУМЛИЈА - Витомирка Гајић (52), самохрана мајка која је, после убиства
супруга, избегла са Космета, са троје тада малолетне деце, све и да хоће, не може
да сакрије истину: у дрвеној бараци од пар кавадрата, заноћи и буди се са
бригама! Зато, ваљда, и изгледа далеко старије за своје године, али се труди да деца
што мање примећују муку...
- Бринем се за њихову будућност. Поготово за петнаестогодишњу Марију и четири лета
старијег Милоша. Немају никаквог избора, ни перспективу, а ја нисам у стању да им
приуштим ништа боље. Иако се трећи, најстарији син осамосталио и кренуо својим
путем, стрепим и за њега... А, молила сам, својевремено, мог Грујицу да одемо са
Космета, да потражимо неко сигурније уточиште. Узалуд, није желео да напусти кућу и
посао, говорио да никоме ништа нажао није учинио, био праведан и добар са свима, да
би га колеге, Албанци, у јуну 1999, свирепо заклали на радном месту - с муком се
присећа Витомирка, свесна како је при бежанији из родног Лебана крај Приштине
понела само фотографију убијеног супруга.
Прва „станица“ у избеглиштву била им је Куршумлија где их је сваки наредни дан
затицао на различитим адресама. Онда су, коначно, чули за напуштену бараку у
Куршумлијској бањи...
- На улици сам продавала намирнице добијене из донација, да бих деци купила хлеб и
млеко. Ја сам гладовала и била задовољна што бар не киснемо, што нас снег не завејава,
иако воду никада нисмо имали и струју тек недавно добисмо. И, тако 11 година...
Срећом, деца су ми послушна и одлични ђаци. Марија је заслужила и бројне награде, а
Милош завршио Електротехничку школу, па не успева да се запосли. Животаримо,
тако, у изолацији Куршумлијске бање која је, по престанку рада РХ центра „Жубор“,
потпуно опустела. Видим, ни деца не могу више овде: без вршњака и икаквих
могућности какве се нуде у другим срединама, а немоћна сам - закључује Витомирка
Гајић.
Антрфиле : ПРИЛИКА У НЕПРИЛИЦИ
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ПРЕ више од годину дана, Витомирка је одбила добротвора из околине Новог
Сада, који је Гајићима - после текста у „Новостима“ - понудио бесплатан смештај
и могућност запослења.
- Тада је помогло Коло српских сестара из Куршумлије, али ја нисам хтела у нову
сеобу. Сада видим да сам погрешила и горко се кајем, све у нади да ће се указати и
каква нова прилика - признаје ова напаћена жена.
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PRESS CLIPPING
Среда 30.03.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ДАЛЕКО ОД ОЧИЈУ И БРИГЕ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 22
ЗБОГ ЗАТВАРАЊА КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА У СИЋЕВУ, МНОГИ НЕВОЉНИЦИ
ОПЕТ СТРЕПЕ ЗА БУДУЋНОСТ
Комесаријат за избеглице судбине ових људи повериће Центру за социјални рад
НИШ - Драгица Ранђеловић из Пакраца је избегла као дванасетогодишња девојчица.
Данас, са 29 лета, још је избеглица, али је највише мучи што њена ћерка Сара, бистра
девојчица од шест година, ускоро треба да крене у први разред, а најближа школа
удаљена је километрима...
Драгица је један од 32 несрећника преостала у последњем колективном центру у
нишком крају. Далеко од очију јавности, а недалеко од светски познате Сићевачке
колоније, у клисури је смештен избеглички камп, у којем су претекли само они који
нису имали куд. У мемљивим кућицама, са заједничким купатилом у којем је само
један бојлер, и скромним оброцима, тужни станари чекају исељење. Многима јe
избеглички живот дошао главе, многи су се од њега разболели.
Златка Стојановић, из Глобулара са Космета, прележала је туберкулозу, те постала
епилептичар. У кућици од мемљивих материјала, склепаних да једва издрже зиму,
болује и брине о болесној мајци.
- Она често одлута из кампа, па је полиција проналази ниже, у селу - каже Златка. Чујемо да ће нам дати по 40.000 динара да нас иселе, али то није решење, с обзиром да
немамо право ни на социјалну помоћ.
Милан Јагројевић из Хрватске, у кампу је пуних 12 година. Остао је сам, са нарушеним
здрављем, али чува пса који је, после смрти газде, такође остао без игде икога. Милан је
из Глине, пред „Олујом“ 1995 побегао у Призрен, а онда - после само четири године у
миру - стигао у Сићево. У Хрватској му остадоше кућа и земља, те гроб оца који није
стигао да утекне. Сада се нада да ће га послати у неки дом...
- Комесаријат планира да током ове године затвори колективни центар - каже
Јовица Стојковић, повереник за избеглице. - Судбине ових људи повериће се
Центру за социјални рад, неколицина ће бити збринута у специјализованим
установама, док ћемо најстарије сместити у Геронтолошки центар. Две породице
добиће помоћ у грађевинском материјалу, а делу избеглица, по члану
домаћинства, биће исплаћено по 40.000 динара. У овом тренутку, то је највише
што држава може.
Антрфиле : ПОМОЋ ДОБРО ДОШЛА

Од отварања, 1992, кроз сићевачки Колективни центар - као један од 38 у нишком
крају - прошло је 86 породица. Данас су овде само 32 невољника, међу којима је
десеторо пристигло још после првог, „хрватског“ егзодуса...
Избеглице, кажу, не памте да их је неко скоро обрадовао, као чланови удружења
„Сретење“ из Ниша, који средства за хуманитарне акције прикупљају одвајајући из
личних примања, а поклонили су им 16 пакета са основним животним намирницама.
ЗА ФИРМЕ И ФАРМЕ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 23
ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКЕ СТАБИЛНОСТИ ИЗБЕГЛИХ
ИЗБЕГЛИЧКИ сервис за повратак, уз подршку Комесаријата за избеглице Србије
и Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Војводине,
покреће програм „Фирме и фарме“. Право да учествују на конкурсу имају
избеглице и грађани који су имали избеглички статус и интерно расељена лица.
Пријаве се могу поднети до 8. априла 2011.
Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на Булевару
Михајла Пупина 25, а такође и Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица Градске
управе за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, у Улици краља Александра 14.
ДАРОВАЛИ ДВА СТАНА
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 32
ПОКЛОН КРАЉЕВУ
КРАЉЕВО - Компанија "Britiš Ameriken tobako" (БАТ) поклонила је јуче два
стана за социјално најугроженије породице које су у новембарском земљотресу
остале без крова над главом.
Кључеве нових станова од по педесетак квадрата у адаптираном пословном простору
БАТ, чија је укупна вредност око 80.000 евра, трочланој породици Рудинац и
седмочланој породици Максимовић, уручили су Расим Љајић, министар за рад и
социјалну политику и Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије.
- Упркос напорима, држава не може сама да помогне свим најугроженијим. Зато је ова
помоћ БАТ, као друштвено одговорне компаније, више него драгоцена. Краљево, и без
земљотреса, заслужује помоћ, јер је то град са 20.000 избеглих и интерно
расељених, са 16.000 незапослених и више од 1.000 корисника помоћи. Влада је досад
за санацију штете од земљотреса уплатила око 670 милиона динара и наставиће да
помаже Краљевчанима - рекао је министар Љајић.
ОД ГРАДА ТРАЖЕ ПОМОЋ, А БЕЖЕ ОД ПОСЛА
Правда, Датум : 30.3.2011, Страна : 15
НАЈСИРОМАШНИЈИ ШАПЧАНИ ОПСЕДАЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
За социјално угрожене Град повећао буџет на 60.000.000 динара. Велики број њих
се узда једино у помоћ државе, док у селима нема довољно радника за сезонске
послове
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ШАБАЦ – Корисници различитих видова социјалних давања свакодневно опседају
Центар за социјални рад, у којем је, чак и у канцеларији директорке Бранке Давидовић,
прометније него на аутобуској станици. У градској буџету за сиротињу је у овој години
издвојено 60.000.000 динара, од којих се највише корисницима исплаћује преко центра,
због чега су гужве у овој установи разумљиве.
– За исплату једнократне новчане помоћи имамо на располагању 7.000.000 динара,
односно 40 посто више него прошле године. Свакодневно се сусрећемо са захтевима,
јер најсиромашнији немају новца за лекове, храну, огрев, комуналне услуге... Зиму,
када су потребе највеће, успешно смо прегурали.
У јануару и фебруару смо исплаћивали по 800.000 динара, а са лепшим временом
смањују се прохтеви наших корисника – каже Бранка Давидовић, директорка Центра за
социјални рад. У прошлој години се број корисника социјалних давања повећао за
1.500. За динар из буџетске касе, који за велики број случајева значи преживљавање,
обраћа се близу 9.000 људи, а чак 1.300 породица сваког месеца прима социјалну
помоћ.
– Сваки захтев је за нас посебан случај, који решавамо у складу са законским
прописима, уз разумевање и жељу да заиста помогнемо. Често морамо да на терену
проверавамо чињенице, јер се приликом подношења захтева користе и нетачним
изјавама. Умеју, на пример, да сакрију како у породици имају радно способна лица да
би добили помоћ на коју у том случају не би имали право – истиче директорка.
Мало је оних који се „прихвате мотике“, јер им је лакше да од државе траже помоћ. Чак
и радно способни из сиромашних породица беже од сезонских послова, на којима се
пристојно зарађује. Сељаци у Мачви и Поцерини не могу да пронађу раднике за
послове на њиви, у воћњацима и повртњацима.
– Покушавамо да такво стање променимо. Говоримо им како и сами морају нешто да
предузму за себе и своје породице, а не да се ослањају само на помоћ државе.
Нажалост, ефекти су незадовољавајући – истичу у центру.
Када се у Народној скупштини усвоје предлози нових закона, у Центру за социјални
рад очекују још већу навалу на шалтерима. Повећање земљишног максимума, на
пример, омогућиће многима да, осим једнократне помоћи, као до сада, затраже и
остваре и друга права.
Антрфиле : Неће ни социјалне станове
На конкурс за усељење у нових 12 станова намењених избеглицама и социјално
угроженима, стигло је свега осам пријава. У центру истичу да су очекивали веће
интересовање међу стотинак избеглих из колективног центра у Варни и великом
број сиромашних без крова над главом.
– Иако ће станови, чија изградња ће бити завршена у јуну, бити опремљени,
претпостављамо да је интересовање слабо, јер се мора плаћати део режијских
трошкова. Надамо се да ћемо станове ипак уселити и до краја године сазидати још
једну зграду – кажу у Центру за социјални рад у Шапцу.
У НОВЕ СТАНОВЕ БЕЗ СТРУЈЕ
Правда, Датум : 30.3.2011, Страна : 17
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – У мултиетничком насељу Бошњачка махала у Улици
Књаза Милоша, 12 социјално угрожених и интерно расељених породица из
Косовске Митровице је добило кров над главом. Изградњу стамбеног објекта са 12
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стамбених јединица финансирала је општина Косовска Митровица. Међутим,
зграда која је данас добила станаре нема струје.
– Нема струје због отпора Албанаца који спречавају раднике „Електрокосмета“ да
поставе каблове. Надам да ћемо уз помоћ УНМИК-а овај проблем решити у наредна
два-три дана – рекао је председник општине Крстимир Пантић, додајући да ће у
непосредној близини ове зграде општина изградити још две зграде.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2011, Страна : 17
ВРБАС - Повереништво за избеглице у Врбасу обезбеђује хуманитарне пакете
хране за најугроженије породице - избегличке, интерно расељене, али и оне које су
престале да имају избеглички статус, али и даље припадају посебно угроженим
категоријама. Захтеви се подносе до 8. априла, у Повереништву општине Врбас,
зграда локалне самоуправе, спрат II, канцеларија бр. 6.
БЕЧКИ СПОРАЗУМ О СУКЦЕСИЈИ ОСНОВА ЗА ДИЈАЛОГ
Дневник, Датум : 30.3.2011, Страна : 25
УДРУЖЕЊА ПРОГНАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
БЕОГРАД: Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба
из Хрватске подржали су данас захтев члана Европског парламента Роџера
Хелмера да се, због непоштовања имовинских права и високог степена политичке
корупције, оснује снажан механизам за надгледање Хрватске пре окончања њених
преговора о чланству у Европској унији.
Они су изразили подршку свим ставовима које је британски парламентарац изнео у
писму председници хрватске владе Јадранки Косор.
Како су прекјуче пренели хрватски медији, Хелмер је у писму указао на то да се пред
хрватским судовима тренутно развлачи више од милион нерешених случајева кршења
имовинских права грађана из бивших југословенских република и да велики број
случајева остаје нерешен деценијама. Хелмер је указао да то представља кршење
основног људског права на суђење у разумном року, те да је очигледно да неизвесност
утиче на појединачне грађане и потенцијалне инвеститоре.
Посланик Европског парламента је покренуо и питање истинитости навода из
независних медија да сама Косорова живи у стану чији су власници протерани
Срби, запитавши је да ли то може да демантује. Поред тога, Хелмер је указао да
Хрватска није у целости извршила реституцију имовине и исплату надокнада за
конфисковану имовину, већ се појављују и нови модели крађе имовине, а као примере
је навео одузимања земљишта и имовине у Задру и Ријеци.
„Моја канцеларија примила је изразе забринутости од бројних грађана и предузећа из
Хрватске и региона, укључујући европске компаније, у вези са општом злоупотребом
права на приватно власништво у Хрватској и одсуством владавине права”, навео је
Хелмер.
„Не вјерујем да можемо очекивати да ће Влада Хрватске поштовати и испунити
Поглавље 23 (о правосуђу и људским правима)”, поручио је Хелмер објаснивши да
„исте политичке структуре држе извршну и законодавну власт, док бирају чланове
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правосуђа и врше утицај на њих”. Он је зато предложио да се оснује снажан механизам
за надгледање Хрватске пре окончања њених преговора о чланству у ЕУ и да судије из
земаља са јаком правном традицијом у Хрватској проуче случајеве повезане са
заштитом имовинских права и политичке корупције.
„У противном, ризикујемо да уведемо корумпирану праксу и политичаре у срце ЕУ.
Осим тога, ЕУ не може да удари печат којим даје потврду за нешто што би обмануло
инвеститоре и саме хрватске грађане да инвестирају у имовину у Хрватској”, закључио
је европски парламентарац. Подсетивши да ове Хелмерове ставове, представници
удружења поново су затражили отварање суштинског дијалога с властима у
Загребу о свих 12 захтева из њихове петиције који се односе на станарска,
имовинска и друга стечена права избеглих и прогнаних Срба.
Полазна основа дијалога, како су навели, треба да буде Бечки споразум о сукцесији из
2001. који гарантује да ће свим грађанима бивше Југославије, у складу с међународним
стандардима и нормама, бити призната и враћена имовинска и сва друга стечена права
која су имали на дан 31. децембра 1990. године.
СРБИ ПРВИ У СВЕТУ ПО БРОЈУ ЗАХТЕВА ЗА АЗИЛ
Пресс, Датум : 30.3.2011, Страна : 8
Рекордери У 2010. години Срби поднели 28.901 молбу за азил
Првак света Број држављана који су пребегли у другу земљу из различитих разлога
порастао за 54 одсто у односу на 2009. годину
Србија је у 2010. години била прва у свету по броју држављана који су затражили
азил, показују најновији подаци Агенције Уједињених нација за избеглице
(УНХЦР). Прошле године 28.901 грађанин наше земље затражио је захтев за азил, што
је за 54 одсто више него у 2009, а највећи број захтева, чак 45 одсто, потекао је са
Косова.
Прошле године поднето је укупно 358.000 захтева за азил у 44 развијене земље, што је
пет одсто мање у односу на 2009. годину, а 42 одсто мање него 2001. године, када је
забележено 620.000 захтева. Интересантно је да све земље бележе тренд смањења броја
људи који траже азил у некој од индустријализованих држава, док он у Србији расте.
Лажни азиланти
Србија је у 2009. години била на шестом, да би сада заузела прво место међу земљама
ЕУ и западног Балкана, Аустралијом, Канадом, Исландом, Јапаном, Корејом,
Лихтенштајном, Новим Зеландом, Норвешком, Швајцарском, Турском и САД.
Ако се гледају само земље ЕУ, Србија је у 2010. години заузела треће место, саопштио
је јуче европски статистички биро Евростат.
Грађани Србије захтеве за азил подносили су у 32 развијене земље, а највише у
Шведској, Немачкој и Француској. УНХЦР наводи да се повећање захтева из Србије
најчешће сматра последицом либерализације визног режима, који је олакшао прелазак
границе, због чега долази до злоупотреба.
Владимир Петронијевић, извршни директор „Групе 484“ која пружа помоћ
избеглицама и расељеним лицима, каже за Пресс да није изненађен оваквом
статистиком и подсећа да је слично било и 2005. године. Међутим, он додаје да су
овакви подаци забрињавајући за нашу земљу.
- Бићемо испред Русије, Кине... Забрињавајуће је да се земља која би требало да
постане потенцијални кандидат за чланство у Европској унији има репутацију земље из

5

које људи одлазе да би нашли заштиту у неким другим земљама, из социјалних и
економских разлога. Истина, највећи број захтева је са Косова што повећава број и у
питању су углавном припадници ромске националности и албанских мањина са југа
Србије. Њихов основни мотив је тешка економска и социјална ситуација - рекао је
Петронијевић.
У Комисији за праћење безвизног режима Владе Србије кажу за Пресс да 99,9 одсто
захтева наших грађана буде одбијено, због чега се називају лажним азилантима.
- Наши грађани одлазе тамо ради економске добити, односно новчане накнаде, а
огромна већина њих не добије азил. Толики број захтева може се и спречити кампањом,
у оквиру које ће се намерницима сугерисати да неће добити азил - речено нам је у овој
комисији, у којој истичу да не треба бринути због извештаја УНХЦР-а јер је за наш
статус у ЕУ битнији извештај Евростата, по којем смо на трећем месту у ЕУ.
Већина се одбија
Србија се, с друге стране, налази на 28. месту по броју примљених захтева за азил.
Највећи број захтева за азил у нашој земљи поднели су грађани Авганистана,
затим палестинских територија и Ирака. У извештају УНХЦР-а наводи се да особе
које траже азил за Србију не намеравају да остану у њој. Наиме, они углавном
само пролазе кроз њу да би дошли до других европских земља.
Азиланти генерално највише подносе захтеве САД-у, 55.350, Француској, 47.790, и
Немачкој, 41.330. Од земаља западног Балкана Хрватска је на 33. месту, Босна и
Херцеговина на 41, Црна Гора и Албанија на 43. месту, а Македонија на 35. месту.
Антрфиле : Дачић: Бели шенген није угрожен
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић рекао је да избијање Србије на
прво место у свету по броју држављана који су затражили азил не угрожава визну
либерализацију са Европском унијом, али да је потребно разговарати о проблему
лажних азиланата.
- Биће санкционисане агенције које у земље ЕУ организовано воде грађане који касније
траже азил, а сви који злоупотребљавају азил биће враћени - рекао је Дачић.
„Мимоза“ и даље вози
ПРЕШЕВО/БУЈАНОВАЦ - У прешевској агенцији „Мимоза“, чији су путници
депортовани из Белгије прошле године, тврде да раде по закону и не страхују од
најављене појачане контроле рада агенција. Ова фирма и даље превози путнике на
линији Прешево - Брисел сваког уторка и суботе. Сви аутобуси су пуни, а карте се
углавном купују у једном смеру.
- Радимо по закону, људи купе карте и имају пасоше, њима не пише на челу да ће
азилирати. Ми смо превозници и наше је да возимо, а шта путници тамо раде нема везе
са нама - кажу у агенцији. Ј. С.
Из прве руке Како је наш новинар постао азилантПрессов пут у Брисел
- Повратна карта Прешево - Брисел кошта 210 евра
- Мађарски граничари пропуштају лица која немају право уласка у ЕУ за 50 до 200 евра
- Недостатак путног осигурања наплаћује се 20 евра
- Путници потписују изјаву да нису нудили мито граничарима
- Траже се доктори који за новац нуде извештаје о обољењу на основу којег се тражи
азил
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- Азиланти улазе у брак са белгијским уседелицама за боравишну визу
- Већина азиланата не зна да су укинута социјална давања потражиоцима азила, као и
једнократна помоћ онима који добровољно одлуче да се врате у Србију
- У центру за прихват азиланата стоји обавештење искључиво на српском и албанском
језику на коме пише „не тражите азил из социо-економских разлога, нећете га добити“
- После 90 дана белгијске власти депортују потражиоце азила у матичну земљу
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ПОПИС ЗА ПОЛИТИЧКУ УПОТРЕБУ
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2011, Страна : 8
ПРЕБРОЈАВАЊЕ ГРАЂАНА И ИМОВИНЕ ПОЧЕЛО У ХРВАТСКОЈ, ЦРНОЈ ГОРИ И
НА КОСОВУ УЗ БРОЈНЕ НЕДОУМИЦЕ
Проблеми са националним и верским изјашњавањем. На Косову Срби бојкотују
ПОПИС становништва који је почео у Хрватској, Црној Гори и на Косову за Србе
је много више од пуке статистике. Пребројавање колико их има, ко су и одакле су више им се чини политичким него демографским питањем. Јер, од изјашњавања зависи
каква ће им права бити када се подвуче црта под резултате пописа. А највећа мука коју
им је попис донео - страх од могуће злоупотребе података које пописивачи убележе у
анкетне листиће.
У свакој од ових држава Срби имају различите проблеме. У Црној Гори жале се на
политичке притиске и страх од последица ако се изјасне као Срби. На Косову,
према званичном ставу наше државе, Срби бојкотују попис. А, с друге стране, део
НВО им саветује да приме анкетаре у кућу, јер је то важно за очување њихове
имовине на КиМ. У Хрватској највише смета одлука владе да на попису не могу
да учествују грађани који дуже од године имају пребивалиште изван земље.
ОПЦИЈЕ
ОДЛУКА да буду пописани само грађани који не живе дуже од године изван Хрватске,
највише ће погодити прогнане Србе.
Нашим сународницима смета и то што се у изјашњавању националности нуде две
опције - „Хрват“ или „остали“. Тек испод тога анкетирани могу да прецизирају шта то
„остали“ значи. Мада је конгрес европских статистичара сугерисао Хрватској
изјашњавање вишеструке националне, верске или регионалне припадности, званични
Загреб то није прихватио, уз образложење да је овако лакша обрада података, пошто
хрватски живаљ доминира и чини 90 одсто становништва.
Наше сународнике, додуше, охрабрио је позив председника Хрватске Иве Јосиповића
свим мањинама, укључујући Србе, да се на попису без устезања изјасне о националној
и верској припадности.
- Психолошки притисак је донекле попустио. Надамо се да ће то охрабрити наше
сународнике да се на попису изјасне о свом националном и верском идентитету оцењује, за „Новости“, др Војислав Станимировић, председник Самосталне
демократске српске странке и заступник Срба у Сабору.
Српско национално веће, Заједничко веће општина и Самостална демократска српска
странка позвали су Србе да се национално и верски изјасне, јер од тога зависе
појединачна и колективна права која ће Срби остваривати у друштву - од броја

представника на свим нивоима, до запослења у државним и јавним службама, и
употребе ознака, језика и писма, као и медија на српском језику и ћирилици.
Бројне су дилеме и у вези са верским изјашњавањем. У делу у коме грађани дају
податке о својој вероисповести, питањем „да ли сте католик или неке друге вере, а ако
јесте - које?“ директно се сугерише припадност католичкој вероисповести, чиме се
крши Уставом одређено право на једнакост вера.
Због такве методологије могло би да се деси нешто слично као пре десет година, кад је
број оних који су се изјаснили као „припадници православне цркве“ износио 196.000, а
оних који се сматрају „припадницима Српске православне цркве“ свега 40.400. У
Загребу су од 15.634 декларисаних припадника православне вере, само 129 уписани као
припадници СПЦ.
Саво Штрбац, из „Веритаса“, истиче мноштво проблема у вези са овим пописом. Каже,
избегли и прогнани Срби, који су се обраћали овој организацији, највише се плаше да
податке које буду дали не злоупотребе безбедносне и друге службе:
- Људи се, поучени ранијим искуствима, не осећају безбедно, између осталог, и због
списка оптужених за ратне злочине које Хрватска стално мења.
Он наглашава и да је много оних које занима да ли одсуство са пописа може да има
последице по њихова права и имовину.
У статистички број Срба у Хрватској ући ће, како смо навели, само они који нису дуже
од годину дана одсутни из Хрватске или они који долазе бар једном недељно. Остали
ће бити уписани само са пребивалиштем. Међутим, пописивачи немају механизме
провере, па се и то оставља на савест онима који се изјашњавају - да ли ће рећи да живе
у Хрватској или да ту само свраћају. Ако кажу ово прво, подићи ће проценат Срба на
попису.
- Тужна истина је да Срби из Хрватске одлазе. У периоду од 2002 до 2009. вратило
се, према подацима њиховог статистичког завода, 11.000 Срба, а иселила 21.000 каже Штрбац, и закључује да би посебне тензије могла да изазове пресуда хрватским
генералима у Хагу, која ће бити објављена 15. априла. Каква год да буде, жртве
еуфорије могли би да буду „дежурни кривци“ - Срби.
ВИШЕ ОД 80 ОДСТО ДЕЦЕ ВАШЉИВО И ШУГАВО
Данас, Датум : 4.4.2011, Страна : 15
Ромско насеље у Вржогрнцима код Новог Пазара
Нови Пазар - Лекари Епидемиолошко-хигијенске службе новопазарског
Здравственог центра, недавним боравком у ромском насељу Вржогрнци, утврдили
су да је више од 80 одсто малишана захваћено вашљивошћу и шугом. Надлежним
институцијама упућени су захтеви да се обезбеде средства за сузбијање ове појаве.
Главни разлог је нехигијена. Такође је утврђено да ниједно дете у том насељу није
примило обавезне вакцине. У циљу здравствене заштите Рома овдашњи Дом
здравља ће ове године реализовати пројекат „Унапређење и очување здравља
Рома“, који ће финансирати Министарство здравља.
У ромском насељу у Вржогрнцима смештене су 24 породице са око 150 чланова, које су
у овај град дошле након бомбардовања 1999. године, и неколико ромских породица
одавде. Насеље је формирано пре неколико година на градској парцели уз обавезу
УНХЦР да допреми контејнере. Због неиспуњавања обавеза тадашњих општинских
власти, контејнери су отишли на другу страну, а породице наставиле да живе у
картонском насељу. Муслиманско хуманитарно друштво „Мерхамет Санџак“ је
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покушало да помогне у решавању овог питања, па је преко иностраних донатора
обезбедило блокове за зидање кућа до плоче. Већина породица је искористила ту
помоћ, али још увек има оних који живе у кућама од картона и најлона. У насељу нема
ни струје ни воде. Воду два пута седмично допремају цистерне КП „Чистоћа“.
Повереништво Комесаријата за избеглице у Новом Пазару за овај месец најавило
је генерално чишћење насеља. Покушава да помогне и Црвени крст алармирањем
надлежних институција и повременом расподелом хране и средстава за хигијену.
Сваког месеца Друштво за децу и омладину из Ниша обезбеђује хигијенске пакете
породицама чија деца су обухваћена једним од облика образовања. На таквом програму
је шездесетак малишана.
ОПСТАНАК У КРХКОМ МИРУ
Вечерње Новости, Датум : 4.4.2011, Страна : 18
ПОРУКЕ ПОСЕТЕ МИНИСТРА ГОРАНА БОГДАНОВИЋА ОПШТИНИ ЗВЕЧАН И
ТАМОШЊИМ СРБИМА
За две и по године, у објекте инвестирано више од 130 милиона динара
ЗВЕЧАН - Народу на Косову и Метохији, конкретним мерама и пројектима, морамо да
покажемо како држава Србија води рачуна о њима, јер празна реторика ништа не значи,
поновио је министар Горан Богдановић, обилазећи Космет, истакавши да Влада
Републике Србије и Министарство за КиМ улажу средства широм Покрајине, не би ли
људима помогли да достојанствено живе.
У општини Звечан, упознајући госта са актуелном политичко-безбедносном
ситуацијом, први човек локалне самоуправе, Драгиша Миловић, оценио је како је она
"мирна, али крхка".
- Грађани су забринути због патролирања регионалне полиције и специјалне јединице
"Роса", али и најава о отварању суда у северном делу Косовске Митровице, без
договора са Београдом и локалном заједницом - рекао је Миловић који је, потом, током
обиласка објеката чију градњу финансира Министарство за Косово и Метохију,
нагласио како је, у протекле две и по године, за изградњу неколико објеката у општини
Звечан, издвојено више од 130 милиона динара.
Поред Средње техничке школе, која је дограђена средствима Министарства за КиМ, у
питању су и две стамбене зграде у центру Звечана, изградња пута у селу Дољани, а
министар Богдановић посетио је и интерно расељена лица у хотелу "Тројка", као
и ТВ "Мост".
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА У ОПШТИНИ СУРЧИН
24 сата, Датум : 4.4.2011, Страна : 2
Један од акутних проблема са којима се Србија већ другу деценију суочава јесте велики
број избеглих и расељених лица. Наша земља је прва у Европи, а пета у свету по броју
избеглих...
Иако се интензивно ради на омогућавању њиховог повратка на огњишта, највећи број
расељених лица одлучује да остане у Србији и интегрише се у средине у које су
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избегли. Према последњим прорачунима, око 3.500 становника општине Сурчин
спада у категорију избеглица и принудно расељених лица.
ИНТЕГРАЦИЈА - У жељи да им на најбољи начин омогући интеграцију у локалну
средину ГО Сурчин је организовала низ акција за помоћ најугроженијим
породицама. У последње три године рађено је на побољшању њиховог
материјалног положаја не само кроз једнократну финансијску помоћ већ се у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице тражила могућност њиховог економског
јачања и осамостаљивања, дакле започињања послова који би им омогућили
трајнију егзистенцију.
У 2009. години обезбеђено је 1,85 милиона динара у грађевинском материјалу за
побољшање основних услова становања за 58 породица. Избеглом Војину Романићу
из Јакова општина је помогла са 1,5 милиона динара да реши проблем подземних вода:
срушена му је стара трошна кућа, насут је терен и саграђена нова кућа. У току ове
године 127 породица је добило пакете хране са основним животним намирницама.
У 2010. години дељени су пакети хране за 129 породица, 20 породица је добило по
15.000 на име једнократне помоћи, а 20 породица по три метра дрва. За помоћ у
грађевинском материјалу издвојено је 2,625 милиона динара.
Председник Комисије за избор корисника помоћи, члан већа ГО Сурчин Мироје
Видаковић, истакао је да општина настоји да што више допринесе интеграцији
избеглица и посебно да сагледа и реши ургентне проблеме непосредно угрожених
домаћинстава.
- Имајући у виду тешку економску ситуацију, настојимо да помогнемо људима. Рад
Комисије је јаван, чланови излазе на терен да размотре ситуацију и на основу
директног увида процењују коме је помоћ неопходна. При том се руководе
строгим критеријумима, поштујући правилник Комесаријата - каже
Видаковић.Поред Видаковића, чланови Комисије су: Драгица Миловановић, Весна
Јефтић, Ранко Бојанић, Сања Живковић и Славко Маџар.
У овој години остварена је сарадња на невладиним организацијама “Визија” из
Крагујевца и “Нови мостови”, које су донирале више пољопривредних и пет
грађевинских пакета. У току марта 36 породица добило је подршку за бављење
неком од привредних активности. За десет породица обезбеђено је по шесторо
јагњади, за 11 по шест прасића, за три по теле, а за једну породицу која се бави
пчеларством кошнице. Подељено је још 11 пословних пакета попут машине за
шивење, опреме за водоинсталатера.
Повереник за избегла и расељена лица у ГО Сурчин Драгица Миловановић истиче
одличну сарадњу са Комесаријатом за избегла и расељена лица.
- Захваљујући Комесаријату обезбеђена је помоћ у више наврата. Најчешћи
облици помоћи су у грађевинском материјалу, прехрамбеним производима и
пољопривредним пакетима. Тренутно је у току и конкурс за доделу грађевинског
материјала за расељена лица са Косова. Пријаве са потребном документацијом се
подносе најкасније до 11. априла. А више информација може се добити на број
телефона 8443-760, локал 108 - каже Драгица Миловановић.
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ИЗГРАДЊА СТАНОВА
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 4
СУВИ ДОЛ – У Сувом Долу, једином мултиетничком селу у северној Косовској
Митровици, јуче је почела изградња зграде са 36 станова намењених социјално
угроженим и расељеним особама.
„Станове ће градити општина Косовска Митровица са инвеститором Миодрагом
Ракићевићем, а завршетак радова очекује се за шест месеци“, рекао је заменик
начелника Општинске управе Миодраг Вукашиновић.
ЈАВНИ ПОЗИВ
Пресс, Датум : 6.4.2011, Страна : 14
За пријављивање најугроженијих домаћинстава избеглица и интерно расељених
лица на територији Градске општине Звездара за доделу хуманитарних пакета
хране расписала је Комисија за расподелу хуманитарних пакета. Захтеви са
потребном документацијом подносе се најкасније до 10. априла, на писарници ГО
Звездара.

ФОНД „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“ УЗ МАРАТОН
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 31
БЕОГРАД – Трка задовољства у оквиру 24. београдског маратона, који ће бити
одржан у недељу 17. априла, одржаће се под слоганом „Данас трчимо – можеш и
ти“ Хуманитарног фонда „Ана и Владе Дивац“. Директор Београдског маратона
Дејан Николић истакао је да маратон нема само спортско-рекреативни, већ и
хуманитарни карактер.
– Данашњи маратони су симболи издржљивости, али и воље да се помогне људима у
невољи. На прошлогодишњем Лондонском маратону сакупљено је 47 милиона фунти у
хуманитарне сврхе – подсетио је Николић.
Директор фонда „Ана и Владе Дивац“ Снежана Дивац позвала је компаније и
појединце да уплатом од по 10.000, односно 5.000 динара помогну избеглим и
расељеним лицима.
– Позивам све компаније да учешћем у Трци задовољства покажу социјалну
одговорност и велико срце – рекла је Снежана Дивац.

ВАШКЕ ЈЕДУ ЖЕДНУ ДЕЦУ
Вечерње Новости, Датум : 6.4.2011, Страна : 22
НЕХИГИЈЕНА У ВОЖЕГРНЦИМА, ГДЕ СУ СЕ СКРАСИЛИ ИЗБЕГЛИ СА
КОСМЕТА
НОВИ ПАЗАР - После недавног обиласка ромског кампа у насељу Вожегрнци, у
МЗ Постење, стручњаци Хигијенско-епидемиолошке службе Здравственог центра
саопштили су поражавајући податак: чак 80 одсто деце у овом насељу има шугу и
вашке, ни једно није подвргнуто обавезним вакцинацијама, а за све крива нехигијена. Стога је најављена помоћ коју ће овдашњи лекари реализовати у оквиру
пројекта „Унапређење и очување здравља Рома“, који финансира Министарство
здравља Србије.
Насеље у Вожегрнцима формирано је пре неколико година, „збрињавањем“ Рома који
су, 1999, овамо избегли из Косовске Митровице, Вучитрна, Приштине и других градова
на Косову и Метохији, те се - у првом налету - обрели у „картонском насељу“ на
бившој депонији, у насељу Батњик. Тренутно, у овом „кампу“ живе 24 породице са
око 150 људи, међу којима је највише деце, а свима недостају пристојан смештај,
одећа, храна и, не ретко - вода за пиће.
У насељу, наиме, нема ни струје, ни канализације, па комунално предузеће „Чистоћа“
воду допрема цистерном, два пута недељно, што је често недовољно. Деца су, при томе,
само делимично обухваћена најнижим обликом образовања, односно наставу похађају кад је похађају - у осмолетки у Постењу.
Иначе, када су Роми са Косова стигли у Вожегрнце, УНХЦР и тадашње градске
власти обећале су им контејнере које, из непознатих разлога, никада нису добили,
па је и овде најпре никло „картонско насеље“. Тек ангажовањем Хуманитарног
друштва „Мерхамет“ и уз помоћ страних донатора, обезбеђени су грађевински блокови
за куће од чврстог материјала, које углавном нису завршене и покривене, а неки
житељи нису их ни започели, па још спавају под шаторима..
Антрфиле : СТРАХ
НЕКЕ од ромских породица из кампа у Вожегрнцима имају куће и локале у јужној
Косовској Митровици, те другим градовима на Косову и Метохији, али тамо - због
претњи Албанаца - не смеју да се врате. Било је и покушаја да се, у нешто бољим
условима, скрасе по другим градовима Србије, али су и ти пројекти пропали.
БОЈКОТ ПОПИСА ЈЕ НЕОДГОВОРАН
Правда, Датум : 6.4.2011, Страна : 8
ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНА ГРАЧАНИЦА И КЛОКОТ КРИТИКУЈУ ВЛАСТИ У
БЕОГРАДУ
Ово је била прилика да Срби целом свету покажу да је Космет њихова постојбина,
тврди Бојан Стојановић
ПРИШТИНА – Свако питање на Косову и Метохији, па и питање пописа
политизује се, а управо попис је шанса да се покаже свету колико Срба живи на
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КиМ и колико њих чека повратак на своја огњишта, кажу Бојан Стојановић,
председник општине Грачаница, и Саша Мирковић, председник општине Клокот.
– Две године трају припреме за попис, а то су, надам се, знали и у Београду, али,
нажалост, тек дан-два пред попис, званичници из Београда оценили су да не постоје
услови да се Срби јужно од Ибра попишу. Позивају народ да бојкотом покаже
лојалност, али питам се коме – каже Бојан Стојановић.
Он додаје да нико, ни политичари ни расељени, немају реалну слику о животу јужно од
Ибра.
– Управо због тога бићемо доведени у ситуацију да ћемо за годину или две ми који смо
опстали на Космету бити одговорни што се нисмо пописали, што пописом није
обухваћена имовина у власништву Срба, што Срба нема у Метохији, што стотине
хиљада расељених Срба живи у статусу бескућника... – каже Стојановић.
Он додаје да је Београд одговоран због бојкота УНМИКових личних карата.– Свака
особа којој су деда или прадеда рођени на Косову и Метохији имала је право да добије
та документа, чиме бисмо показали да на повратак чека 200.000 или 300.000 Срба. А то
нисмо искористили.
За то неко мора да одговара. Неко ће сносити историјску одговорност за то што
изласком на попис губимо шансу да покажемо колико нас има и колико нас чека да се
вратимо на своја огњишта – наводи Стојановић.
Он је, каже, уверен да је попис прилика да се исправи све оно што је српском народу
учињено нажао.– Попис ће бити одржан са или без Срба. Тај процес неће угрозити ни
министар Горан Богдановић, ни његове фразе. Уверен сам да ћа прича о оспоравању
резултата пописа трајати годину или две, онолико колико је то потребно да се
„патриотизмом“ добије понеки глас. Зар колико јуче нисмо добијали уверавања да
Београд неће прихватити косовску царину, а одједном је у Бриселу делегација
прихватила да се на царињену робу која се увози на Косово ставља печат „републике
Косово“. Морамо да искористимо прилику да се што масовније попишемо и постанемо
одлучујући фактор на Косову – тврди Стојановић.
Саша Мирковић каже да је на терену од почетка пописа присутна збуњеност.
– С једне стране, људи су уплашени да ће остати без финансијске помоћи и слушају
Београд, док, с друге, ослушкују међународне званичнике, њихове поруке и гаранције,
које су директно утицале на свакодневни живот – каже Мирковић.
Он додаје да попис спроводе Срби које су обучавали међународни стручњаци.
– Коме да верујемо да ће попис бити валидан ако не Србину пописивачу, првом
комшији, члану породице? Зар би више требало да верујемо неком пописивачу из Гане,
Пакистана или Непала? Примерак пописних листа остаје општинама, и заиста не
постоји могућност да неко злоупотреби пописне резултате. Зато не знам коме смета,
изузев онима који су доказивали и доказују да на Космету не живи ни 150.000 Срба, и
да се што масовније попишемо. Зар Београд није имао времена и мудрости да у попис
укључи своје људе, ако нема поверења у нас који смо остали на своме – каже
Марковић.
Антрфиле : Без надлежности
– Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић требало би да каже како да
утврдимо укупан број становника на Косову и како да попишемо Србе и њихову
имовину, ако министар јужно од Ибра борави само када је у приватној посети, а службе
његовог министарства немају баш никакву надлежност на том простору – каже Бојан
Стојановић.
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ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ГЛАВНИ УСЛОВ
Дневник, Датум : 7.4.2011, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ЗАВРШЕТАК КУЋА
РУМА: Данас почиње реализација прве фазе пројекта помоћи у грађевинском
материјалу за најугроженије категорије избеглица и интерно расељених лица која
живе на територији општине Рума.
У Конференцијској сали румског Културног центра одржана је презентација поројекта
за сва заинтересована лица која би евентуално могла да конкуришу за ову врсту
помоћи. Представница Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација
Јадранка Марић је на презентацији појаснила да је циљ пројекта побољшање
животних услова до нивоа задовољења основних потреба избеглих и расељених
лица и да могу да конкуришу, како лица која поседују још увек статус избеглица,
тако и лица која имају место пребивалишта на територији румске општине.
-Услови за добијање помоћи у грађевинском материјалу су, пре свега, да лице које
подноси захтев, има већ започет стамбени објекат изграђен до прве плоче, да поседује
грађевинску дозволу и доказ о власништву над земљиштем на коме се налази започети
објекат. Такође, за ову помоћ могу да конкуришу и лица која живе у неусловним
стамбеним објектима на којима је неопходна адаптација и која су у њиховом
власништву. Помоћ се састоји од грађевинског материјала под којим се подразумева
цигла, креч, материјал за купатило, подове, цеви, а не подразумевају се лимарски
радови и електроматеријал – објаснио је координатор пројекта испред Данског савета за
избеглице Миодраг Јовановић.
Такође, заинтересовани могу уз обавезну документацију приложити и пратећу
документацију о здравственом стању породице, уколико чланови породице имају већих
здравствених проблема, лица су са посебним потребама или у породици има трудница,
као и документацију о социјалном статусу породице.
Подношење документације ће трајати до 29. априла и, по речима Јовановића, довољно
је поднети фотокопије документације, које не морају бити оверене.
-Након завршетка прве фазе комисија ће прегледати и проверити све поднеске, затим
направити прву селекцију и обићи све оне који буду испуњавали услове и тек након
тога донети и дефинитивну одлуко о томе ко ће добити помоћ. Та одлука ће бити
донешена до краја јуна, а након тога рок за завршетак предвиђених радова је 60 дана,
тако да ће породице које добију помоћ морати у своје куће да се уселе до почетка
септембра. Са територије румске општине предвиђено је да десет породица добије
помоћ – казао је Јовановић.
Право учешћа на конкурсу немају избегла и интерно расељена лица која су
добила средства у другим програмима и пројектима стамбеног збрињавања.

За више информација и преузимање конкурсне документације заинтересовани се могу
обратити поверенику за избеглице општине Рума Саши Радивојевићу у Одељењу за
друштвене делатности, Главна 107, прекопута Паркића.
ПОСАО ЗА 5.000 ЉУДИ
Данас, Датум : 7.4.2011, Страна : 8
Београд - Више од 5.000 грађана биће упослено на 434 пројекта у оквиру јавних
радова, које је јуче одобрила Национална служба за запошљавање. Држава је за ове
пројекте из буџета издвојила 700 милиона динара, а највећи број јавних радова, чак 57
одсто, биће спроведено у неразвијеним општинама, попут Житорађе, Блаца, Трговишта,
Варварина, Бујановца.
Запосленима на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване зараде према
степену стручне спреме и то од 17.600 до 22.000 динара месечно. Незапослени ће бити
ангажовани на период од шест месеци, а приоритет имају Роми, избегла или
расељена лица, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, старији од 45
година, жене и социјално угрожени.
МОНИТОРИНГ ЗА ПОПИС
Блиц, Датум : 7.4.2011, Страна : 3
КИМ
Министар за КиМ Горан Богдановић оценио је да попис становништва на КиМ
носи бројне дилеме и опасности и да треба да буде обављен под снажним
мониторингом међународне заједнице како би се избегла његова политизација.
Како ће се пописати више од 200.000 расељених, око 40.000 уништених или
узурпираних кућа и станова, узурпирана имања.
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PRESS CLIPPING
Петак 08.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДО 2020. ГОДИНЕ 670.000СРБА МАЊЕ
Пресс, Датум : 8.4.2011, Страна : 6
ЦРНА ПРОГНОЗА У ПРВОМ НАЦИОНАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ
У претходној деценији број становника Србије смањио се за чак 220.000, а
предвиђања за наредних десет година су још црња. Нестаће два Нова Сада или
Ниша, односно пет Панчева. Једини спас хитне мере државе
Број становника Србије смањен је за чак 220.000 у последњих десет година, наводи се у
Првом националном извештају који је пре неколико дана објавила Влада Србије, са
потписом потпредседника Божидара Ђелића. Прогноза за следећих десет година је чак
и црња и каже да ће нас 2020. бити још 670.000 мање,
Демографски и социолошки стручњаци наводе да су главни разлози овако суморне
слике мали број рођених, велики број умрлих и исељавање.
Популационе мере
По извештају Владе, у Србији је на почетку 2010. живело 28.300 мање људи него
годину дана пре тога и чак 220.000 мање него 2000. године. Број рођених током 2009.
био је за 33.700 мањи од броја умрлих. У истом документу се наглашава да су
неопходне ефикасне популационе мере које би омогућиле да број становника Србије
2020. године буде 7.273.000 (сада нас има 7.306.000). Ако оне изостану, наша земља
имаће 6.636.000 грађана, што је за 670.000 мање у односу на почетак прошле године.
Нестаће дава Нова Сада или Ниша, односно пет Панчева.
Др Нада Радушки из Центра за демографска истраживања Института друштвених наука
слаже се са проценама које су изнете у Владином извештају и објашњава да се Србија
по стопи наталитета и морталитета у негативном смислу разликује од европских
земаља.
- Стопа рођених у Србији је ниска и стално има тренд опадања. С друге стране, имамо
релативно високу стопу морталитета, која је такође виша него у другим земљама. Оне,
махом, такође имају ниску стопу наталитета, али је код њих стопа морталитета нижа, па
је самим тим и природни прираштај у Европи већи него у Србији. Код нас је, међутим,
још од деведесетих година природни прираштај негативан - објашњава Радушки.
И у националном извештају Владе пише да је 2009. година 18. година заредом како
се у Србији бележи негативан природни прираштај. Према подацима Републичког
завода за статистику, годишње се у нашој земљи роди од 68.000 до 79.000 беба, а умре
од 102.000 до 106.000 људи. Од 2003. до 2009. године сваке године се број рођених
смањивао. Изузетак је направљен само 2008. и 2009. када је рођено више беба у односу
на претходне године. Број умрлих се смањио 2008, да би већ 2009. забележио раст.
Србија земља старих

У Републичком заводу за статистику објашњавају да Србија све више постаје земља
старих.
- Просечан житељ Србије има 42 године, а са 17 одсто старијих од 65 година наша
земља се сврстава међу најстарије у Европи - наводе у заводу, и додају да досадашња
популациона политика није довела до повећања наталитета.
Гледано по старосним групама, највише (578.927) има оних између 55 и 59 година,
затим између 50 и 54 године (549.201), па између 45 и 49 година (504.906). С друге
стране, српска мајка у просеку има 1,44 деце. То је испод просека и ЕУ у којој жена има
1,6 деце, али и далеко од 2,1 колико је потребно за просто обнављање популације.
Мање деце од српских мајки имају само жене у Летонији, Португалу, Мађарској,
Немачкој, Румунији, Аустрији, Пољској, Шпанији, Словачкој и Италији, док је исти
ниво као у Србији на Малти. У већини ових земаља, међутим, стопа морталитета је
знатно мања.
Др Нада Радушки додаје да су и неадекватна здравствена заштита, економски
узроци и политичка превирања довели до негативних демографских резултата.
- Србија је у том смислу суочена не само са белом кугом, већ и сталним исељавањем
становништва. У последњем међупописном раздобљу, између 1991. и 2002. године,
број становника је смањен за 80.000, а то се догодило упркос великом броју
избеглица које су се доселиле - упозорава др Радушки.
Криза као трајно стање
Социјални психолог Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Весна Томић каже да држава годинама не предузима адекватне мере.
- Због социјално-економске кризе у земљи, која прелази у трајно стање, становништво
се не одлучује на потомство. Изневерене су све наде и очекивања.
У друштву влада општа неизвесност. Урушени су системи који су неким редоследом
доводили до традиционалних вредности, односно стварања породице. Млади виде да се
овде знање слабо исплати, а на сцени је и тотални распад образовног система, на
основу којег би они, поред породице, требало да формирају своје моделе понашања наводи Томићева.
Сутра: Како се Србија бори за повећање наталитета
Антрфиле : Само две мере на снази
У Првом националном извештају Владе Србије пише да се у нашој земљи примењују
две директне мере популационе политике важне за подстицање рађања. То су
родитељски додатак који се исплаћује за прво, друго, треће и четврто дете и пуна
зарада за запослене мајке за време породиљског одсуства у трајању од годину дана. У
току прошле године за ове намене је издвојено око 2,16 милијарди динара месечно.
Наравно, овде нису поменуте мере које самостално спроводе поједине локалне
самоуправе.
ИСЕЉАВАЊЕ САМО У НУЖДИ
Преглед, Датум : 8.4.2011, Страна : 5
АИ: ЕУ да помогне Србији у обезбеђењу станова за Роме
У извештају Amnesti internešenela наводи се да Влада Србије није успела да испуни
обавезе на основу уговора о међународним и регионалним људским правима да
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заштити, спречи и оконча принудна исељавања које су посебно лоше утицала на
ромске заједнице у нелегалним насељима
Amnesti internešenel позвао је јуче Владу Србије да законом забрани принудно
исељавање Рома, а ЕУ да финансијски помогне Србији у обезбеђивању социјалног
становања за Роме и друге угрожене групе. У најновијем извештају те организације о
стању Рома у Србији, донетом поводом 8. априла Дана Рома, Влада Србије је позвана
да омогући доношење закона којим би се забранило принудно исељавање Рома, али и
да обезбеди да општинске власти, укључујући оне у Београду, не спроводе принудна
исељавања. Amnesti internešenel је, такође, позвао и ЕУ да обезбеди финансијску помоћ
у оквиру фондова Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) како би се помогло
Влади Србије у обезбеђивању социјалног становања за Роме и друге угрожене групе.
Исељавање треба спровести у крајњој нужди и након што су исцрпљене све друге
оствариве алтернативе исељавању, препоручио је Amnesti internešenel у извештају под
називом „Дом је више од крова над главом, Ромима је ускраћено право на становање у
Србији“.
У извештају те организације наводи се да Влада Србије није успела да испуни обавезе
на основу уговора о међународним и регионалним људским правима да заштити,
спречи и оконча принудна исељавања које су посебно лоше утицала на ромске
заједнице у нелегалним насељима. „Принудна исељавања су првенствено имала
утицај на ромске заједнице које живе у нелегалним насељима, а оне су
најмаргилизованије заједнице у Србији“, указано је у извештају. Наводи се да
многе од тих заједница укључују интерно расељене Роме с Косова или Роме који
су принудно враћени из земаља чланица ЕУ.
Amnesti internešenel препоручио је Влади Србије да обезбеди да све жртве принудних
исељавања имају право на ефикасан правни лек и репарације, укључујући реституцију,
рехабилитацију, компензацију, задовољење и гаранцију непонављања, као и да се
усвајањем или изменама закона обезбеди плаћање накнаде за штету, или губитак
ствари.
Важно је и да се заједницама и појединцима који треба да буду исељени дају
информације о томе где могу да се жале. Неопходно је и да се повећа финансирање
програма за легализацију ромских насеља, али и да општинске власти прераде
или направе урбанистичке планове с временским роковима, како би се ромским
насељима обезбедили путеви, вода, санитарија и друге основне услуге.
Amnesti internešenel препоручује Влади и да у јужну Србију не враћа Роме исељене
из насеља у Београду осим ако они то не желе, као и да онима који су већ враћени
понуди да поново дођу у Београд уз плаћање адекватне компензације за принудно
исељење.
КО БИ ТРЕБАЛО ДА ПОМОГЕ ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ?
Правда, Датум : 8.4.2011, Страна : 9
АНКЕТА
Ђорђе Момировић, власник „Моне"
- Држава мора да отвори нова радна места на КиМ јер је у привреди решење за бољи
живот повратника. На нама привредницима је да подигнемо производњу на Космету.
Слободан Петровић, директор „Салфорда"
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- Ако се људима на Космету омогући солидан живот, они ће остати на КиМ. Само
улагање у привреду може да у овом тренутку да замајац народу да остане, живи и ради
на КиМ.
Александар Југовић, СПО
- Расељеним са КиМ држава би одговорном политиком требало да обезбеди бесплатно
и земљу и кредит за обнову напуштеног или за подизање новог домаћинства.
Драган Тодоровић, СРС
- Србија би требало пре свега да има јасан план за повратнике на КиМ и за то обезбеђен
новац у буџету. Нажалост, плана нема, а ни новца, што показује сву неозбиљност ове
власти.
БАЗАР РУКОТВОРИНА
Блиц – Београд, Датум : 8.4.2011, Страна : 3
СТАРИ ГРАД
Принцеза Катарина ће данас у 10 сати свечано отворити Ускршњи базар
руктворина жена избеглица у згради Општине Стари град у Македонска улици.
Ове године на базару излаже преко 40 учесника, представника удружења избеглих
и расељених лица, удружења особа са инвалидитетом и школа за децу са
проблемима у развоју.
НА ПОСЛУ 5.000 ЉУДИ
Вечерње Новости, Датум : 8.4.2011, Страна : 5
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ОДОБРИЛА 434 ПРОЈЕКТА ЈАВНИХ РАДОВА
Највише људи биће запослено у неразвијеним општинама
НА јавним радовима широм Србије, ове године ће посао добити 5.211 особа.
Национална служба за запошљавање одобрила је 434 пројекта, а из буџета
Министарства економије и регионалног развоја у овој години је за ту намену
издвојено 700 милиона динара.
- Предност смо и ове године дали неразвијеним општинама попут Житорађе,
Трговишта, Варварина и Бујановца - објашњавају у НСЗ. - Чак 57 одсто јавних радова
спровешће се у тим варошицама.
Највише пројеката одобрено је у социјалној, хуманитарној и културној делатности. У
169 различитих програма учествоваће 1.673 особе. У области заштите животне средине
и природе ће на 165 пројеката радити 2.223 особе, а на изградњи инфраструктуре 1.315
особа.
Запосленима на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване зараде према
степену стручне спреме. По 17.600 добијаће особе које имају први и други степен,
18.000 ће примати они који су завршили трогодишње и четворогодишње профиле. За
пети и шести степен стручне спреме предвиђена је плата од 20.000, а за факултетски
образован кадар 22.000 динара.
- Јавни радови организују се из хуманитарних, културних или еколошких делатности наводе у НСЗ. - Незапослени се ангажују на период од шест месеци, а приоритет
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имају Роми, избегле или расељене особе, људи са инвалидитетом, дугорочно
незапослени, старији од 45 година, жене или социјално угрожене особе.
На овогодишњем конкурсу за спровођење радова од јавног значаја поднета су 1.133
захтева, у вредности од три милијарде динара.
ДОН КИХОТ ИЗ РАКОВИЦЕ
Политика, Датум : 8.4.2011, Страна : А19
Поред тога што има специфичан приступ, овај документарац (РТС 2, 19.36) има јаку
поруку и веома је критички обојен, каже редитељ Милутин Јовановић
Матија Бузуровић Гаги становник је ромског насеља, основаног одлуком Скупштине
града Београда у насељу Кијево у Раковици. У њему, у такозваним контејнерима за
становање, живе Роми расељени из нехигијенског насеља код моста „Газела”.
Редитељ Милутин Јовановић са Гагијем се срео у његовом новом дому где је започео
причу о себи, својој породици, послу којим се бави. На свој начин...
Овај филм својеврсни је наставак, како за наш лист објашњава редитељ и сценариста
Милутин Јовановић, документарца „Сеобе” који такође прати живот Рома. Занимљив је
и другачији приступ теми, који се разликује од свих до сада виђених и који главног
јунака ставља у улогу наратора и главног актера приче.
Наиме, гледајући екипе РТС-а, које су у више наврата снимале прилоге за своје
емисије, Гаги је пожелео да сними филм о својим комшијама и пријатељима.
Набавио је камеру и „кренуо у снимање”. Ипак, комшије су биле много речитије када је
камера била искључена, него када би Гаги поставио питање о томе како живе и са
каквим проблемима се суочавају. Кроз разговоре са комшијама стиче се увид у
атмосферу у насељу. Тамо где су, по Гагијевом мишљењу, изостали концизни
одговори, он сам стаје пред камеру да ситуацију објасни „до краја”.
Екипа Редакције документарног програма РТС-а на челу са редитељем Милутином
Јовановићем пратила је Гагијева настојања да забележи један тренутак у животу
ромског насеља. Груба прича о Гагију, његовој амбицији, Ромима и њиховим
проблемима, зачињена је и понеком духовитом ситуацијом, коју је спонтано
забележила нека од камера.
Емисију „Дон Кихот из Раковице” Редакција документарног програма емитује поводом
обележавања Међународног дана Рома.
Поред тога што има специфичан приступ, овај документарац има јаку поруку и веома је
критички обојен, казује наш саговорник додајући да ће филм ускоро бити приказан и у
оквиру ромског павиљона на Венецијанском бијеналу, да би наставио свој фестивалски
живот и у Бечу, Холандији и на другим међународним фестивалима.
– Драго ми је што је овај филм већ изазвао велику пажњу како овдашње, тако и
иностране публике и надам се да ће ми ово остварење помоћи да наставим да се бавим
документарцима који су моја основна преокупација, истиче Јовановић који ових дана
ради још једну причу о Ромима, у оквиру велике светске кампање о здрављу ове
националне мањине.
Такође, на Студију Б емитује се и његова емисија „Телевизија нове генерације” која се
бави животом тинејџера.
И за крај нам каже да увелико размишља и о реализацији његове давнашње идеје,
снимању дугометражног документарног филма чију тему још није желео да нам
открије.
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– Документарци су мој фах. Трудићу се да уђем и у интернационалне воде јер се у
иностранству знатно већа пажња придаје овом жанру. Сматрам да имам велико и лепо
искуство када је реч о овој области филмске уметности, каже редитељ Милутин
Јовановић, иначе и директор продукцијске куће „Голден тач”.
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PRESS CLIPPING
Субота 09.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПЕТИЦИЈА ПРОТИВ АЗИЛАНАТА
Блиц – Србија, Датум : 9.4.2011, Страна : 3
Траже исељење Центра
БАЊА КОВИЉАЧА - Неколико грађана Бање Ковиљаче покренуло је петицију у
којој се захтева што хитније решавање проблема великог броја азиланата у овом
туристичком месту. Према речима Мирослава Вукосављевића, председника
савета месне заједнице, петиција ће бити предата локалној власти у Лозници, а у
плану је и састанак са представницима Центра за азиланте у Бањи Ковиљачи,
који је од 2008. године предат на управљање Комесаријату за избеглице.
Ми само желимо да упозоримо све надлежне у управи града на проблеме који су
присутни и на оне који могу настати услед боравка великог броја азиланата у нашем
месту. Њихов број, а има их више од сто поред оних који су смештени у азилу, као
и неконтролисано кретање, боравак на пријављеним и непријављеним адресама,
кретање у великим групама уз повремено непримерено понашање и прављење
мањих ексцеса стварају дозу страха ког житеља Бање Ковиљаче - каже
Вукосављевић, додајући да то може посебно сметати у јеку туристичке сезоне. Он
објашњава да потписници петиције, њих више од 300, траже да се у овом случају
примене слична правила каква се примењују у другим „демократским државама
Европе“.
Како је то регулисано у Швајцарској, Немачкој или некој другој држави, нека тако буде
и овде. Петицију ћемо предати градоначелник Лознице, а разговараћемо и са
управником Центра за азиланте где су, иначе сви капацитети попуњени - објашњава
Вукосављевић.
На последњој седници Скупштина града неколико одборника је указивало на проблем
великог броја азиланата. Неки су затражили и измештање овог центра јер, како је
речено, оно не приличи туристичком месту. Градоначелник Лознице Видоје
Петровић, најавио је том приликом да ће Градско веће на једној од наредних
седница разматрати питање измештања Центра за азиланте и да ће о томе
покренути иницијативу код одређених институција. Иначе, у Центру за азиланте,
објекту са 80 места, сви капацитети су попуњени, а највише азиланата је из
Авганистана, мада их има и из Ирака, Ирана, Сомалије, Пакистана, Палестине, Конга....
ЗБРИНУТИ
Вечерње Новости, Датум : 9.4.2011, Страна : 18
ИЗБЕГЛИЧКЕ МУКЕ
ПОЖАРЕВАЦ - У избегличком насељу у Узун-Мирковој улици јуче је усељена још
једна ромска породица избегла са Космета 1999. године. У овом насељу прошле

године усељено је 20 нових станова, уз које је накнадно подигнут још један. У
подизање насеља уложено је 390.000 евра, од чега је ЕУ обезбедила 260.000, а
локална самоуправа 130.000.
РОМИ ЛАКШЕ ДО ДОКУМЕНАТА
Дневник, Датум : 9.4.2011, Страна : 9
АМБАСАДОРКА
АМЕРИКЕ
ХУМАНИТАРНОМ ЦЕНТРУ

МЕРИ

ВОРЛИК

У

НОВОСАДСКОМ

Амбасадорка Сједињених Аме-ричких Држава у Србији Мери Ворлик посетила је
јуче Нови Сад и Новосадски хуманитарни центар, а поводом Међународног дана
Рома.
Овом приликом она је разговарала са представницима Рома о тешкоћама које имају у
вези са регистрацијом и прибављањем докумената.
- Захвалила бих се Новосадском хуманитарном центру на напорима да помогну
Ромима, нарочито око проблема које имају са прибављањем докумената, и надам се да
ће ваша Влада и невладине организације наставити да чине оно што могу да реше
поменуте проблеме на дуже стазе. То кажем јер не мислим само на људе који сада живе
овде, већ и на наредне генерације, како би им се обезбедио квалитетнији живот.
Мислимо да је веома важно да све угрожене групе становништва добију прилику да
побољшају квалитет живота и да се боље интегришу у друштво - истакла је
амбасадорка САД Мери Ворлик.
Дијана Малбаша која је укључена у пројекат пружања правне помоћи Ромима у
Новосадском хуманитарном центру каже да им се у Новом Саду највише обраћају
интерно расељени са Косова и Метохије који немају документа, због измештених
матичних служби, изгубљених података или уништених матичних књига. Додаје
да има случајева да неки од њих нису чак никада уписани у матичне књиге, па због тога
имају великих проблема са добијањем докумената. То, по њеним речима, повлачи
немогућност Рома да остваре своја права, па се њихова помоћ састоји у подношењу
захтева за документа, контаката са релевантним институцијама и друго.
ПАОРСКЕ ПАТРОЛЕ ЧУВАЈУ СЕЛО
Блиц, Датум : 9.4.2011, Страна : 14
Трешњевац честа мета крадљиваца
НЕДЕЉКО КОЛУНЏИЈА ДРАГАН ШОЛАЈА Трешњевац
Због све учесталијих крађа и вандалског понашања становници села Трешњевац
код Кањиже планирају да се организују и уведу цивилне страже, као и у
оближњем Чантавиру, да би могли да региструју проблем и пријаве га Месној
заједници и полицијској станици у Кажњижи.
Лајош Бала, председник МЗ Трешњевац, у којој живи око 1.800 становника, каже да
стражари неће имати овлашћења да физички спречавају чињење прекршајних или
кривичних дела, те је демантовао да је овде реч о организовању паралелних органа
реда.
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Све је кулминирало у последњих годину дана.
Прво је почело са ломљењем и крађом саобраћајних знакова, ситнијим
разбојништвима, потом је у неколико наврата разбијен сеоски дом, да би кап која
је прелила чашу било мазање школских прозора људским изметом. Тада су се људи
сами организовали и дошли у месну заједницу да траже реакцију - рекао је Бала.
Одржан је састанак са надлежнима у полицијској испостави у Кањижи, али је
Трешњевчанима речено да немају довољно људства да би организовали сталне патроле
у њиховом селу.
Пошто наши закони не препознају цивилне патроле, решили смо да, по Закону о
удружењима, оснујемо Удружење добровољних цивилних патрола, које не би имала
већа овлашћења од обичних грађана.
Оне би бројале од две до пет особа и њихов једини задатак би било осматрање,
документовање и обавештавања месне заједнице и полиције, уколико уоче неке
прекршаје.
Синоћ смо имали збор грађана по овом питању и очекујем да ће ова идеја ускоро и
заживети. Оснивачи удружења били би месна заједница, Фонд „Сеоски дом“ и
Културноуметничко друштво „Петефи Шандор“ - додао је председник
МЗ„Трешњевац“.
Планирано је да месна заједница купи мобилни телефон и дигитални фотоапарат, што
би било једино „оружје“ цивилних патрола.
Ми сви знамо ко су ти вандали. Они живе овде, али немамо доказа. На овај начин моћи
ћемо да их хватамо на делу, фотографишемо и доказе прослеђујемо полицији. На улазу
у село поставићемо и табле на којима ће писати да рачуна о безбедности воде наше
цивилне страже.
Очекујем да ћемо на овај начин ствари вратити на старо, када је Трешњевац био мирно
и безбедно село - рекла је за „Блиц“ секретарка МЗ Трешњевац Јадранка Балаж
Петровић.
Полиција не ради свој посао. Живим овде на салашу у непосредној близини пута и до
сада су ме три пута покрали.
Украли су ми канистер са 20 литара нафте, затим исту количину бензина и 1.400
динара. О томе сам обавестио полицију, али су ми рекли да је у питању ситна крађа и
да за такав лоповлук не реагују, а то је за мене велика штета - каже Шандор Жолдош
(50), земљорадник из Трешњевца, који додаје да треба да се формирају добровољне
цивилне патроле.
Ференц Хусак, житељ овог села слаже се са својим суграђанином и говори да све
невоље долазе петком у вече када се организује дискоклуб.
Дођите ујутро да видите на шта личи наше село. Не нарушавају изглед села странци,
већ овдашња младеж. Изгредници су свима у селу знани, али нико неће да им се
супротстави.
Ако добровољне цивилне патроле затекну на делу прекршиоца, сниме га и о томе
обавесте надлежне органе, сигурно да ће завладати мир у селу.
Овако сви смо узнемирени и стрепимо за своја имања. Драган Дацин, радник НИС
Нафтагаса, са сабирне станице у Трешњевцу мисли другачије.
Јесте, има вандализма у селу, као што их има и у другим местима. Млади немају посла,
немају шта да раде и своју енергију усмеравају на разбијању. Имамо Министарство
полиције, полицијску управу и станицу у Кањижи која је отворила испоставу у
Трешњевцу, али у њој нема никога. Полиција је плаћена да нас чува и за то смо сви
порески обвезници, па нека раде свој посао, а не да се ми замерамо једни другима.
Председник Месне заједнице Лајош Бала каже да у селу нема нових житеља нити
повратника из реадмисије из земаља Европске уније и да су изгредници из села.
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Антрфиле : Затвор за ситне крађе
Председник Демократске заједнице војвођанских Мађара Арон Чонка тражи од
посланика да у Народној скупштини покрену питање спречавања учесталих
"ситних крађа" и вандализма на северу Бачке и Баната. Председништво ДЗВМ
предлаже да лопови, без обзира на вредност украдене робе или штете, буду кажњени
затвором или друштвено корисним радом. У локалној самоуправи Сенте сматрају да
све крађе морају бити санкционисане јер су људи који су прерпели штету до 15.000
динара и изгубили једномесечну радничку плату, а њени извршиоци, због лимита,
остају некажњени јер се не гоне по службеној дужности. Председник СО Сента Ласло
Рац Сабо сматра да је до повећања оваквих крађа дошло и због реадмисије наших
грађана из ЕУ.
МИЛИЦИ СЕ ВРАТИО ВИД
Политика, Датум : 9.4.2011, Страна : А14
Зрењанин – Пре тачно пет година тада осмогодишња Милица, из избегличке
породице Вукобратовић, оперисала је лево око, а недавно су јој са њега скинута
сочива па се, након дуготрајног лечења, показало да је оно у потпуности успело и
да јој је вид потпуно враћен. Лечење десног ока је у току.
Као што је „Политика” писала, Миличине проблеме с видом приметила је њена
учитељица Александра Вуковојац и на себе преузела обавезу да јој помогне, јер је
претила опасност да дете потпуно ослепи на оба ока. Распитивала се о могућностима
лечења и тражила добре људе да јој финансијски помогну. За своје хумано залагање
учитељица је добила и највеће признање града Зрењанина, а девојчици су помогли и
чувени лекари из Калуге који су извели оперативни захват.
А највећу награду и ученица и учитељица, као и сви који су помогли, добиле су
недавно када су лекари саопштили да Милица на једно око види у потпуности и да ће
се резултати показати и на другом оку на коме је лечење настављено. То девојчици
омогућава нормалан живот. Да пише и да чита из књига и са компјутера и, што је за њу
најважније, да настави школовање у ОШ „Вук Караџић“ и постигне и боље резултате
од врло добрих какве је постизала у отежаним околностима.
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СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ: ДИСКРИМИНАЦИЈА И НАСИЉЕ
НАД СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 10.4.2011, Страна : А5
Загреб – Дискриминација Срба и Рома један је од крупних проблема у Хрватској,
објавио је амерички Стејт департмент у годишњем извештају о стању људских
права у свету, пренео је Танјуг. „Иако устав брани било какво дискриминисање
мањина, и даље се региструје дискриминација и насиље над етничким Србима и
Ромима.
Власти нису доследне у поступању с прогнаним припадницима мањина, а
међународни посматрачи оцењују да се у вези с избеглицама које траже азил
одлуке доносе преспоро”, каже се у извештају. Избеглице које се враћају у земљу
као држављани других земаља бивше Југославије, а не хрватски држављани,
наилазе на препреке у вези с добијањем права трајног боравка, наглашавају у
Стејт департменту. Онима који су се вратили и то затражили до јуна 2005. закон
допушта стицање статуса, а онда и тражење држављанства, али влада то не спроводи
доследно, што ствара несигурност и одлаже реинтеграцију повратника.
Помињу се инциденти с пљачкама, физичким и вербалним претњама, као и
наставак писања увредљивих графита на српској имовини у Далмацији и
централном делу земље.
АЗИЛАНТИ ОКУПИРАЛИ БАЊУ КОВИЉАЧУ
Политика, Датум : 11.4.2011, Страна : А8
Становници Бање Ковиљаче почели су да потписују петицију којом траже да се
регулише боравак азиланата, посебно илегалних, у том туристичком месту.
„Њихов број, боравак на непријављеним адресама, неконтролисано кретање у
великим групама, повремено понашање на ивици ексцеса, ствара страх код
житеља Бање Ковиљаче, посебно код деце и млађих женских особа... Решавање овог
проблема је хитно, јер уколико дође до већих непријатности, сви ћемо трпети
последице”, наведено је у петицији која ће следеће недеље бити упућена Градској
управи Лознице, пренела је Бета. Потписивање петиције грађани су покренули
самоиницијативно и до суботе је прикупљено више од 500 потписа.
Тренутно, највише азиланата, више од 50 одсто долази из Авганистана, а има их и
из Палестине, Ирака, Пакистана, Ирана, Сомалије, Јемена и Конга. Према
подацима Комесаријата за избеглице Србије, кроз Центар су 2008. прошла 44
лица, наредне 246, а прошле године 434 азиланта.

УГОВОР О ЗАКУПУ, ПА ОТКУП
Дневник, Датум : 11.4.2011, Страна : 9
ДЕЦЕНИЈА ОД УСЕЉЕЊА У ИЗБЕГЛИЧКЕ СТАНОВЕ У КАРЛОВЦИМА
Корисници избегличких станова у насељу Дока у Сремским Карловцима, требало
би да до 17. априла поднесу захтев за закључење уговора о закупу на одређено
време републичком Комесаријату за избеглице. Склапањем уговора о закупу они
ће стећи право да после шест месеци поднесу и захтев за куповину непокретности.
Избеглице које не потпишу уговор о закупу стана на одређено време неће имати
више право да га користе.
Захтеве и документацију корисници станова треба да поднесу Комесаријату за
избеглице директно, а у повереништву за избеглице у карловачкој општини могу да
добију све информације о томе.
- Осим захтева за закључење уговора о закупу у обавези су да доставе фотокопију
личне карте или избегличке легитимације обострано копиране за себе и чланове
домаћинства, фотокопију решења или уверења о држављанству за све чланове
породице, као и фотокопију упута на основу кога користе стан - каже повереница за
избеглице Нада Остојић-Агбаба. - Такође треба да приложе за све пунолетне чланове
домаћинства писану изјаву, оверену у општини или суду да не могу да користе
непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави и да се до
подношења захтева нису вратили или преселили у трећу земљу.
Малолетна лица биће обухваћена изјавама родитеља.
Након потписивања уговора о закупу, биће израчуната висина закупнине, коју ће
корисници плаћати месечно уплатом на посебан рачун, наведен у уговору.
Станови, укупно 23 у пет зграда, су дати избеглицама на коришћење пре десет
година, а већина их је пре тога била смештена у колективном центру у Соколском
дому.
ПОВРАТАК ЗАТРПАН У СУДСКИМ СПИСИМА
Политика, Датум : 11.4.2011, Страна : А4
Загреб – Председник Европске комисије Жозе Мануел Барозо боравећи минуле
недеље у Загребу похвалио је Хрватску за учињени напредак у остваривању
предуслова за коначно окончање преговора о прикључењу ЕУ, али ничим није
потврдио да би то заиста могло да се оствари крајем јуна ове године што толико
прижељкује државни врх.
Све је више индиција да ће се то ипак десити неодређен број месеци касније, а
зашто је то тако можда илуструје и случај Милице Миладиновић из Загреба, један
од многих сличних који указују да хрватска држава ипак још није спремна да
испуни све оно што тако лако вербално обећава а тиче се повратка грађана српске
националности избеглих и прогнаних током протеклог рата.
До 1991. године Милице Миладиновић је с породицом, супругом и децом, мирно
живела у стану у Грушкој улици, у којем су имали станарско право. Милица је радила у
трговачком предузећу из Задра, а супруг је био официр ЈНА. Нису ни помишљали на
одлазак из Хрватске када се она почела осамостаљивати. Штавише, супруг је напустио
војску када му је речено да ће можда морати да пуца из касарне у којој је служио у
граду. Током августа доживела је први шок.
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„Једног дана рекли су ми на послу, у трговини у којој сам радила, да ми ту није место и
да више не морам да долазим на посао. Била сам у шоку, али то је био тек почетак.
После пар дана неколико униформисаних особа из ЗНГ провалило је у наш стан и
истерало нас. Рекли су нам да нам у Хрватској није место. Склонили смо се код
пријатеља и покушавали да се вратимо у стан, али је брава већ била промењена”, каже
она и додаје да су „позвали у помоћ полицију”, али слично им је рекао и полицајац.
Отишли су прво у Босну, а затим у Србију. Прошла је скоро деценија док се прилике
нису донекле смириле, а кад је Рачан преузевши власт 2000. године позвао српске
избеглице и прогнанике да се врате у Хрватску кренула је и Милица Миладиновић. У
међувремену брак јој се распао, деца одрасла и отишла својим путем.
Када се вратила у Загреб сазнала је да јој је судском пресудом одузето станарско право
па тиме и стан, али је имала и другу могућност – викендицу у власништву код
Стубичких топлица недалеко Загреба.
Међутим, држава је њено власништво доделила на привремено коришћење извесном
Мирсудину Никшићу, хрватском борцу, који је кућу скоро разрушио прилагођавајући
је својем науму и потребама. Чак је у томе науму зашао и у суседну парцелу.
И тада почиње Миличина правосудна калварија, која је често имала одлике правосудне
фарсе.
Невероватном упорношћу стизала је до свих организација за људска права, обраћала се
свим релевантним међународним организацијама и институцијама које имају своје
канцеларије у Загребу, свуда је од њих добијала подршку, али ништа није помогло да
оствари своје право. Када је добила пресуду да јој се врати кућа Никшић је то блокирао
тужбом за надокнаду свих трошкова које је имао девастирајући њену имовину.
Иако је то учинио и без дозволе државе која му је туђу кућу дала на коришћење (сада се
„заборавља” да је у почетку Туђманова власт обећавала таквима да ће додељена им
српска имовина после десет година постати њихово власништво) и без дозволе
власника куће суд у Златару је пресудио да она мора да му надокнади све трошкове које
је имао преуређујући кућу и још камате на то.
Уместо да заштити правог власника, држава ју је на тај начин још казнила. А још се
утврдило да је Никшићу још 1998. држава обновила породичну кућу у Новској, па да
према томе и није имао право да му се додели и Миличина кућа. Све то није помогло да
Милица до данас оствари своје право. На њену страну стао је и омбудсман Јурица
Малчић оцењујући да је „поступање надлежних тела било пристрасно и погодовало
привременом кориснику, а на штету власнице, чиме су њена права озбиљно повређена”.
Милица је понудила нагодбу држави да јој додели одговарајући стан у власништво, а
она ће одустати од захтева за враћање стана на који је имала станарско право и куће у
Стубичким топлицама. На то је стигла противпонуда да јој се за њену кућу и стан чије
враћање тражи додели станчић од 35 квадратних метара у најам.
„Мисле ваљда да сам полудила. Истерали су ме из стана и викендице, 20 година се
потуцам, 11 година чекам да се узурпатор исели из моје куће, пресудили су да му
морам платити преко 40.000 евра за оно што је наводно потрошио – и сад би то решили
тако да ме сместе уз плаћање најамнине”, каже она и не одустаје од своје борбе за
правду и најављује завршни корак – Суд за људска права у Стразбургу.
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КОРУПЦИЈА И НАСИЉЕ НА КИМ
Блиц, Датум : 10.4.2011, Страна : 5
СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ
Мешање косовске владе у рад безбедносних снага и судства, притисци на медије,
дискриминација и насиље над припадницима мањинских заједница, неки су од
проблема који се наводе у најновијем извештају Стејт департмента о људским
правима на Косову. Помиње се да је забележено и насиље над припадницима
верских заједница, наношење штете верским објектима и ограничен напредак у
повратку расељених.
ИЗБЕГЛИЦА МНОГО, НОВЦА МАЛО
Политика, Датум : 10.4.2011, Страна : А2
У ситуацији када је однос потреба и могућности за решавање избегличких питања
10 према један, тешко је усагласити приоритете, каже Марио Ненадић
Бањалука – Према подацима Министарства за људска права и избеглице Босне и
Херцеговине, иако је од завршетка рата прошло више од 15 година, 45.000
породица и даље чека на обнову имовине, као основног услова за повратак. У БиХ
и данас има 114.000 расељених лица, а у Србији и Хрватској 70.000 грађана БиХ
желе да се врате у своја предратна места живљења.
Помоћник министра за људска права и избеглице Марио Ненадић у разговору за
„Политику” каже да „повратници широм БиХ, када је реч о њиховој будућности, деле
исте проблеме”.
„Разлика је само у којој је ко фази повратка. Они који су се вратили имају
проблем егзистенције, одрживости, запошљавања, лечења... Они који су у процесу
повратка, првенствено брину о томе како да добију средства за обнову имовине.
Питања обнове, здравства, школства, социјалне заштите, запошљавања… кључна су
питања чије решавање од власти траже повратници”, каже Ненадић.
Он наглашава да је формирање фонда за надокнаду штете особа чија се имовина не
може поправити „питање које је ’фактурисано’ БиХ и њеним институцијама, јер је
пропуштена прилика да се то реши у складу са решењима из Дејтонског споразума.
„Због тога је Парламентарна скупштина БиХ, усвајајући Ревидирану стратегију
спровођења Анекса 7. Дејтонског споразума наложила да се и ово питање реши
као део ’дејтонског пакета’. То је врло захтеван и скуп процес, јер треба усвојити
законе и друге прописе који ће уредити ову област”, објашњава Ненадић.
Он је истакао да „за сада нема процена колико ће новца требати за решавање овог
питања, јер је предуслов за то усвајање законских решења која ће дефинисати ниво
штете која ће се надокнађивати, услове и критеријуме на основу којих ће се процена
штете обављати.
Одговарајући на питање у којој мери је повратак политичко и правно питање, Марио
Ненадић каже да је „повратак пре свега финансијско питање, јер да има довољно
новаца, лакше бисмо се могли договорити о свим отвореним питањима. Овако, у
ситуацији када је однос потреба и могућности 10 према један, тешко је усагласити
приоритете”.
Ненадић подсећа да је на нивоу БиХ у последње три године за повратак издвојено око
150 милиона марака и нагласио да је то мање од десетине дела средстава потребних да
би се питање повратка решило до 2014. године. Он је додао да очекује много од
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предстојећег министарског састанка, који ће се одржати у Београду и на којем ће
учествовати светски донатори који ће помоћи да се реше питања алтернативног
смештаја, колективних центара и питање Срба избеглих из Хрватске у БиХ.
ПОТРЕБНА МЕХАНИЗАЦИЈА
Правда, Датум : 11.4.2011, Страна : 4
ИСТОК – Срби повратници из села Жач у општини Исток истрајни су у намери да
остану у овом селу у Метохији, и поред озбиљних безбедносних проблема које
имају и недостатка пољопривредне механизације. Представник Срба из Жача
Небојша Дрљевић каже да је највећи проблем повратника немогућност обраде
земљишта због недостатка пољопривредне механизације. „Имамо четири трактора, а
један плуг. Фали нам механизација и прикључне машине како би обрађивали наше
земљиште. Немамо примања а пољопривреда је једини начин да преживимо“, каже
Дрљевић.
ПРЕТЕ ИМ ИСКЉУЧЕЊЕМ СТРУЈЕ
Правда, Датум : 11.4.2011,Страна : 5
СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ КОСОВСКА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
УРУЧУЈЕ ОПОМЕНЕ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Повратници у српским срединама у Метохији
забринути су јер су службеници косовске електроенергетске корпорације
последњих дана почели да им, уз редовне рачуне за утрошену електричну
енергију, достављају опомене за измирење старог дуга.
Срби из Осојана, највећег повратничког места у овом делу Космета, опомињу да су
изненађени овим потезом КЕКа, поготову зато што се опомене односе на дуг који је на
основу споразума представника Срба и КЕК-а из априла 2009. године замрзнут од
даљњег и зато што стари дуг треба да буде једно од питања дијалога Београда и
Приштине.
– Овим споразумом договорено је да Срби наставе да редовно плаћају потрошњу
струје, а да ће питање заосталог дуга бити део политичких преговора. Иако се опомене
односе на наводне нередовне платише, Срби у Осојану и околним селима важе за
најредовније платише на читавом Космету – истичу представници Срба из Метохије и
објашњавају да се у опоменама повратници упозоравају да ће им бити искључена
струја, иако за то нема никаквог разлога.
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ОБУКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 12.4.2011, Страна : 11
КИКИНДА: Комесаријат за избеглице одобрио је општини Кикинда средства за
економско оснаживање и осамостаљивање избегличких породица, путем обуке за
израду бизнис плана. Право на ову помоћ имају породице избеглица, особе које су
укинуле избеглички статус и имају пребивалиште у кикиндској општини.
Пријављивање је у канцеларији Повереништва у локалној самоуправи, до 15. априла, од
8 до 15 сати или телефоном 410-131.
Сви који се пријаве имаће обуку за израду бизнис плана како би документација коју
буду подносили била исправна.
Помоћ ће бити одобрена у роби, као једнократна и бесповратна, у износу од 15.000
динара за сваки одобрени грант по породици, односно подносиоцу захтева.
ОСТВАРУЈЕ СЕ ТУЂМАНОВ САН
Правда, Датум : 12.4.2011, Страна : 4
ПОПИС У ХРВАТСКОЈ: СРБИ СА 4,5 ПАДАЈУ НА ТРИ ОДСТО ПОПУЛАЦИЈЕ
КНИН – Број пописаних Срба у Хрватској биће мањи него на претходном попису,
а на половини пописног периода јасно је и то да ће Срби због малобројности
изгубити и оно мало власти на локалном нивоу – тврди за „Правду“ Милојко
Будимир, председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске.
– Већ се налазимо на половини пописног рока, а према оном што сам тамо видео,
огроман број Срба неће се пописати. Према прошлом попису (2001. године) Срба је
у Хрватској било 4,5 одсто, или 201.000, а сада ће тај број бити максимално три
одсто. Сећамо се да је то био сан Фрање Туђмана и ево сада се његов сан остварује.
Дакле, етничко чишћење Срба проводи се крају, и то пред очима ЕУ, док Србија све
гледа са стране, као да је не интересује – каже Будимир.
Пописна места су, сведочи Будимир, без ознака, а ни они упорнији никога не могу да
нађу „јер су пописивачи на терену“.
– И оно мало Срба који су хтели да се попишу одвраћено је од путовања. Онима
који су то хтели, а нису имали новца, није омогућен превоз, а онда је уследило
застрашивање.
Све је намештено, тако да је и мали број Срба који су се хтели пописати одвраћен од те
намере. У Книну сам покушао да пронађем пописни центар како бих испунио своју
грађанску дужност, иако ми није јасно шта је боравиште, а шта пребивалиште.
Портир ми је рекао да не зна да је пописни центар у општини и упутио ме је на неку
другу локацију. Тако је урадио и са још неким који су, као и ја, стигли из Србије, па смо

отишли на други крај Книна, где су нас дочекали без пописивача у самом центру и без
дежурног. Вратили смо се необављеног посла – сведочи Будимир.
НА КОСОВО СЕ НИКО НЕ ВРАЋА
Курир, Датум : 12.4.2011, Страна : 2
Прошле године у јужну покрајину вратило се свега 393 људи, што је упола мање него
2009. Министар Богдановић: Повратницима је ограничено кретање
БЕОГРАД - Преполовила се шака јада!
Током прошле године на простор јужне покрајине вратило се свега 393 људи! То
је, према подацима Министарства за КиМ, готово упола мање него 2009. године,
кад се вратила 631 особа.
Министар за КиМ Горан Богдановић у изјави за Курир каже да су подаци прилично
поражавајући.
- Отприлике исти број, или можда мало већи, исељава се с Косова. Оно мало њих којисе
врате на Косово суочени су с недостатком безбедности и ограниченом
слободомкретања. Њима су урушена и узурпирана имања, за њих нема посла, а често
ихпровоцирају Албанци - каже Богдановић и наставља:
- С друге стране, људи напуштају огњишта због учесталих напада и притисака,
као и због узурпирања имовине - истиче Богдановић и додаје да је забрињавајућ
податак од прошле године да је само 1.307 људи желело да се врати у покрајину.
Председник СНВ северног Косова Милан Ивановић тврди да број исељених с Косова
из године у годину расте.
- Непријатељско окружење, недостатак инвестиција и мањи буџет, као и узурпација
станова и имања, главни су разлози. О коликој дискриминацији Срба је реч,
довољно говори податак да међународне институције нису решиле ниједан од око
40.000 спорова Срба у вези са узурпацијом станова, кућа и имања - каже наш
саговорник.
Ранђел Нојкић, покрајински функционер СПО, истиче да је упознат с неколико
случајева узурпације имовине.
- На три документа о преносу права власништва, очигледно фалсификата, видео сам
три различита потписа. То је највећи проблем, јер зашто да се људи враћају ако им се
овде не признаје ништа? - пита се Нојкић.
Антрфиле : Вратило се само 12.000 људи!
Према подацима УНХЦР у Приштини, на Косово се у периоду од 2000. до 2009.
вратило свега 12.145 расељених с простора Србије. Главни разлози за овако ниску
стопу повратка су недостатак безбедности, ограничено кретање и приступ јавним
службама и школама за децу, као и недостатак економске перспективе за повратнике и
тешкоће у повраћају сопствене имовине, која се често уништава пре него што се врати
у руке повратника.
Разлози слабог повратка
недостатак безбедности немогућност да обрађују своју земљу (урушена имања)
недостатак посла узурпирана имовина притисак и претње Албанаца учестали напади на
повратнике
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УЖИЦУ, БАЈИНОЈ БАШТИ И ЧАЈЕТИНИ УСКРАЋЕН ОГРОМАН НОВАЦ
Данас, Датум : 12.4.2011, Страна : 15
Тужбе против премијера и бивше министарке финансија
Ужице - Као већина одбора ДСС у Србији, и одбори те странке у Ужицу, Бајиној
Башти и Чајетини, поднели су јуче, тачно у подне, Основном јавном тужиоцу у
Ужицу кривичну пријаву против премијера Србије Мирка Цветковића и бивше
министарке финансија Диане Драгутиновић јер су, како је речено, прекршили
Закон о финансирању локалне самоуправе.
Непоштовањем тог закона, којим је предвиђено да годишњи износ укупног
ненаменског републичког трансфера буде 1,7 одсто домаћег бруто производа за све
локалне самоуправе, они су, како се у пријави наводи за три године (2009. до 2011)
оштетили буџете градова и општина у Србији за око 50 милијарди динара.
- Буџет Ужица је за три године оштећен за више од четири милиона евра. Тим новцем
могле су се финансирати најзначајнији пројекти у граду, попут изградње дечјег вртића
на Пори, спортске хале у Крчагову и базена - рекао је Тихомир Петковић, председник
ГО ДСС, а потом објаснио да „поједини министри долазе у градове и по политичкој
линији за поједине пројекте деле новац, који градове и општине иначе следује“,
подсетивши да је буџет Ужица за ову годину планиран у износу од око 1,8 милијарди
динара.
Милан Стаматовић, председник општине Чајетина и члан Председништва ДСС, навео
је да је та варошица за три године ускраћена за 152 милиона динара.
- Иако су различити проценти износа трансфера који су општинама ускраћени,
Чајетини је ускраћено максималних 60 одсто. Неке локалне самоуправе нису ускраћене
јер им се из републичког буџета, по политичкој линији и на разне начине, додељује
новац. Више пута смо упозоравали Владу Србије да не крши закон и да не наноси
штету локалним самоуправама јер су управо оне поднеле највећи терет економске
кризе - навео је Стаматовић.
- Надам се да ће тужилац реаговати као и када су представници ДС подносили пријаве
против опозиционих општина и да ће покренути истрагу - поручио је Стаматовић,
додавши да је буџет Чајетине за ову годину планиран да буде 720 милиона динара.
Дејан Млађеновић (ДСС), заменик председника општине Бајина Башта, истакао је да је
та погранична општина за три године ускраћена за скоро 1,5 милиона евра, те да је
општински буџет за ову годину пројектован на 680 милиона динара.
- Имамо страховитих инфраструктурних проблема, велики прилив становништва
из РС, велики број избеглица и више од 3.500 незапослених. Није нормално да
терет кризе највише подносе најсиромашније локалне самоуправе. За две седмице,
од када је формирана нова власт (СРС, ДСС и Г17 плус), више од 200 људи дошло је у
моју канцеларију и тражили су само једну ствар, а то је хлеб - казао је Млађеновић
додавши да очекује „поштену истрагу и да се грађанима врати новац који им законом
припада“.
Антрфиле : Тишина
- Исте странке у Ужицу су на власти на републичком нивоу. Није први пут да локална
самоуправа Ужица ћути када грађани добијају мање него што им следује.
Ћутали су и када је ДСС покренула акцију да Ужице остане центар Златиборског
округа и да спречи евентуалну поделу тог округа. И сада ужичка власт ћути, иако су у
питању витални интереси Ужичана - коментарисао је Петковић одсуство реакције
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ужичке власти (ДС, СПС, СПО, Г17 плус и ЛДП) на смањење републичких трансфера
том граду.
ЈОШ САЊА ЂАКОВИЦУ
Вечерње Новости, Датум : 12.4.2011, Страна : 30
ПОТРЕСНА СУДБИНА ХАШКОГ СВЕДОКА И ИЗБЕГЛИЦЕ МУХАРЕМА ИБРАЈА
НИШ - Било је 17 душа у албанској породици Мухарема Ибраја, у селу Осек Хиља,
надомак Ђаковице. Све до 14. јуна 1999. године!
После рата, по доласку међународних снага на Космет, Мухарему је разрушен дом:
најпре су му киднапована три рођена брата, син и два братанца, а онда је
најмилије и сахранио. Све, осим брата Исе, чије је тело још у приштинској
мртвачници. Колико он зна...
Да га снађе оваква несрећа разлог је Мухаремово сведочење у Хагу, где је, како
каже, само био сведок истине. Није хтео заштиту, нити да му замаскирају лице.
Вели, веровао је у братство и јединство, а онда скупо платио то веровање.
Од Србије, земље за коју је радио и служио јој као командир полиције, сада добија тек
скромну помоћ од 8.500 динара.
Преживели потомци су му у расејању, а он - у селу Каменица поред Ниша - нада се
обећању Комесаријата за избаглице, како ће му помоћи да овај трошни дом откупи и,
коначно, нађе свој мир.
- Четворо деце, колико ми је живо, после избеглиштва, уточиште је пронашло у
избегличком кампу УНХЦР у Тирани - каже Мухарем. - Овде нисам могао да их
издржавам. Чим се скућим, надам се да ће доћи... Иначе, до јануара сам живео у Хуму,
а онда је газда продао кућу, па сам морао да се селим у Каменицу, где ми је власник дао
кућу на чување. Уз помоћ пријатеља, успео сам да је поправим, тек толико да не спавам
у колима, јер сам на седишту аута ноћивао читава два месеца.
Оца Мусу, преминулог пре две године, сахранио је овде, на муслиманском гробљу, али
за споменик није имао. Мајка се, у невољи, вратила код рођака на Космет. А он, кад му
сан дође на очи - сања родну груду и своју Ђаковицу. На јави, живот је удесио да му
један од највећих ослонаца у животу буде Србин, Љуба Столић, избегао из Косова
Поља...
- Мештани су нам дали парче баште и запустели воћњак, па смо, чим је снег окопнио,
почели да их обрађујемо - каже Љуба Столић, који живи од пензије од око 11.000
динара. - Имамо по лопату и грабуљу, али недостаје нам нека фреза да би ишло брже.
Риљамо, прекопавамо... Посејаћемо кукуруз и пасуљ, да имамо за основно.
Антрфиле : ОБЕЋАЊЕ
ПОСТОЈИ чврсто обећање из Комесаријата за избгелице да ће, у најскорије време,
пронаћи средства за куповину сеоског домаћинства за Мухарема Ибраја, који не
жели да живи од социјалне помоћи, већ од свог рада - каже повереник Јован
Стојковић, уз напомену да су за судбину овог човека сазнали тек прошле године.
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НОВА РАДНА МЕСТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 13.4.2011, Страна : 12
УСКОРО ПОЧИЊЕ ДА РАДИ ЕКО-ЗАДРУГА „ЗРЕЊАНИНКА”
ЗРЕЊАНИН: Еко-задруга „Зрењанинка”, која ће се бавити сакупљањем, обрадом и
продајом ПЕТ амбалаже и запошљавати искључиво избегла и расељена лица,
ускоро ће почети да ради, потврдио је јуче за „Дневник” члан Градског већа
задужен за реализацију овог пројекта и будући члан Управног одбора Славко
Родић. Он је казао да је прошле недеље одржан састанак ком су присуствовали
представници УНХЦР-а и покрајинског Фонда за избегла и расељена лица и да је,
након што је локална самоуправа предочила да је урадила све оно што се од ње
очекивало да би задруга заживела, дефинитивно одлучено да она буде смештена у
Зрењанину.
- Наредних дана биће потписан меморандум о разумевању између УНХЦР-а,
покрајинског Фонда и града Зрењанина, после чега ће уследити оснивачка Скупштина
еко задруге на којој ће бити формирани органи управљања. Седиште задруге биће у
просторијама Пословног инкубатора, у згради водоторња, и за почетак ће запошљавати
11 радника. Њихова предселекција биће обављена већ 14. априла, на Сајму
запошљавања – појаснио је Родић и прецизирао да ће радни простор, у ком ће
запослени обрађивати ПЕТ амбалажу, бити у оквиру будућег еколошког дворишта, на
простору Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило”.
По речима саговорника „Дневника”, два су основна циља Еко задруге
„Зрењанинка”. Први је ресоцијализација избеглих и расељених лица и њихово
активније укључивање у овдашњу друштвену заједницу, а други подизање
еколошке свести код грађана. Дугорочни план је да након годину дана, колико ће овај
пројекат финансирати УНХЦР, задруга настави да послује и постане самоодржива, али
и да упосли више радника. УНХЦР ће, иначе, донирати опрему, пресе, возила, одећу,
рекламни материјал и друго што је потребно за рад. Како је раније саопштено, овај
пројекат је вредан близу 80.000 евра.
Антрфиле : Месечно 150 тона пластике
По проценама Техничког факултета из Новог Сада, у Зрењанину се годишње произведа
54.637 тона комуналног отпада, од чега се 3,73 одсто односи на пластичну амбалажу.
Дакле, у граду на Бегеју за годину дана на сметлишту заврши 1.864 тоне ПЕТ
амбалаже, односно око 150 тона месечно.

ОДОБРЕНО 18 ПРОЈЕКАТА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Данас, Датум : 13.4.2011, Страна : 16
Јавни радови у Нишу и шест општина у околини почињу највероватније следећег
месеца
Ниш - Управни одбор Националне службе за запошљавање одобрио је нишкој
филијали 18 пројеката везаних за јавне радове, у укупној вредности од 39 милиона
динара, на којима ће бити упослена 241 особа са њене евиденције. На јавни позив
Министарства економије и регионалног развоја за учешће у јавним радовима у овој
години из Ниша је био пријављен 71 пројекат, који су кандидовала јавна предузећа и
установе у области комуналне, социјалне, културне и хуманитарне далатности, као и
удружења грађана, саопштено је у тој филијали.
Према њиховим речима, јавни радови у Нишу почеће највероватније у мају, а сви
заинтересовани би што пре требало да се јаве свом саветнику у НСЗ и саопште да
желе да учествују у оваквим радовима. Нишка НСЗ извршиће селекцију међу
заинтересованима, а предност при упошљавању имаће корисници новчане
надокнаде, неквалификовани радници, особе старије од 45 година, дугорочно
незапослене особе, припадници ромске националности, као и избегла и расељена
лица. Ангажоване особе моћи ће да раде најдуже шест месеци у континуитету.
Месечна надокнада зависиће од степена стручне спреме, тако да ће незапослени са
првим и другим степеном стручне спреме месечно примати 17.600, са трећим и
четвртим - 18.000, са петим и шестим - 20.000, а са седмим степном 22.000 динара.
Од 18 одобрених пројеката, осам је са подручја Ниша, а десет на територији општина
Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Ражањ, Дољевац и Мерошина. У Нишу су одобрени
пројекти градске општине Нишка Бања „Дечији осмех“, градске општине Медијана рашчишћавање бујичних потока, Центра за социјални рад - подршка деци са посебним
потребама. Кроз јавне радове биће уређено земљиште на нишком аеродрому Цар
Константин Велики, меморијални паркови у граду за које је надлежно јавно предузеће
„Горица“, а Обједињена наплата
спровешће анкете о квалитету услуга међу
корисницима. Удружење самохраних мајки наставиће прошлогодишњи пројекат
помоћи у кући старијим особама и особама са инвалидитетом.
У Алексинцу су одобрени пројекти Јавног предузећа за путеве и стамбено-комуналну
делатност и јавног предузећа Водовод и канализација. У Мерошини ће средства за
јавне радове добити Дирекција за изградњу општине, а у Сврљигу Дом здравља и
Културни центар. Општине Ражањ, Дољевац и Гаџин Хан моћи ће да кроз одобрене
пројекте уреде дивље депоније на својој територији.
Антрфиле : Највише неразвијеним општинама
Министарство економије и регионалног развоја за пројекте јавних радова у 2011.
години издвојило је око 700 милиона динара. Укупно су одобрена 434 пројекта која би
требало да упосле 5.211 грађана. Највећи број пројеката из области јавних радова, чак
57 одсто, одобрен је најнеразвијенијим општинама, међу којима су Житорађа,
Трговиште, Блаце и Бујановац.
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ПОМОЋ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
Преглед, Датум : 13.4.2011, Страна : 4
Јуче на седници усвојена измењена и допуњена одлука о правима у социјалној заштити
Све жене које су у Сигурној кући у Београду, а пријављене су на адресу у
Београду, у наредних 12 месеци добијаће месечну помоћ од 11.000 динара
Градски одборници усвојили су на јучерашњој седници измењену и допуњену одлуку о
правима у социјалној заштити Београда.
– Ради се о проширеним правима у социјалној сфери. Све жене које су у Сигурној кући
у Београду, а пријављене су на адресу у Београду, у наредних 12 месеци добијаће
месечну помоћ од 11.000 динара. Ова помоћ ће обухватити и децу – жене с једним
дететом добијаће 16.000, жене са двоје деце 21.000, а жене са троје и више деце 26.000
динара. Ово је битно побољшање положаја жена које су изложене насиљу у породици –
изјавио је Милан Кркобабић, заменик градоначелника Београда.
Градски секретар за социјалну заштиту Владан Ђукић рекао је да је та одлука
предложена ради превазилажења последица породичног насиља и нормализације
живота, то јест обезбеђивања егзистенцијалне сигурности у процесу осамостаљивања
жртве породичног насиља након изласка из Сигурне куће.
– Процењује се да ће се дванаесточасовним радним временом Центра за дневни
боравак постићи оптимална заштита корисника услуга. У Центру за дневни
боравак би се обезбеђивале услуге дневног боравка, исхране, здравствене неге,
радне терапије и социјалне заштите старих и одраслих лица. Овим је предвиђено и
решавање питања избеглица и интерно расељених лица, као и затварање
колективних центара и унапређивање животних услова тих људи у Београду –
истакао је Ђукић.
Град Београд предузима мере за обезбеђивање адекватног смештаја за социјално
угрожене породице тих категорија, као и социјално угрожене породице из локалне
заједнице. Социјално становање у заштићеним условима је вид отвореног облика
социјалне заштите који се реализује у стамбеним објектима предвиђеним за ову
намену. То право реализује се и успешно функционише у 42 општине у Србији и њиме
је обухваћено више од 1.800 лица у 657 стамбених јединица.
ДРЖАВА ОБЕЋАЛА ПОМОЋ ГЛАДНИМА
Правда, Датум : 13.4.2011, Страна : 9
ПОМОЗИМО СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА НА КИМ ДА ЖИВЕ КАО ЉУДИ
Министарство за КиМ саградиће кућу Марковићима, а општина Грачаница доделиће
стан пару Бекић и Миловановић
ПРИШТИНА – После писања „Правде“ о одлуци повратника Ивице Марковић из
Црквених Водица код Обилића да продајом бубрега обезбеди новац за издржавање
породице, у помоћ је притекло Министарство за Косово и Метохију.Државни секретар
Оливер Ивановић је обилазећи Марковиће рекао да ће то министарство изградити им
кућу од 48 квадрата и да ће наћи начин да се једно од двоје Марковића, Ивица,
машински техничар, или његова супруга Бојана, медицинска сестра, запосли.
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– Председник општине Обилић Горан Данчетовић обавестио ме је да ће градња почети
за дан или два, јер је у току тендер за избор извођача радова – каже Ивица,
изражавајући велику захвалност.
Породици Станишковић из Граца код Вучитрна помоћник министра за Косово и
Метохију Драган Петковић обезбедио је мотокултиватор, који ће, како је најавио, стићи
у двориште Станишковића за неколико дана. Живићи из Горње Гуштерице код
Липљана, изузев мањих уплата на рачун, нису добили ни позив из општинских власти,
нити је било ко од званичника, било српских, било косовских, обишао њихово троје
гладне деце.
Председник новоформиране општине Грачаница Бојан Стојановић после читања приче
о брачном пару Бекић и Миловановић и њиховој деци одлучио је да им на коришћење
додели стан у згради за социјалне случајеве у насељу Падалиште у Грачаници.
– Ми због њих постојимо. Одлучили смо да им доделимо стан и бар донекле олакшамо
њихов тежак живот – каже Стојановић, најављујући да ће општинска комисија убрзо
привести крају снимање социјалног положаја свих грађана настањених на подручју ове
општине.
Антрфиле : Рачуни за помоћ
Новчану помоћ породици Марковић из Црквених Водица можете уплатити на рачун
Ивице Марковића: „Дунав осигурање“ АД, Банка Звечан, број рачуна 360–
0078581701007–18, број картице 1885 – Ивица Марковић.
Помоћ Станишковићима из Граца могуће је упутити на рачун Слађане Станишковић у
„Косовскометохијској банци“, Звечан, жирорачун банке је 908–0000000036001–33, а
број рачуна је 360–002536170100–7–61.
Породица Владице Живића из Горње Гуштерице исцрпљена је од немаштине, живе
гладни и жедни, а сви надлежни су на њих заборавили. Помоћ им је могуће уплатити на
рачун Владице Живића у „Комерцијалној банци“, жиро-рачун банке је 908–20501–70, а
број рачуна је 205–1001528796895–16.
Помоћ породици Снежане Миловановић и Ненада Бекића из Грачанице можете
уплатити на рачун код „Комерцијалне банке“ АД Београд, жиро рачун банке 908–
20501–70, број текућег рачуна на име Ненад Бекић 205–9011004210519–18.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ЂОРЂЕВИЋЕ
Данас – Браничево, Датум : 15.4.2011, Страна : 2
Нови објекат у насељу за избегла лица
Пожаревац - На сам Дан Рома, једна фамилија осетила је незамисливу срећу осмочлана породица Александра Ђорђевића добила је кров над главом званично
се уселивши у своју нову кућу у Узун-Мирковој улици. Они су раније живели у
нехигијенском насељу а изградња њихове нове куће обезбеђена је уз залагање локалне
самоуправе. Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић уручио је кључеве
куће Александру Ђорђевићу и пожелео им да у будућности живот његове породице
буде много срећнији и спокојнији:
- 8. април је Светски дан Рома и мени је драго што управо на данашњи дан отварамо 21.
кућу намењену ромском становништву. Данас се овде усељава домицилна породица и
на тај начин ми негујемо тековине које су усвојене 1971. године на конгресу Рома у
Лондону. Тада је и званично одређена званична химна, застава и језик овог народа. Од
тог дана па до данас, чине се напори да ромско становништво, које има око 12 милиона
припадника у Европи, буде интегрисано у друштво.
Интеграција је најбитнија за побољшање положаја ромске популације, истакао је
градоначелник:
-Интеграција подразумева становање и школовање, то су основни услови која треба да
се испуне, како би ромско становништво у потпуности било изједначено са
становништвом државе у којој живи. То је наш задатак и мислим да ћемо у томе успети.
Локална заједница показала је изградњом овог насеља, заједно са Комесријатом за
избеглице, да се ствари могу мењати на боље. Интерно расељене породице са
Косова, укупно њих 19, добило је своје нове домове у нашем граду, као и једна
домицилна породица. Данас је свој кров над главом добила 21. породица и ми
ћемо и даље помогати ромском становништву.
Вредност овог монтажног објекта је око 1,5 милиона динара, а по речима
градоначелника, значајну помоћ у изградњи ове куће пружили су Водовод и
канализација, Електроморава, Дирекција за изградњу града Пожаревца и друге
установе. У наредном периоду је планирана изградња још монтажних кућа, а најваљено
је и отварање четири нове куће у насељу Забела за социјално угрожене породице.
Заменица градоначелника Вукица Васић изразила је задовољство поводом стамбеног
збрињавања ове ромске породице, али је истакла да се на овом пољу мора још пуно
учинити да би се дошло до жељеног циља:
- Надам се да ће њихов живот данас добити на квалитету усељавањем у ову кућу и да ће
се укључити у систем запошљавања и образовања. Наравно, као локална заједница,
потрудићемо се да разбијемо предрасуде који постоје о Ромима и омогућити им лакши
живот у овом крају. Желимо да им помогнемо, да им омогућимо подједнаке шансе у
образовању и животу. Економска криза још додатно отежава њихов положај, степен

сиромаштва је тако постао још израженији и на нама је да им помогнемо колико год
можемо.
Руководство града Пожаревца је затим обишло простор некадашњег „картон насеља“,
које сада не представља више запуштен и нехигијенски простор, пошто је уклоњен сав
отпад.
Председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић најавио је да ће се на овом
простору у будућности налазити савремено насеље, уређено по свом урбанистичким
прописима:
- На овом простору је грађевинским планом предвиђен објекат за колективно
становање, за вишеспратнице и индивидуалне породичне куће. Када простор буде у
потпуности очишћен, град Пожаревац моћи ће, путем планских докумената да направи
један позив за сва заинтересована лица, како за вишеспратнице, тако и индивидуалне
стамбене објекте, тако да би заједничком снагама створили услове за решавање
стамбеног питања за све оне људе који још увек немају свој дом. Комплетна локација је
опремљена у потпуности, овуда пролази сва неопходна инфраструктура и надам се да
ћемо веома брзо да активирамо ову локацију.
ТРАЖЕ РАДНИКЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.4.2011, Страна : 24
У ЗРЕЊАНИНУ ОДРЖАН 12. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗРЕЊАНИН - У хали спортова у Зрењанину јуче је Национална служба
запошљавања - Филијала Зрењанин - организовала 12. Сајам запошљавања.
Послодавци су исказали потребу за ангажовањем трговаца, месара, млекара, радника у
производњи, шивача, возача, аутомеханичара, лимара, комерцијалиста, агената продаје,
али и конобара, кувара, машинских инжењера, економиста, информатичара, лекара,
фармацеута, социјалних радника и неговатељица.
За ангажовање на јавним радовима, тражени су НК, и радници 4. и 7. степена
стручне спреме информатичке струке. Незапослени избегли и расељени могли су
да се пријаве за ангажман у оквиру пројекта "еко - задруге", који ће бити
реализован у Зрењанину.
ПОТРЕБНО ВИШЕ СОЛИДАРНОСТИ
Преглед, Датум : 15.4.2011, Страна : 7
Парламентарна скупштина Савета Европе разматрала проблем прилива емиграната
Решења могу да коштају, али су суштинска уколико Европа жели да избегне ризик
стварања нестабилних земаља на својим јужним поморским границама, са великим
бројем незапослених, са слабом економском перспективом
Стазбур
Европа мора да покаже више солидарности према масовном приливу миграната,
избеглица и азиланата из Северне Африке на њене јужне границе, мора се хитно
позабавити хуманитарним питањима и наћи дугорочна решења за те проблеме, сматра
Парламентарна скупштина Савета Европе (ПССЕ).
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Посланици су јуче у Стразбуру огромном већином прихватили предлог резолуције
и препоруке Комитета Савета Европе за миграцију, избеглице и становништво о
масовном приливу миграната из Северне Африке у којима се наглашава да „све
европске земље имају одговорност“ за решење тог питања.
„Та решења могу да коштају, али она су суштинска уколико Европа жели да избегне
ризик стварања нестабилних земаља на својим јужним поморским границама, са
великим бројем незапослених, нарочито младих, са слабом економском перспективом и
огромним бројем људи који беже из конфликтних подручја и траже међународну
заштиту“, јуче је навео комитет у извештају.
Известилац комитета Тинеке Стрик из Холандије у нацрту резолуције који је
представила ПССЕ навела је да је до сада више од 23.000 људи бродовима, претежно из
Туниса, стигло на италијанско острво Лампедуза, а почели су да на Малту и у Италију
пристижу и први бродови из Либије. Стотине миграната на том путу изгубило је живот,
што је неприхватљиво, нагласила је. „Те цифре су, међутим, безначајне у поређењу са
460.000 људи који су из Либије побегли у суседне земље, а хиљаде ту земљу настављају
да напуштају свакодневно.
Европа мора да се позабави хуманитарним питањима проистеклим из прилива
миграната и да пружи међународну помоћ онима којима је потребна“, указано је у
извештају. Европа, такође, мора да покаже више солидарности са земљама Северне
Африке, као и са својим граничним чланицама које су прве на удару миграната, попут
Малте и Италије, навела је Стрик.
Комитет за миграцију, избеглице и становништво позвао је СЕ да преузме већу
улогу, како краткорочно, тако и дугорочно, као и Комитет министара да
преиспита са Саветом Европске развојне банке у којој мери може да помогне
чланицама које су највише на удару илегалних миграната, избеглица и азиланата,
као и у интеграцији оних који добију међународну заштиту.
Тај комитет је, такође, тражио да се обезбеди смештај и обезбеди здравствена заштита
са све оне који стижу на јужне европске границе, да се омогући фер и ефикасна
процедура за оне који подносе захтеве за азил, као и да се власти европских земаља
уздрже од аутоматског притварања илегалних миграната и азиланата. „Морамо да
будемо реални и у решењима, морамо да избалансирамо потребе земаља из којих
долазе мигранти са интересима наших земаља чланица. Европа треба да понуди
економску, социјалну и правну подршку демократским реформама (у земљама Северне
Африке), као и да обрати пажњу на легалне канале за мигранте из тих земаља. Те
земље, пак, треба да се боре против илегалне миграције на домаћем терену“, навео је
комитет. Посланици су указали да Европа мора да заштити мигранте и спречи да они
губе живот у покушају да се домогну Европе, али да истовремено „не треба да прима
више миграната од оног броја који може да апсорбује“.
„Отварање наших граница не би било добро за мигранте, јер не можемо да им
понудимо економску и социјалну сигурност, већ само утопију, што не би било решење
њихових проблема“, казао је један посланик.
ТРКЕ ЗА ЈАПАН
Вечерње Новости, Датум : 15.4.2011, Страна : 38
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН
НИЗ хуманитарних програма дуж трасе 24. Београдског маратона, који је на
програму у недељу, 17. априла. Многе институције, компаније и грађани биће у
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прилици да помогну кроз учешће, пре свега у Трци задовољства на пет
километара, чији слоган ове године гласи „Данас трчимо. Можеш и ти“, у
организацији фонда „Ана и Владе Дивац“.
Минимална донација је 5.000 динара, а прикупљени новац отићи ће избеглим и
расељеним лицима.
Магазин „ЦорД“ осмислио је „ЦорД Четири Мастер трку“, у којој ће се представници
страних амбасада и компанија надметати за помоћ Јапану, тако што ће уплатити по 500
динара за сваки пређени километар. Црвени крст Србије и Београдски маратон, такође,
организују акцију под називом „Уз Јапан солидарно“.
На иницијативу Националног удружења родитеља деце оболеле од рака, хумани
маратонци и социјално одговорне компаније могу да се укључе у акцију опремања
Института за онкологију и радиологију клинике у Тиршовој.
ПОСЕТИЛИ РОДНИ КРАЈ
Правда, Датум : 15.4.2011, Страна : 4
ПРИЗРЕН – Око 20 Срба посетило је Призрен, у оквиру „Иди-види“ посете у
организацији призренског удружења „Свети спас“ из Београда и Данског савета за
избеглице. Срби, који су изразили жељу да се врате, обишли су своје куће у ужем
историјском језгру града у насељу Поткаљаја, заједно са представницима ДРЦ-а,
косовским министром за заједнице и повратак Радојицом Томићем и
потпредседником општине Призрен Орханом Ломпаром.
У насељу Поткаљаја било је око 100 српских кућа и све су опљачкане и уништене од
1999. до 17. марта 2004.
Ово насеље у ужем историјском делу Призрена налази се под заштитом УНЕСКОа и
Завода за заштиту споменика Републике Србије.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ОД ПРЕМИЈЕРА ТРАЖЕ ПОМОЋ ЗА ЦЕНТАР ЗА АЗИЛАНТЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
БАЊА КОВИЉАЧА - После иницијативе Скупштине града, на којој су изнете
жалбе и захтеви грађана Бање Ковиљаче у вези с Центром за азиланте у том
туристичком месту, градоначелник Лознице Видоје Петровић упознао је
председника Владе Србије Мирка Цветковића са проблемима рада Центра и у
циљу доприноса развоју туризма предложио промену намене овог објекта.
У писму председнику Републичке владе, Петровић је, осим забринутости због
кретања и присуства азиланата на јавним местима, указано и на чињеницу да је
реч о јединственом примеру постојања такве институције у једном угледном
туристичком центру Србије. Петровић је навео и неке безбедносне аспекте с обзиром
на непосредну близину државне границе, на реци Дрини, код Бање Ковиљаче и указује
на могућности да се Центар за азиланте смести на другу локацију у Србији.
Центар за азиланте у Бањи Ковиљачи једини је такве врсте у Србији и од 2008.
године од УН, које су га и саградиле, предат је на управљање Комесаријату за
избеглице. Највише азиланата долази из Авганистана, више од половине, мада их има
и из Ирака, Ирана, Сомалије, Пакистана, Палестине, Конга, Јемена, Алжира.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И СИРОМАШНЕ ШАПЧАНЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
Граде објекте за социјално становање у Шабцу
Зграде ће бити изграђене у близини Улице Зеке Буљубаше, а рок за изградњу је 70 дана
У Шапцу је јуче почела градња објекта за социјално становање у заштићеним
условима који је намењен породицама из популације избеглица, расељених лица и
локалног становништва које су у стању изразите социјалне угрожености. Овај
пројекат реализовала је Међународна организација за миграције (МОМ) у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и градом Шапцом. Предвиђена
инвестициона вредност објекта је око 200.000 евра. Према подацима из јануара ове
године, у Колективном центру у Варни смештено је 80 избеглих и 13 интерно
расељених лица, а на територији града Шапца има око 1.700 избеглица и 376
интерно расељених.
Гради се 12 станова, с тим што ће за потребе избеглица бити опредељено 10, а два за
потребе социјално угрожених становника нашег града корисника Центра за социјални
рад. Неће све избеглице из Колективног центра у Варни овде пронаћи смештај. План
Комесаријата за избеглице је да се центар у Варни затвори током следеће године, а
дотле ће бити сви њихови проблеми решени, некима у новом објекту, некима кроз

давање грађевинског материјала или донација за куповину објеката на сеоском
подручју - објашњава Милош Милошевић, градоначелник Шапца.
Овај пројекат финансира Европска унија преко делегације Европске уније у Републици
Србији, а циљ му је да, у складу са националном стратегијом за решавање питања
избеглица и интерно расељених лица, допринесе да се затворе колективни центри,
унапреде животни услови и реши стамбено питање ових категорија становништва. У
Међународној организацији за миграције сматрају да ће корисници новог објекта имати
адекватне услове за живот у новим и функционалним стамбеним јединицама
опремљеним основном опремом (бојлер, шпорет, фрижидер) и основним намештајем.
Објекат ће бити приземан и имаће 12 стамбених јединица просечне величине од око 38
квадратних метара, а укупна корисна површина ће бити 472 квадратна метра и 93
квадратна метра отворених и помоћних простора. Станови ће бити урађени од чврстих
и трајних материјала, опремљени инсталацијама и стандардном уграђеном опремом.
Нове зграде гради грађевинско предузеће ПД „Думача“ из Шапца, у близини Улице
Зеке Буљубаше, а рок изградње је 70 дана. Власник објекта ће бити град Шабац, а
објектом ће управљати Центар за социјални рад. Шабац је дао локацију за изградњу,
ЕУ је обезбедила 180.000 евра, а Република Словенија око 20.000 евра.
Антрфиле : Избор корисника
Избор будућих станара, корисника социјалних станова, према усвојеним
критеријумима, бира комисија састављена од представника града, Центра за социјални
рад, Комесаријата за избеглице, МОМ-е и УНХЦР-а. Станари стамбених јединица ће
моћи да их користе све док се налазе у статусу по коме су стекли право коришћења, али
никада не могу да га трансформишу у личну својину.
КУЋЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
Вечерње Новости, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
КРАГУЈЕВАЦ - На Метином брду отпочела је изградња четири монтажне куће, од
којих су три намењене породицама избеглих и интерно расељених, који живе у
овдашњим колективним центрима, док ће једна бити намењена деци без
родитељског старања. Из одговарајућих фондова Европске уније је, за изградњу
ових кућа, издвојено 74.000 евра, град је помогао са 50.800, а Министарство рада са
20.000.
ПРОТЕРАНО 250.000 СРБА
Блиц, Датум : 16.4.2011, Страна : 5
Операција “Олуја” је војна акција којом су почетком августа 1995. хрватска војска и
полиција, потпомогнути и Петим корпусом Армије БиХ, успоставиле контролу над
западним делом тадашње Републике Српске Крајине чиме је почео и највећи егзодус
Срба јер је 250.000 српских цивила протерано из Хрватске.“Олуја” је почела у зору 4.
августа снажном топовском и ракетном паљбом по српским положајима и била је
кључна акција која је довела до окончања ратних дејстава на територији Хрватске.
Овом операцијом хрватске снаге су освојиле 10.400 квадратних километара територије.
Током четири дана “Олује” погинуло је око 500 војника Републике Српске Крајине и,
према незваничним подацима, око 700 цивила, док је око 1.800 нестало.Губици
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хрватске војске бројали су 174 страдалих и око 1.100 рањених. Према хрватским
подацима, заплењена је већа количина наоружања, међу којима и шест вишецевних
лансера ракета, 54 оклопна возила и шест авиона. Иако је било релативно мало
разарања и губитака на обе стране, највеће последице уследиле су након ове операције.
Протерани су Срби, спаљено је око 15.000 кућа, а све је то праћено бројним злочинима.
Убрзо након окончања “Олује”, хрватске власти су затвориле подручје некадашње
Крајине и улаз дозвољавале само војсци и хрватским избеглицама из тог подручја.
КРАВЕ "ЗАПАЛИЛЕ" СЕЛО
Вечерње Новости, Датум : 16.4.2011, Страна : 17
ЗБОГ ТЕРАЊА ГОВЕДА НА ИСПАШУ КРОЗ ЕЛЕМИР ПОМИЊЕ СЕ ЧАК И ОРУЖЈЕ
Због стоке захладнели комшијски односи, кваре се пријатељства, стижу и претње
ЗРЕЊАНИН - Краве не само да су жестоко посвађале житеље Елемира, мирног
банатског села уз обалу Тисе, недалеко од Зрењанина, него прети опасност да се сукоб
око тога како ће и којим улицама краве да се терају на испашу, прошири и поприми
нежељене последице.
Тињање вишегодишњег неспоразума око проласка крава "запалило" је Елемир
почетком априла, када је по традицији почела пролећна испаша. Краве се сваког јутра
терају кроз село и то дужим, најпрометнијим улицама, што је разлог за незадовољство
мештана. Нарочито из јужног дела, где стада пролазе кроз три улице, а у овом делу
практично нико не држи говеда. Становници улице Иве Лоле Рибара, који су највише
на удару, већ годинама од руководства МЗ траже да се проблем реши.
Како ништа није учињено ни овог пролећа, после упозорења да неће дозволити ново
малтретирање до јесени, житељи јужног дела села од 4. априла организују уличне
блокаде! Спречавају чобане да протерају краве овим делом насеља.
Повицима и махањем штапова успели су у више наврата да краве усмере ка главној
улици. Станари из Улице Иве Лоле Рибара непрекидно су у заседи, поручујући да се
неће удаљити и да краве више неће овуда тутњати, балегати по тротоару и травњацима,
наносити штету домаћинствима и аутомобилима...
Поприлично узаврела атмосфера била је на прексиноћном скупу у згради МЗ Елемир,
ком су присуствовали мештани, представници пашњачког одбора и градске управе у
Зрењанину. Истакнуто је да је село подељено. Кваре се стара пријатељства, захлађују
односи међу комшијама. Потеже се подела на "лале", који су велика већина међу
власницима крава, и "дођоше-Босанце", који немају краве... Има и случајева да
становницима јужног дела села, где углавном живе колонисти после Другог
светског рата и избеглице, власници крава више не продају млеко! Падају претње,
спомиње се и оружје, подсећа се ко је када дошао у Елемир, чак и на Немце који су
овде живели до 1945...
Референти за пољопривреду у Градској управи Зрењанина Стојан Краљ и Војислав
Субин власницима крава објаснили су да постоји пропис, по коме стока може да се
одређеним улицама тера на испашу. Прецизирали су да је проблем што краве тера
недовољан број чувара, немају контролу над њима, па се оне крећу травњаком и долази
до оштећења возила.
- Градском одлуком одређено је да домаће животиње, при кретању кроз насеље, не
смеју да загађују околину, оштећују зелене површине и узнемиравају грађане -
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нагласио је Краљ, што је изазвало бурне реакције власника говеда. Једно од питања
било је саркастично - да ли кравама треба ставити пелене да не балегају по улици? Али,
изнето је и упозорење да је недопустиво да се спречава изгон говеда на испашу.
Антрфиле : ЗА ВИКЕНД ТОТАЛНА БЛОКАДА
ПОКУШАЈИ стручњака из Градске управе да постигну компромис нису успели.
Секретар Пашњачког одбора Витомир Еремић закључио је да се власници придржавају
правилника о терању стоке на испашу и да све остаје како је досад било! Учесници
блокаде такође кажу - не повлаче се све док МЗ не реши проблем, а за викенд најављују
тоталну блокаду целог јужног Елемира!
СТРУЈА
ИЗНЕТЕ су и оптужбе да учесници блокаде ударају краве, па чак и да пуштају струју у
ограде испред кућа, док говеда пролазе!?
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PRESS CLIPPING
Петак 18.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ И ИЗБЕГЛЕ
Блиц, Датум : 17.4.2011, Страна : 26
КРАГУЈЕВАЦ - Изградња четири монтажне куће од којих су три намењене
породицама избеглих и интерно расељених лица које живе у колективним
центрима, док је једна намењена деци без родитељског старања и младима који
излазе из система социјалне заштите, почела је на Метином брду у Крагујевцу, а
вредност им је 74.000 евра.
Реч је о пројекту „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“
који је са милион евра подржала ЕУ. У конкретном пројекту град Крагујевац
учествује са 50.800, а Министарство рада и социјалне политике са 20.000 евра.
АМОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 18.4.2011, Страна : 21
Крагујевац - На Метином брду у Крагујевцу почела је изградња четири монтажне куће
за избегле и расељене породице из колективних центара у Трмбасу и објекту ПКБ у
насељу Бресница, док ће једна кућа на истој локацији бити намењена младима без
родитељског старања који излазе из система социјалне заштите.
Пројекат вредан милион евра реализује немачка невладина организација Хелп
посредством Комесаријата за избеглице, а средства су обезбедили надлежни фонд
Европске уније, Министарство рада и социјалне политике и град Крагујевац. НВО
Хелп ће током ове године поред стамбеног збрињавања избеглих и расељених
лица, грантовима вредним 1.500 евра помагати економско оснаживање социјално
угрожених породица.
ШТА ЋЕ ТИ ПРАВДА КАД НЕМАШ ДОМ?
Пресс, Датум : 18.4.2011, Страна : 4
Реакције на пресуду готовини
Нема еуфорије у избегличком кампу у Крњачи, у којем живе крајишници
За жалбу спремни Хрватски политичари, правници и „бранитељи“ спремају приговоре
на одлуку Трибунала и сматрају да је ово „компензација за Косово“
Радован Ж. Марковић
У избегличком кампу у Крњачи јуче је било суморно и тихо. Тек неколико
избеглица седи испред радничких барака. Нико због пресуде хрватским

генералима, који су их и протерали из Крајине, овде није наздравио, нити се
осетио боље.
Ма, каква је то правда, када немаш свој дом, већ само - своју муку?
- Неће после пресуде бити могућ заједнички живот Хрвата и Срба, таман као ни пре ње
- говори Вукашин Анђушић. Из Сиска је избегао 1995. Прво на Косово, а онда се
скрасио овде.
- Немам ни жељу да се вратим, после толико година. Хрвати сада покушавају да
одбране себе и све што су направили Србима.
Анђушић са супругом и сином живи у две собице. У бараци деле заједничко купатило
са још неколико избегличких породица.
Предвидљиви протести
У собицама једва има места за орман, кревет и мали сто. А ту су избеглице из свих
крајева бивше Југославије. Једна од њих живела је у околини Книна, и побегла од
„Олује“.
- Гледам их сада како протестују због ове пресуде. Па, ко је крив што смо ми морали
да се иселимо? Ко је командовао, ако не они? Тамо нема више заједничког живота.
Враћају се само старци. Нема правде, када немам ништа своје - каже, и крије се од
фотоапарата. Страх ју је.
Читала је о протестима у Загребу и Сплиту и Марица Фолић, још једна избеглица из
Крајине.
- Свако има право да се буни за свој народ, али знам да се тамо не бих осећала сигурно.
И Саво Штрбац из „Веритаса“ каже да су се протести у Хрватској могли очекивати.
- Да је била ослобађајућа пресуда, славље не би трајало дуго, али ово сада може
потрајати. Зато сам и говорио да пресуда ревидира новију хрватску историју и да је она
почетак суочавања са прошлошћу - оцењује Штрбац.
Председник Српске народне странке у Хрватској Милан Родић каже за Пресс да су за
реакције Хрвата највише криви медији.
- Они су крили да је у рату било и злочина, да је било пљачке Срба и да је српски народ
масовно отишао пред погромом. То је нешто што су сви видели, али нико није
помињао. Није се знала потпуна истина о страдању Срба - објашњава Родић и додаје:
- Негодовање Хрвата и окупљање на трговима представља и лошу поруку Србима.
Хрвати уједињени
У Загребу и осталим градовима јуче није било „просвједа“. Али, то не значи да их неће
бити. У дану када је ослобођеном генералу Ивану Чермаку позлило, због чега је
примљен у болницу, објављено је и истраживање по којем је у Хрватској постигнут
потпуни консензус - више од 88 одсто испитаника сматра да је пресуда неправедна, а
свега једна четвртина и даље подржава приступање Европској унији!
Потпредседник Сабора Владимир Шекс јуче је поновио да је за Хрватску потпуно
правно неприхватљива теза о кривичној одговорности државе. А Бранко Борковић,
заповедник током битке за Вуковар, оценио је да је пресуда - компензација Србији за
губитак Косова.
Антрфиле : Карла дел Понте задовољна пресудом
Бивша главна тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте изјавила је да пресуда
хрватским генералима Анти Готовини и Младену Маркачу одговара „стравичним
злочинима који су почињени“ и изразила наду да ће пресуда о жалбеном року бити
потврђена.
- Задовољна сам, то је правда за жртве - рекла је Дел Понте коментаришући пресуду.
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Она је оценила да је казна од 24 године за Готовину и 18 година за Маркача
одговарајућа.
- То је права казна за стравичне злочине који су почињени - изјавила је она за
загребачки „Вечерњи лист“.
О ТРГОВИНИ ЉУДИМА НА ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ
Политика, Датум : 18.4.2011, Страна : А16
На Правном факултету Универзитета у Нишу почела је реализација пројекта помоћи
особама које завршавају као бело робље
Ниш – Трговина људима, која последњих година поприма забрињавајуће размере
будући да је Србија велика раскрсница путних праваца, убудуће ће у нашој земљи
бити третирана кроз научни рад и посебне пројекте. Конкретно, на Правном
факултету Нишког универзитета почела је да ради Правна клиника за борбу против
трговине људима, каже за „Политику” проф. др Предраг Димитријевић, декан
факултета:
– Као облик практичне наставе ова Општа правна клиника ради од 2002. године, а пет
година касније добила је статус наставно-научне јединице у којој се обезбеђују услови
за извођење клиничких програма обуке студената у правним вештинама. Заједно са
Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице формирали смо сада и
специјализовану Правну клинику за борбу против трговине људима. Ова борба готово
да је наметнута у тренутној ситуацији на нашим просторима и у свету пошто је
схваћена у суштини хуманитарна природа проблема избеглих лица и тражилаца
азила, као и чињеница да овај проблем представља међународну претњу и тешко
кривично дело кршења људских права – рекао нам је професор Димитријевић.
У рад клинике укључени су, поред студената, и професори нишког факултета, али и
адвокати пошто је успостављена одлична сарадња са адвокатским коморама, као и
судови и тужилаштва. Студентима се пружа прилика да на практичан начин у
контактима са угроженим особама провере научено из књига. На овај начин много се
помаже и жртвама трговине белим робљем, које немају новца за плаћање бранилаца и
заступника пред судом.
– Пројекат траје два академска семестра, учесници могу да буду студенти трећих и
четвртих година факултета који се упознају са европским и светским стандардима у
борби против трговине људима на пољима превенције и заштите жртава, као и
кривичног гоњења починилаца, укључујући основне принципе међународне заштите
угрожених – истиче декан Правног факултета у Нишу.
Захваљујући овој специјализованој Правној клиници за борбу против белог робља биће
унапређена сарадња правних факултета у Београду, Новом Саду и Нишу, додаје
Предраг Димитријевић. Посебно се истичу изванредни односи са колегама на Правном
факултету у Тирани, у Албанији, који ће маја ове године боравити у Нишу. Тим чином
наставља се, истиче декан нишког факултета, практично повезивање државних правних
факултета у јединствену мрежу југоисточне Европе.
Мрежа је основана пре месец дана у Скопљу, у Македонији, а биће продубљена
повезивањем правних факултета из Хрватске, Румуније, Босне и Херцеговине и других
земаља овог региона.
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КАКО ЈЕ ДРЖАВНА ПРОПАГАНДА ЗАТРОВАЛА НАРОД
Политика, Датум : 18.4.2011, Страна : А5
Годинама се није смјело знати за злочине у „Олуји“ и након ње. Није се смјело знати за
фамозни састанак на Бријунима. Нитко, укључујући осумњичене, није смио знати да
Хааг крајем деведесетих истражује „Олују“. Нисмо смјели знали тко је оптужен, гдје се
скривају документи и докази, гдје су фамозни топнички дневници и тко их је уништио.
Тијеком вишегодишњег трајања суђења тројици генерала нисмо уопће знали како тече
судски процес, већ нам се у медијима све презентирало из перспективе обране. И сада
се сви чудимо како су то наши генерали осуђени на високе затворске казне, за
удружени злочиначки потхват, за злочине о којима се није смјело говорити.
Перфидна манипулација
Као што је владајућа пропагандна машинерија годинама народу говорила да хрватских
злочина није било, тако му сада говори да је за те злочине осуђен читав народ.
Перфидна манипулација, тако типична за ХДЗ.
Тровање траје пуних петнаест година. У еуфорији након „Олује“ једино су „Ферал“ и
„Нови лист“ доносили извјештаје о убојствима и пљачкама, о палежи читавих српских
села и нападима на избјегличке колоне које су милиле према Србији. Државна
пропаганда све то је суставно заташкавала. А оне који су о томе извјештавали
проглашавала државним непријатељима. Било је, наиме, популарно лагати у интересу
Хрватске.
Извјешће о злочинима након „Олује“
Кад је Хрватски хелсиншки одбор саставио извјешће о злочинима након „Олује“,
побројао мртве цивиле и спаљене куће, тек су се малобројни медији усудили о томе
писати.
Поткрај деведесетих, кад се Хаашко тужитељство почело занимати за хрватске
осумњиченике, Фрањо Туђман забранио је било какву истрагу „Олује“ и контакт
хрватских генерала с истражитељима. Да је Готовина тада добио прилику дати исказ,
можда не би заглавио у Хаагу.
Убијте гласника
Државна пропаганда годинама је скривала информације о Бријунском састанку, који је
сада постао окосница пресуде Анти Готовини и Младену Маркачу, да би се сада
хистерично упирало прстом у Стјепана Месића, оптужујући га да је он тај крунски
доказ доставио Хаагу. Није спорно што у транскрипту стоји, већ како се он нашао у
рукама „непријатеља“.
И онда, кад је напокон дигнута оптужница против Готовине, власт га је пустила да
побјегне, није се знало гдје се налази ни тко га скрива, тко манипулира доказима, тко не
даје Хаагу топничке дневнике и које би посљедице такво понашање могло имати за
оптужене генерале.
А сада, након вишегодишњег лагања и манипулирања, након медијских извјештаја у
којима су се износили само аргументи Готовинина одвјетника Луке Мишетића,
хрватски грађани дочекали су пресуду са шоком и невјерицом.
Откуд сада злочини
Откуд злочини кад нам нитко о њима није говорио? Откуд удружени злочиначки
потхват, кад злочина није било? Како то да су генерали осуђени, кад је ХДЗ још јучер
говорио да ће бити ослобођени?
Народу, толико затрованом пропагандом, тешко је сада прогутати низ догађаја
презентиран хашком пресудом: како се на Бријунима – поред ослобођења територија –
планирао егзодус Срба, како се након ослобођења тај егзодус и догодио, како су Срби
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су отишли, а они који су остали убијени у кревету, како су њихове куће спаљене, а
њихов повратак годинама је онемогућаван, те да нитко због тога није кажњен.
Како се не би људи бацали кроз излоге
Тешко је народу све то прихватити кад је државна пропаганда о свему томе годинама
шутјела, правосуђе није процесуирало пљачкаше и убојице, власт је забранила било
какво процесуирање Олује, а државна политика годинама говорила како су генерали
невини. Како се онда људи не би бацали кроз излоге?
У томе су велику улогу одиграли исти они медији и новинари који су након „Олује“
окретали главе и камере од аута накрцаних украденом српском робом, а сада на
насловницама и у емисијама говоре о херојима. Велику улогу одиграла је политика која
је правдала хрватске злочине и величала хрватске (осуђене) злочинце, као и Црква која
је молила за хрватске злочинце.
Злочин се правдао домољубљем
Најмање су криви људи који се бацају кроз излоге. Они који носе Готовинине слике и
говоре о бјелосвјетској завјери и некаквом изједначавању Туђмана и Милошевића. Они
су тек продукт атмосфере у којој се злочин правдао домољубљем, а лагање у интересу
државе проглашавало патриотизмом.
Њихов шок је аутентичан, а невјерица природна. Само, јесу ли шокирани и они који су
убијали старце, палили њихове куће, пљачкали њихову имовину и физички пријетили
сваком српском повратнику? Носе ли и они на реверу слику генерала који ће робијати
(и) због онога што су они учинили? Имају ли грижњу савјести? Да, сигурно...
СРБИМА У ХРВАТСКОЈ ВЕЋА АУТОНОМИЈА
Правда, Датум : 18.4.2011, Страна : 5
Од свих коментара које сам чуо у Хрватској о пресуди генералима Анти Готовини
и Младену Маркачу највише ме је заинтригирала изјава сина Фрање Туђмана,
Мирослава, да је тиме на неки начин уважено постојање Републике Српске
Крајине. РСК је имала иста права као и сама Хрватска, ту је српски народ имао све
облике власти на простору који је признат од Уједињених нација.
Сада морамо хитно реафирмисати идеју да се Србима у Хрватској да широка
аутономија и ово је та сјајна прилика. Срби који су били конститутиван народ у
Хрватској не би ни тражили ту аутономију да није почела сецесија Хрватске од СФРЈ и
да све није указивало да ће се поновити усташки злочини из Другог светског рата. То
што нас Хрватска није прихватала и што је требало да се им се догоди да целокупан
државни и војни врх буде апострофиран као они који су се удружили у злочиначком
подухвату, њихов је проблем. Сада је та чињеница верификована и ова пресуда ће
сасвим сигурно постати правоснажна, на шта већ указују они Хрвати које разум није
напустио.
Све је, дакле, враћено на почетак и коначно се Хрватима после 5. августа 1995. године,
када су очистили Крајину од Срба, догодио и 6. август, да се ствари назову правим
именом. За нас избеглице, то је нада коју смо чекали и дочекали после 16 година. И
пре пресуде коју смо чули од судије Алфонса Орија избегличка удружења су
отварала питања одузетих права и имовине, и сада је наша петиција да се
Хрватска не прима у ЕУ док не реши проблем људских права, коју смо упутили
свим кључним европским и домаћим факторима, добила ветар у леђа. Мислим да
није преамбициозно надати се да се Србима у Хрватској врати статус
конститутивног народа и да нам се изједначе сва права са Хрватима, али ту је
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једна крупна препрека, а то је да ће оних који се изјасне на попису као Срби бити
око три одсто.
То је оно што је желео Фрањо Туђман управо из страха од српске аутономије. Према
подацима државног завода за статистику на попису становништва у Хрватској из 1991.
године, од укупно 4.784.256 становника, Срба је било 581.663 или 12,2 одсто, а
Југословена 106.041 међу којима је, што не оспоравају хрватски демографи, било око
70 одсто Срба. Дакле, Срба је било више од 600.000. Десет година касније пописано је
201.000 Срба, што је 4,5 одсто и мање од 200 Југословена, што значи да је између два
пописа Срба 400.000 мање. То морају да знају у Европском парламенту и прави потез је
да сада покренемо сву машинерију, медије, јавност, дијаспору, како би се изборили да
Европски парламент усвоји резолуцију о повратку статусних права Срба у Хрватској.
Сада све процене говоре да нас неће бити довољно за аутономију, а како попис траје до
28. овог месеца, можда то охрабри оне који су изгубили сваку наду да оду и попишу се,
како би Срба било више. Оно што нам треба у овом моменту је српско јединство,
организованост и акција.
Међутим, знајући какви смо, прилично сам скептичан да ћемо ту шансу искористити.
Аутор је председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
И БЕБЕ У КОЛИЦИМА УЧЕСНИЦИ ТРКЕ ЗАДОВОЉСТВА
Блиц – Београд, Датум : 18.4.2011, Страна : 6
Београдски маратон, 24. по реду, окупио више од 20.000 учесника
Традиционални 24. београдски маратон јуче је окупио 747 полумаратонаца, 347
маратонаца и више од 20.000 људи у “Трци задовољства”. Знак за почетак маратона,
чији је старт био испред Цркве Светог Марка, дала је промотерка трке, португалска
атлетичарка Роза Мота, која је била у друштву председника Олимпијског комитета
Србије Владе Дивца. Циљ трке је био испред Хотела „Москва”, где се окупио велики
број грађана како би дочекао и поздравио учеснике.
Слоган “Трке задовољства” је “Данас трчимо. Можеш и Ти”, а то је и слоган
хуманитарне акције која се организује с Фондом “Ана и Владе Дивац”. Сва
прикупљена средства биће утрошена за помоћ избеглим и расељеним лицима која
живе у колективним центрима. На иницијативу Националног удружења родитеља
деце оболеле од рака, хумани маратонци, институције и социјално одговорне
компаније укључили су се у акцију реконструкције и опремања “Докторове куле”,
намењене боравку деце оболеле од рака, док је Црвени крст Србије спровео акцију
подршке и помоћи настрадалом народу Јапана.
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PRESS CLIPPING
Уторак 19.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЗАДРУГА НУДИ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 5
ЗРЕЊАНИН - У сарадњи са покрајинским Фондом за помоћ избеглим и расељеним
лицима и УНХЦР, градска управа Зрењанина основала је „Еко задругу“.
Ова организација, како је планирано, прорадиће почетком маја и у њој ће посао
добити једанаест задругара. На радна места могу да рачунају они са избегичким
статусом, а бавиће се обрадом и прерадом ПЕТ амбалаже.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 17
КРАГУЈЕВАЦ - Из фондова Европске уније обезбеђено је 63.000 евра за 41
пословну идеју, коју ће, за покретање сопственог посла, предложити избегли и
расељени из овдашњих колективних центара.
Донација предвиђа куповину опреме, обуку и саветовање. Идејни пројекат је
припремила немачка невладина организација "Хелп", а помоћ се очекује и од
Комесаријата за избеглице.

БУДИМИР: ТРАЖИЋЕМО КОНСТИТУТИВНИ СТАТУС
Блиц, Датум : 19.4.2011, Страна : 2
Талас националних испада у Хрватској дешава се паралелно са састанком
представника свих бивших република у Загребу, којим би требало да се стави
тачка и пронађе коначно решење за проблем избеглица на простору бивше СФРЈ.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба у
Хрватској, за „Блиц” каже да не очекује да ће пресуда генералима и оно што је прати
угрозити могућност српским избеглицама да остваре своја права. Напротив.
– За нас није битна пресуда генералима колико квалификација да се ради о
удруженом злочиначком подухвату. Срби су у Хрватској живели равноправно, као
конститутиван и аутохтон народ, а овом пресудом је потврђено да су под присилом
планирано протерани са територије на којој су живели под протекторатом УН. У
петицији наших удружења до сада смо тражили да нам се врате одузета људска,
имовинска и грађанска права, а сада ћемо тражити да нам се врати и насилно одузето
конститутивно право - каже Будимир.

ИСТРАГЕ МОРА БИТИ!
Вечерње Новости, Датум : 19.4.2011, Страна : 2
МЕВЛУТ ЧАВУШОГЛУ, ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ СЕ
ТРИ МЕСЕЦА ОД УСВАЈАЊА ИЗВЕШТАЈА ДИКА МАРТИЈА
Велике земље се противе да наводе из Мартијевог извештаја испитају УН
ТРИ месеца су прошла од изгласавања резолуције у Савету Европе на основу
извештаја Дика Мартија о трговини људским органима на Косову, а права
истрага још није започела. Мевлут Чавушоглу, председник Парламентарне
скупштине СЕ, институције у којој је ова резолуција изгласана, тврди, међутим, у
ексклузивном интервјуу за „Новости“, да она неће остати мртво слово на папиру.
- Како оцењујете чињеницу да извештај Дика Мартија још није добио конкретан
одговор у покретању истраге?
- Порука извештаја је веома јасна. Он позива на праву међународну истрагу. Срео сам,
после изгласавања Мартијевог извештаја, Хашима Тачија у Истанбулу током једног
састанка. Он је, чак и пре него што је извештај био усвојен, изјавио да је спреман за
било какву врсту међународне истраге. Питао сам га да ли остаје при томе, и он ми је
то потврдио. Ми смо, дакле, затражили истрагу, они су за њу спремни, остаје сада
питање ко ће ту истрагу да води.
- И, ко ће да је води?
- Има земаља које предлажу да ту истрагу воде УН, а има и држава које верују да то
може да уради Еулекс. Као парламентарна скупштина, ми смо рекли да то треба да
ураде „компетентне власти“. Не можемо да утврђујемо ко ће то да буде.
Ипак, чини се да ће се постићи договор да то буде Еулекс. Водеће земље, попут САД,
Велике Британије, Немачке, Француске, против тога су да то буду УН.
Разговарао сам о томе с амбасадорима неких од ових земаља у седишту УН у Њујорку.
У сваком случају, ова истрага треба да започне што је пре могуће.
- Али, она и даље не започиње. Имате ли утисак да ће резолуција, можда, ипак остати
само мртво слово на папиру?
- Искрено, не. Јер, нико се не противи истрази. Једино питање је ко ће је спровести.
Иначе, сви су за њу спремни.
- Како оцењујете улогу Србије у стабилизацији прилика у региону?
- Имам добре односе са свим земљама чланицама СЕ, али су они са званичним
Београдом нарочито добри. Моја недавна посета Србији је била веома успешна.
Имали смо врло корисне сусрете и састанке. Поздрављам позитивну улогу Београда у
региону, нарочито када је реч о Босни и Херцеговини. Такође је веома добро што је
почео дијалог с представницима власти из Приштине.
- О чему би у овом дијалогу требало да се разговара? Приштина хоће да се ограничи
искључиво на технички аспект, док
Београд сматра да би на крају требало третирати и статус...
- То исто питање сам поставио министру спољних послова Србије и мом пријатељу
Вуку Јеремићу, током моје посете Београду. Министар ми је јасно објаснио да су сва
питања директно или индиректно на неки начин везана за статус. Први кораци у
дијалогу требало би да буду усмерени ка успостављању поверења између страна. То је,
тренутно, најважније. Као парламентарна скупштина, ми не можемо од учесника у
дијалогу да тражимо о чему ће да разговарају. За нас су нарочито битна питања
избеглица, расељених и несталих лица. Дакле, хуманитарни аспект. Те теме не могу да
чекају.
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- Београд и Приштина могу, дакле, да разговарају о свим питањима?
- О појединачним питањима, ми не можемо да дајемо инструкције. Али, очекујемо од
обе стране да не политизирају хуманитарна питања и да их ставе на дневни ред одмах.
- Да ли је Косово поднело захтев за чланство у СЕ?
- Не, колико ја знам. То питање није актуелно. Одлучили смо да позовемо представнике
косовске скупштине на састанке наших одбора, када се разматрају питања која су
директно тичу Косова. Настојимо да Косово буде место где ће наши стандарди и
вредности да се унапређују и да тамо не буде проблема у остваривању људских права.
Антрфиле : О НАШИМ КАНДИДАТУРАМА ПРИЧАЈУ ВИЦЕВЕ
- ТУРСКА, земља из које ви долазите, кандидат је за чланство у ЕУ деценијама, Србија
се том статусу нада крајем године...
- Знате ли виц који сам чуо у Србији? Да ће Србија постати члан ЕУ током турског
председавања! Шалу на страну, надам се да ће Турска што пре постати члан ЕУ, исто
као што се надам да ће Србија брзо и успешно започети и завршити претпријемне
преговоре. Савет Европе у потпуности подржава европске интеграције свих земаља
западног Балкана.
ДОБРИ КОРАЦИ
- КАКО Србија испуњава своје обавезе из чланства у СЕ?
- Направљени су добри кораци. Позитивно је, на пример, то што власти имају добру
сарадњу с Венецијанском комисијом у вези са законима који ускоро треба да буду
усвојени у Скупштини, укључујући и изборни закон. Остала су, с друге стране, питања
као што су корупција, организовани криминал, трговина људима.
То је озбиљан проблем, не само за западни, већ за цео Балкан. Позивамо власти да
наставе озбиљан процес реформи, да усвоје нове законе, и примене већ изгласане, да
потпишу и ратификују преостале конвенције СЕ.
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PRESS CLIPPING
Среда 20.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Правда, Датум : 20.4.2011, Страна : 8
БЕОГРАД – Исплата новчаних накнада незапосленима почеће у среду 20. априла,
саопштила је Национална служба за запошљавање. Исплата ће бити обављена на
шалтерима свих пошта у Србији. Биће исплаћене и привремене накнаде
расељенима са Косова и Метохије, наводи се у саопштењу.
ШАНСА ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Преглед, Датум : 20.4.2011, Страна : 4
Отворен конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова
Град Београд расписао је конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова
у Београду, а рок за подношење пријава је 19. мај, саопштено је јуче из Градске
управе. Први пут на тај конкурс могу да се пријаве запослени у Војсци Србије,
избегла и прогнана лица из бивших република некадашње СФРЈ, док право
учешћа немају лица која су изабрана, именована или постављена у органима
града, градских општина и јавним предузећима, објаснио је члан Градског већа
Зоран Костић. Станови ће се продавати по производној цени, знатно повољније него
на тржишту, али ће купци морати да обезбеде банкарски кредит за куповину стана,
навео је Костић, додајући да највише шанси да остваре право на куповину стана имају
млади брачни парови, којима је намењено 330 станова.
„Циљ је да се омогући одржива изградња, то јест да новцем од продаје једног стамбеног
блока може да се гради следећи, уз минималне дотације из буџета, чиме ће се
обезбедити изградња више станова“, казао је Костић. Пријаве с потребном
документацијом примају се у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45, а
обрасци за пријављивање могу се добити на шалтерима Градске управе, као и на
сајту www.beograd.rs. Ово је други конкурс по Одлуци о условима продаје 2.050
социјално непрофитних станова, а први је био расписан у децембру 2007. године и још
увек је у току, јер се сукцесивно усељава првих 1.000 станова, наведено је у саопштењу.
ПРИКУПЉЕНО 680.000
Вечерње Новости, Датум : 20.4.2011, Страна : 45
БЕОГРАДСКИ МАРАТОН
ОКО 100 грађана и представника разних компанија узело је учешће у „Трци
задовољства“ на 24. београдском маратону, под слоганом „Данас трчимо. Можеш
и ти“. Акција Фонда „Ана и Владе Дивац“ наишла је на велики одзив, па је за

избегле и расељене породице које живе у колективним центрима прикупљено
680.000 динара.
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ПОМОЋ ВОЈВОДИНЕ ПОВРАТНИЦИМА У ХРВАТСКОЈ
Дневник, Датум : 22.4.2011, Страна : 25
ЗАГРЕБ: Фонд за избегла, прогнана и расељена лица Војводине донирао је 2.400
килограма семенског кукуруза,за повратничка домаћинства у Хрватској на
подручју Баније, Кордуна и западне Славоније.
Кукуруз је дистрибуиран преко Центра за развој Српског народног већа, а
представник тог центра Игор Миодраг рекао је Тањугу да је кукуруз искрцан у
Липику у западној Славонији, Петрињи на Банији и Крњаку на Кордуну, одакле
је распоређен повратничким породицама. Вредност кукуруза износи 4.800 евра без
пореза на додатну вредност, навео је Миодраг.
Крајем априла требало би да буде реализована и акција расподеле 50
мотокултиватора повратницима широм Хрватске, рекао је Миодраг и додао да је
донатор Влада Србије, а да су мотокултиватори произведени у ИМТ-у.
Мотокултиватори су намењени повратницима који су незапослени и живе од социјалне
помоћи или пензија, који имају земљу за обраду и који могу да плате порез на додату
вредност који износи око 400 евра.
Миодраг је подсетио да је војвођански Фонд за избегла, прогнана и расељена лица
почетком априла доставио пакете помоћи за 17 повратничких породица у
различитим деловима Хрватске. Укупна вредност тих пакета је око 20.000 евра, а
садржај пакета зависио је од потреба примаоца у средини у којој живи.
„У Загреб је на пример достављен пакет беле технике, у Удбину и Рујевац код Двора по
пакет алата, а у Пакрац и Воћин укупно три мотокултиватора с приколицама. У
Обровцу у северној Далмацији је истоварено десет пакета за примаоце у околним
селима, Бенковцу, Задру, Карину Доњем, Исламу Латинском и Книну”, додао је
Миодраг.
Центар за развој је покретач економских активности на повратничким подручјима и
носилац оснивања већег броја задруга на њима.
СТИЖЕ ЗДРАВА ВОДА
Вечерње Новости, Датум : 22.4.2011, Страна : 5
ЗУБИН ПОТОК - Министарство за Косово и Метохију ове године уложиће 450
милиона динара за стамбене објекте и инфраструктуру у покрајини.
Захваљујући изградњи регионалног водовода квалитетном водом за пиће снабдеваће се
општине Зубин Поток, Звечан и Косовска Митровица. Министар Горан Богдановић
најавио је и изградњу 20 кућа за интерно расељене у селу Јагњеница.
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СМЕШТАЈ, ХРАНА, ПА ПОВРАТАК КУЋИ
Данас – Викенд, Датум : 23.4.2011, Страна : 1
Недовољна информисаност грађана главни разлог што је Србија прва у свету по броју
грађана који су поднели захтев за политички азил
ОВАМО, ОНАМО
Главни разлог због којег грађани Србије подносе захтеве за азил је недовољна
информисаност о томе шта азил заправо значи, односно, убеђење да тиме могу да
реше све своје проблеме и шансу за бољи живот пронађу ван граница своје земље истиче за Плаве стране Владимир Петронијевић, извршни директор Групе 484.
Петронијевић наводи да се овај проблем не може у потпуности решити, посебно не
преко ноћи и додаје да је потребно контролисати границу, јер је Србија транзитна
земља за мигранте који иду ка централној Европи. Саговорник Плавих страна указује
да влада мора да посвети посебну пажњу проблемима људи на југу Србије који живе у
тежој економско-социјалној ситуацији од остатка становништва.
Према подацима УНХЦР из 2010. године Србија је прва земља у свету по броју
грађана који су поднели захтеве за азил. У току прошле године то је учинило
28.900 људи. Такође, према подацима Еуростата, са 17.715 захтева за азил, Србија
је прва држава у Европи, односно трећа ако се не рачуна Косово и Метохија.
Петронијевић сматра да појава све већег броја захтева за азил своје узроке има у
економско-социјалним разлозима, јер је животни стандард грађана лош, посебно особа
ромске националности. Међутим, како указује, то нису разлози за добијање избегличке
заштите.
„Код нас људи мисле да азилом могу да реше своје проблеме, јер би добили смештај и
новац за храну, али оног тренутка кад се њихов захтев одбије враћају се у Србију према
Споразуму о реадмисији“, истиче Петронијевић. Према његовим речима, Србија није
земља која може да има избеглице, а и трошкови Европске уније у вези с азилантима се
повећавају.
Поред тога, додаје Петронијевић, потребно је спроводити све документе, споразуме и
законе које је Србија усвојила, али поштовати и људска права и слободе. „Ситуација је
посебно тешка на југу Србије, где је велика незапосленост и где живи велики број Рома,
који мисле да азилом могу решити све, што је заблуда“, каже Петронијевић.
Све више је грађана Србије који желе да добију азил у Луксембургу. Недавно је
премијер те земље Жан-Клод Јункер поручио грађанима Србије да не могу очекивати
да ће добити политички азил у његовој земљи. Јункер је у парламенту, у говору о
економском, социјалном и финансијском стању земље, рекао да „људи који долазе из
сигурне земље, каква је Србија, немају право да остану у Луксембургу“.
Луксембуршки медији извештавају да од почетка ове године недељно око 60
држављана Србије, претежно Рома, тражи азил у тој земљи, која има око 500.000
становника. Премијер је поручио да би људима који из Србије долазе у Луксембург

и траже азил било боље да одмах искористе могућност да се у завичај врате
бесплатним аутобусима. Притом одрасли добијају по 250, а деца по 100 евра као
помоћ за повратак у земљу из које су дошли.
Јункер је рекао да то важи и за Роме, који су већина подносилаца захтева за азил. Њима,
како је рекао премијер, Луксембург радо жели да помогне да код куће, у Србији, живе у
одговарајућим условима. „Ми нисмо равнодушни према судбини Рома. Али уместо да
им помогнемо овде, ми желимо да им помогнемо тамо, у Србији“, истакао је Јункер.
Петронијевић објашњава да се грађани Србије највероватније одлучују да у
Луксембургу траже азил због близине Србији, али и жеље да живот почну у некој
другој мањој држави. Досад је највише захтева за азил упућено Немачкој, Шведској и
Белгији. Што се Немачке и Шведске тиче, указује наш саговорник, за време ратова
током деведесетих година прошлог века, највише људи из Србије је мигрирало управо
у ове земље, те с тога сада азиланти желе да живе код своје родбине и пријатеља.
„Такође, и Белгија је популарна за азиланте, јер нуди новац и смештај док се
захтев не процесуира“, закључује Владимир Петронијевић.
На округлом столу о азилантима, који је недавно организован у Врању, шеф
политичког сектора Делегације ЕУ у Србији Томас Њоки рекао је да визна
либерализација Србије са ЕУ није угрожена, али да лажних азиланата још има. Њоки је
навео да су Белгија, Шведска и Немачка у марту и септембру 2010. године имале
два таласа лажних азиланата из Србије, али да су сви захтеви за азил одбијени и
њихови подносиоци враћени кући.
Конзул Шведске у Србији Бјорн Лундерфолк указао је да су ЕУ, његова земља и
Белгија, али и друге државе спремне да Србији пруже сваки облик помоћи како би се
овдашњим грађанима објаснило да економски проблеми и сиромаштво не могу да буду
разлог за добијање политичког азила. Линдерфолк је саопштио да је прошле године
његова земља добила 6.300 захтева грађана Србије за добијање политичког азила, што
ни приближно није случај са другим земљама Балкана.
СРБИ СЕ РЕТКО ВРАЋАЈУ У САРАЈЕВО
Правда, Датум : 23.4.2011, Страна : 5
ПОВРАТАК РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА У БИХ НИЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ
САРАЈЕВО – У Сарајеву, према проценама, живи од 120.000 до 150.000 Срба мање
него што их је било према попису из 1991. године, речено је на састанку Српског
грађанског већа – покрета за равноправност у БиХ са представницима власти
Федерације БиХ и Кантона Сарајево.
В. д. помоћника министра за рад, социјалну политику и расељена лица и
избеглице Кантона Сарајево, Един Дураковић, навео је да је, закључно са 31.
мартом, 13.339 српских породица поднело захтев за повратак и да се вратила
23.801 породица или око 76.000 Срба. Међутим, није могао да објасни како је могуће
да се вратило више породица него што је поднесених захтева, правдајући се да као в. д.
помоћника министра није овлашћен да даје изјаве. Он је још рекао да је у 10
сарајевских општина пре рата живело 527.049 лица, од чега 157.143 Срба, те да би
данас, према садашњем броју општина и у складу са последњим пописом, требало
да буде 133.646 Срба. Заменик градоначелника Сарајева Мирослав Живановић рекао је
да нема података колико Срба се вратило у Сарајево, што је још један од разлога за
провођење пописа у БиХ. Живановић је нагласио да повратак Срба на подручје
Кантона Сарајева није задовољавајући.
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МОЛИМО СЕ ЗА ПОВРАТАК СРБА НА ЊИХОВА ВЕКОВНА ОГЊИШТА
Политика, Датум : 23.4.2011, Страна : А8
ИНТЕРВЈУ: епископ далматински Фотије
Само трећина православних Срба вратила се на просторе Далматинске епархије у
односу на њихов број из 1995.
Вероватно се сећате како су се лежерно састајали председник Србије, Борис Тадић и
хрватски председник Иво Јосиповић, како су пили кафу на платоу код Филозофског
факултета у Београду, шетали ривом у Опатији, ћаскајући с пролазницама. Колико се
њихов пријатељски однос преноси на народе који живе у државама на чијем су челу?
На тренутке нам се чини да делује – слушамо вести како је велики број српских туриста
летовао на хрватском приморју и позиве с хрватске стране да дођемо поново. Следећег
тренутка читамо вест да су полупани прозори на цркви у Задру, исписани увредљиви
графити, на улици псован православни свештеник. Тешко је једноставно одговорити на
питање да ли се побољшао живот Срба у Хрватској, каже владика далматински Фотије,
члан Светог архијерејског Синода Српске православне цркве, из чије епархије неретко
стижу вести о инцидентима изазваним националном и верском нетрпељивошћу.
– Неки показатељи говоре да се положај српске Цркве и нашег народа у Хрватској
поправља. СПЦ има потписан уговор са хрватском државом, који у основи регулише
њен правни положај и дозвољава јој слободу мисије, као вековне традиционалне Цркве
на овим просторима. Поред тога, учињен је и значајан помак на повратку црквене
имовине, међутим, још не у довољној мери. Позитивно је и то да постоји верска настава
за православну децу, која је организована у хрватским основним и средњим школама и
на свим местима где има довољно српске деце. Негативно су прогон нашег народа и
њихове разрушене куће и заузети станови. Уз то, многи људи из разних разлога не
могу да се врате и наставе свој живот као пуноправни грађани Хрватске – каже
владика Фотије у интервјуу „Политици”.
Како разумети неправилност на попису када је Србима сугерисано да не могу да се
изјасне као православци, већ као гркокатолици?
Већ на почетку овог пописа уочене су неправилности према Србима и то највише у
задарској жупанији. У селу Смилчићу код Бенковца у више кућа православних Срба
људи су мимо своје воље уписивани као гркокатолици (унијати). Чак је један човек на
ту злоупотребу пописа духовито реаговао, рекавши: „Откуд код Грка католици?” Ми се
искрено надамо да ће овај случај остати усамљен, али треба сачекати коначне резултате
пописа. Наш патријарх Иринеј је, као председник Светога синода, позвао све Србе у
региону да се на овом попису слободно изјасне као Срби православне вере. Попис
становништва није ствар политикантства, већ најшири демократски чин, који
подразумева слободу изјашњавања. Уколико не би било тако, попис становништва
може се претворити у своју супротност и прећи у сферу манипулације, што је
незамисливо у озбиљним демократским државама.
Србија и Хрватска кроз бројне састанке највиших државних званичника, раде не
унапређењу односа. Колико се то осећа у животу српске Цркве и српског народа у
Хрватској?
Дијалог је увек добар пут, јер укида предрасуде и отвара нове перспективе. То се може
рећи и за тренутне односе између две суседне државе у регији – Србије и Хрватске. То
је свакако позитиван курс и добар за наш народ, јер нормализација односа између
наших држава доприноси бољем животу људи. Апсурдно је да тако нешто појединцима
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не одговара. Има још људи на овим просторима, који непрестано користе реторику
рата, мржње и искључивости и на тој мрачној философији граде своју политичку
будућност.Црква је насупрот томе увек за политику мира и подржава оне политичке
програме који су најсличнији учењу Јеванђеља.
Какви су Ваши односи са локалном Римокатоличком црквом?
Трудимо се да ти односи буду хришћански и јеванђелски, без обзира на разлике које
постоје у догматском учењу и у предању православља и римокатолицизма.
Лично сам у новије време имао сусрете са надбискупом Баришићем у Сплиту и недавно
са новим надбискупом Пуљићем у Задру. Сви добронамерни људи, без обзира на веру,
гладни су и жедни да чују истинску јеванђелску реч, а данас им се антивредности
покушавају наметнути као критеријум и мерило живота. Та чињеница повећава
одговорност нас који водимо, како Православну, тако и Римокатоличку цркву, јер
управо ово време изискује истинске сведоке Христове.
Бројни храмови СПЦ претрпели су велика оштећења током ратова деведесетих година
прошлог века. Колико је њих обновљено?
Недавни трагични рат је оставио многобројне ране. Порушене цркве и манастири су
једна од њих и додатно потврђују безумље овога рата. Код нас у Епархији
далматинској, хвала Богу, велики број цркава и манастира је обновљен. Та чињеница
доприноси окупљању нашег народа око своје Цркве, посебно у току лета. Лети се
широм наше епархије одржавају далматински сабори, од којих је најпознатији сабор за
Преображење у манастиру Крки. На томе сабору се већ неколико година уназад окупи
више од десет хиљада људи, и то не само Срба из Хрватске, него и из Републике
Српске, Србије, па и из земаља Европске уније.
Ти сабори уливају наду на опстанак, али и повратак православних Срба на своја
вековна огњишта у Далмацију. Ми се надамо и Богу молимо да тако и буде.
Има ли неких вредности, попут икона или књига, на пример, које су нестале током
ратова деведесетих, а којима се и даље не може ући у траг?
Уз цркве и манастире, страдало је нажалост и многобројно црквено благо, иконе и
богослужбене књиге. Нешто је заувек уништено, али доста тога је спасено, на пример
ризница манастира Крке, која има више од две хиљаде експоната, а тренутно се налази
у Музеју СПЦ у Београду. Последњих година у манастиру Крки, уз помоћ
Министарства културе Хрватске и Министарства културе Србије, тј.
Завода за заштиту споменика из Новог Сада, обнављају се просторије где би та ризница
требало да се врати. Поред тога, ми већ сада имамо отворених црквених ризница,
рецимо у манастиру Крупа, које су доступна посетиоцима. У Шибенику припремамо
просторије за ризницу Епархије далматинске, у којој ће бити изложене иконе и други
експонати из највећег броја цркава и манастира Далматинске епархије.
Постоји ли потреба за градњом нових храмова и колико је то могуће у овом тренутку?
У Далматинској епархији постоји довољан број цркава и манастира, али многе траже
обнову. Код нас је већи проблем недостатак народа, јер се до сада само трећина
православних Срба вратила на просторе Далматинске епархије, у односу на онај број од
1995. године. Ми се надамо да ће се ово стање изменити и да ће хрватска држава
уласком у Европску унију омогућити повратак прогнаним Србима и гарантовати им сва
људска и грађанска права. У овом процесу повратка очекујемо такође помоћ и подршку
матичне државе Србије.
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Како бисте описали живот верника ваше епархије у Хрватској? С којим се проблемима
најчешће сусрећу, могу ли слободно да исповедају своју веру?
Наш народ се у пракси најчешће сусреће са повратничким проблемима – обновом кућа
и стварањем оптималних услова за живот. Ми се надамо да ће улазак Хрватске у
Европску унију допринети економском развоју и бољим условима живота за Србе.
Далмација има благословену климу и веома је атрактивна у туристичком смислу.
Поред тога, овде успевају маслине и виногради, а у неким областима постоје идеални
услови за сточарство. Све то говори да је овде могуће живети, само треба труда и воље.
Ми се као Црква трудимо да наш народ остане веран својој православној вери, као што
је то био кроз векове. Православље нас учи да будемо истински божји људи и да не
гајимо злобу и мржњу према другима, али и да се не одричемо своје вере. То понекад
није лако, али је часно и достојанствено.
Какав је живот српске Цркве?
Црква је одувек живела животом свога народа, носећи с њим заједнички крст
сведочења. То се с пуним правом може рећи и за српску Цркву у Хрватској. Највећи
скупови нашег народа, поред свих мука и повратничких невоља, и данас су управо око
Цркве и богослужења. Поменуо сам већ Преображење у манастиру Крка. Таквих и
сличних окупљања има широм Хрватске.
Та духовна сабрања, која нису оптерећена политиком, уливају наду нашем народу. Та
сабрања не изазивају сукобе и поделе, већ управо обрнуто – јачају јединство народа и
упућују га на живот у љубави према Богу и ближњем. Што се тиче појаве такозване
ХПЦ, њу тренутно заговара мали број људи. Ти људи говоре језиком прошлости из
најмрачнијег периода Павелићеве НДХ. Мислим да Хрватска, окренута ка ЕУ, неће
дозволити рад оваквог удружења и да оно нема никакве будућности, али је наша
дужност била да упозоримо на опасност од његове појаве у наше време.
Антрфиле : Сусрет папе са митрополитом загребачко-љубљанским Јованом
Папа Бенедикт Шеснаести требало би у јуну да посети Хрватску. Владика Фотије каже
да се може претпоставити да ће се поглавар Римокатоличке цркве у неком тренутку
сусрести с нашим митрополитом у Загребу.
– Богословски дијалог који се већ дужи низ година води с Римокатоличком црквом
веома је значајан за православну Цркву, јер нас дијалог упућује на заједничку
традицију из првог миленијума хришћанства. Многи данас заборављају да су Источна и
Западна црква до XИ века били једна Црква. Богословски дијалог православних с
римокатолицима, а то значи првенствено са римским папом, има за циљ да се та болна
и трагична подела превазиђе и, ако би Бог дао, поново васпостави пуно јединство
Цркве, како је то било у првом миленијуму.
Многи неупућени људи, данашњи дијалог православља с римокатолицизмом погрешно
и злонамерно тумаче и унапред осуђују као издају православља, што је потпуно
нетачно. Православље је по својој ширини васељенско и мора бити у дијалогу са свима,
јер смо ми као православна Црква одговорни не само за своје спасење, него и за
спасење свих људи, као и целокупне творевине Божије – каже епископ далматински.
Црква живи од Васкрсења
„Најједноставније речено, Васкрс даје смисао постојању света, јер без Васкрсења овај
свет би био обична радионица смрти. Васкрс је као цвет у пољу; или као планински
поток, који даје живот свему што га окружује и што га се дотиче. Тако и Црква живи од
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Вакрсења и у реалности Васкрсења, а испуњење васкршње наде очекујемо приликом
другог доласка Христовог и свеопштег васкрсења мртвих. Ту есхатолошку слику
морамо непрестано имати пред собом, јер нам она даје истинску радост и смисао овога
живота”, каже владика Фотије упућујући радосни хришћански поздрав: „Христос
воскресе – ваистину воскресе!”
„ИЗАЗОВИ ПРИСИЛНИХ МИГРАЦИЈА У СРБИЈИ”
Дневник, Датум : 25.4.2011, Страна : 7
Округли сто на коме ће се дискутовати о документу „Изазови присилних
миграција у Србији“, који је израдио тим невладиних организација, одржаће се у
петак у 12 часова у хотелу „Путник“, Улица Илије Огњановића 24. Биће речи о
положају избеглица, интерно расељених лица, повратника и тражилаца азила.
ЗАХТЕВИ СРБА ПРОТЕРАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Политика, Датум : 25.4.2011, Страна : А20
Пре извесног времена, избегли и протерани Срби из Републике Хрватске су поднели
петицију Европској унији и другим компетентним институцијама, позивајући се на све
међународне документе о људским правима.
У петицији су наведени следећи захтеви: повратак заузете покретне и непокретне
имовине; обнова ратом и терористичким акцијама уништене имовине; правична
надокнада за уништену оштећену и несталу покретну и непокретну имовину;
повратак одузетог станарског права, или правична новчана надокнада, без
икаквог условљавања или ограничавања; исти услови откупа за лица која су
добила стан кроз тзв. програм стамбеног збрињавања; исплата доспелих и
неисплаћених пензија, признавање комплетног радног стажа до 1991. године и
конвалидација радног стажа са признатим доприносима за период 1991–1995;
исплата девизне и динарске штедње; новчана надокнада за неучествовање у
процесу приватизације; ревизија пресуда за ратне злочине донете у одсуству
окривљених; поштено и уједначено процесуирање ратних злочина и престанак етнички
мотивисаних суђења; завршетак процеса ексхумације и идентификације несталих лица.
Предлажем да се покрене озбиљна расправа, у Скупштини Републике Србије, која би
заузела свој став и проследила га компетентним институцијама. То исто важи и за
Владу и за одређена министарства Републике Србије.
После пресуде Међународног суда у Хагу да је протеривање Срба из Хрватске био
удружени злочиначки подухват, држава Србија има одрешене руке да учини нешто
више за своју браћу из Хрватске.
Прим. др Богдан Златар,један од оснивача и бивши председникУдружења Срба из
Хрватске,Београд
ДУЖИ РОК ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТАНАРСКОГ ПРАВА У ХРВАТСКОЈ
Блиц – Београд, Датум : 26.4.2011, Страна : 2
Корисници станарског права из Републике Хрватске, који привремено или трајно
бораве у Земуну, до 6.маја могу да се евидентирају и попуне евиденциони образац о
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поседовању станарског права у Хрватској. То могу учинити код Повереништва за
избегла и прогнана лица општине Земун или НВО „Комитет за помоћ и заштиту“,
у Ћирила и Методија 2 а, телефон 2401-093, где могу попунити анкетне листиће.
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Среда 27.04.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ТРИ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА ВИШЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
Политика, Датум : 27.4.2011, Страна : А1
Услуге су до сада биле финансиране донаторским средствима и оне су се гасиле по
завршетку пројекта, јер локалне заједнице нису имале новац за финансирање
Захваљујући доношењу новог закона о социјалној заштити број корисника
социјалне помоћи биће повећан од 50 до 60 одсто, а издвајања из буџета за новчану
социјалну помоћ биће већа за око 70 одсто, с обзиром на то да је за те намене у
буџету издвојено 2,7 милијарди динара.
Како објашњава Љиљана Лучић, државни секретар у Министарству рада и социјалне
заштите, највише користи од доношења овог закона, који је ступио на снагу 12. априла,
имаће најсиромашнији суграђани, а посебно вишечлана домаћинства. Преведено на
језик бројки, то у финансијском преводу значи да ће, примера ради, петочлане
породице које су до сада примале 12.094 динара добијати између 18.900 и 22.680
динара, а шесточлане породице добијаће између 22.050 и 26.000 динара. Осим
вишечланих домаћинстава, биће боље заштићена и она домаћинства у којима су сви
чланови неспособни за рад јер се новчана социјална помоћ увећава за 20 одсто.
– Нови закон о социјалној заштити не само да боље штити најсиромашније особе у
нашој земљи већ кроз развијен концепт социјалних услуга штити и све грађане
којима је потребна подршка друштва. Закон је донео низ нових решења која треба
да унапреде положај и помогну социјално укључивање најсиромашнијих и особа
које припадају осетљивим групама у нашем друштву – деци без родитељског
старања, деци и младима са сметњама у развоју, особама са инвалидитетом,
старима, Ромима, жртвама насиља, избеглим и расељеним – каже Љиљана Лучић.
Основ система подршке овим особама су услуге у локалној заједници, било да су то
дневни боравци за децу са сметњама у развоју, било да је то становање уз подршку,
помоћ у кући, персонални асистенти за инвалиде… Законом је предвиђено да се особе
смештају у институције тек онда када су исцрпљене друге мере подршке.
– Треба истаћи да су услуге у заједници до сада биле финансиране пројектно, односно
донаторским средствима и оне су се обично гасиле по завршетку пројекта, јер локалне
заједнице нису имале новац за одрживо финансирање ових услуга.
Новина коју доноси нови закон о социјалној заштити јесте подршка у финансирању
ових услуга из буџета Министарства рада и социјалне политике путем наменских
трансфера за све општине које се по степену развијености налазе испод републичког
просека. Међутим, неке услуге у локалној заједници, као што су прихватилиште за
жртве трговине људима финансираћемо из буџета министарства, без обзира на степен
економског развоја општине – каже Љиљана Лучић.
Она додаје да овај закон први пут у систем социјалне заштите уводи стандарде
квалитета услуга кроз акредитацију програма обука и лиценцирање стручних сарадника

и свих пружалаца социјалних услуга, било да су они из јавног, било приватног или
цивилног сектора.
– Важно је рећи да само лиценцирани пружаоци услуга могу конкурисати за буџетска
средства – каже наша саговорница.
Она истиче да је Србија једна од ретких земаља која у време економске кризе захтева да
се смањи јавна потрошња, укључујући и сектор социјалне заштите – увећава буџетска
издвајања, тако да је само за новчану социјалну помоћ буџет увећан за скоро три
милијарде динара.
На то нас обавезује чињеница да у нашој земљи, према проценама, живи између
620.000 и 650.000 апсолутно сиромашних, што у статистичком преводу значи да око
девет одсто становништва живи са нешто више од 8.000 динара – закључује Љиљана
Лучић.
АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ
Дневник, Датум : 27.4.2011, Страна : 7
Анкетирање носиоца станарског права избеглих и прогнаних лица с територије
Републике Хрватске, трајаће до 6. маја, а обавља се у Одсеку за избегла, прогнана
и расељена лица у Улици краља Александра 14, радним данима од 7.30 до 15.30
часова.
Добијени подаци послужиће за пружање помоћи лицима опредељеним за повратак
у Хрватску, односно лицима који желе стално пребивалиште у Србији.
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ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА АЛАТ ЗА ЖИВОТ
Дневник, Датум : 28.4.2011, Страна : 8
У КАРЛОВЦИМА ПОМОЋ ЗА СЕДАМ ФАМИЛИЈА
У другом кругу доделе помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање
избегличких и породица интерно расељених са Косова и Метохије, седам
избеглица у Сремским Карловцима је остварило право на тај вид подршке.
На конкурс који су надлежни у карловачкој општини расписали на основу одлуке
Комесаријата да локалној самоуправи за ту намену уплати 750.000 динара,
пријавило је 14 породица, а одабрано је седам од којих ће се три бавити
пољопривредном производњом, док ће остали услужним делатностима. Две
породице бавиће се узгојем кока носиља, а остале производњом поврћа у
пластенику, израдом колача и торти, пружањем браварских, столарских и других
услуга. Они су прошле седмице потписали уговоре, а у наредном периоду биће им
испоручена опрема и прибор за које су и конкурисали.
Најмањи износ помоћи је 90.000, а највиши, како је и прописано, 150.000 динара.
Обавеза надлежних у карловачкој општини јесте да до 15. јула оконча цео поступак,
укључујући и доставу доказа о наменском утрошку пара Комесаријату за избеглице.
ВАРОШ ПУНА БИЗНИСА
Вечерње Новости, Датум : 28.4.2011, Страна : 17
СРЂАН ШУШУЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, О ДОБРИМ
ШАНСАМА ЗА РАЗВОЈ
У односу на број становника, највише предузетника
ВЛАСОТИНЦЕ - Током највећег таласа светске економске кризе, локална
самоуправа у Власотинцу усмерила је рад на социјално збрињавање, а како је
криза јењавала, у борбу за нова радна места. Зато, ова варош на југу Србије, у
односу на број становника, има највећи број предузетника у Србији. У општини са
укупно 33.000 становника, на 1.000 долазе четири предузећа и 24 предузетника.
- Уз помоћ државе, Националне службе за запошљавање и донатора обезбедили смо
100.000 евра за 300 радних места и још 100 милиона динара за исто толико радника
кроз неколико програма запошљавања - каже за "Новости" Срђан Шушулић,
председник општине.
- Са буџетом од 330 милиона динара успевамо да подмиримо социјалне и развојне
потребе, а нисмо запоставили ни инфраструктуру. Још 2004. године овде су почели
формирање Индустријске зоне на улазу у град. Резултат је отварање успешних

текстилних фабрика "Групо Фиорентино" и "Мануфактура Еуропеа", електронске
индустрије "Елрад", из Словеније, и немачки "Грунер", затим домаћа месна индустрија
"Лемес" ... Смањили су комуналне таксе и фирмарине, обезбедили сигурно снабдевање
струјом, уредили канализацију.
Поред тога, једна су од ретких општина овог краја која не запоставља младе и спорт, за
шта издвајају пет одсто општинског буџета.
- Не желимо да нам криза буде оправдање, јер, могли смо и много више - критички
говори Шушулић. - Мојим суграђанима не мањка предузетнички дух. Имамо добре
грађевинце и трговце, а потребна нам је и домаћа, локална производња.
Морамо да упослимо Роме, инвалиде, избегле и расељене. То значи да ће се уложено
кроз порезе и доприносе вратити општини.
Власотинчани су успели да преко пројекта "Жене у бизнису" обезбеде 60.000
долара за 20 незапослених жена које ће се опробати у прављењу и продаји зимнице
и традиционалних јела. За Роме ће бити издвојено 35.000 евра, а за
самозапошљавање избеглица 160 милиона динара, којих у општини тренутно у
колективним центрима има 160.
- Током прошле и ове године од НСЗ добили смо 75,6 милиона динара за неколико
програма, почев од стручне праксе (45 особа), "Прве шансе" (165), обуке за познатог
послодавца (50), или јавних радова у вредности од 4,4 милиона динара.
Министарство економије и регионалног развоја издвојило је 10, а ми још пет милиона
динара за локални акциони план запошљавања - каже наш саговорник.
Антрфиле : ИНФРАСТРУКТУРА
УЗ помоћ Владе Србије и фондова ЕУ цео један општински буџет, Власотинце је
уложило у инфраструктуру. Најновији пројекат од 130 милиона динара одобрио им је
Фонд за заштиту животне средине за кишну канализацију и депонију поред Власине.
ШТРБАЦ: МАСАКР ПОЧИНИЛИ ХРВАТСКИ ВОЈНИЦИ
Дневник, Датум : 28.4.2011, Страна : 12
Председник невладине организације „Веритас” Саво Штрбац демантовао је јуче
хрватске спекулације да су ликвидацију девет хендикепираних особа у Двору на Уни 8.
августа 1995. године починили припадници Српске Војске Крајине или српске
паравојске.
Српска страна има доказе да су Двор на Уни већ 7. августа увече држали припадници
хрватске војске, изјавио је Штрбац истакавши да је овај, као и многе злочине у
операцији „Олуја”, починила једна хрватска јединица приликом чишћења терена, не
штедећи никога.
„Тврдње да су Срби сами ликвидирали своје хендикепиране цивиле представљају још
један покушај подвале у супротности с чињеницама и здравом логиком”, истакао је
Штрбац.
Према истраживањима „Веритаса”, у току „Олује” хендикепирани српски цивили
пребачени из старачког дома у Петрињи и смештени у школу Двора на Уни, на само
неколико метара од кампа данских војника Унпрофора. Зато се, како је казао Штрбац,
„са сваком логиком косе тврдње да су сами Срби своје хендикепиране склонили на
најбезбедније могуће место, а онда починили њихов масакр на очиглед војника
Унпрофора.”
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Штрбац је испричао да је, према сведочењу једног генерала СВК, надирући од Суња и
Костајнице, хрватска јединица „чистила терен” и поподне 7. августа ушла у Двор на
Уни. На том подручју нигде није било СВК, нити је Војска РС прелазила реку, а око 22
часа увече српски генерал је с 12 војника кренуо према Двору, али их је на пола пута,
код Матијевића, зауставила оружана паљба.
У избегличкој колони на путу од Жировца до Двора на Уни побијено је најмање 200
Срба, а овај злочин, као и егзекуција хендикепираних у основној школи, према његовим
речима, није био никаква тајна, мада су о томе тек сада проговорили дански војници.
Злочини у Двору на Уни, како је казао, јавности су познати још од 19. децембра 1996.
године, када су холандски историчари Јан Баласт и Јан Блау у листу „Нет пароол”
обелоданили да су хрватски војници 7. августа 1995. поубијали више од 200 српских
избеглица. Они су навели и исказе сведока, које су потврдили и високи функционери
УН са терена, да су тела поубијаних видели у парку Двора на Уни и да су „Данци
касније пронашли четири убијена инвалида у школи на Двору”, а овај текст је
„Веритас” објавио у својој публикацији „Извор” 1998.
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ИЗБЕГЛИЦЕ ТРАЖЕ СВОЈУ ИМОВИНУ
Данас, Датум : 30.4.2011, Страна : 4
Петиција око 60.000 грађана и 100 избегличких удружења из Хрватске
Београд - Представници избегличких удружења предали су јуче у Влади Србије
премијеру Мирку Цветковићу петицију којом прогнани Срби из Хрватске траже
станарска, имовинска и друга стечена права.
Петицију је потписало 100 избегличких удружења и више од 60.000 грађана, а
осим ње, премијеру је предат и предлог резолуције о поштовању људских права
избеглих и прогнаних Срба.
Председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта очекује да ће Влада
подржати предлог резолуције и упутити га Скупштини Србије на усвајање.
- Наш циљ је да се питање кршења људских права више од 500.000 Срба и великог
броја осталих грађана Србије, дефинише као једно од отворених питања у односима са
званичним Загребом - рекао је Линта. Он је додао да се у Хрватској у последњих 20
година системски уништава и отима српска имовина, као и да на подручју Хрватске
има више од 600 гробних места с посмртним остацима убијених и несталих Срба који
нису ексхумирани и идентификовани. Линта је нагласио да се петицијом од Владе
Србије тражи да започне суштински дијалог с властима Хрватске како би се трајно
решио проблем одузетих имовинских, статусних и других стечених права.
ДАЧИЋ У АЛБАНИЈИ
Правда, Датум : 30.4.2011, Страна : 13
ДРАЧ – Министар унутрашњих послова Ивица Дачић присуствовао је
Регионалној иницијативи за миграције, азил и избегла лица (МАРРИ) која је
одржана у Драчу, у Албанији.
Дачић је нагласио чврсту опредељеност МУП-а да се ангажује у свим процесима
регионалне безбедности и регионалних интеграција у циљу доприношења стабилности,
мира и разумевања у региону. Овом приликом министар Ивица Дачић потписао је са
министром унутрашњих послова Републике Албаније Бујаром Нишанијем и Споразум
о реадмисији између република Србије и Албаније.

PRESS CLIPPING
Уторак 03.05.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

“БЉЕСАК“ УДРУЖЕНИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ
Вечерње Новости, Датум : 3.5.2011, Страна : 14
Обележено 16 година од страдања Срба у акцији којом је хрватска довршила етничко
чишћење у западној Славонији
ОПЕРАЦИЈА хрватских оружаних снага „Бљесак“, у којој је довршено етничко
чишћење Срба из Западне Славоније, део је удруженог злочиначког подухвата за
који су хрватски генерали недавно осуђени пред Хашким трибуналом, изјавио је
председник „Веритаса“ Саво Штрбац.
- Први егзодус Срба у протеклом рату десио се управо у Западној Славонији већ у
децембру 1991. године, када је етнички очишћено скоро 190 села на том подручју подсетио је Штрбац поводом 16. годишњице хрватске војне акције „Бљесак“.
Тада су Срби прогнани, а њихова имања и куће опљачкане и уништене на
подручју Грубишног поља, Пакраца, Дарувара, Липика, а процене говоре да је
истерано између 52.000 и 70.000 Срба. Он је указао да је овом великом егзодусу
претходило етничко чишћење Пожешке котлине које није изведено војном акцијом, већ
обманом „у најбољем фашистичком маниру, када су хрватске власти издале наредбу о
евакуацији 26 села“.
- То су била српска села на обронцима Папука и стигла им је наредба, облепљена јавно,
као из времена Хитлера, да узму што могу понети у завежљају и јаве се у одређене
сабирне центре - испричао је председник „Веритаса“, а наредбу је послушало око 6.000
Срба.
На том подручју, како је навео, „формиран је и први велики новоусташки логор
„Пакрачка пољана“ и „Марино село“, у који су довођени Срби из такозваног
„Павиљона 22“, формираног у Загребу, и другим мањим градовима и у њему су
људи мучени, а многи и ликвидирани.
Штрбац је истакао да су све хрватске војне операције на подручју бивше Републике
Српске Крајине, које су биле под заштитом Унпрофора, биле део планског и
систематског чишћења Хрватске од српског становништва по принципу „спржена
земља“, па и акција „Бљесак“ у којој је убијено 283, а прогнано 15.000 Срба.
„Бљесак“ и „Олуја“ су карактеристичне, како је казао, по томе што је тада хрватска
војска починила стравичне злочине против цивила када је авионима тукла по
избегличким колонама Срба и извршила агресију и на подручје Републике Српске,
односно суседне Босне и Херцеговине. Штрбац наводи да су 1. и 2. маја у акцији
„Бљесак“ хрватски авиони МИГ 21 у два наврата ракетирали један кварт у Босанској
Градишки, где је погинуло неколико људи, међу њима брат и сестра млађи од десет
година. Поред тога, хрватске снаге су топовима гађале српска села на десној обали Саве
у РС када је више људи убијено и рањено, а куће уништене.
Штрбац је подсетио на стравичне слике масакра када су хрватски војници из маљутки,
монтираних на хеликоптерима, тукли српске цивиле који су на путу од Окучана ка

„мосту спаса“ покушавали да се домогну слободе на другој обали реке Саве - у
Градишки.
- Старе, жене и децу убијали су из оближње шуме снајперима и топовима, а преживели
су они који су имали боља кола и успели да између кише метака провуку живу главу описао је слике злочина Штрбац.
Нико од представника међународних хуманитарних организација није могао да приђе
месту злочина, док Хрвати нису покупили тела и путеве опрали детерџентом и
шмрковима како би прикрили трагове и размере злочина уочи посете тадашњег
изасланика УН Јасуши Акашија. Штрбац је навео да је досад само неколико случајева
злочина у Западној Славонији процесуирано, али да нико није одговарао ни од
починилаца, ни по командној одговорности за злочине у „Бљеску“.
Антрфиле : ДОДИК: УБИЦЕ МОРАЈУ ДА ОДГОВАРАЈУ
ПАРАСТОСОМ у храму пресвете Богородице у Градишки, којем је присуствовао и
председник Републике Српске Милорад Додик, обележено је 1. маја 16 година од
акције хрватске војске „Бљесак“ у Западној Славонији, која је за последицу имала
страдање српских цивила и егзодус 15.000 Срба са тог подручја.
После парастоса, Додик и други званичници Републике Српске положили су венце на
спомен-обележје страдалим Србима. Венци су бачени и са моста у реку Саву. Додик је
том приликом казао да је потребно утврдити истину о догађајима на подручју Западне
Славоније и истакао да злочинци морају да одговарају за злочине док су биолошки
живи. Он је подсетио да за злочине почињене над Србима у Западној Славонији још
нико није одговарао.
ПОМЕН ЖРТВАМА
У цркви светог Марка у Београду одржан је 1. маја помен жртвама војне
операције „Бљесак“.
У присуству неколико десетина рођака жртава и чланова Удружења породица
несталих и погинулих лица „Суза“, као и избегличких удружења, парастос је
служио старешина храма отац Трајан. Поводом 16. годишњице злочина почињених у
операцији „Бљесак“, на спомен-плочу у београдском Ташмајданском парку венце је,
заједно са своје двоје деце, положио избеглица Милан Којић, чији је отац убијен у
„Бљеску“.
МЕСИЋ: ИНДИРЕКТНА ПРЕСУДА ТУЂМАНУ
БИВШИ председник Хрватске Стјепан Месић изјавио је да је пресуда двојици
хрватских генерала Анти Готовини и Младену Маркачу, оптуженим за ратне злочине у
акцији „Олуја“, индиректна пресуда првом хрватском председнику Фрањи Туђману,
његовом министру одбране Гојку Шушку и најужем кругу вођства око њих. Месић је,
међутим, рекао да је ипак изненађен висином изречене казне хрватским генералима.
ХОЛАНЂАНИ СУ ЗНАЛИ ЗА ЗЛОЧИНЕ У ДВОРУ НА УНИ
Политика, Датум : 3.5.2011, Страна : А7
О ликвидацијама цивила о којима су недавно проговорили дански војници, још
1996. године писала је амстердамска штампа
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Сведочење из Данске није прва вест о масакру цивила у Двору на Уни. Како преноси
загребачки недељник „Новости”, први пут о страдањима у Двору, укључујући и
догађаје у школи, писале су 19. децембра 1996. холандске новине „Хет парол”. У том
чланку холандски историчари Јан Баласт и Јан Блау, специјализовани за подручје
бивше Југославије, изнели су непознате детаље о покољима почињеним 1995. од стране
Хрватске војске над стотинама српских избеглица. Како у чланку пише, у хрватском
селу Двор, 7. августа 1995. поубијано је више од две стотине српских избеглица од
стране ХВ-а. Нека тела сведоци су видели у парку, чије су изјаве потврђене и од стране
високих функционера УН-а, који су се у време хрватске акције налазили на задатку.
„Ја знам да је у дворском парку почињен покољ над немоћним избеглицама”,
изјавила је тада „Хет паролу” Стефани Бонд, задужена за хуманитарне послове у
тадашњем УН-овом Сектору Север, стационираном у Топуском.
У истом чланку наводи се да су неуниформисане особе српским избеглицама пуцале у
главу, те да су Данци касније пронашли четворо убијених инвалида у школи у Двору.
Поручник Моесград, заменик команданта данског батаљона, изјавио је тада ауторима
текста да је његово људство било приморано да до 10. августа остане у бази, чиме су
били одсечени од спољног света. „Када смо поново могли да напустимо наш камп,
видели смо мноштво нових гробова, а само понеки су били означени бројевима, у
изузетку са именом. У околини Двора налази се отприлике шест оваквих масовних
гробница. Само на православном гробљу, на једној узбрдици, стоји 112 крстова.
Највероватније су српске избеглице у парку биле жртве хрватске војске и резервиста
Домобранске пуковније Суња. Ова хрватска јединица свесно је негирала наређења о
ненападању избеглица, јер је 1991. године много Хрвата изгинуло током напада српске
војске у околини Суње”, рекао је тада Моесгард „Хет паролу”.
Како су пренеле загребачке „Новости”, каква су кретања војски тада била у Двору могу
посведочити и становници суседног Босанског Новог, који су преко Уне у поподневним
сатима 7. августа гледали елитну извиђачку чету хрватских војника која је ишла из
правца Хрватске Костајнице према Двору. По казивању сведока, хрватска војска је
слободно ишла и „чистила” терен.
СРБИН ПРАВДА „ОЛУЈУ“!
Курир, Датум : 3.5.2011, Страна : 3
Милорад Пуповац тврди да је Хрватска имала легитимну основу за акцију у којој су из
Хрватске протеране стотине хиљада његових сународника Срба!
БЕОГРАД - „Олуја“ му није спорна!
Председник Српског народног већа у Хрватској Милорад Пуповац тврди да је
„Хрватска имала легитимну основу за војну акцију ‘Олуја’, али је било и оних
који су ‘Олују’ употребили у друге сврхе“. Упитан да појасни своју тезу о
легитимности акције којом је из Хрватске протерано на стотине хиљада Срба и
која је пресудом Хашког трибунала оквалификована као „удружени злочиначки
подухват“, Пуповац за Курир каже:
- Основ је у измењеној резолуцији коју је Савет безбедности УН донео 1994, када је
промењен статус мандата УН у Хрватској, кад су снаге УН престале да буду
„заштитне“. То је био сигнал за преговоре о статусу Срба у Хрватској и Крајини,
али и да Хрватска добије могућност да неполитичким путем успостави контролу
над својим границама.
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Директор Веритаса Саво Штрбац сматра да Пуповац износи званичан став Хрватске и
да не може да говори другачије јер је у тамошњој владајућој коалицији.
- Многи су давали легитимитет Хрватској да врати „окупирани део територије“ у
уставно-правни поредак и позивали се на резолуције Савета безбедности које су
доношене током рата. Чињеница је да је у марту 1995. донета резолуција којом се мења
назив и мандат УН у Хрватској, а чињеница је и да је Запад дао сагласност Хрватској за
„Олуја“ - наводи Штрбац, па наставља:
- Међутим, кључна ствар је састанак који је Туђман одржао на Брионима 31. јула 1995.
Ако је дотад „Олуја“ имала основ у резолуцији СБ УН, од тада је она постала удружени
злочиначки подухват зато што је Туђман искористио наклоност Запада и УН и изиграо
их тако што је искористио њихову сагласност и легитимитет да оде корак даље и
оствари вишевековни план о чистој Хрватској без Срба.
Штрбац додаје да самим тим од 31. јула операције „Олуја“ нема легалитет.
Антрфиле : Косор:
„Бљесак“ је блиста!
Председница хрватске владе Јадранка Косор поручила је да нико не може да оспори
„блиставост и оправданост“ акције „Бљесак“, у којој је 16.000 хрватских војника и
полицајаца заузело „окупирани простор западне Славоније“.
- „Бљесак“ је била прецизна, кристално јасна акција ослобађања дела хрватске
територије, и сасвим сигурно добар увод у „Олују“ - оценила је Косорова.
Линта: Ни легално ни легитимно
Миодраг Линта, председник Коалиције избегличких удружења у Србији, сматра да
операције „Олуја“ и „Бљесак“ нису биле ни легитимне ни легалне.
- Подручје које је нападнуто било је под заштитом УН, а циљ „Олује“ није био
успостављање уставно-правног поретка на својој територији, већ трајно исељење Срба наводи Линта и додаје да највећу одговорност сноси међународна заједница, која
Хрватској није јасно ставила до знања да се решење може тражити једино политичким
средствима.
Београд одговоранза стање у Книну
- Колика је одговорност била у Книну или Београду, знају они који су одбацили
могућности преговора које је међународна заједница нудила током 1994, а који су били
по принципу „узми или остави“. Неко је одлучио да буде „остави“ - не само план З4,
већ остави и своје куће - каже Пуповац.
ОВЕ ГОДИНЕ УЛОЖИЋЕМО 450 МИЛИОНА НА КОСМЕТ
Политика, Датум : 3.5.2011, Страна : А8
ИНТЕРВЈУ: Горан Богдановић, министар за КиМ
Поделе Косова неће бити, не само зато што то Устав спречава, него и зато што нико не
жели у то да улази
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Прошле недеље из Приштине су стигле две необичне најаве: прво је француски
амбасадор Жан Франсоа Фиту саопштио да је дошло време да се оконча надгледана
независност и да институције Косова преузму пуни суверенитет. Косовски премијер
Хашим Тачи је већ најавио уставне промене које би то омогућиле. Министар за Косово
и Метохију Горан Богдановић сматра да такве изјаве никако не доприносе смиривању
ситуације „посебно сада када је дијалог отпочео и када покушавамо да решавамо
проблеме који су се годинама гомилали”. „Што се нас тиче независност КиМ не треба
ни да постоји. Присуство међународне заједнице је неопходно, јер на жалост не постоје
услови да људи могу слободно да се крећу, још нема владавине права, још имамо
огроман број кућа и станова који су узурпирани. Без помоћи међународне заједнице –
ти проблеми се не могу решити”, наглашава Богдановић.
Ми ћемо у овој години учествовати у изградњи инфраструктуре, станова и кућа.
Прошле године смо изградили 120 станова и 35 кућа. У изградњи је тренутно 38
станова у Штрпцу, Косовској Каменици, Прилужју и Звечану. Ове године имамо
намеру да саградимо 48 станова и 45 кућа за интерно расељене особе, повратнике
и социјалне случајеве. Обезбедили смо 2,5 милиона евра из ИПА фондова ЕУ да те
станове и куће опремимо покућством. Наравно, наставићемо да градимо путеве и
улице у урбаним срединама. За текућу годину планирано је да уложимо 450
милиона динара.
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PRESS CLIPPING
Среда 04.05.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ БИВШИХ НОСИЛАЦА СТАНАРСКИХ ПРАВА
Политика, Датум : 4.5.2011, Страна : А8
Комесаријат за избеглице у Србији позвао је све бивше носиоце станарског права
из Хрватске да се пријаве како би надлежне институције упознали о пожељном
решењу овог питања, наводи се у саопштењу овог комесаријата. Рок је 6. мај, а
пријаве се могу поднети Комитету за помоћ и заштиту на телефоне: 011– 24 01 093, 021
– 66 13 336, 063 279 534, 063 482 713, 063 486 297 или поверенику за избеглице на
територији општине или града на којој заинтересовани бораве.
Анкетни листићи се такође могу преузети са интернет страница www.kirg.gov.rs или
www.rpc-sr.org и попуњени послати на адресе Комитета за заштиту и помоћ.
– Наглашавамо да попуњавањем овог обрасца неће бити покренут правни поступак,
нити поднет формалан захтев који би био упућен надлежним органима у Хрватској.
Такође, учешће у овој анкети ни на који начин неће лишити анкетирана лица
могућности приступа Програму стамбеног збрињавања у Хрватској или било ком
другом програму стамбеног збрињавања у осталим земљама – наводе надлежни у
Комесаријату и додају да ће пројекат допринети утврђивању потреба најугроженијих
категорија становништва.
НЕ ЗАНИМАЈУ ЈЕ ПОБИЈЕНИ И ПРОТЕРАНИ СРБИ
Правда, Датум : 4.5.2011, Страна : 4
МИЛОЈКО БУДИМИР О ОДБИЈАЊУ ЈАДРАНКЕ КОСОР ДА ПРИХВАТИ ДОКАЗЕ
О „ОЛУЈИ“
БЕОГРАД – Председница Хрватске владе Јадранка Косор демантовала је у Борову
да је над Србима у Хрватској извршено етничко чишћење, реагујући тако на
изјаву Милорада Пуповца, потпредседника Самосталне демократске српске
странке, која је део владајуће коалиције предвођене ХДЗ-ом, да „Олуја“ јесте била
легитимна акција, али да етничко чишћење није смело да се догоди.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења из
Хрватске, сматра изјаву Косорове срамном и контрапродуктивном за преко потребну
еволуцију јавног мњења и става већине грађана у Хрватској ка прихватању чињеница.
– Нажалост, наше наде да ће пресуда хрватским генералима почети да мења уврежене
ставове о наводној агресији српског народа и да ће Хрватска кренути путем менталног
оздрављења показале су се сувише смелим. Уместо да се окрену истини, њих и даље
чуди првостепена пресуда Хашког трибунала. Просто је невероватно да и даље не желе
да виде патњу коју су њихове регуларне трупе у рату нанеле Србима и да настављају да
причају о наводној агресији, што видимо ових дана у обележавају догађаја у Вуковару
и Боровом насељу.

На питање да ли је Пуповчева изјава ипак неки помак у прихватању истине о рату који
Хрватска сматра одбрамбеним, а који је довео до протеривања стотина хиљада Срба,
Будимир је одговорио негативно и подсетио да је у речима Фрање Туђмана да „Срби
морају нестати“ садржана геноцидна намера.
– Нема ту никаквог помака, и сама та изјава човека који је погазио све принципе за које
се јавно залагао говори да промене нема. Пуповац је у емисији „Недељом у два“ ХТВ-а
рекао да је „Олуја“ била легитимна акција, али да је, ето, било и етничко чишћење. То
су изјаве какве само Пуповац може да смисли и на основу којих успева да буде на
власти заједно са ХДЗ-ом – оцењује Будимир.
РАЗОЧАРАНИ КОСОРОВОМ
Курир, Датум : 4.5.2011, Страна : 3
БЕОГРАД - Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске
протестовала је због изјаве премијерке Хрватске Јадранке Косор да се на слаже са
констатацијом о етничком чишћењу Срба у Хрватској током последњег рата и да
„то нису историјске чињенице“. Асоцијација подсећа да је Косорова узурпирала
српски стан у Загребу и уселила се у њега.
ХРВАТСКИ „ДИВЉИ ИСТОК“
Данас, Датум : 4.5.2011, Страна : 15
„Олуја“ у књигама тројице хрватских писаца и интелектуалаца (2)
У више текстова или јавних наступа Стипе Шувар ће смело износити и елаборирати
став да је „према Србима у Хрватској примјењена свирепа политика етничког
чишћења“
ИЗА КЊИЖЕВНОСТИ
У првом делу овог текста (прошле среде) већ смо поменули храбре коментаре проф. др
Стипе Шувара писане непосредно по окончању акције „Олуја“ и онога што је иза тога
уследило: пљачки, паљевина и убистава старих или болесних и немоћних Срба који или
нису били у стању да побегну или нису веровали да ће постати жртве осветничког
гнева хрватских (пара)војних постројби с којима су на „хрватски дивљи Исток“ стигли
и „пси рата“.
Некадашњи високи партијски функционер, у посттитовској Југославији познат по
левичарским скретањима („Бијела књига“ и низ идеолошких саветовања), оштро
супротстављен, како сам каже, „претварању Хрватске у Туђманију“, основао је
Социјалистичку радничку партију (СРП) и издавачко предузеће „Разлог“, које је од
1994. издавало месечник „Хрватска љевица“, а све с наканом да, после осамостаљења,
хрватској „младој демокрацији“ понуди некакву социјалистичку алтернативу.
У непотписаним уводницима свог листа, или у прилозима потписаним псеудонимима,
Шувар је, најкраће речено, разорно коментарисао текућу хрватску збиљу и
ревизију (х)историје. Тако је дошла на ред и акција „Олуја“, њена изведба,
последице и глорификација која је прерасла у праву митизацију. Тако већ у
септембру 1995, дакле док још није била прошла „опијеност нације коначним
обрачуном са Србима у хрватској кући“, једном свом тексту Шувар даје наслов:
„Олуја“ - већ мит, а још збиља“. У њему, после навођења да је Звонимир Чермак
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рекао да у тринаест столећа своје повести хрватски народ није имао веће победе од
„Олује“, а његов непријатељ већег пораза, да ју је Дражен Будиша означио
„најзначајнијом војном и политичком побједом над нашим непријатељима у
новијој повијести хрватског народа“ те да је Ива Тољ узвикнуо: „Ово су дани за
повијест, не само за Хрватску, него и за Европу и свијет“, као и правог пљуска
сличних еуфоричних изјава, Шувар се пита: „Зар Хрвати у тринаест стољећа
доиста нису имали веће побједе? Ако је тако, онда нам је повијест прилично
сиромашна побједоносним потхватима.“
Желећи охладити усијане хрватске главе, изрећи ће даље низ критичких примедби и
виспрених анализа о овом већ створеном „типично хрватском миту“, о чијем се
карактеру и последицама „мало тко пита на садашњем вашару хрватске таштине и
нимало суздржаних заноса“. Истаћи ће одмах да би се тешко могло рећи да је „Олуја“
само хрватска јер је имала покровитеље и помоћ из иностранства. Не ради се, рећи ће,
ни о „највећој хрватској побједи“ над Србима и Србији већ о победи „над Србима
у Хрватској и њиховој трагедији“ јер се у „Олују“ кренуло с поузданим сазнањем
да се Србија, односно СР Југославија неће умешати. Туђман је знао да Милошевић
неће ратовати за хрватске Србе. Шувар даље уочава да се радило о „одвише великом
несразмјеру снага, оружја и логистике стране која је напала (хрватске) и стране која се
требала бранити (крајинскосрпске)“.
Поткрепљујући такав суд већ познатим цифрама, он скреће пажњу и на то да се „с
хрватске стране пуцало не само на војне циљеве, него и на сва иоле већа насеља, да се
изазове паника и да српско становништво почне бјежати главом без обзира“.
У више текстова или јавних наступа у којима се бавио судбином Срба у Хрватској, док
му је и сопствена судбина била упитна јер је живео у изолованости и физичкој
угрожености, Шувар ће смело износити и елаборирати став да је „према Србима у
Хрватској примијењена свирепа политика етничког чишћења“. Туђмана ће, разумљиво,
означити као њеног главног креатора, а његовог наследника Ивицу Рачана оптужиће за
незаинтересованост за истински повратак прогнаних Срба: „Сам Фрањо Туђман је
избјеглим Србима, како смо видјели, одузео сваку наду у повратак, а њихову имовину
прогласио хрватском.“ Српска политичка елита, у контактима са хрватском, чини,
нажалост, недовољно не само да се ти проблеми брже решавају већ и да се до краја
истраже и расветле преостали, познати злочини над Србима у Хрватској. Индикативан
пример су, рецимо, злочини у Сиску и околини, где је према неким индицијама, па и
поименичним пописима, број убијених Срба већи од 700 (седамсто). Већ дуже време
документација о томе доступна је и српском тужилаштву за ратне злочине али јавност
још није обавештена да се нешто конкретно предузима како би се кренуло са мртве
тачке.
ПРАВЕДНИЈА ПОДЕЛА БЕДЕ
Дневник, Датум : 4.5.2011, Страна : 6
Нови Закон о социјалној заштити доноси више новца за сиромашне
Закон о социјалној заштити који је ступио на снагу пре мање од месец дана
омогућиће сваком ко живи у екстремном сиромаштву право на социјалну помоћ,
па ће се тако давања државе онима који у овим транзиционим временима немају
од чега да живе повећати за 50 одсто у односу на досадашњи број корисника.
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Наиме, управо захваљујући новом закону број корисника социјалне помоћи биће
повећан од 50 до 60 одсто, а издвајања из буџета за новчану помоћ биће већа за скоро
70 одсто с обзиром да је за те намене издвојено 2,7 милијарди динара.
Нови закон не само да доноси бољу заштиту најсиромашнијим особама, већ кроз
развијен концепт социјалних услуга штити и све оне којима је потреба подршка
друштва: не само да доноси већа новчана примања за социјално и материјално
угрожене, већ се окреће и према осетљивим групама српског друштва као што су
деца без родитељског старања, деца и млади са сметњама у развоју, особе са
инвалидитетом, стари, Роми, жртве насиља, избегли и расељени. Ове особе ће
подршку добијати пре свега у својим општинама било кроз дневне боравке, становање
уз подршку државе, помоћ у кући, професиналне асистенте за особе са
инвалидитетом… Дакле, свим категоријама особа са посебним потребама биће пружена
могућност “изласка” у свет, односно укључивања у друштво у складу са сопственим
могућностима. Примарни задатак новог закона је да им омогући уклапање у друштвене
токове, а тек уколико то није могуће предвиђено је смештање у институције које могу о
њима да се старају на прави начин.
Према подацима Министарства за рад и социјалну политику новчану социјалну помоћ
прима 76.998 породица односно 194.168 особа, што је за чак 16.000 корисника више
него крајем прошле године. Новчани износи који ће они примати су увећани, па ће тако
петочлане породице које су до сада на име социјалне помоћи добијале 12.094, добијати
између 18.900 и 22.680 динара, а шесточлане између 22.050 и 26.000 динара. Осим
вишечланих домаћинстава биће боље заштићена и она домаћинства у којима су сви
чланови неспособни за рад јер се новчана социјална помоћ увећава за 20 одсто.
Најмања помоћ се даје појединцима који су способни за рад а немају посао и они ће
добијати месечно 6.552 динара.
Како је Србија земља старих а они све немоћнији, посебан део закона односи се на
помоћ управо њима. Тако према закону старе особе које живе саме и нису радно
способне имају право на помоћ од 7.862 динара под условом, ако је реч о онима који
живе на селу, да дају сагласност за стављање хипотеке на вишак земљишта јер је
прописано да социјалну помоћ могу да траже само они који имају мање од једног
хектара земље.
Закон о социјалној заштити први пут у систем социјалне заштите уводи стандарде
квалитета услуга кроз акредитацију програма обука и лиценцирање стручних сарадника
и свих пружалаца социјалних услуга било да су они из јавног било приватног или
цивилног сектора. То значи да ће само лиценцирани пружаоци услуга моћи
конкурисати за буџетска средства којима се помажу социјално угрожени.
Новину представља и увођење потпуно новог права за родитеље који су се посветили
нези детета па због тога нису били у могућности да раде. Тако, ако један од родитеља
не ради и брине дуже од 15 година о детету које користи право на увећани додатак за
помоћ и негу другог лица када испуни општи старосни услов по прописима из
пензијског система, а то значи 60 година за жене или 65 за мушкарце, може остварити
посебну новчану накнаду у износу минималне пензије.
На тај начин држава подржава останак детета са сметњама у развоју у породици, али се
у исто време и промовише одговорно родитељство јер је евидентно да родитељи често
из нужде дају децу у институције јер су због немаштине принуђени да раде, а то само
по себи значи да се не могу довољно и у правој мери посветити детету које има посебне
потребе.
Антрфиле : Уместо хрпе докумената,база података о сиротињи
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Нови Закон о социјалној заштити треба и да скрати бирократску процедуру која је
потребна да би се остварило право на социјалну заштиту. Наиме, до сада је било
потребно извадити најмање петнаестак докумената како би се конкурисало за добијање
помоћи. Сада се ради на избацивању неких докумената како би остало што мање
потребних папира за добијање помоћи, али се води рачуна како би оно што је обавезно
било веродостојно како не би дошло до злоупотребе. Јер, до сада су помоћ добијали
они који су и радили, а у исто време није стизала онима који су неспособни за било
какав посао а немају од чега да живе. Хрпа докумената потребних за добијање помоћи
ће се смањити и због тога што се очекује израда базе података о социјалном статусу
већине грађана тако да ће се и на тај начин моћи контролисати да ли помоћ заиста
одлази онима којима је неопходна.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 05.05.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СТАНАРСКА ПРАВА НА ДНЕВНОМ РЕДУ
Блиц, Датум : 5.5.2011, Страна : 4
АНДРИЈА ПЕРИЋ Комитет за помоћ и заштиту
Бивши носиоци станарског права у Хрватској имају још данас и сутра прилику да
попуне анкетне листиће “Преглед положаја и потреба бивших носилаца
станарског права из Хрватске који бораве у Републици Србији”. Ову акцију
спроводи Међународна организација за миграције, у сарадњи са невладином
организацијом Комитет за помоћ и заштиту.
Координатор пројекта из Комитета за помоћ и заштиту Андрија Перић каже за “Блиц”
да је до сада више од 12.000 бивших власника станарских права у Хрватској попунило
анкетни листић.
Целокупна акција је спроведена као припрема за донаторску вечеру која би требало да
се одржи крајем године, а на којој би требало да буде сакупљен новац за решавање
питања избеглица на Балкану - каже Ерић. Бивши власници станарских права могу да
се пријаве Комитету за помоћ и заштиту на телефоне 011/24-01-093, 021/66-13-336,
063/279-534, 063/482-713, 063/486-297 или поверенику за избеглице на територији
општине или града на којој бораве.
Заинтересовани могу преузети анкетне листиће са сајта Комесаријата за избеглице
www.kirs.gov.rs и Комитета за заштиту и помоћ www.rpc-sr.org.
АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Грађански лист, Датум : 3.5.2011, Страна : 9
НОВИ САД – Анкетирање носилаца станарских права избеглих и прогнаних с
територије Републике Хрватске трајаће до петка, а обављаће се у Одсеку за
избегла, прогнана и расељена лица у Улици Краља Александра бр. 14.
Грађани могу од сутра да се пријаве од 7.30 до 15.30 сати. Резултати анкете требало би
да покажу у каквој се ситуацији ова популација налази и пружи помоћ онима који желе
да се врате у Хрватску, као и онима који желе стално пребивалиште у Републици
Србији.
ЈАВНИ РАДОВИ У ЈАГОДИНИ
Преглед, Датум : 5.5.2011, Страна : 11
Потпредседница Владе Верица Калановић уручила је јуче у Јагодини уговоре о
јавним радовима за 16 извођача са подручја Јагодине и Поморавског округа кроз
које ће бити запослено 185 лица, саопштено је из Владе Србије.

Како је наведено у саопштењу, Национална служба за запошљавање је одобрила 434
пројекта у оквиру јавних радова на којима ће посао добити 5.211 грађана.
Из буџета Министарства економије и регионалног развоја је у овој години за те
пројекте намењено 700 милиона динара, саопштило је то министарство. Највећи број
радова спровешће се у неразвијеним општинама попут Житорађе, Блаца, Трговишта,
Варварина и Бујановца, саопштило је министарство. Додаје се да је највећи број
пројеката из социјалне и хуманитарне области, културе, као и из области заштите
животне средине и природе. Незапослена лица се ангажују на период од шест
месеци, а приоритет имају лица ромске националности, избеглице и расељена
лица, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослена лица и старији од 45 година,
као и лица из социјално угрожених категорија.
Калановић је јуче обишла и радове на изградњи вртића „Бамби“ у Параћину и том
приликом изјавила да Србија живи у оним крајевима где има деце. Како је саопштено, у
новом објекту површине 880 квадрата биће смештено 100 деце, чиме ће се растеретити
капацитети постојећих објеката и створити услови за запослење око 20 васпитача и
помоћног особља. Калановић је навела да се вртић „Бамби“ гради у оквиру Програма
НИП-а „Градимо заједно“ и вредност уговорених радова је 44,8 милиона динара.
У оквиру тог програма, саопштено је, НИП гради вртиће у још 13 градова у Србији
чиме се стварају услови за реализацију васпитно-образовног програма по европским
стандардима, као и услови за безбедан боравак деце у вртићима, али се и пружа
подршка породици и родитељству.
КРКОБАБИЋ НАЈМАЊЕ АКТИВАН, РЕКОРДЕРИ ДАЧИЋ И ЂЕЛИЋ
Данас, Датум : 5.5.2011, Страна : 3
Колико су се потпредседници Владе Србије ангажовали у овој години
Београд - Потпредседник владе задужен за реформу пензионог система Јован
Кркобабић од почетка године имао је само четири јавне активности, судећи према
званични подацима на интернет сајту Владе Србије.
У одељку „Активности потпредседника“ на владином сајту, где су постављене вести о
ангажовању четворо потпредседника Ивице Дачића, Божидара Ђелића, Јована
Кркобабића и Верици Калановић, до данас су укупно четири информације посвећене
председнику ПУПС-а. Из тога се може закључити да је најстарији међу
потпредседницима јавно активан у просеку једном месечно.
Убедљиво највише вести на владином сајту посвећено је акцијама, изјавама или
сусретима Ивице Дачића, чије се бројне активности могу објаснити и тиме што је
уједно заменик премијера и министар унутрашњих послова. Дачић је од почетка године
до 3. маја имао 98 забележених активности. За њим следи Божидар Ђелић са 55, док је
Верица Калановић, која је на месту потпредседника заменила Млађана Динкића, од
мартовске реконструкције Владе забележила 12 активности. Динкић је од почетка
године до смене с места вицепремијера и министра економије имао 11 јавних
ангажмана.
Кркобабић за свој рад у Влади Србије месечно зарађује 101.000 динара, при чему се
није одрекао пензије од 66.000 динара. Лидер ПУПС рођен је 1930, а у пензији је од
1989. године.
Према подацима са интернет сајта владе, он је своје јавно деловање поделио на
следећи начин - једно у јануару, два у фебруару, без активности у марту и један
догађај у априлу. Кркобабић је 17. јануара у Влади Србије уручио решења о
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додели осам сеоских газдинстава породицама Срба који су избегли или су
протерани из Хрватске. У фебруару је најпре разговарао са специјалним
саветником високог комесара УН за избеглице Ен-Виљемом Бијевелдом о
отвореним питањима у решавању дуготрајне избегличке кризе на Западном
Балкану. Неколико дана после, имао је састанак с делегацијом Међународног
монетарног фонда о актуелној ситуацији у Србији и примени реформисаног Закона о
пензијском и инвалидском осигурању. У марту се, према владином сајту, није нигде
ангажовао. Током априла, Кркобабић је разговарао с делегацијом Завода за пензијско
осигурање Аустрије, коју је предводио председник тог завода Карл Хас.
Дејан Вук Станковић, политички аналитичар, за Данас каже да треба бити пажљив и
погледати да ли је Кркобабић био активан у оним политичким тачкама за које је
задужен. „Поделом улога у Влади Србије, њему је припао ресор који је нека врста
политичке функције намењена заштити интереса његовог бирачког тела и утолико је он
сконцентрисан само на делокруг рада. Кркобабић је свакако максимално сузио своје
поље деловања, што се може приписати и његовим годинама“, наводи Станковић.
Према његовим речима, чињеница да је председник ПУПС опстао у Влади Србије чак и
после њене реконструкције, односно, што би рекао премијер Мирко Цветковић
„редукције“, део је политичког договора око формирања коалиције на власти. „Јован
Кркобабић је практично чувар тог договора, с ексклузивним правом да се бави
реформом пензионог система, за шта мислим да није добро решење, јер све странке
треба да се укључе у то веома важно питање“, истиче Дејан Вук Станковић.
Антрфиле : „Радим свакодневно“
Јован Кркобабић је у краткој изјави за Данас поручио да он у Влади Србије „ради
свакодневно“ и да је од почетка године разговарао и у свој кабинет примио „на стотине
људи с проблемима“. Он истиче да не зна на који се начин на владином сајту објављују
вести о активностима потпредседника и да не води рачуна о објављивању вести о
његовом раду на интернет презентацији Немањине 11.
ПРИЈАВА СТАНАРСКИХ ПРАВА ЈОШ СУТРА
Дневник, Датум : 5.5.2011, Страна : 9
ИЗ КАРЛОВАЧКОГ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Евидентирње некадашњих носилаца станарског права у Републици Хрватској, а
који сада живе у Србији, завршава се сутра, подсећају из Повереништва за
избеглице у Сремским Карловцима и позивају оне који се нису пријавили да то
учине до наведеног рока. Избеглице у Сремским Карловцима могу да позову бројеве
телефона 011/24 01 093, 021/66 13 336, 063/279 534, 063/482 713 или 063/ 486 297 или се
јаве поверенику у карловачкој општини. Постоји могућност и да са сајта Комесаријата
за избеглице www.kirs.gov.rs или Комитета за заштиту и помоћ www.rpc-sr.org преузму
анкетне листиће, попуне их и пошаљу на адресе: Комитет за заштиту и помоћ, Улица
Ћирила и Методија 2а, Београд и Мајевичка 2б, Нови Сад.
Ово анкетирање је заједничка акција Међународне организације за миграције и
невладине организације Комитет за помоћ и заштиту, која треба да да што прецизније
податке о броју одузетих станарских права. Попуњавање обрасца не значи покретање
правног поступка нити упућивање формалног захтева надлежнима у Хрватској за
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решавање стамбеног питања, али није ни сметња за учешће у програмима стамбеног
збрињавања у тој или било којој другој држави.
РЕЛИГИЈСКИ ЕКСТРЕМИСТИ КОРИСТЕ ШВЕРЦЕРСКЕ КАНАЛЕ
Данас, Датум : 5.5.2011, Страна : 4
Уочи Дана Војнообавештајне агенције (ВОА) пуковник Данко Штрбац говори за Данас
Београд - Балкан је крајем 2010. и почетком ове године релативно стабилан, мада
ситуација у БиХ, на КиМ и у Македонији и даље привлачи пажњу међународне
заједнице, каже за Данас пуковник Војнообавештајне агенције Данко Штрбац уочи
обележавања Дана агенције. Према његовој оцени, билатерална сарадња у региону је
интензивирана, али и даље постоје проблеми који оптерећују међудржавне односе на
Западном Балкану.
- Верски и етнички екстремизам, тероризам, организовани криминал, трговина
наркотицима, оружјем и људима, илегалне миграције, корупција и „сива“ економија,
најбитнији су фактори угрожавања стабилности региона - указује Штрбац. Он додаје да
су управо вишегодишњи сукоби, нестабилност и изолација региона довели до
експанзије ових асиметричних претњи, као и да је због њиховог транснационалног
карактера безбедносна сарадња држава у региону неминовна.
- Битан фактор који негативно утиче, како на политичку, тако и безбедносну ситуацију,
у свим државама региона је и „други“ талас глобалне економске кризе - истиче Штрбац.
- Да ли међународни тероризам угрожава Србију и регион?
- Због широке заступљености на глобалном нивоу, религијски екстремизам представља
највећу безбедносну претњу. Његов утицај непосредно је присутан и на подручју
Западног Балкана, где постоје већ изграђени механизми идеолошке и финансијске
подршке. Носиоци ширења радикалних идеја су различити мисионари које финансирају
поједине иностране невладине и хуманитарне организације.
Последњих година покрет је омасовљен, првенствено придобијањем нових чланова
плаћањем или обезбеђивањем школовања у иностранству. Екстремисти у региону
интензивно сарађују на организационом, пропагандном и финансијском плану, што би
могло да представља потенцијални безбедносни ризик, пре свега у контексту даље
радикализације и евентуално екстремнијег координираног деловања.
- Да ли је подручје Западног Балкана погодно тле за трансфер, базирање и
регрутовање присталица?
- Екстремизам као облик политичког насиља представља значајан друштвени
фактор дестабилизације сваке државе, чијем развоју погодује тешка економска
ситуација, политичка нестабилност, верска и етничка нетрпељивост, порозност
граница, системска корупција, као и нерешен статус избеглих и интерно
расељених лица. Балкан је после рата у БиХ и доласка великог броја страних
„исламских бораца“, односно муџахедина, добио на значају као дуготрајни и стабилни
логистички, регрутни и финансијски ослонац терориста и екстремиста на тлу Европе.
Томе доприноси специфичан географски положај погодан за кретање, стационирање и
деловање регионалних криминалних и екстремних група.
- Да ли је Србија током 2010. била војно угрожена?
- Током 2010. године нисмо регистровали индикаторе војног угрожавања безбедности
Србије са територија суседних земаља. Међутим, на територији Србије, делују као
регуларна војна формација Косовске снаге безбедности (КСБ).
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Уз подршку појединих држава Запада настављено је њихово опремање и обука, како би
до 2012. достигле пуну оперативну способност. Појава КСБ привлачи пажњу, од саме
идеје да оне буду оформљене, па до данас. Те снаге су у сфери интересовања као појава
која угрожава суверенитет Србије и безбедносни баланс у региону.
- Какве су процене безбедносног ризика за Србију у вези с питањем статуса КиМ?
- Ситуација на КиМ остаје највећи генератор регионалних изазова, ризика и претњи, а
карактеришу је константна етничка подељеност и тензије, као и висок степен корупције
и криминала. На безбедносном плану се одржава достигнути ниво крхке стабилности,
које и најмањи инцидент може да поремети. И даље се региструју напади на Србе и
неалбанско становништво, као и на имовину Србије на КиМ. Организовани криминал је
део политичког и безбедносног апарата који је на „Косову“ присутан од 1999. Илегални
канали, које албанске криминалне групе користе за шверц оружја, људи, органа или
дроге, истовремено користе и религијски екстремисти. Присуство екстремних
религијских организација на КиМ, уз продубљавање политичке нестабилности због
економске кризе, ствара погодне услове за регрутацију терориста, који могу да буду
претња не само за Србију и регион, већ и за Европу.
- Да ли ће немири у Африци утицати на војну одбрамбену индустрију у Србији?
- Иако војноекономска сарадња није у примарној надлежности ВОА, пратимо развој
ситуације у Африци, настојећи да проценимо евентуалне промене спољне политике
земаља у том региону према Србији. Актуелна ситуација на северу Африке је веома
сложена и нема показатеља да ће наредних недеља и месеци доћи до њеног смиривања.
У току су сукоби у Либији, бележи се нестабилност влада у државама у којима су већ
промењени режими, као што су Тунис и Египат, а опозиција најављује обнову протеста
у осталим државама региона. Србија поштује резолуције СБ УН којима је забрањен
извоз оружја у Либију, али је сада тешко говорити о евентуалним импликацијама које
би то могло да има на домаћу наменску индустрију.
Антрфиле : Отварање изасланстава у Алжиру и Израелу
- Колико има српских војних изасланстава у свету?
- Србија може да има, према одлуци Владе, мрежу изасланства одбране која би
покривала укупно 42 државе света, односно 30 на резиденцијалној основи и 12 на
нерезиденцијалној. Постојећу мрежу изасланстава одбране чини 19 изасланстава
одбране, уз три акредитације на нерезиденцијалној основи. Изасланике одбране имамо
у осам суседних и земаља региона - Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска,
Румунија, Бугарска, Грчка и Турска. Такође, изасланства одбране имамо и у Великој
Британији, Француској, Немачкој, Италији, Аустрији и Шпанији, као и у три сталне
чланице СБ УН - САД, Руска Федерација и Кина. Наши изасланици акредитовани су и
у две земље на простору Африке, односно у Египат и Либији.
По принципу нерезиденцијалне акредитације покривена је Канада из САД, као и
Словенија и Словачка из Аустрије. За ову годину планирано је отварање изасланства у
Алжиру и поновно отварање у Израелу.
Праћење непосредног окружења
- Шта је током претходне године било тежиште рада ВОА?
- Као и већина обавештајних агенција у свету, и ВОА превасходно прати ситуацију у
свом непосредном окружењу, али и низ важних догађаја у свету и спољнополитичке и
војне активности најмоћнијих држава и организација. Посебан акценат смо ставили на
праћење ситуације у регионима у којима се ангажују припадници Војске Србије у

5

оквиру мултинационалних мировних операција. Поред тога, ВОА је посветила пажњу
актуелним дешавањима на простору северне Африке и Блиског истока.
ПРОБЛЕМ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА
Преглед, Датум : 5.5.2011, Страна : 5
Ивица Дачић: Први талас из Србије примећен у марту 2010. године
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је јуче у Београду да је
Влада спремна да предузме све мере како би ефикасно решила проблем лажних
азиланата који у земље Европске уније долазе из Србије. Представљајући
амбасадорима земаља ЕУ у Београду резултате рада МУП-а у протеклој години, Дачић
је подсетио да је Влада спровела посебне активности одмах након повећаног броја
подношења захтева за азил у одређеним државама ЕУ, међу којима су Белгија, Шведска
и Немачка.
Дачић је рекао да је Влада крајем фебруара ове године формирала Комисију за праћање
спровођења визне либерализације која предлаже и конкретне мере како би се тај
проблем сузбио. „Укупан број држављана Србије који су поднели захтев за азил на
територији ЕУ од септембра 2009. до септембра 2010. износи 10.850. У Србију су током
прошле године враћена 4.254 српска држављанина на основу споразума о реадмисији,
док МУП нема податке колико се држављана вратило са сопственим пасошем“, казао је
Дачић.
Он је рекао да је први талас лажних азиланата примећен у марту 2010, да је брзо
заустављен ефикасном кампањом у сарадњи са земљама које су добиле највише захтева
за азил, као и да је други талас лажних азиланата из Србије у земље ЕУ почео у јулу,
након чега су такође предузете адекватне мере. Говорећи о резултатима рада МУП-а,
Дачић је навео да су прошле године приоритети били сузбијање организованог
криминала, очување јавног реда и мира и смањење мађунационалних и
међуконфесионалних инцидената. Дачић је рекао да су настављене активности на пољу
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као да је очувано стабилно безбедносно
стање на државној граници и на подручју Копнене зоне безбедности и општинама на
југу Србије.
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СПИСАК ОПТУЖЕНИХ СРБА
Правда, Датум : 6.5.2011, Страна : 5
УДРУЖЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА ОЧЕКУЈЕ ДА БРАМЕРЦ ИЗВРШИ ПРИТИСАК НА
ХРВАТСКУ И ЗАТРАЖИ:
БЕОГРАД – Коалиција удружења избеглица у Србији саопштила је да од главног
тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца очекује да затражи од Хрватске да
објави коначан списак Срба против којих се води истрага, који су оптужени или је
донесена пресуда.
Избегличка удружења су навела да од Брамерца очекују да пре јунског извештаја
Савету безбедности УН о сарадњи Загреба са Међународним кривичним судом од
Хрватске тражи тачан број Срба који јесу или су били под истрагом. Такође,
захтевају да Хрватска достави предмете осуђених српским органима на ревизију, уз
право обнове поступка и да започне са озбиљним поступцима против лица која су
починила ратне злочине против српског становништва. Коалиција удружења је
поздравила став Сержа Брамерца да је међународно хуманитарно право било темељ за
доношење пресуде хрватским генералима о удруженом злочиначком подухвату са
циљем присилног и трајног протеривања Срба са подручја Крајине.
Како се наводи у саопштењу, Хрватска није имала законско право да покрене војну
операцију „Олуја“, јер је подручје Крајине било проглашено за заштићену зону
Уједињених нација. Циљ војне операције „Олуја“ било је етничко чишћење Срба из
Крајине, о чему говоре бројни злочини над Србима од 1991. године у Сплиту, Госпићу,
Сиску, Карловцу, Осијеку, Загребу, Вуковару и другим градовима, навела је Коалиција
избегличких удружења у саопштењу.
ХРВАТИ УБИЈАЛИ СТАРЕ И БЕСПОМОЋНЕ
Вечерње Новости, Датум : 6.5.2011, Страна : 13
Породица КекиЋ из ГраЧаца веЋ 16 година покуШава да расветли убиство мајке и
сестре после "Олује"
Тела побијених сакривана а нико није званично одговарао за смрт четрнаест недужних
цивила
ПРАВДА је спора у Хрватској, нарочито када је "случај" везан за "домовински"
рат и операцију "Олуја" 1995. године. У селу Кијани код Грачаца, два дана после
"Олује", убијено је 14 српских цивила, махом стараца. За њихову смрт хрватско
правосуђе још није никога осудило.

Цивиле, међу којима је било девет жена, на препад је у зору 7. августа масакрирала
разуларена хрватска војска. Село је спаљено, а ватра је прогутала и неколико несрећних
људи. Међу њима и Милицу. Тела су махом тајно била уклоњена и сахрањена у НН
гробнице. Пострадали Срби пронађени су и идентификовани тек десетак година
доцније.
Најупорнији у покушају да барем пресудом залечи рану због убијене, иначе
непокретне, супруге Милице (70) и њене глувонеме кћерке из првог брака Ане Сурла
(50), био је Никола Јелача (77). Он је у загребачком суду покренуо поступак против НН
починилаца, али случај није макнуо даље од почетка.
Тог "олујног" августа пре 16 година, Никола је био са супругом Милицом и пасторком
Аном код куће у селу. Већина од укупно стотинак житеља, већ се била пред хрватском
војском повукла у правцу БиХ. Остали су старци, јер су мислили да су безбедни.
Али, када се у даљини чуо звук хрватских војних возила, Никола и још неки мештани
сакрили су се у оближњу шуму. Жене су остале код куће, јер се веровало да их војска
неће дирати. Нажалост, није било тако. Када се Никола вратио, затекао је стравичан
призор - угљенисано тело супруге Милице и остатке пасторкиних делова тела које су
раскомадале животиње, ослобођене из торова и штала.
Ни 16 година после тих страшних догађаја не одустају Миличини потомци од потраге
за правдом. Њена кћерка Гордана и унук Гојко Кекић (24), који су се као избеглице
скућили у Новом Саду, апелују на хрватско, али и на српско правосуђе да процесуирају
стравичан злочин у Кијанима.
- У Задру, пре неколико година, група осумњичених за злочин у Кијану ослобођена је, а
сада се, наводно, води процес против НН лица - каже Гојко.
Да је неспорно реч о злочину над цивилима потврђују и изводи из тужбе коју је
Општинском суду у Загребу, у име Николе Јелаче, поднео адвокат Тихомир Рубеша
2005. године.
Он је у тужби навео да свих 16 убијених цивила, међу њима и Милица Јелача и њена
кћерка Ана, нису били учесници ратних операција. Зато су, нарочито после Туђмановог
позива на останак, мирно чекали долазак хрватских војно-редарствених снага.
- На том подручју, током рата у Хрватској, није било оружаних сукоба, те се не може
говорити да су паљење села и ликвидација 14 Срба били последица ратног чина, већ је
реч о ратном злочину за који је одговорна Хрватска. То је био геноцид - наводи се у
тужби.
Антрфиле : ПОСТРАДАЛИ
ОСИМ Милице и Ане, у погрому хрватске војске на Кијане, у страшним мукама
убијено је још 12 старих и немоћних мештана. То су: Дане Болта (90), Сава Болта (70),
Бранко Јелача (67), Марија Јелача (82), Смиља Јелача (89), Душан Кесић (56), Милева
Колунџић (70), Даница Совиљ (71), Мара Совиљ (75), Мира Совиљ (50), Раде Совиљ
(48), Владо Совиљ (64).
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УСКОРО РЕШЕЊЕ ЗА ПРЕКОБРОЈНЕ АЗИЛАНТЕ
Блиц – Србија, Датум : 7.5.2011, Страна : 3
Тесан азил за имигранте у Бањи Ковиљачи
Бања Ковиљача Више од сто азиланата из азијских земаља, који се свакодневно
распитују за место у Центру за азиланте у Бањи Ковиљачи, једином такве намене
у Србији, могли би већ до краја маја да буду смештени у још једном објекту ван
овог туристичког места, ближе Београду, а још се само чека одлука Владе,
потврђено је у Центру за азиланте.
Последњих неколико месеци све је више азиланата из Авганистана, Палестине, Ирака,
Сомалије, Конга, Пакистана, Ирана и Јемена, који смештај налазе у приватним кућама,
а свакодневно се могу срести у бањском парку и на улицама Ковиљаче.
Већина њих признаје да им је Србија само „пролазна станица“ у потрази за бољим
животом на Западу.
У својим државама, како кажу, често су прогањани по верској, националној, расној или
политичкој основи, али њихово избеглиштво резултат је и лоше економске ситуације.
Почетком априла група мештана Бање Ковиљаче покренула је петицију да се што
пре реши проблем прекобројних азиланата, а потписници су изразили забринутост
због боравка азиланата на „непријављеним адресама, њиховог неконтролисаног
кретања у великим групама, као и повременог понашање на ивици ексцеса“.
И градоначелник Лознице Видоје Петровић обратио се писмом председнику Владе
Србије Мирку Цветковићу износећи проблеме у раду Центра за азил у Бањи Ковиљачи
и предложио промену намене објекта.
Петровић је у обраћању премијеру Цветковићу навео да се ради о јединственом
примеру постојања такве институције у неком туристичком центру Србије и указао на
неке безбедносне аспекте због близине државне границе на Дрини, као и на могућност
да се Центар за азиланте смести на другу локацију у Србију.
Он објашњава да је премијеру накнадно упућен предлог којим се указује на могућност
да се постојећи простор користи у неке друге сврхе „које би могле да имају
међународни карактер“.
Према његовим речима, оно што су премијеру предложили он, као градоначелник и
председник Скупштине града Јован Тодоровић, подразумева могућност да објекат
задржи међународни карактер организовањем манифестација чији би учесници били
људи из читавог света.
Ти сусрети би могли да буду места зближавања различитих култура, традиција, према
склоностима учесника, да то место живи, али на другачији начин него сада, тако што не
би узнемиравао локално становништво и ометао развој туризма - сматра Петровић.

Објекат у Бањи Ковиљачи изграђен је шездесетих година и коришћен је за
смештај избеглица од 1981. до 2006. године, када је реновиран средствима УНХЦРа.
Од новембра 2007. користи се за смештај тражилаца азила и функционисао је под
окриљем УНХЦР-а, а од 15. децембра 2008. године Центар је у саставу
Комесаријата за избеглице Републике Србије. Смештајни капацитет је 84 особе са 18
трокреветних и 15 двокреветних соба. Кроз Центар су 2008. прошла 44 лица, наредне
246, а прошле 434 азиланта.

САВЕТОВАЛИ НА ВРЕМЕ
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2011, Страна : 17
УДРУЖЕЊЕ "РЕИНТЕГРАЦИЈА" О АЗИЛАНТИМА ИЗ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ
Мехмедовић: Неке земље саме стварају непријатности
НОВИ ПАЗАР - После укидања виза више десетина хиљада Санџаклија похрлило
је у земље Европске уније, а само ретки су покушали да траже азил и углавном,
одмах су враћени кући.
Овом је знатно допринео и апел удружења "Реинтеграција" из које је свима који одлазе
у неку од европских земаља, саветовало "да не треба да траже азил и компромитују
безвизни режим који грађанима Санџака пуно значи, јер многи могу легално да добију
папире".
Ово за "Новости" истиче Кадрија Мехмедовић, председник новопазарскиог удружења
"Реинтеграција". Он наглашава да највећи број Санџаклија има неку од привремених
или сталних дозвола за рад и да је било само ретких покушаја тражења азила у
Норвешкој и Шведској, али да су ти људи одмах допремљени до аутобуса и враћени.
Највише одлазе повратници по реадмисији који су дуго били по Европи, знају језик и
тамошње законе, најлакше налазе сезонске послове и углавном се враћају после истека
три месеца.
Он каже да 90 одсто Санџаклија одлази у Немачку и Аустрију где грађанима из Србије
и бивших ЈУ-република "није дозвољено" да траже азил, а да неке земље, попут
Белгије, саме доприносе повећавању броја лажних азиланата. Најпре допусте да траже
азил, потом их товаре у аутобусе, протерују и праве непотребне сцене - додаје.
Колико је нама познато, један мали број Рома из Санџака и Бошњака са Косова,
затражио је неки вид азила у Француској и Шведској, одбијени су, биће враћени кући и
највероватније неко време неће моћи у земље ЕУ - каже Махмедовић.
Антрфиле : РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У НЕМАЧКОЈ
НЕМАЧКА је дозволила да неограничен број грађевинских радника из Србије може
преко контингената да ради на тамошњим градилиштима. Студенти током распуста
могу да добију радну дозволу на три месеца. Припрема се и потписивање споразума
између наше Националне службе за запошљавање и немачке Агенције за рад. Све то
треба да се искористи и легално иде у Европу - каже Мехмедовић, уз наду да безвизни
режим, ипак, неће бити укинут.
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КРАЈИШНИЦИ ОРУ КРАЈ РЕСАВЕ
Вечерње Новости, Датум : 9.5.2011, Страна : 18
У РЕСАВИ ВЕЋ ДЕЦЕНИЈУ И ПО КУЋЕ КУЋИ ОКО 160 ПОРОДИЦА СРБА
ПРОГНАНИХ ИЗ КОРДУНА И БАНИЈЕ
Обрађују земљу чији су власници у Западној Европи, задовољни што им имања не
хвата коров
СВИЛАЈНАЦ - У 22 насеља Доње Ресаве скућило се 160 породица или, око 700
особа које су пре скоро двадесетак година избегле из Лике, Кордуна и са Баније. У
новом крају, свако се сналазио како је знао и умео уз нешто туђе помоћи, али су и даље
у мањини они Крајишници који данас живе у новим, комфорним кућама.
Већина је започела градњу, а неки су купили или на коришћење добили старе,
напуштене куће Ресаваца који су отишли у иностранство. Верује се да су
прогнаници из Крајине који су нашли уточиште у Ресави у благој предности, јер
су овде многе куће биле напуштене, а баште и вртови, као и плодна земља, дуго
необрађивани.
Од доласка у нови завичај, Крајишници су доказали да су вредни и радни. У новом
окружењу и за нови почетак, нису бирали посао.
- Трактор са којим сам у Србију превезао себе и породицу и мало покућства, добро ми
је дошао, јер сам уз помоћ добрих људи који су ми позајмљивали прикључне машине,
могао да обрађујем њиве које сам узимао у закуп - каже Симо Шукунда, из околине
Глине, који за шесточлану породицу подиже кућу на периферији Грабовца, где је
прогнанима дато шест пространих плацева.
Данас редовно обрађује по хектар и по, што му је довољно за живот, а да није болести,
каже, радио би и више.
Његов комшија Бранко Мандић, из околине Бенковца, „преселио“ је овамо виноград и
све врсте воћа које је тамо гајио, са још десетак нових сорти. Негује и башту коју држи
„под конац“.
У одељењу Комесаријата за избеглице у Свилајнцу, кажу да се недавно пријавило 25
прогнаних породица које траже помоћ за набавку трактора и прикључних машина.
- Полован трактор купили смо на отплату, а прикључне машине добијамо на позајмицу.
Тако обрађујемо њиве које су биле у парлогу на брежуљцима Добрешева, изнад
манастира Златенац код Гложана, где живи наша шесточлана породица. Ту смо купили
плац и једну стару кућу, а подижемо и нову - причају браћа Бранко и Ранко Гулијаш,
који су у Ресаву стигли из околине Глине 1991. године.
- За коришћење земље не плаћамо закуп, нити то власници траже, јер су
задовољни што им њиве не стоји у парлогу и не зарастају у коров. Пре две године
„стигли“ смо да обрадимо 11 хектара. Највише смо гајили кукуруз, а онда смо због
недостатка механизације и ниских откупних цена ово смањили на седам хектара.
Гулијаши су једна од ретких прогнаних породица која је прихватила хуманитарну
помоћ у домаћим животињама:
- Од „Интер СОС“ добили смо четири овце и једно јагње, а данас имамо 40 грла оваца,
свиње и живину.
Антрфиле : ПОСТАЈУ ДОМАЋИ
ПОРЕД Шукунде, Гулијаша и Мандића, пољопривредом се баве многи у Кушиљеву,
Дубљу, Роанди и другим селима. Крајишници су у Ресави постали и предузетници,
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попут породице Вујић, која производи алуминијумску браварију, Драгослава Кољаје,
грађевинског лимара, Ђура Вујаклије, вариоца. У Ресави су добили педесетак зетова и
снаха.
КУКУРУЗ ЗА ДИВЉАЧ
БРАЋА Гулијаш, чланови Ловачке секције у Гложану, на брду изнад села поорали су
једну напуштену њиву и посејаће кукуруз, а сав род наменили су за прихрану дивљачи.
Са групом ловаца у близни намеравају да саграде малу ловачку кућу, а једну чеку су
већ подигли.
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СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Правда, Датум : 10.5.2011, Страна : 16
ВРАЊЕ – У малој сали Скупштине града Врања, потписан је Меморандум о
разумевању за реализацију пројекта „Социјално становање у заштићеним
условима“. Изградња објеката за социјално становање у заштићеним условима
реализује се у оквиру програма „Подршка избеглицама и интерно расељеним
лицима у Србији“, који финансира канцеларија Европске уније у Београду из
претприступних фондова.
ОЖИВЉАВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА
Преглед, Датум : 10.5.2011, Страна : 12
Власотинце
У Власотинцу, једној од шест неразвијених општина Јабланичког округа, у време
економске кризе могу да се похвале како су успели да обезбеде највећи број
предузетника у односу на број становника.
Овде, на обалама питоме реке Власине, износе и конкретне податке. У општини живи
око 35.000 становника, а на сваких 1.000 долазе четири предузећа и 24 предузетника
чиме се у Јабланичком округу нико не може да похвали. Председник општине Срђан
Шушулић наглашава да су успели уз помоћ надлежних државних органа и НСЗ, али
донатора да обезбеде 100.000 евра за отварање 300 нових радних места. У Власотинцу
су посебно поносни на реализацију програма „Жене у бизнису“ за шта је обезбеђено
60.000 долара, а планирано је да до посла дође 20 незапослених жена, које ће се
ангажовати у прављењу јела и зимнице на стари, традиционални начин. Ова је прва
оваква акција која се организује у овом крају и зато међу женама вичним прављењу
традиционалних јела и зимнице влада велико интересовање.
„Наш буџет није превелик, јер износи 330 милиона динара, али ипак успевамо и у ово
време велике економске кризе да измиримо најважније социјалне и развојне потребе, а
нисмо занемарили ни развој инфраструктуре“, подсећа Шушулић. Пре равно седам
година, 2004. године, у овом крају је формирана индустријска зона у којој је за
релативно кратко време никло више успешних колектива. Поменимо, на пример, да су
управо у том делу града отворени текстилна фабрика Групе Фиорентино из Италије,
фабрика „Елрада“ из Словеније и „Грунера“ из Немачке, који је недавно почео градњу
и другог погона, а овдашњи предузетници су саградили Месну индустрију
„Лемеспром“. „Све те пројекте смо подржали конкретним мерама, јер смо смањили
комуналне таксе, обезбедили струју и комплетну инфраструктуру, што је привукло не
само домаће, него и иностране инвеститоре“, подсећа Шушулић.
Председник општине Власотинце оцењује да људима овога краја не мањка
предузетнички дух, али да им је потребна подршка надлежних институција. То,

наравно, важи и за локалну самоуправу, која не би остварила бројне развојне циље да
није успостављена добра комуникација са надлежним органима Републике Србије.
Вођење рачуна о сваком утрошеном динару, смањење броја незапослених, али и
брига о селу и сиромашнима - окоснице су програма развоја у овој и неколико
наредних година у Власотинцу, малој и економски и даље сиромашној средини
Јабланичког округа. За решавање проблема Рома, који у великом броју живе у
овом крају, биће издвојено 35.000 евра, а предвиђено је и улагање 160 милиона
динара за самозапошљавање једног броја од 160 избеглица, који углавно живе у
колективном центру – предвиђено је програмом развоја општине Власотинце.
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АЗИЛАНТИ ДАЧИЋ О ПОЈАЧАНОЈ КОНТРОЛИ ГРАНИЦЕ
Пресс, Датум : 14.5.2011, Страна : 3
Породица враћена са аеродрома јер није имала довољно пара
НОВИ САД - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је јуче да је
појачана контрола лажних азиланата дала прве резултате и као пример је навео
породицу која је враћена са београдског аеродрома и која је намеравала да путује
у Шведску са картом у једном правцу и са укупно 100 евра.
Дачић је рекао да је полиција проценила да они путују у Шведску ради добијања азила.
Он је рекао да би такве ствари требало да ради и ЕУ, али је Србија принуђена да то
„практично сама ради“ и да има наговештаја да се број азиланата у неке земље ЕУ
смањује.
Дачић је навео да је у Немачкој у априлу било око 200 азиланата из Србије, за разлику
од новембра 2010. године када их је било више од 1.000, а да је у Шведској од почетка
године азил тражило 700 људи из Србије, док их је током целе 2010. године у тој земљи
било више од 6.000. „У Белгији их је у априлу било 108, а у марту 160. Слично је и у
Луксембургу, па се надам да ће се такав тренд наставити и у наредним месецима“,
рекао је Дачић. Дачић је најавио да ће представници белгијске полиције наредних дана
посетити Србију.
Антрфиле : За три месеца 106 враћених
У последња три месеца у Врање је враћено 29 породица са 106 чланова, након
одбијања захтева за азил у некој од европских земаља, изјавила је јуче градски
повереник за реадмисију и избегла и расељена лица Зорица Перић.
ЗА ВЕЛЕИЗДАЈУ ДАЧИЋУ 10 ГОДИНА РОБИЈЕ
Правда, Датум : 16.5.2011, Страна : 2
ВИЦЕПРЕМИЈЕР ЗАГОВАРА ПОДЕЛУ КИМ, КОСОВСКИ СРБИ ПОРУЧУЈУ:
БЕОГРАД – Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић оценио је да је
подела Косова једино решење – да део Покрајине где живе Срби остане у Србији, а
да се други део, где живе Албанци, одвоји. „Само то је реалан начин, који нас
може довести до брзог решења“, рекао је Дачић у интервју за приштински
дневник „Зери“.
Уз ограду да је то „само његово мишљење“, иако се идеја поделе не свиђа ни Београду
ни Приштини, Дачић је рекао да сва остала решења представљају губљење времена и

треба да прођу године и деценије у покушајима да решимо свакодневна питања. – Ја
сам као политичар реалиста и не видим друго решење.
Ако Косово жели да буде део Европске уније, треба да има и сагласност Србије, али
овако како смо почели, нећемо наћи решење ни у наредних 20 година – рекао је Дачић.
Изјава о подели Косова и Метохије изазвала је бурне реакције. – Лако је изговорити:
„Подела Косова и Метохије“. Лако је повући црту на мапи, али тешко је у стварном
животу спровести поделу. Србија се тешко носи са последицама економске кризе
док тражи своје место у Европи и свету. Како онда да се избори са нових 60.000 до
70.000 избеглица са КиМ, јер нема сумње да Срби не би остали јужно од Ибра у
случају поделе КиМ – каже државни секретар у Министарству за КиМ Оливер
Ивановић.
Према мишљењу ДСС-а, то што је Дачић изговорио представља заправо праву
политику Владе према Косову. Јер, подсетимо, нешто слично је изјавио и шеф српског
преговарачког тима Борислав Стефановић, признајући да је „спреман да разговара и о
подели Косова“.
– Прича о подели Косова није политика државе у најширем смислу те речи, али изгледа
да јесте политика владајуће коалиције. Понављање те приче је начин да грађани почну
да се привикавају на ту чињеницу – каже Слободан Самарџић, потпредседника ДСС-а.
Небојша Стефановић, потпредседник ГО СНС, сматра да је државна политика о Косову
јасна и да мора да се поштује:
– Устав, али и воља народа, јасни су и јединствени: Косово и Метохија представља
саставни део Србије. Нико не може, нити има ингеренције да се другачије односи према
овој чињеници – сматра Стефановић. Марко Јакшић нас подсећа да је у предизборној
кампањи 2008. Дачићева прича била другачија, и да је тада изјављивао да ће да ратује
за Косово. – Данас олако говори супротно.
Да Србија може да се похвали владавином права, на изјаву Ивице Дачића морао
би да реагује јавни тужилац, а због рушења уставног поретка могао би да добије 10
година робије – каже Јакшић.
ЗАПОЧЕТЕ РЕФОРМЕ МОРАЈУ БИТИ НЕПОВРАТНЕ
Политика, Датум : 16.5.2011, Страна : А2
ИНТЕРВЈУ: МАРК ПЕРИН ДЕ БРИШАМБО, генерални секретар ОЕБС-а
Чињеница да грађани Србије и српски медији очекују брже демократске реформе
за првог човека ОЕБС-а је и природна и охрабрујућа
Десет година, колико домаћи и међународни стручњаци Организације за европску
безбедност и сарадњу (ОЕБС) пружају помоћ и савете властима у Србији у
изградњи демократских институција, јачању владавине права, слободи медија,
као и у вези са повратком избеглица, генерални секретар ОЕБС-а Марк Перин де
Бришамбо оцењује као успешне, у току којих је „постигнут велики број
прекретница до којих су заједно стигли Мисија ОЕБС-а и власти у Србији”.
У разговору за „Политику” Де Бришамбо наглашава подршку коју је ОЕБС пружио у
успостављању нових институција и изради закона о борби против организованог
криминала, као и савете у вези са реформом система обуке полицијских службеника
који су допринели преласку на систем демократске полицијске службе.
„Успостављање модерне, демократске и одговорне службе полиције, која помаже
својим грађанима и штити их, један је од заједничких приоритета. Мисија је такође
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помогла оснивање Канцеларије тужиоца за ратне злочине, као и посебног већа суда у
Београду које има мандате да истражује и гони окривљене за ратне злочине. Као део
заједничког рада на унапређењу заштите националних мањина, Мисија ОЕБС-а
подржала је обуку ромских асистената у настави, као и ромских медијаторки у
здравству. Наш важан посао настављамо и данас, пратећи напредовање Србије ка
њеном циљу, чланству у Европској унији.”
Да ли постоје планови да Мисија ОЕБС-с у Србији ускоро буде затворена, или је ниво
безбедности, заштите људских права и слобода и даље далеко у односу на европске
стандарде?
Колико ће мисије ОЕБС-а у једној земљи трајати у суштини је питање за владу
домаћина те мисије, као и за земље чланице ОЕБС-а. Сваке године обим рада мисије и
њен буџет се ревидирају, и морају бити одобрени од свих 56 земаља учесница ОЕБС-а,
што укључује и Србију. Током последњих десет година било је доста промена на
пројектима и програмима. Све док је наша помоћ потребна, мисија ће наставити са
својим радом, али њен програмски правац ће наставити да се прилагођава зависно од
потреба земље.
Шта је, по Вашем мишљењу, највећи проблем у функционисању и развоју
демократских институција у Србији?
Скупштина Србије тренутно разматра два важна закона, о финансирању политичких
странака, као и о промени праксе по којој партијска руководства контролишу мандате
појединачних посланика (такозвана пракса бланко оставки). Ја мислим да ове две
иницијативе представљају добре примере који показују да се Србија бави општим
институционалним питањима – транспарентношћу и одговорношћу демократских
институција.
Да ли Србија може да уради више на унапређењу реформи у области демократизације и
безбедности?
Демократија никада није коначно стање, већ процес унапређења учешћа грађана у
процесу управљања. Чињеница да грађани Србије и српски медији очекују брже
демократске реформе за мене је и природна и охрабрујућа. Али, на напредак који једна
земља чини увек треба гледати на релативан начин, и ја морам да кажем да је пут који
је Србија прешла и импресиван и позитиван. Србија није прошла само кроз
социјалистички систем него и кроз Милошевићеву деструктивну владавину. Пуно
времена је изгубљено. Оно што је битно јесте то да се реформе које су започете не само
укорене, већ да постану неповратне.
Имајући у виду проблеме у реформи правосуђа, како оцењујете владавину права и
поштовање принципа ОЕБС-а у Србији?
Успостављање система правосуђа који грађанима гарантује приступ правосудним
органима један је од најтежих изазова са којима се суочавају законодавци и они који
креирају политику. Србија је постигла важан напредак. Стварање независних тела која
надгледају рад судова, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, као и
проналажење оптималног броја и локација за судове неопходни су елементи
независности судова и унапређења приступа правосудним телима. Од децембра 2009.
Мисија је пажљиво пратила ове реформе и у великом броју случајева препоручила да се
неки од ових елемената и промене. Најважније је да примећујемо континуирани
напредак.
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Шта је основни задатак српских власти уколико желе да постигну висок ниво заштите
људских права?
Стотине хиљада грађана Србије, који припадају мањинским заједницама, гласало је 6.
јуна прошле године да изаберу 19 националних савета националних мањина који имају
важне надлежности у области језика, образовања, културе и медија. Потом је 10.
октобра полиција Србије штитила право на окупљање током Параде поноса у Београду.
Такође, у октобру, локални албански и српски политички лидери договорили су се да
створе прву мултиетничку власт у Бујановцу и, колико сам схватио, то добро
функционише. Ови догађаји показују да Србија чини солидне напоре да унапреди
заштиту права националних мањина. У Србији постоји напредни правни систем, а
независне институције су ту да се баве случајевима кршења права. Све су то добри
предуслови за континуирано побољшање стандарда заштите мањина.
С обзиром на велики утицај државе и корпорација на медије, као и лош материјални
положај новинара, како процењујете степен слободе медија у Србији?
Ако погледамо резултате Извештаја о слободи штампе за 2011. организације Фридом
хаус, Србија има вишу позицију него већина суседних земаља, али је још увек
окарактерисана само као „делимично слободна”. Наравно, сваки индекс је само
средство за анализирање реалности, али ја бих се сложио са општим закључком: медији
у Србији немају ништа заједничко са штампом из доба Милошевића, међутим,
притисци, наравно, постоје.
Поменули сте политичке и финансијске притиске. То су проблеми са којим се медији
суочавају широм света. Озбиљан проблем у Србији јесте насиље према новинарима.
Само прошле године наше мисије су се огласиле поводом заштите новинара, када су
постали мете вербалних или физичких напада екстремистичких група. Влада треба да
настави са ставом нулте толеранције према таквим случајевима. Најбољи одговор на
ову врсту проблема јесте постојање јасног законодавног и политичког оквира који
регулише област медија.
Чини се да су проблеми избеглица и интерно расељених лица скрајнути. Да ли
сматрате да постоји шанса за значајнији повратак избеглица и интерно
расељених?
Ја се не бих сложио да је проблем избеглица скрајнут. Мултилатерална
конференција, чији је домаћин била Србија у марту 2010, означила је обнављање
дијалога земаља региона, Србије, Хрватске, Црне Горе и БиХ, у циљу развоја
трајних решења за избеглице и интерно расељена лица. ОЕБС, са ЕУ и УНХЦРом, активно је учествовао у тим консултацијама и пружамо подршку владама
региона да напредују у идентификовању конкретних решења, тако да донатори
могу да обезбеде неопходну помоћ.
Искуство ОЕБС-а у региону указује на то да је тешко предвидети обим стварног
повратка. Избеглице и расељена лица имају право на повратак и право на своју
имовину. На крају је на њима да одлуче да ли хоће да се врате или да остану где
су. Јасно је да што више времена пролази, људима је теже да се врате, будући да
имају тенденцију да се често скуће на новом месту боравка. Међутим, њихово
право на повратак мора бити заштићено и владе су одговорне да створе услове за
повратак.
Како коментаришете став Русије да ОЕБС мора да буде реформисан на начин који
организацију преобликује од „прозападно пристрасне”, „усредсређене превише на
питања људских права”, у моћног чувара безбедности?
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Све државе учеснице ОЕБС-а, укључујући и Русију, схватају да безбедност представља
баланс између политичко-војне, економске и еколошке, и људске димензије, које су
утврђене оснивачким документом ОЕБС-а, Завршним актом из Хелсинкија. Често
постоји дебата у ОЕБС-у око равнотеже између ове три димензије. Када је 2008. руски
председник Медведев покренуо иницијативу за ширу стратешку расправу о
садашњости и будућности европске безбедности, ОЕБС је одмах одговорио. Ова
иницијатива одиграла је улогу катализатора у оживљавању паневропског дијалога, и
ОЕБС је изразио спремност за разговор о овим и другим питањима кроз покретање
Крфског процеса, и састанка који је уследио на самиту у Астани.
Да ли је ОЕБС изгубио своју улогу у енергичној превенцији регионалних сукоба у
последњим деценијама?
Не. Недавно смо у Киргизији јасно показали да је ОЕБС у могућности да се брзо
укључи и преузме значајну улогу у спречавању ескалације сукоба, а сада радимо на
постконфликтној рехабилитацији. Постоји неколико продужених сукоба у нашем
региону на којима стално радимо, и код којих решења, нажалост, нису близу.
Одсуство напретка у решавању ових сукоба не значи да нисмо потпуно ангажовани.
Као организација која ради на бази једнакости и консензуса свих 56 држава чланица,
ОЕБС је такође у великој мери одраз политичких процеса који се догађају у нашем
региону.
ПРОТЕ СРЦА ШИРОКОГА
Вечерње Новости, Датум : 16.5.2011, Страна : 30
СВЕШТЕНИЦИ ИЗ РАСЕЈАЊА НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ НЕВОЉНИКЕ У ЗАВИЧАЈУ
ЛОЗНИЦА - Протојереј Миленко Секулић, парох козјачко-шорански, у Јадру је
породици Горана Станковића из Јање, избеглицама из околине Тузле, уручио 800 евра,
дар који им је упутио његов брат, прота Драган Секулић, рођен у селу Јошева подно
Цера, сада свештеник у Берлину.
Свештеник Миленко нека је врста ”моста” не само између брата и завичаја, већ и
других колега и пријатеља, који из даљине помажу земљацима. Његов кум, прота
Драган Зарић - који службује у америчким парохијама Шарлог и Кринзборо, у далекој
Америци - иако има само 150 кућа у парохијама, спремио је 300 евра породици Славице
Стевановић из Дворова код Јање...
- Преко мене, кум је исти износ послао и домаћинству Слободана Петровића из
Липничког Шора - набраја прота Миленко Секулић, наглашавајући како је листа наших
добрих и племенитих људи, које заиста ”боле ране рода свог”, срећом, подуга.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
Преглед, Датум : 17.5.2011, Страна : 5
Најмање 93 избегла и расељена лица, од тога половина жена, добиће бесповратну
помоћ вредности до 2.000 евра за покретање сопственог бизниса захваљујући
пројекту „Мали грантови за интеграцију избеглих и расељених лица“, који су
заједно покренули Центар за развој грађанског друштва „Протекта“ и CARE
Србија.
Представљајући пројекат који ће у наредне две године бити реализован на подручју
Нишавског, Пиротског и Топличког округа представници „Протекте“ су истакли да је
његов основни циљ економско оснаживање и бољи животни стандард избеглих и
расељених лица. „Помоћ неће бити исплаћивана у новцу, већ ће корисници
грантова достављати спецификацију потребног материјала, алата и машина за
развој сопственог бизниса, и то ће добити. У плану је да их у почетку маркетиншки
представимо тржишту како бисмо им олакшали продају производа и организујемо им
агенцију за вођење пословних књига. Такође планирамо и обуку, односно радну праксу
за 20 корисника ове помоћи“, истакао је Дејан Милошевић из „Протекте“ и додао да ће
корисници грантова сами одлучити чиме ће се бавити, али је истраживање
показало да су избегла и расељена лица у Пироту заинтересована првенствено за
пољопривреду, а у Нишу за услужне делатности.
Укупна вредност пројекта је 490 хиљада евра, од којих ће 95 одсто финансирати
Европска унија средствима из буџетске линије ИПА 2009, а пет одсто обезбедиће
организација CARE.
ЈАВНИ РАДОВИ УПОСЛИЋЕ 219 ЉУДИ НА КИМ
Правда, Датум : 17.5.2011, Страна : 16
ЗВЕЧАН – Генерални директор НСЗЗ РС Дејан Јовановић свечано је уручио 15
Уговора о спровођењу јавних радова послодавцима са подручја који покрива
филијала Косовска Митровица.
– Оваквим мерама даје се могућност и онима који готово да немају никакве шансе за
запослење, да на слободном тржишту рада добију прилику да раде, и макар и
привремено живе од свога рада. Овде заиста постоји потреба да држава појачаним
активностима побољша стање на тржишту рада, јер је мали број привредних субјеката
на Косову и Метохији који могу да реализују активне мере за запошљавање, због чега
су јавни радови још важнији за подручје јужне српске покрајине – рекао је Дејан
Јовановић, директор Националне службе за запошљавање.
У сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, филијала Косовска
Митровица и ове године реализовала је пројекат јавних радова.

– За 2011. годину одобрено је 17 јавних радова: 15 које покрива филијала Косовска
Митровица и два јавна рада која покрива филијала Гњилане, за ту сврху намењено је
око 25.000.000 динара, а на радовима ће бити упослено 219 лица – казала је
директорка покрајинске НСЗЗ Данијела Вујичић, додајући да се јавни радови
организују у области хуманитарних, културних и еколошких делатности, а приоритет
имају лица ромске популације, избегла или расељена лица, особе са
инвалидитетом, дугорочно незапослени, лица старија од 45 година, жене и
социјално угрожена лица.
ПОДРШКА И У БУДУЋНОСТИ
Преглед, Датум : 17.5.2011, Страна : 2
Дачић и Норкус: ОЕБС допринео развоју демократије у Србији
Мисија ОЕБС-а у Србији је у претходних 10 година кроз стратешко партнерство
допринела спровођењу реформи у кључним областима у Србији, чиме је помогла и
процесу њених евроинтеграција, оценио је јуче потпредседник Владе и министар
унутрашњих послова Србије Ивица Дачић. На отварању конференције „Радећи за
демократију и безбедност - Србија и ОЕБС: 10 година партнерства“ Дачић је истакао да
је ОЕБС у Србији значајно допринео развоју демократских институција, реформи
правосуђа, борби против организованог криминала и корупције, као и унапређењу
заштите људских права нарочито мањина.
„Иза нас је деценија заједничког рада на развијању демократије у Србији и
стабилизацији стања у региону“, рекао је Дачић. Председавајући Сталног савета ОЕБСа, литвански амбасадор Ренатас Норкус оценио је да је кроз сарадњу са многим
чиниоцима у српском друштву ОЕБС помогао повратку безбедности и сарадње у
региону југоисточне Европе.
Дачић је нагласио велику новчану помоћ Мисије ОЕБС-а Србији и навео да је из
буџета за 2011. више од 7,5 милиона евра одређено за 38 пројеката, од којих је 18
намењено полицији, девет демократизацији, шест медијима. Дачић је истакао и
велику улогу Мисије ОЕБС-а у стабилизацији стања на југу Србије, нарочито
када се ради о повратку расељених на Косово. Норкус је истакао успешну сарадњу
Мисије ОЕБС-а у Србији са свим сегментима друштва - владом, цивилним друштвом,
независним регулаторним телима, научним круговима медијима, мањинским групама, а
нарочито са младима. Норкус је изјавио да је Србија заједно са овом организацијом
учинила доста на изградњи и јачању демократских институција, али да посла има још и
нагласио да наша земља може да рачуна на подршку ОЕБС и у будућности. Агенције
ПОДЕЛА КОСОВА ЈЕ ГОРА ОД НЕЗАВИСНОСТИ
Политика, Датум : 17.5.2011, Страна : А14
Заговорници поделе у српској политици одлучили су да покрајином прогласе делић
севера Косова који би се добио приликом разграничења
Подела Косова је тренутно најгоре решење за Србе јужно од Ибра и сигуран знак
да се избегли никада неће вратити тамо одакле су истерани. Подела је порука да
Срби, њих 80.000, јужно од Ибра могу да нестану. За њихов коначни нестанак
постоје две опције: прва је насиље великих размера, изазвано поделом, и сеоба
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према северу; друга је постепено цурење и меко етничко чишћење. Многи од
230.000 расељених, а и оних који су остали већ су искусили оба метода.
Политичари који мисле да ће сеоба према северу оснажити Косовску Митровицу и
поправити етничку крвну слику грдно греше, јер једном покренути људи са југа неће и
не могу остати код својих 35.000 сународника на северу. Неће се задржати чак ни у
Рашкој (близу је границе), избегаваће и Краљево, они беже што даље – према Београду
или западу. Тако ће север Косова заувек изгубити залеђе, универзитет студенте,
болница пацијенте, трговина какве-такве послове...
Постаће слепо црево где су једино криминалци способни да нешто размене.
Идеја о подели Косова траје отприлике колико и конфликт, постоји као решење, као
нужда кад се ништа друго не може добити, као коначно раздвајање Срба и Албанаца,
као прагматично и реално решење, као терет који нико нема храбрости да уврсти у свој
програм. Она се јавља у тешким моментима као некакав излаз за који нико не зна како
изгледа и ко и када треба да плати цену њене примене.
Њен највећи промотор и заговорник је Добрица Ћосић, последње године свог рада
Зоран Ђинђић је подржао поделу, а Ивица Дачић је први српски политичар из власти
који се након њега јавно заложио за то решење.
Тренутно умиривање косовске савести српских политичара и дела јавности постигло би
се добитком делића „своје територије”, вечном опсесијом балканских губитника. Група
заговорника поделе покрајине ће, ако и наметну идеју поделе, имати проблем са
Српском православном црквом чије ће највеће светиње Дечани, Патријаршија,
Грачаница, Љевишка... остати с оне стране границе. Ако Албанци који су тренутно
пристали на нове српске општине и посебне мере заштите СПЦ баштине буду изгубили
север Косова тражиће компензацију која ће нанети разорну штету и Србима и
светињама.
СПЦ никада неће подржати поделу Косова и Метохије. То може озбиљно угрозити
иначе добре односе државе и цркве. СПЦ нема намеру да било шта дели на Косову јер
је то на штету народа и цркве. Јужно од Ибра су највеће вредности наше цркве, државе
и уметности, познати је став СПЦ.
Препрека подели је и Устав земље који гарантује територијални интегритет и
неодвојивост АП Косово и Метохија. Да би се овај проблем решио заговорници поделе
у српској политици одлучили су да покрајином прогласе делић севера Косова који би се
добио приликом разграничења. Тако би формално могао да се испоштује Устав Србије.
Овим се, уколико се догоди, показује да је суштински циљ Србије проста територија и
прање образа пред бирачима и историјом, а не интереси већине српског народа који
живи на КиМ. Дугорочно одрицање од културног и верског наслеђа, које представља
одвећ помињану душу српског народа и државе, може имати фаталне последице по
ионако нестабилни и једва пронађени српски идентитет.
Зато Косово српској политици и њеним актерима јесте нека врста лека. Његово
прекомерно узимање значи да можете проћи као Демократска странка Србије и
Војислав Коштуница, а избегавање коришћења тог лека подразумева да пролазите као
Либерално-демократска партија и Чедомир Јовановић. И на крају, трећа опција као лек
узима Косово за болест која се њиме не лечи. Е, они пролазе као Социјалистичка
партија Србије Слободана Милошевића, данас Ивице Дачића. Већина, па и од ових
поменутих, зна просту дијагнозу: рад, одговорност, вишедеценијско решавање
проблема, добри кадрови, излаз из бедног економског стања Срба и Албанаца...
Етничке државе Балкана или оне које су након „чишћења територија” своје грађане
друге нације и вере свеле испод „прихватљивих” пет одсто нису ни близу
пројектованог етничког раја који се чинио тако достижан и реалан пре почетка
крвопролића. Исто је и на микроплану, јужно од Ибра – рецимо у Пећи, Срби готово не
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постоје, па Албанци не живе ништа боље: криминал је – кажу – већи, свађају се око
политике страсније и теже неко кад су комшије биле ту, деца се једнако дрогирају, а
посла нема. Према истраживању УН 80 одсто младих жели да истог тренутка одавде
иде на запад. Како је то могуће, кад Срба више нема да их тлаче, терају и мрзе? У десет
километара удаљеној српској енклави Гораждевцу (мање од 1.000 становника) локална
мржња, завист, политичка подељеност, злоба гета и фатална депресија условљена
нерадом и херметичком изолацијом унизили су живот преко границе бесмисленог.
Бесмислена је спољашња албанска пресија, зверско убијање деце на реци – више од
бесмисла је мржња у мојој кући. Зато је подела, мржња у нашој кући без обзира на то
који се језик у њој чује и ком Богу се молимо, (ако то и чинимо); зато је подела
могућност да никада не сретнете другог и другачијег – о њему ћете „научити све из
историје и из приче својих дедова и очева”; зато је пут те историје лепо поплочан и
води према паклу кроз који смо прошли; зато је подела први услов пропасти и храна за
маргиналне, профашистичке, екстремне, фундаменталистичке групе које увек имају
решење и за своје и, што је горе, за туђе проблеме. Они на крају увек дођу у нашу кућу,
па макар она била Косово, Прешево, Санџак...
Подела је горе решење од данашњег облика независности Косова. Подела ће створити
независност Срба од Косова јер ће њоме нестати и они и њихове светиње, па и оно мало
љубави и стрпљења према другима.
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PRESS CLIPPING
Среда 18.05.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

РАСТЕ БРОЈ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА
Преглед, Датум : 18.5.2011, Страна : 4
Састанак Кркобабића и Газија на тему становања за угрожене популације у престоници
Заменик градоначелника Београда, Милан Кркобабић, састао се јуче са Барамом
Газијем, представником Канцеларије УН за људска права за питања становања,
који је два дана на мисији у Србији. На састанку се разговарало о праћењу развоја
ситуације у области становања за угрожене популације у Београду, затим утицај
примене Закона о социјалном становању у главном граду, као и плановима града на
унапређењу услова становања ромске популације.
„Ову градску управу посебно интересује област социјалне одговорности и идеал су нам
модерни европски градови, попут Беча, који годишње зида 5.000 социјалних станова,
од којих је само 1.500 намењено тржишту. Град Београд улаже енергију и средства
да се број социјалних станова прогресивно увећава и на конкурсима за ове
станове приоритет имају социјално угрожене категорије, као што су ромска
заједница, избегла и расељена лица и особе с инвалидитетом“, истакао је
Кркобабић. Гази је изразио заинтересованост за све што се дешава у земљама региона,
као и спровођења закона и легислатива из области људских права.
„Сведоци смо многих позитивних кретања у Београду и Србији из области
људских права, једно од тога је и примена Закона о социјалном становању и
кораци које је Београд предузима. Ми смо овде да вам пружимо подршку и
практичне савете уколико вам буду потребни“, рекао је Гази.

СКУПШТИНСКА РАСПРАВА
Данас, Датум : 18.5.2011, Страна : 2
Јавна расправа о нелегалним тражиоцима азила, који одлазе у земље ЕУ
злоупотребљавајући визну либерализацију, биће одржана данас у Скупштини
Србије. Дебату организује скупштински Одбор за европске интеграције, а позвани су
посланици и представници министарстава и невладиних организација.
Уводна излагања поднеће потпредседник владе Божидар Ђелић, помоћник
министра рада и социјалне политике Владимир Пешић, државни секретар у МУПу Драган Марковић, комесар за избеглице Владимир Цуцић и помоћник министра
за КиМ Бранислав Ристић.
Тема ће, како је најављено, бити положај и проблеми избеглица, интерно
расељених лица, тражилаца азила и повратника на основу Споразума о
реадмисији.

СРБИМА ПЛЕНЕ ИМОВИНУ ДА НАМИРЕ ДОМОБРАНЕ!
Ало!, Датум : 18.5.2011, Страна : 4
ХРВАТСКА НАСТАВЉА ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ!
ПОВРАТНИЦИ МОРАЈУ ДА ПЛАТЕ ХРВАТУ КОЈИ ЈЕ ЖИВЕО У ЊИХОВОЈ КУЋИ
Петру и Иванки Кунић, повратницима из Србије у Хрватску, карловачки
жупанијски суд одредио је плаћање накнаде од 187.000 евра Винку Петровићу,
који је од 1996. до 2003. године живео у њиховој кући у месту Крњак, док су они
били у избеглиштву! Суд је донео решење по којем породица Кунић усељенику
Петровићу мора да плати то што је за седам година живота у њиховој кући улагао
у поправке и преправке (?!).
Хрватски суд је већ донео одлуку о пленидби имовине ове породице! Петар Кунић
наводи да је тај поступак наставак етничког чишћења, односно порука онима који се
још нису вратили да се не враћају.
Он, који је у моје ушао без мог одобрења и преправљао у мојој кући, тужио је мене за
своја улагања - у шоку прича Кунић за „Ало!“ и додаје да је процес повраћаја његове
имовине трајао седам и по година, да би се након што су 2003. године у децембру
поново ушли у своју кућу, наставило парничење са човеком који је у њој живео.
Судски службеници су јуче у њиховом дому у Крњаку, у Карловачкој жупанији,
сачинили пленидбени попис имовине и вредност свега проценили на 187.000 евра,
колико би Кунићи према правоснажном решењу Жупанијског суда у Карловцу требало
да исплате Винку Петровићу, који је од 1996. до 2003. године на основу решења
Републике Хрватске живео у тој кући и „улагао у њене поправке и преправке“. Кунић
још тврди да је Петровић седам година користио његово власништво, имао у његовој
кући ресторан и зарађивао, а да сад њему мора да плати 187.000 евра.
Ја тај новац немам, а и да имам, није праведно да им дам, јер сам 1996. године предао
захтев за повраћај моје куће, коју је држава исте године дала Петровићу на коришћење.
Када ми је кућа враћена, она ни на шта није личила и морао сам да продам викендицу и
да на те паре уложим додатних 20.000 евра да бих реновирао кућу како бисмо могли
поново у њој да живимо - казао је за „Ало!“ Кунић.
Првостепени Општински суд у Карловцу прво је прошле године пресудио да „Србин
повратник Кунић Хрвату Петровићу мора платити 55.000 евра плус камате“, па је
потом Жупанијски суд повећао износ накнаде на 67.000 евра, плус 18.000 евра судских
трошкова и 17 одсто камате на укупну своту, и то све без права на жалбу! Жупанијски
суд је решио да се пленидбени попис имовине објави у „Народним новинама“, након
чега би следила јавна лицитација и могућа продаја.
Антрфиле : „Он, који је у моје ушао без мог одобрења и преправљао у мојој кући,
тужио је мене за своја улагања"
Петар Кунић
ТАДИЋ И ЈОСИПОВИЋ УПОЗНАТИ СА СЛУЧАЈЕМ!
Жупанијско веће српске националне мањине скренуло је пажњу да таквих случајева у
Хрватској има још 10 и да се чак о случају породице Кунић разговарало и овог пролећа,
приликом посете председника Србије Бориса Тадића и председника РХ Иве Јосиповића
Крњаку. Том приликом, председници обеју држава рекли су да ће се наћи излаз из
тешке ситуације.
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Суд у Стразбуру због Кунића осудио Хрватску
Европски суд за људска права у Стразбуру је 2007. године пресудио да је Хрватска
прекршила власничка права породице Кунић, и наложио да им исплати 20.000
евра на конто компензације за изнајмљивања њихове куће. Такође, Европски суд за
људска права наложио је хрватским судовима да породици Кунић пруже право на ново
суђење у разумном року, што хрватски судови нису урадили.
Без реакција надлежних
У Комесаријату за избеглице и Председништву Републике Србије јуче се нису
јављали на познате бројеве телефона како би прокоментарисали случај породице
Кунић. У Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу Републике Србије јуче нам је речено да тренутно не могу да
коментаришу кршење људских права наших људи у Хрватској и да их због тога
позовемо сутра.
Милошевић: Крајишници утекли као зечеви!
Тамо је пало наређење да сви изађу из Крајине истог дана, чак без створеног контакта
са хрватском војском на највећем делу фронта. Да смо истог тог дана направили
идиотску глупост да им помогнемо, ко би то стигао до Книна до вечери да им
помогне?! Па тамо не би могло да се стигне од њихових колона, којима су закрчили све
путеве у бежанији заједно са становништвом - изјавио је Слободан Милошевић на
седници Врховног савета одбране непосредно након хрватске акције „Олуја“. Ово стоји
у транскриптима, које је преко агенције Сенса објавио Хашки трибунал, а који си
коришћени на суђењу генералу Момчилу Перишићу.
„Више су изгинули у бежанији са становништвом, него што би изгинули држећи
линије!“, ругао се Милошевић сународницима из Крајине, додајући да су Крајишници
„утекли као зечеви, а сада траже да их Југославија брани“.
Молим вас, 6.000 Хрвата је бранило Вуковар пола године. Нападала је цела Прва
армија, ваздухопловство, чудо, сва сила коју је имала ЈНА, а они нису одбранили Книн,
којем се може прићи само из три правца. Нису га могли бранити ни 12 сати - љутио се
Милошевић на Крајишнике и њихово вођство.
ПОКЛОН ДЕЧАКУ ТУЖНИХ ОЧИЈУ
Вечерње Новости, Датум : 18.5.2011, Страна : 9
АКЦИЈА „НОВОСТИ“ Хуманост професора из Сарајева улепшала Живот Цветку
Ристићу из Кушића код Скелана
Брачни пар пензионера избеглих из Босне, нашем хероју поклонио 3.100 евра за
централно грејање
ИЗА хорди господара Сребренице Насера Орића, у Кушићима надомак Скелана, 16.
јануара 1993. године, остао је жив само Цветко Ристић, тада петнаестогодишњак.
Суочио се дечак тужних очију са ужасом који би поразио и докрајчио много старије и
јаче: сазнао је уочи Светог Јована да су му у подруму породичне куће стрељали мајку
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Иванку (42) и сестру Митру (19), да су мало даље пресудили његовом брату Мићу (16),
а оца Новака (41) убили су на ливади под старим орахом...
Осамнаест година касније, херој „Новости“ и страдалник Подриња у лепој
обновљеној кући машта о заснивању сопствене породице. Живот за њега још једном
креће од почетка, у Републици Српској.
Писале су „Новости“ више пута о Цветковом злом усуду, читаоци су дирнути
страдалништвом нашег хероја помагали колико су могли. Захваљујући њима, спаљена
кућа је обновљена - од темеља до крова. Ту Цветко са девојком Јеленом, Војвођанком
из Инђије, гради сопствену срећу. Није Цветку суђено да увене...
После текста о овом храбром младићу, објављеном у „Новостима“ пре мање од месец
дана, хумани гест једног професора математике у пензији, избеглог из Сарајева у
Србију, улепшао је Цветков живот.
Уз инсистирање да им се имена не објављују, овај скромни човек и његова
супруга, дубоко дирнути текстом који је тог јутра освануо у „Новостима“,
поклонили су Цветку 3.100 евра да се у кући постави централно грејање и да се на
недовршеној тераси постави лепа ограда...
Мајстори су заједно са репортерима „Новости“ одмах изашли на терен и засукали
рукаве, уверени да после рата и најгорих страдања, има будућности за људе, чак и у
најсиромашнијем делу Српске...
- Када сам као дечак остао без најмилијих, био сам сам на овом свету, без наде да ћу
живети, да ће ме нешто, некада, макар на тренутак насмејати и развеселити... Онда су у
мој живот ушли добри и племенити људи, подигли су ме на ноге, омогућили ми нови
почетак - прича Цветко током „радне акције“ постављања најмодернијег система
централног грејања у његовом обновљеном дому. - Знам да су људи који су одвојили
велику суму новца да би мени и Јелени било топло, изразили жељу да им се имена не
помињу. Моја је жеља да их ускоро посетим, да их видим и упознам, да им се
захвалим...
Биће идуће зиме топло у обновљеном дому, али је поступак брачног пара избеглог из
Сарајева, угрејао и срца „акцијаша“ на градилишту, нико није ни приметио да је цео
дан лило као из кабла.
У сумрак, посао је завршен, Цветко и Јелена махнули су нам са нове, велике и лепе
терасе (и то је заслуга поменутог брачног пара). На тренутак не мислимо о
међународној правди ћоравој на једно око, о некажњеним злочинима, Орићевим
џелатима...
Некада дечак са најтужнијим очима на свету, данас је човек способан да се од срца
насмеје, његово лице говори: једни другима смо - све.
Антрфиле : САДА ВЕРУЈЕМ У СРЕЋУ
- КРИВЦИ за смрт, за брутална убиства мојих најмилијих, никада нису проглашени
кривим за ужас који су починили, а све се зна. Мом брату је пресудио Зулфо
Турсуновић, Орићев командант, он је умро у осамдесетој и никада није кажњен говори Цветко.
- Можда правда није ни смишљена за нас Србе, али је једно сигурно, захваљујући
добрим људима, мојим сународницима који су ме пронашли и подигли на ноге, нашао
сам разлог да живим и да верујем у срећу, на овом парчету земље у Републици Српској.
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СРС, ДСС И КРИСТОФЕР ДЕЛ КРИТИКУЈУ ВИЦЕПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Политика, Датум : 18.5.2011, Страна : А6
Опозиционари ДСС-а и СРС-а искористили су јуче почетак седнице српског
парламента за протест због изјаве Ивице Дачића, заменика председника владе и
министра унутрашњих послова, о подели Косова и Метохије, оценивши да је тако
нешто недопустиво и да такав став одступа од званичне државне политике.
Шеф посланичке групе ДСС-а Милош Алигрудић казао је да прича о подели нема
никакво утемељење, „то је политички тактички суноврат, то нема везе с мозгом”.
Алигрудић је још једном критиковао Борка Стефановића, шефа нашег преговарачког
тима, због посете Приштини, и упитао „када ће власт, коначно, изаћи пред грађане и
рећи истину да је признала Косово”.
Радикал Немања Шаровић тражио је да влада одговори како ће реаговати на изјаву
Ивице Дачића истакавши да је „онај ко је спреман да се данас одрекне Косова сигурно
спреман да се сутра одрекне Суботице, Новог Пазара, или било ког другог града у
Србији”. Шаровић је, такође, подсетио да је Млађан Динкић смењен са функције
министра економије зато што је износио ставове супротне владиним.
Потпредседница Нове Србије Дубравка Филиповски јуче је подсетила да је питање
Косова и Метохије јасно дефинисано Уставом Србије, који не дозвољава поделу
територије, а о промени статуса јужне српске покрајине могу се изјаснити само
грађани. „Очигледно је да се воде разговори о тој теми и то није нова идеја, али о томе
се могу изјаснити само грађани Србије”, рекла је Филиповски.
На ову Дачићеву идеју реаговао је и амерички амбасадор у Приштини Кристофер Дел,
који је поновио да питања територијалног интегритета и статуса нису и неће бити тема
разговора Београда и Приштине.
Амерички амбасадор Дел назвао је идеје о територијалним поделама или променама
граница „застарелим” идејама 19. века. „Политика 19. века била је повезана са цртањем
граница, померањем граница, те кретањем становништва. То није политика 21. века
уЕвропи. Мислим да су то сасвим небитне идеје у савременом контексту”, казао је он.
Државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић сматра да помињање
поделе Косова показује само нестрпљење и склоност ка брзим решењима, као и да је то
питање које се решава у скупштини и влади. „Треба бити опрезан, јер то није државни
став”, казао је он и додао да се државни ставови морају креирати у влади и скупштини
и да њима мора претходити озбиљна анализа шта се тиме добија а шта губи.
„Подела није цртање нове мапе, то су живи људи – јужно од Ибра има од 65.000 до
70.000 Срба и велики број њих би се иселио. Тада Албанци не би имали ниједан разлог
да примене оно што смо ми одбацили, а у сваком случају није тако лоше, а то је
Ахтисаријев план у његовом техничком делу”, казао је Ивановић и додао да би подела
данас изазвала нову колону избеглица за коју Србија није спремна.
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ЕКОЛОШКЕ ЗАДРУГЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 19.5.2011, Страна : 23
УНХЦР и Зрењанин потписали меморандум о сарадњи
Зрењанин - Град Зрењанин потписао је Меморандум о разумевању са Високим
комесаријатом за избеглице и Покрајинским фондом за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Меморандум, којим су дефинисани
оквири за сарадњу на реализацији пројекта Еколошка задруга „Зрењанинка“ која
ће почети с радом у Зрењанину, потписали су заменик градоначелника Горан
Каурић, а за УНХЦР Милош Тержан и Радомир Кукобат. Овај пројекат треба да
омогући људима да добију шансу да се запосле.
- Ово је још један искорак локалне самоуправе јер ће на основу пројекта
Еколошка задруга „Зрењанинка“ једанаест људи са статусом избеглих и
расељених лица добити шансу да ради. Они ће радити на прикупљању петамбалаже, и то не само што ће допринети чистијем граду већ ће и омогућити да тих
једанаест људи побољша услове свог живота. Ми ћемо се као Град потрудити да
помогнемо у првих годину дана како би се задруга осамосталила, а касније била и
самоодржива и обезбедила довољно посла за више људи - рекао је Курић.
Милош Тержан каже да ће УНХЦР до краја године реализовати још неколико
пројеката за помоћ избеглим и расељеним лицима. До сада су еколошке задруге
основане у Оџацима и Кикинди, саопштено је на церемонији пописивања у
Зрењанину.
Да ће ово имати важан еколошки ефекат показују и подаци Техничког факултета из
Новог Сада. По његовим проценама, у Зрењанину се годишње “произведе” 54.637 тона
комуналног отпада, од чега се 3,73 одсто односи на пластичну амбалажу.
Дакле, у граду на Бегеју за годину дана на сметлишту заврши 1.864 тоне ПЕТамбалаже, односно око 150 тона месечно!
ДЕЦЕНИЈА ДО ТАПИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 19.5.2011, Страна : 18
ИЗБЕГЛИЦЕ У ИЛИНЦИМА ПОСТАЋЕ НАЈЗАД ВЛАСНИЦИ ДУПЛЕКС КУЋА
КОЈЕ КОРИСТЕ
Општина разматра да омогући овим људима бесплатно укњижење
ШИД - Следеће године житељи избегличког насеља у Илинцима код Шида,
смештених у 12 тзв. дуплекс кућа, на самом улазу у ово село, после

десетогодишњег корисничког статуса, требало би да се као власници укњиже и
тако после деценију коначно постану „своји на своме“.
Наиме, ове куће саграђене су 2002. године, захваљујући заједничким напорима МЗ
Илинци, која је бесплатно обезбедила плацеве, локалној самоуправи, која се побринула
за инфраструктуру, те донацији Норвешке, захваљујући којој је набављен грађевински
материјал. Један од услова приликом доделе, био је да првих 10 година нови
станари могу бити само корисници, а тек после тог периода постати власници.
Председница општине Шид Наташа Цвјетковић, посетила је житеље у Улици др Јована
Рашковића и пренела им лепу вест када је о власништву над кућама реч.
- Да би се постало власник, потребно је платити одређене накнаде, што и није
мали износ. Локална самоуправа разматра могућност да омогући бесплатно
укњижење и то би био наш допринос људима који овде бораве деценију, а и слабог
су материјалног стања. До краја године би требало све формалности да спроведемо обећала је председница Цвјетковић.
Да се упише као власник куће радује се Стева Макарун (56) са Кордуна, тачније из
Карловца. Стева прича да је некада радила у карловачком „Јосипу Крашу“, а онда је
вихор рата донео у Срем.
- Живимо супруг и ја од социјалне помоћи. Истина, супруг се бави и пољопривредом,
односно, заради нешто у надници. На срећу, син нам је запослен у Брчко дистрикту,
тако да се некако преживљава. Свакако да се радујем да кућа у којој живимо и правно
постане наша - истиче Стева.
Слично вели Миладин Катић, чија је породица дошла из Осијека. Он у кући живи са
супругом Сњежаном, те сином који је механичар и снајом економистом.
- Није лако, али добро је што бар радим и у задрузи у суседној Вашици могу да зарадим
21.000 динара месечно - наводи Миладин, не кријући задовољство што се ближи
тренутак за добијање тапије над кућом.
Антрфиле : БЕЗ ПУТА И ТРОТОАРА
ДОМАЋИНИ се труде да уреде и своја дворишта, неки и да засеју баште. Нажалост,
Улица др Јована Рашковића је и после толико година без асфалта. Пут је пошљунчан, а
временом су се створиле рупе, што отежава кретање када пада киша. Улица нема ни
тротоар, па је жеља житеља да добију макар пешачку стазу. Кажу, када би општина
обезбедила макар материјал, тротоар би некако већ изградили.
АЗИЛ ТРАЖИЛО 17.715 ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Преглед, Датум : 19.5.2011, Страна : 2
У Скупштини Србије одржана расправа на тему „Изазови присилних миграција“
Влада Србије неће дозволити да буде угрожен бели шенген. По броју захтева
Србија иза Авганистана и Русије, а испред Ирака и Ирана
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић изјавио је јуче да ће Србија и даље
предузимати мере за решење проблема лажних азиланата, али и да ће тражити од
Европске уније да ограничи приступ шенгенском простору онима који
злоупотребљавају визну либерализацију.
„Формално ћемо се обратити Европској унији, и то већ 19. маја када ћемо (председнику
Европске комисије) Жозеу Мануелу Барозу уручити документ са сугестијама Србије“,
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казао је Ђелић у Скупштини Србије на јавном слушању на тему „Изазови присилних
миграција у Србији“.
Ђелић је казао да сам шенгенски простор треба да промени регулативу и да се оним
особама које злоупотребе институт азила или бораве нелегално у земљама ЕУ ограничи
приступ шенгенском простору.
„Радићемо на два плана - на домаћем законодавству, али ћемо тражити и да сам
шенгенски простор промени сопствено функционисање тако да нам помогне на том
заједничком путу.
Тражимо од свих земаља да ураде оно што је урадила Норвешка - да препознају
Србију као земљу из које се не може тражити политички азил“, казао је Ђелић.
Ђелић је поновио да Влада Србије неће дозволити да на било који начин буде угрожен
бели шенген за који је рекао да је кључна тековина европске интеграције.
Потпредседник Владе је навео да је међу онима који траже азил, 95 одсто припадника
мањина и додао да ће Влада радити на томе да се више новца издвоји за интеграцију
Рома и помоћ становништву на југу Србије.
Ђелић је казао да је од септембра 2009. до децембра 2010. године 17.715 грађана
који имају српски пасош тражило азил и да је по томе Србија трећа земља - иза
Авганистана и Русије, а испред Ирака и Ирана.
Азил се највише тражи, како је навео, у Немачкој, Белгији и Шведској, а одскоро је
повећано тражење азила и у Луксембругу.
Према његовим речима, више од 98 одсто захтева за азил је одбијено, и то показује
да нема разлога за добијање азила због политичког прогона или било каквог
угрожавања људских права у Србији.
Потпредседник Владе је рекао да је 4.254 грађана враћено у Србију на основу
споразума о реадмисији, од чега је од 1. јануара до 1. априла 2011. враћено 1.124 особе.
Ђелић је казао да је порука грађанима да је сваки покушај добијања азила осуђен на
неуспех, да су акције Владе Србије у 2010. и 2011. довеле до знатног смањења броја
особа које траже азил и да је у последња три месеца тражење азила опало за 35 одсто.
Навео је да је пре четири месеца број захтева за азил у Немачкој био 1.000 до 1.200
месечно, а сада 227. У јануару је било 47 захтева за азил у Луксембургу, 180 је било
у марту, а у априлу тај је број смањен на 27. Број захтева за азил у Белгији у марту
је био 183, а у априлу 106.
Антрфиле : „Непријатна“ питања на граници
Потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић рекао је да нема нових услова за улазак у
земље ЕУ, али да грађани Србије у наредном периоду треба да очекују нешто оштрију
контролу. Ђелић је новинарима у Скупштини Србије казао да грађани Србије треба да
очекују у недељама које долазе, укључујући и летње распусте, да им на граници буду
чешће постављана питања о сврси путовања и новцу који имају.
„Од њих ће се очекивати да буду спремни да докажу да имају довољно средстава, да су
осигурани, да имају повратну карту. Та питања ће бити постављана свима и без икакве
дискриминације или било какве идеје да се неком чешће постављају та питања него
неком другом, него свима на исти начин“, казао је он. Према његовим речима, у великој
реформи шенгенског простора биће омогућено да земља чланица затражи привремено
укидање белог шенгена за државу из које долази велики број азиланата.
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СА ИВОМ СЕ СТАЛНО ЧУЈЕМ ЗБОГ КУНИЋА!
Ало!, Датум : 19.5.2011, Страна : 4
БОРИС ТАДИЋ ПОТВРДИО ДА СА ЈОСИПОВИЋЕМ РЕШАВА СЛУЧАЈ СРПСКИХ
ПОВРАТНИКА
Случај чланова породице Кунић, српских повратника у Хрватску, којима
жупанијски суд у Карловцу плени имовину како би намирио Винка Петровића,
који је од 1996. до 2003. године, док су они били у избеглиштву, живео у њиховој
кући, тема је разговора највиших званичника Србије и Хрватске. Председник
Србије Борис Тадић потврдио је јуче за „Ало!“ да је са хрватским колегом Ивом
Јосиповићем разговарао о том случају на састанку Крњаку.
Кабинети председника Србије и председника Хрватске су у константној комуникацији
у вези с тим случајем. Чули су се и ове недеље после вести да је донет „пленидбени
попис имовине“ - речено нам је у Председништву.
У Комесаријату за избеглице Републике Србије ни други дан заредом нису могли
да сазнају ко је надлежан да да изјаву поводом случаја породице Кунић. Исти
случај се поновио и у Министарству за људска и мањинска права, државну управу
и локалну самоуправу, где надлежни нису нашли за сходно да реагују поводом
овог скандалозног случаја. Милорад Пуповац, председник Српског народног већа
(СНВ) и потпредседник и посланик Самосталне демократске српске странке у Сабору,
тврди да је случај Петра Кунића и његове породице један од најјаснијих примера
политике спречавања повратка Срба у Хрватску.
Ту политику карактеризирају закони смишљени не да помогну, већ да спрече повратак,
као и потпуно занемаривање правде у спровођењу закона. Након великих и дуготрајних
напора, успели смо да се изборимо за промене прописа који регулишу овакве случајеве.
Сабор је прошле недеље усвојио Закон о изменама и допунама Закона о подручјима од
посебне државне важности. Тим променама омогућено је да се држава појави као
заинтересована страна и на себе преузме обавезе настале оваквим лошим судским
одлукама - тврди Пуповац и додаје да оваквих случајева у Хрватској остало још 13.
Како је закон донесен пре мање од недељу дана и тек би требало да почне да се
примењује, очекујемо да је ово заиста последњи пут да се породица Петра Кунића и сви
људи сличних судбина понижавају и повређују на овај начин - закључује Пуповац.
Саво Штрбац, директор Документационог центра „Веритас“, рекао је за „Ало!“ да се
борба за случај породице Кунић већ дуго води и очекује ускоро коначно решење.
Чак је и Европски суд за људска права утврдио да је поступак повратка имовине Петру
Кунићу предуго трајао и да је повређена Европска конвенција о људским правима тврди Штрбац и додаје да верује да до пленидбе имовине Кунића неће доћи, с обзором
на то да Хрватска чека да изгласане измене закона ступе на снагу како би се могла
умешати на страну Кунића и преузети дуг, што је и најбитнија ствар. Ипак, Петар
Кунић тврди за „Ало!“ да је чуо да ће због промене закона хрватска влада платити
Петровићу тих 187.000 евра, колико је суд у Карловцу проценио да му српска породица
дугује што је „одржавао“ њихову кућу (?!!!) док су они били у избеглиштву, али да ће
он ипак сав тај новац морати да врати.
Платиће они њему, али ћу ја онда остати дужан хрватској држави, говори се о
неком кредиту на 50 година, који ће и моја деца морати да враћају. Али, људи, ја
нисам крив и ником ништа не дугујем, како им није јасно - рекао је за „Ало!“ Петар
Кунић.
Антрфиле : ПЛАЋА ХРВАТСКОЈ ОДШТЕТУ ШТО СУ МУ ПОБИЛИ ПОРОДИЦУ!
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Подсећамо да је Петар Милеуснић (75), Србин из Новске, о коме је „Ало!“ писао
почетком године, мора да плаћа одштету Хрватској због масакра у којем су хрватски
војници побили његову породицу! Петар је тужио државу, а пресуђено је да мора да
плати 21.500 куна, односно готово 3.000 евра судских трошкова, због ослобађања
џелата који су му на почетку рата убили жену ћерку! Петру одбијају трећину од 2.200
куна или око 300 евра, колико износи његова пензија! Судија Сњежана Мркоци је
„утврдила да су по ранијем закону убице биле амнестиране(!!!)“, због чега је одбила да
их осуди.
Борба Петра Кунића за своју кућу
1996-2003. Покушава да поврати дом који је хрватска држава дала на коришћење Винку
Петровићу док су Кунићи били избеглице у Србији. Он у кући чак прави кафану „Код
Швајцера“!
2004. Петровић подноси тужбу „за извршена улагања на објекту“ и тражи 154.000 евра.
2010. Суд налаже Кунићима да Петровићу исплате 67.000 евра (са затезном каматом
која тече од 2004), плус 19.000 евра судских трошкова. Истом пресудом, Петровићу је
наложено да плати само 7.000 евра за неовлашћено коришћење имовине (само за
период од 2001. до 2004).
2011. Донета одлука о заплени имовине породице Кунић, пописана и утврђена њена
вредност.
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОГНАНИЦИ
Политика, Датум : 19.5.2011, Страна : А14
Недавно је у Борову селу хрватска премијерка изјавила: „Не слажем се ни са
каквим констатацијама о етничком чишћењу Срба у Хрватској.” Тако нешто се
већ годинама понавља. После саопштене пресуде генералима Хрватима у Хагу, све се
чини да се докаже њихова невиност и легитимност операције „Олуја”, па се чак иде
дотле да је Сабору већ послат предлог деклерације о „Олуји”, којом ће законодавно
тело потврдити легитимност поменуте операције и „доказати” да није било етничког
чишћења у Хрватској.
У Хрватској постоје два израза за становништво које је било принуђено да
напусти своју домовину. Тако се за Србе употребљава израз избеглице (чак и
„самоизгнаници”, јер су „драговољно напустили хрватски териториј”), а за
Хрвате, који су се склонили у Хрватску, употребљавају израз прогнаници.
Од почетка распада Југославије и проглашења независности Хрватске, у току
грађанског рата и неколико година после, битно се променио национални састав
становништва у Хрватској. Када се упореди попис становништва из 1991. и 2001.
године, види се да се становништво хрватске националности повећало за око 240.000, а
грађана српске националности смањило за 380.000 (према неким подацима и преко
400.000).
Број становника хрватске националности повећао се као последица бројног досељавања
Хрвата из других република бивше Југославије и дијаспоре, затим преласком неких
српских (можда и других националних мањина) у католичанство, па аутоматски постају
Хрвати, као и зато што су се потомци из мешовитих бракова претежно изјашњавали као
Хрвати. Број Хрвата се повећао и због тога што су се приликом пописа 2001. године
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изјашњавали као Хрвати они грађани који су се раније водили као Југословени. Таквих
је у Хрватској 1991. године било око 106.000.
Досељеници Хрвати претежно су се насељавали на напуштене просторе, где су
раније Срби били у већини, као што су шира територија Книна (највише), затим
Удбина, Плашки, Глина, Петриња, Топуско, Вргин Мост и др. Како је из градова
који нису били захваћени ратом Хрватску напустило 125.000 Срба (само из Загреба се
иселило 18.000, а у Сплиту деложирано око 10.000), отето је преко 25.000 стамбених
јединица у које су се насељавали Хрвати избеглице, домовински бранитељи и Хрвати
из других крајева Хрватске.Даљи подаци базираће се на истраживањима филозофа и
етнолога загребачког професора др Светозара Ливаде.
У руралним зонама Српске крајине, у операцији „Олуја”, и непосредно после ње,
уништено је преко 13.000 привредних објеката, целокупан сточни фонд и
опљачкана скоро сва покретна имовина Срба. Уништено је преко 3.000 споменика и
обележја на тему антифашизма, међу којима и највећа уметничка дела, чије се макете
налазе у светским музејима. Затим су уништени сви завичајни музеји Срба, чак и Музеј
„Николе Тесле” у његовом родном месту, Музеј ЗАВНОХ-а у Топуском, као и Музеј
Српске православне цркве у Загребу. Према упутствима и по налогу Министарства
просвете Хрватске, доказао је Ливада, спаљено је, или на други начин уништено, на
стотине хиљада књига и целе библиотеке српске провенијенције, као и других аутора
левичара, муслимана, Јевреја и антифашиста.Ливада је дао и податак да су у Славонији
нека села спаљена, преорана и на тим местима засађени храстови лужњаци.
Може ли се тврдити да није било етничког чишћења и културоцида?
И на крају, један занимљив и жалостан податак. Стипе Шувар (сада већ покојни),
социолог и демограф израчунао је да би данас у Хрватској живело милион и по
Срба, да није било геноцида у НДХ, да није било етничког чишћења у грађанском
рату (1990–1995. године), као и покрштавања Срба.
ПРЕДАЈА ИЗВЕШТАЈА ТАДИЋУ
Блиц, Датум : 19.5.2011, Страна : 3
ИЗБЕГЛИ
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
предаће данас председнику Србије Борису Тадићу извештај о испуњењу захтева из
петиције избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске, са молбом да га преда
председнику Европске комисије Жозеу Мануелу Баросу. Захтеве из петиције
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске својим потписом досад је подржало 60 000
оштећених грађана.
У ПРИШТИНИ ПРЕОСТАО САМО 61 СРБИН
Блиц, Датум : 19.5.2011, Страна : 12
Репортер “Блица” у највећем граду Космета обишао невољнике који једва
преживљавају
Некад је у граду било 13 православних храмова, а данас, само један, који је
обновљен након мартовских немира
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Ово није живот. И стока у шталама живи боље. Свако јутро испред врата налазим
измет, комшије се иживљавају на мени, као да сам им ја нешто крива. Не могу да
се окупам, не смем веш да изнесем и осушим, а једва се прехраним са 12 хиљада
динара пензије. Лекове штедим, па дозу узимам на свака три дана. Много ми је тешко,
али немам где из ове собице - кроз сузе прича Вука Ивановић (76) вероватно најстарија
Српкиња који живи у Приштини.
Пре 1999, у Приштини је живело близу 50.000 Срба. Данас их је остало свега 61, од
чега је само четворо деце и то од двојице свештеника једине православне цркве у граду.
Остало су пензионери. Међу њима је и Вука Ивановић. Некад је са породицом живела у
двособном стану у центру града, из ког је брутално избачена.
Данас, тужна и очајна у оронулој бараци код стадиона ФК “Приштина”. Са чистог и
угланцаног асфалта Булевара Рамуша Харадинаја, води блатњаво сокаче до Вукине
бараке. Врата дрвена, набрекла од влаге, стакла на њима попуцала. У ходнику јак
мирис фекалија. Старица откључава врата свог дома. Мрачна просторија, струје
тренутно нема, али како Вука каже, то је најмањи проблем.
Ујутру устанем, па пре него што ставим кафу, отворим врата и очистим фекалије које
су ми комшије Албанци оставили на прагу. Псују ме, пљују кад прођем, пре две године
су ме и пребили. Није мени овде пријатно, напротив - али шта ћу, морам негде да
живим. Другог дома немам - прича Вука јецајући. Ваздух у соби доста тежак, устајао,
прозоре не сме да отвара јер јој деца убацују камење.
Поред улазних врата лавори са водом, то је Вукино купатило.Не смем да идем да се
умијем, а и немам где. Купатило смо имали заједничко, али су га потпуно руинирали.
Овако, из лавора се мало умијем, да не оболим. Тешко је.
Немам где веш да оперем, некад оперем на руке, али не смем да изнесем напоље да
осушим јер су ми једном блатом албанци скинули и уваљали у блато. Ноћу ми лупају
на прозоре, ударају ногама о улазна врата, вичу, пуштају гласно њихове патриотске
песме, па сам више будна него што спавам - прича Вука и показује слике кад је пре две
године пребио први комшија, осамнаестогодишњак
- Ишла сам по судовима, показивала налазе да ми је поломио нос, зубе, али до сада
пресуде нема. Снимали су ме тад сви, причали да ће ми помоћи и иселити ме, али до
сада ништа. Живим са 12 хиљада пензије покојног мужа, штедим, једва преживљавам,
али шта ћу, живим докле могу - каже Вука Ивановић.
Некад је у Приштини било 13 православних храмова, а данас, само један, који је
обновљен након мартовских немира. На челу цркве је свештеник Стево Митрић који је
преосталим Србима и духовник и пријатељ који помаже при ртешавању свакодневних и
конкретних проблема. - Људима је тешко, не знају шта да раде, да ли да ваде
документа, које регистрације да користе, како да остваре основна људска права. Долазе
нам, покушавамо свима да помогнемо, али тешко је.
Скоро смо имали прву сахрану након 12 година, почели смо да освештавамо славске
колаче, народ се окупља на празнике. Искључују нам струју, као и свим Србима у
Приштини, па смо готово свакодневно у контакту са дистрибуцијом. Врло мало нам
помаже држава, не знамо шта да кажемо људима, како да им улијемо наду да остану
овде - прича отац Стево.
У оквиру цркве ускоро ће бити отворен Информативни центар, где ће Срби са Косова и
Метохије моћи да дођу, информишу се, а црква ће им помоћи да лакше дођу до
докумената, лекова, земљишних књига, регистрације возила.Срби у Приштини су дуго
после рата живели заједно, у згради “Ју програма” близу центра града. Међутим,
продали су станове, одселили се у Србију, или су протерани из зграде, па су прешли на
периферију. Највише их живи на самом улазу у град, према Грачаници. Једино место у
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Приштини где Срби могу слободно да се окупљају и друже је просторија Центар за
толеранцију, која се налази уз главну полицијску станицу.
Лако је седети политичарима у фотељи у Београду и говорити “ми стојимо иза
људи на Косову и Метохији”. Овде је живот, некад делимо хлеб на три дела,
лекове позајмљујемо једни другима, паре су као заједничке, гледамо коме ће да
искључе струју, коме воду, како да људи преживе. Не могу да иду у болнице, па
овде долазе лекари да их прегледају, а ако је нешто ургентно шаљу за Косовску
Митровицу. Али, не дамо се, преживећемо... - прича Снежана Борзановић.
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ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПРИМЕР ДОБРЕ СОЦИЈАЛНЕ БРИГЕ
Данас – Браничево, Датум : 20.5.2011, Страна : 1
Министар Љајић посетио Социорехабилитациони клуб за младе
Пожаревац - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић посетио је
Социорехабилитациони клуб за младе у Пожаревцу намењен социјалном укључивању
деце и младих са поремећајима у понашању и ресоцијализацији малолетних
починилаца кривичних дела.
Социорехабилитациони клуб у Пожаревцу је изграђен средствима локалне самоуправе
и Министарства рада и социјалне политике. Љајић је истакао веома важну улогу коју
локална самоуправа поклања целокупној области социјалне заштите, а овај клуб је
један од примера такве врсте услуга, којих нема пуно у Србији.
Ово је четврта локална самоуправа која на овај начин пружа услуге деци са
поремећајима у понашању.
- Ово је добар пример сарадње државе, локалне самоуправе и невладиног сектора, и ово
је једна од новина у Закону о социјалној заштити, где желимо да афирмишемо
партнерски однос између различитих пружалаца услуга - рекао је Љајић.
Према његовим речима, у прошлој години на евиденцији је било 24.000 деце са
асоцијалним понашањем, а велики је и број малолетника са почињеним кривичним
делима. Овом услугом желимо да делујемо превентивно и да кажњавање не буде једини
начин односа према овој деци, казао је Љајић.
Заменица градоначелника Пожаревца Вукица Васић је истакла да је од 2009. године до
данас клуб имао 559 директних корисника, младих у сукобу са законом и у ризику,
родитеља, професионалаца који раде са младима, просоцијалних група младих. Међу
66 деце и младих који су били на интензивном третману због најтежих кривичних дела
и прекршаја, најчешће су крађе, разбојништва, тешке телесне повреде, нарушавање
јавног реда, али и туче са смртним исходом, навела је она.
Према њеним речима, у 2010. и 2011. години само је троје имало рецидивантно
понашање, што довољно говори о оправданости овакве услуге. Васић је рекла да је град
од прошле године за развој сервиса издвојио укупно 2.640.000 динара, а Министарство
за државну управу и локалну самоуправу је увођење нових услуга у сервис - помоћ у
учењу и вршњачка медијација, подржало са додатних 500.000 динара.
Градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић, председник Скупштине Града,
Миомир Илић и народни посланик Жарко Пивац, са сарадницима, примили су у
кабинету градоначелника, министра за рад и социјална питања, Расима Љајића уочи
посете Социорехабилитационог центра за младе.
Министар Љајић је, том приликом, исказао задовољство социјалном политиком
коју креира и води локална самоуправа. На питање градоначелника поводом
изградње 20 стамбених јединица намењених избеглим и интерно расељеним
лицима на потезу Расадник - север, са чиме се касни, мада је Град извршио све

своје обавезе, министар Љајић је обећао да ће Република, са Комесаријатом за
избеглице, испунити своје обавезе ребалансом актуелног буџета или, најкасније, у
наредној буџетској години.
Тако се, захваљујући активностима локалне самоуправе и Републике Србије,
двадесет породица избеглих и интерно расељених фамилија могу објективно
надати релативно брзином решењу њихових егзистенцијалних проблема.
ИЗБЕГЛИ СРБИ ТРАЖЕ ПРАВДУ
Преглед, Датум : 20.5.2011, Страна : 5
Тадићу предат извештај о кршењу права
Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова предали су
Извештај о кршењу њихових станарских, имовинских и људских права у
Хрватској упућен председнику Србије Борису Тадићу, с молбом да га уручи
председнику Европске комисије Жозеу Мануелу Барозу с којим је за синоћ најављен
састанак.
„Извештају под насловом 'Одузимање српске имовине у Републици Хрватској и
хрватско правосуђе у функцији спречавања одрживог повратка избеглих и
прогнаних Срба' има 16 страница и показује да Хрватска није испунила преузете
обавезе“, изјавио је новинарима председник Коалиције удружења избеглица у Србији
Миодраг Линта. „У извештају су наведене чињенице које сведоче да Хрватска великом
броју грађана није вратила имовину: станове, куће, викендице, пољопривредно,
грађевинско и шумско земљиште. Изнети подаци, такође, показују да Хрватска
избеглим и прогнаним Србима није вратила ни стечена права као што су заостале
пензије, динарска и девизна штедња, нити исплатила новчану накнаду због тога што су
били искључени из процеса приватизације. Хрватска није успоставила једнаке
стандарде у суђењу за ратне злочине и није завршила процес ексхумације и
идентификације посмртних остатака Срба из преко 600 познатих гробних места“, навео
је Линта. Он је подсетио да је председница хрватске владе
Јадранка Косор 13. маја послала ЕК Извештај о испуњењу обавеза из Поглавља 23 о
правосуђу и људским правима. „Сматрамо да оцена Јадранке Косор да је хрватска
влада испунила обавезе из Поглавља 23 једноставно није тачна“, нагласио је
председник Коалиције удружења избеглица.
Он је ову тврдњу поткрепио подацима из извештаја избегличких удружења према
којима се Хрватска незаконито уписала као власник 800.000 катастарских
јединица пољопривредног земљишта чији су власници Срби и да српску земљу
даје на коришћење без сагласности власника.
ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 20.5.2011, Страна : А15
Зрењанин – Еколошка задруга „Зрењанинка“ запослиће 11 избеглица са овог
подручја. Град на Бегеју, заједно са Комесаријатом за избеглице и војвођанским
фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, оснива
задругу која ће ангажовати раднике на прикупљању пет амбалаже.
Годину дана посао ће да помогне градска управа, а планирано је да се нова задруга
након тога потпуно осамостали и делује на тржишном принципу.
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То би допринело чистијој околини коју највише угрожава одбачена пластика, али и
ситуирању запослених избеглица и њихових породица.
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СТАНОВИ РАСЕЉЕНИМА
Вечерње Новости, Датум : 21.5.2011, Страна : 5
КРАГУЈЕВАЦ - У блоку Авала, у насељу Аеродром, у току је изградња 24 стана
која су намењена избеглим и расељеним породицама, као и социјално
најугроженијим Крагујевчанима. Укупна вредност пројекта је 620.000 евра.
Новац је обезбеђен из фондова ЕУ, а партнери су и локална самоуправа,
Комесаријат за избеглице, Група 484. Станови ће бити завршени до краја године.
БОЉИ ЖИВОТ ИЗ КОШНИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 21.5.2011, Страна : 19
ПЧЕЛАРСТВО КАО ШАНСА
ПАРАЋИН - НВО „Правда“ и удружење пчелара „Грза“ расписали су конкурс за
породице које желе да се баве производњом меда, а једини услов је да су
сиромашни, из избегличке односно прогнаничке популације. Они ће добити по три
кошнице, са опремом и пчелама.
- Већ има заинтересованих. Ово је уносан посао, ако се правилно ради, па ћемо
одабрати десет породица којима ће чланови „Грзе“ пружити сву стручну помоћ - истиче
Драган Секуловић, први човек „Правде“.
ЈЕРКОВИЋ ПРЕВАРИО КОСТИЋА И ДРАКУЛИЋА
Пресс, Датум : 21.5.2011, Страна : 9
Оптужбе Продао туђу кућу на мору
БАЧ - Девет сувласника, међу којима су и фирме у саставу „МК групе“ и „Ист
поинта“ остало је без виле у Сутомору коју је, како тврде, без њиховог знања
продао Миле Јерковић, бивши власник пољопривредног предузећа „Агробачка“ у
Бачу и заштићени сведок у случају „Шарић“.
Вила „Гордана“, која је раније била радничко и дечје одмаралиште, од 1999.
године служи као колективни центар за расељене с Космета. Сувласнике је о
продаји виле обавестио председник расељеничког удружења „Космет“, након што
је купац поднео тужбу да се породице смештене у овом објекту иселе. Иако је вила
продата још у новембру 2009. године, сувласници досад нису поднели заједнички
захтев да се купопродајни уговор поништи.
Нико их није питао

Информацију да је вила продата, сувласници су добили три месеца након што је у
септембру 2009. стигао допис да је поништена приватизација „Агробачке“.
- Вилу је отуђила компанија „Вишња продукт“ Милета Јерковића, која је била већински
власник „Агробачке“. Нико у нашем предузећу о томе није имао икаква сазнања - каже
директор „Агробачке“ Драган Гутић.
„Агробачка“ је била сувласник са 24 одсто, а пошто је то највећи удео, вила је на њу
била укњижена. Остали сувласници виле су са по 20 одсто шећерана у Бачу и
„Житопродукт“ из Бачке Паланке, са по 10 одсто „Лабудњача“ из Вајске и „Јединство“
из Гајдобре, са по три одсто ЗЗ „Селенча“ из истоименог места, фабрика „Арма“ у Бачу
и општина Бач и са седам одсто Општинско веће Савеза самосталних синдиката у Бачу.
Председник Самосталног синдиката општине Бач Миленко Вулин, који је продају виле
„Гордана“ пријавио инспекцији за привредни криминал, каже за Пресс да је Јерковић
продао вилу „Гордана“ за 100.000 евра, иако се за тај објекат могло добити милион и по
до два милиона евра.
Вулин каже да га чуди што захтев за поништење уговора о купопродаји виле нису
поднели познати бизнисмени Миодраг Костић и Зоран Дракулић, с обзиром на то да су
шећерана у Бачу и ПП „Лабудњача“ у саставу „МК групе“, а „Житопродукт“ послује у
оквиру компаније „Ист поинт“, чији је власник делимично и Дракулић.
Рок за исељење
Председник удружења „Космет“ Миленко Јовановић каже за Пресс да рок за
исељење још није одређен, а да је у вили тренутно смештено шест породица, међу
којима су непокретни старци, девојка оболела од леукемије и дечак са тешком
операцијом мозга.
Антрфиле : Адвокат није обавештен
Звездан Живанов, адвокат „Вишња продукта“, каже да нема информацију да је вила
продата.
- Јерковић није имао овлашћење да прода вилу. Како ми је рекао, вила је „један кроз
један“ била укњижена на „Агробачку“. Ако је продата, то је могла да учини само
„Агробачка“ или неко коме је она дала пуномоћ - каже Живанов.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ
Данас, Датум : 23.5.2011, Страна : 12
Потписивање уговора о помоћи у грађевинском материјалу са 11 породица
интерно расељених лица на територији Чукарице биће обављено данас, у 12
часова у великој сали општине Чукарица.
Средства у укупном износу од 3.000.000 динара за куповину грађевинског
материјала обезбедили су Комесаријат за избеглице Републике Србије (2.625.000
динара) и општина Чукарица из сопственог буџета (375.000 динара).
Комисија је одабрала 11 од 31 породице којима је помоћ била најнеопходнија.
ПАРАСТОС
Вечерње Новости, Датум : 24.5.2011, Страна : 4
Традиционални Црквено-народни сабор ”Крушедолска звона 2011”, који сваке
године окупи више хиљада посетилаца, одржаће се у суботу 28. маја код манастира
Крушедол на Фрушкој гори.
Сабор, у знак сећања на прогон Срба из Западне Славоније 1. и 2. маја 1995, када су
хрватска војска и полиција током акције ”Бљесак” убиле више од 300 људи, жена и
деце и прогнала око 15.000 преосталих Срба, организују Завичајни клуб ”Славонија” и
Асоцијација избегличких удружења.

PRESS CLIPPING
Среда 25.05.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НЕЋЕ АЗИЛАНТЕ У БОГОВАЂИ
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2011, Страна : 17
ЛАЈКОВЧАНЕ УЗНЕМИРИЛА ВЕСТ О ДОЛАСКУ ИЗБЕГЛИЦА ИЗ СОМАЛИЈЕ И
АВГАНИСТАНА
Избеглице би годину дана боравиле у одмаралишту Црвеног крста
ЛАЈКОВАЦ - Вест да би у одмаралиште Црвеног крста Београда у Боговађи,
ускоро могло да буде смештено више од 100 азиланата из Авганистана и Сомалије,
забринуло је житеље овог викендашког насеља, али и туристичке посленике у овој
општини. Сматрају да би долазак азиланата пореметио мир овог знаменитог места
и угрозио туризам који је у Лајковцу у повоју.
У одмаралишту Црвеног крста, азиланти би боравили најмање годину дана. На
тај период, наводно, склопљен је уговор Комесаријата за расељене и Црвеног
крста Београда.
- Противим се да азиланти дођу у ово историјско и туристичко место. Уз то, у селу
је и војно складиште - каже Душан Жујовић, члан Општинског већа Лајковца.
- Немам ништа против да наша држава изађе у сусрет тим људима, али међу њима има
и оних сумњиве прошлости. Званичне потврде да азиланти стижу, још нема, али се
бојим да ће, кад обавештење о томе стигне, бити касно. Због тога ћу на првој седници
Општинског већа захтевати да се о доласку азиланата разговара и заузме званичан став.
Жујовић истиче и да је и лично забринут, јер је његово домаћинство неколико
километара од одмаралишта, а у непосредној близини је и осмогодишња школа.
- Искуство Бање Ковиљаче са азилантима наводи на помисао да њихов боравак
неће допринети доласку гостију, поготово ђачких екскурзија. А, управо је
Боговађа наш главни туристички адут - каже Милутин Ранковић, в. д. директора
Туристичке организације.
- Уточиште азилантима се мора пронаћи, али сматрамо да надлежни треба да обрате
пажњу где ће ти људи да буду смештени. У Бањи Ковиљачи азиланти су били
виновници разних инцидената. Против појединих су подете чак и кривичне пријаве.
- Боговађа се убраја у најзнаменитија места западне Србије. Уврштена је у програме
ђачких екскурзија, посећују је туристи, као одмаралиште Црвеног крста које је пре
Другог светског рата подигла Олга Карађорђевић - каже Ранковић.
Антрфиле : БАР НЕКА ВАЈДА
- АКО азиланти већ стижу у Боговађу, о чему се с Лајковчанима нико није
консултовао, био би ред да од тога имамо неку вајду. Припремање оброка, брига о
кретању и безбедности, могла би да упосли незапослене из Боговађе и Лајковца каже Милутин Ранковић.

МАНАСТИР ИЗ 15. ВЕКА
ОВО насеље у ком су многи Београђани и Војвођани изградили викендице, познато је
по манастиру који потиче из 15. века. У манастирској порти је и стари конак у ком је
заседао Правитељствујушћи совјет, односно прва српска влада у време Карађорђа, као
и чесма Хаџи-Рувима, за коју предање каже да је њена вода лековита.
ПОКЛОН ЕВРОПЕ ДВЕ МИЛИЈАРДЕ
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2011, Страна : 3
КОЛИКО ЈЕ СРБИЈА ДОБИЛА БЕСПОВРАТНЕ ПОМОЋИ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА
Сваке године Брисел нам пошаље 181 милион евра
СРБИЈА је од Европске уније од 2001. године до данас добила око две милијарде
евра бесповратне помоћи. Просечно гледано, сваке године у нашу земљу стизао је
181 милион евра.
Према подацима делегације ЕУ у Београду у које су ”Новости” имале увид, Брисел, од
2007. године до данас, у српску касу уплаћује новац на основу Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА). Пре овог периода добијали смо паре из више фондова,
који су касније сви обједињени у ИПА.
План каже да наша земља од 2007. до 2013. треба да добија по 200 милиона евра
годишње. Уколико се на јесен изборимо за статус кандидата за ЕУ, могли бисмо да
рачунамо на још новца и да стекнемо право да користимо и друге фондове поред ИПА.
Паре које смо добијали коришћене су за подршку политичким реформама,
инфраструктуру, јачање владавине права, заштиту мањинских и људских права, развој
грађанског друштва, бољу регионалну сарадњу, образовање, смањење сиромаштва...
Груписано по целинама, у касу намењену за политичке критеријуме слило се 460,7
милиона евра, а у буџет за економију 354,7 милиона евра. Како бисмо били способни да
преузмемо све обавезе које носи кандидатура за ЕУ и да напредујемо у областима
попут туризма или енергетике, Брисел нам је уплатио 877,9 милиона евра.
На списку пројеката које смо спровели захваљујући новцу из ЕУ, налази се и
реконструкција моста ”Слобода” у Новом Саду, што је коштало 44 милиона евра.
Улагано је и у граничне прелазе Хоргош, Батровци и Прешево. За девет мањих прелаза
на граници уложено је 25 милиона евра. Набављени су теренски аутомобили и опрема
за пограничну полицију. У опремање више од 220 основних и средњих школа уложено
је 23 милиона евра. На рачун организација грађанског друштва и медија уплаћено је
више од 30 милиона евра. За помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима
стигла је сума од преко 54 милиона евра.
Из европског џепа стизала је помоћ за мала и средња предузећа, и то око 50 милиона
евра. Близу два милиона евра намењено је за унапређење Речног информационог
система, како би саобраћај на 588 километара наших река био убрзан. Пола милиона
евра уложено је у енергетику, тј. модернизацију топлана.
Иначе, новац који стиже из ЕУ мора искључиво да се искористи за пројекте на основу
којих смо га и добили.
Антрфиле : ПОЛОВИНА ТРГОВИНЕ
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ЧАК 55 одсто своје укупне спољне трговине Србија обавља са Европом. Када су у
питању инвестиције, компаније земаља ЕУ уложиле су у нашу земљу 7,4 милијарде
евра. Ова бројка заузима две трећине укупних улагања у нашу земљу.
ЛИБИЈЦИ ПРЕКО СРБИЈЕ БЕЖЕ У ЕУ
Пресс, Датум : 25.5.2011, Страна : 13
Навала на Срем Нашу земљу запљуснуо талас илегалних миграната
Сремска Митровица
Талас илегалних миграната запљуснуо је западне границе Србије у Срему. Према
подацима полиције, од почетка године Управа у Сремској Митровици
интервенисала је чак 1.181 пут, а од тога у 486 случајева била је реч о спречавању
илегалног преласка границе. Поднете су четири кривичне пријаве за кријумчарење
људи и 202 пријаве за недозвољен прелазак државне границе.
Кријумчаре се Авганистанци, Тунишани, Палестинци, Пакистанци, односно грађани из
подручја у којима трају оружани сукоби, а у последње време се као илегални мигранти
све више појављују људи из Либије.
Прелазе и читаве породице
Шеф Одсека пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и
трговину људима у Сремској Митровици Горан Павловић каже да је илегалних
миграција увек било у Срему јер је то најкраћи пут који води од истока ка западу, али
ово што се дешава од почетка године до сада граничи се са невероватним.
- Од првог јануара до јуче Полицијска управа у Сремској Митровици изрекла је 1.181
меру странцима. Реч је о прекршајним пријавама, отказима боравка или спроводима до
границе, а већина мера се односила на илегалне миграције и спречавање илегалних
прелазака, реадмисију и све друго везано за илегално прелажење границе - наводи
Павловић.
Он додаје да често није реч о класичним мигрантима.
- Дешава се да читаве породице са децом старом свега неколико година илегално
прелазе границу, и то ноћу, по свакаквим временским условима. Тако децу излажу
огромном ризику - појашњава Павловић.
Према његовим речима, највише је оптерећена полицијска станица Шид.
- Нема дана да се не спречи неки илегалан прелазак или да са хрватске границе не буде
враћен неко ко је илегално прешао са наше територије, па се отвара поступак
реадмисије и враћања у Србију - каже Павловић.
Оперативац на сузбијању илегалних миграција и трговине људи Милан Косановић
објашњава да се илегални мигранти углавном крећу у групама од четири до 10 људи и
за пут плаћају од 7.000 до 10.000 долара.
- У групи обично само једна особа зна енглески језик, док други говоре језике земаља
из којих долазе. Неки од њих путују и по годину дана, а за превоз обично користе
услуге наших таксиста - наводи Косановић.
Шест месеци за азил
Његов колега Бранислав Смајић сведочи да житељи Срема све чешће пријављују
мигранте које срећу на имањима близу границе, па је тако недавно откривена група
њих у атару села Гибарац.
Иначе, према речима надлежних, све особе које затраже азил због оружаних сукоба
у својим државама упућују се у Центар за азил у бањи Ковиљачи. Поступак
решавања захтева за азил траје шест месеци. Све време те особе се налазе на
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нашем подручју. Нису на самој граничној линији, полиција не може да их сматра
преступницима, али често их налази по аутобуским и железничким станицама
широм Срема.
Антрфиле : Бацили мртву бебу!
Шеф Одсека пограничне полиције у Сремској Митровици Горан Павловић као
драстичне примере из праксе наводи да је лане откривен камион са 11 илегалних
миграната из Авганистана. У разговору са њима полицајци су сазнали да им је током
пута, док су били скривени у камиону, умрла једна беба, чије тело су буквално бацили
крај коловоза не знајући чак ни у којој земљи је то било.
КАО ДА СМО ПОНОВО РОЂЕНИ
Правда, Датум : 25.5.2011, Страна : 4
У СЕЛУ ЦРКВЕНЕ ВОДИЦЕ ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА КУЋУ ПОРОДИЦЕ
МАРКОВИЋ
ОБИЛИЋ - О трошку Министарства за Косово и Метохију јуче је у селу Црквене
Водице код Обилића положен камен темељац за кућу четворочлане породице
Марковић. Одлука о градњи дома овој повратничкој породици уследила је после
писања „Правде" о њиховом страдању и покушају Ивице Марковића, машинског
техничара, да продајом бубрега обезбеди средства за преживљавање породице и
куповину радног места.
- Овај дан ћу славити као дан свог новог рођења - каже Ивица после првог ископаног
грумена земље, срећан што је прича о страдању његове породице пробудила савест
одговорних за опстанак и повратак расељених Срба са Косова и Метохије.
- Не знам којим речима и како да се захвалим свима који су схватили моју одлучност да
са супругом Бојаном и кћеркицама Магдаленом (три) и Миљаном (непуне две године)
останем у селу у коме су рођени моји прадедови, у коме ми је отац оставио аманет да
опстанем овде, јер су Црквене Водице биле и остаће српско село каже Ивица,
понављајући речи захвалности "Правди" и свим људима добре воље који су му
омогућили да доживи почетак градње куће.
Планом изградње предвиђено је, по систему „кључ у руке", да се Марковићи у
свој топли кутак, површине 48 метара квадратних, уселе за 40 дана. Средства у
износу од близу 1.600.000 динара издвојена су и уплаћена на рачун приватног
предузећа "Нин плус", чији је руководилац Небојша Трајковић обећава да ће мајстори
радове завршити пре рока, јер се, како рече, лично уверио у тешке услове живота ове
породице.
- За месец дана ове две девојчице имаће своје собе - обећава он, а директорка за
изградњу општине Обилић Зорица Иванишевић, под чијим надзором ће тећи радови,
најављује могућност да се Марковићима обезбеди и покућство.
- Ово је прва кућа чију градњу финансира Министарство за КиМ на подручју општине
Обилић. Надамо се да неће бити последња, и да ће министарство, у складуса
финансијским могућностима, одобрити градњу још неколико кућа запотребе
социјалних случајева и повратника, који најављују масовнији повратак.
Упркос немаштини, Марковићи су, по добром старом српском обичају, припремили
мајсторима свечани ручак, а за данас је најављен долазак представника министарства и
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општине, од којих Марковићи очекују да испуне обећање и нађу радно место за једно
од њих двоје, како би имали од чега да живе и прехране децу.
УНХЦР ДОПРЕМАО ОРУЖЈЕ АРМИЈИ БИХ
Политика, Датум : 25.5.2011, Страна : А4
Бањалука – Да је бивши председник Републике Српске Радован Караџић знао
зашто од Високог комесаријата УН за избеглице (УНХЦР) тражи да му достави
документа о транспорту оружја и муниције бошњачкој Армији БиХ од маја 1992.
до октобра 1995, потврђују документи који су у поседу нашег листа. Документи
демантују ратну пропаганду да су голоруки Бошњаци били изложени агресији добро
наоружане војске Републике Српске и истовремено угрожавају кредибилитет
бошњачког ратног руководства, појединих држава и невладиних организација.
„Записници о шверцу оружја и друге војне опреме у конвојима УНХЦР-а важни су
да се покаже због чега је за нас било неопходно да задржимо контролу над таквим
конвојима и прегледамо садржај, а такви прегледи нису били део удруженог
злочиначког подухвата или резултат лоших намера”, навео је Караџић у захтеву.
У документу од 29. маја 1993. – који се као и остали овде поменути може наћи на сајту
www.slobodanpraljak.com – пише да је камион УНХЦР-а, регистарски број 10379,
превезао у Бихаћ 3.570 електронских упаљача, 3.096 минобацачких пројектила калибра
120 милиметара, 31.000 детонирајућих каписли, око 60.000 метака различитих
калибара.
Пошиљка је, као и остале, пакована у палете на којима је писало да су у њима месни
наресци, пасуљ, млеко у праху, дечја храна, брашно, конзерве рибе...
У документу строго пов. број 05-02-12/93 од 16. августа 1993, у три камиона УНХЦР-а,
регистарских ознака 10345, 10343 и 10073, Петом корпусу Армије БиХ су, поред
осталог, достављена четири противавионска митраљеза, 2.600 метака калибра 14,5
милиметара, 17.230 метака калибра 12,7 милиметара, 386 минобацачких пројектила
калибра 82 милиметра...
Армија БиХ се наоружавала и преко Агенције за помоћ муслиманима трећег света
(ТWРА), на чијем челу је био др Хатих ел Хасанеин. Према налазима аустријске
полиције од 4. децембра 1995. преко рачуна агенције у Бечу је прошло више од 400
милиона америчких долара. Више од половине потрошено је на куповину оружја и
муниције који су прослеђени Армији БиХ.
Потврда од 10. децембра 1992. сведочи да је Хасан Ченгић у Бечу преузео милион
немачких марака од др Хасанеина за набавку материјално-техничких средстава за
Армију БиХ.
Ченгић је 16. октобра 1992. предао 108.000 марака Тахиру Реџеповићу из Орашја за
набавку 892 минобацачке гранате и 50.000 метака калибра 7,9 милиметара. Документ
број 147/02 од 4. јула 1992. потврђује да су Кризни штаб муслимана у Хрватској и
Мешихат Исламске заједнице у Словенији и Хрватској (акт број 147/02) у сарадњи са
Главним стожером Хрватске војске слали у БиХ гранате, минобацачке гранате,
снајперске пушке, 20 ракетних лансера и 750 бацача РПГ...
Бошњачка армија БиХ је, уз помоћ Хрватске и Словеније и прећутну сагласност
западних сила, кршила и забрану авионских летова. Сарајевско „Ослобођење” је 22.
маја 2005. објавило да су пилоти Ваздухопловне групе Армије БиХ обавили више од
седам хиљада летова на релацији Загреб – Ћоралићи, аеродром код Цазина, – Тузла и да
су превезли више од три хиљаде тона терета за одбрану БиХ.
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БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА
Данас, Датум : 26.5.2011, Страна : 4
Резултати Пројекта грађанских права
Београд - У оквиру Пројекта грађанских права, невладина организација Праксис
је у протеклих седам година кроз 71.000 различитих захтева пружила директну
правну помоћ, информисала или саветовала више од 29.000 избеглица и интерно
расељених лица, истакнуто је јуче на конференцији за новинаре ове организације
поводом завршетка пројекта.
Иванка Костић, извршна директорка Праксиса, истакла је да се највећи број
захтева односио на прибављање личних докумената и на бесплатно заступање у
управним и судским поступцима.
- Уз финансијску помоћ Министарства иностраних послова Краљевине Норвешке
залагали смо се за права избеглица и интерно расељених лица. Током седам година,
пружили смо бесплатну правну помоћ, информисали и саветовали избеглице и интерно
расељена лица у вези са питањима приступа правима у земљи порекла, односно
избеглиштва или расељеништва, указала је Костићева.
Ивана Димић, правна саветница Праксиса, истакла је да је заштита имовинских права
на Косову и Метохији била једна од основних активности у оквиру пројекта.
Према њеним речима, интерно расељена лица су заступана пред судовима на Косову
путем ангажовања адвоката у оставинским поступцима, случајевима грађења на туђем
земљишту и поништења купопродајних уговора закључених на основу
фалсификованих пуномоћја.
Скупу је присуствовао и амбасадор Краљевине Норвешке Nils Ragnar Kamsvag, који је
истакао да је пружање бесплатне правне помоћи избеглицама и интерно расељеним
лицима неопходно како би остварили своја права.
МАЊЕ ПРИЈАВА ПАРОВА НЕГО СТАНОВА ЗА ЊИХ
Блиц – Београд, Датум : 26.5.2011, Страна : 2
Завршен градски конкурс за продају 1.050 непрофитних станова
Конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова завршен је јуче.
Пристигло је 1.520 пријава, а једина категорија у којој има више станова (330)
него што је упућено пријава (306) су млади брачни парови.
За неки од ових станова по први пут су могли да конкуришу припадници категорија
које до сада на то нису имале право, попут припадника Војске Србије или избегли и
прогнани са простора бивше Југославије.

- Циљ је да се продајом ових станова омогући одржива изградња, односно да се новцем
од продаје једног стамбеног блока гради следећи, уз минималне дотације из буџета.
Ранијим начином кредитирања нисмо могли да обезбедимо новац за даљу градњу без
знатних средстава из буџета, међутим на овај начин ћемо моћи сваке године да градимо
све више станова. Такође, купци са претходног конкурса још имају проблем да им се
врати ПДВ и тај проблем нас је натерао да променимо услове продаје рекао је Зоран
Костић, члан Градског већа и председник градске Комисије за стамбена питања.
Социјално непрофитни станови продаваће се по производној цени, а новина је да ће
купци морати сами да обезбеде банкарски кредит за куповину стана. Ово је други
конкурс по градској одлуци о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова.
Први је био расписан у децембру 2007. за продају 1.000 градских станова.
Антрфиле : Пријаве и станови на конкурсу
КАТЕГОРИЈА (ЗАПОСЛЕНИ) БРОЈ ПРИЈАВА БРОЈ СТАНОВА
Високошколска и научна делатност 116 50
Основне и средње школе, домови ученика 210 175
Здравство и социјална заштита 197 160
Судови и јавна тужилаштва 32 30
Полиција 102 70
Војска Србије 70 30
Градска управа и општине 165 50
Млади брачни парови 306 330
Ратни војни инвалиди 62 60
Усвојиоци, стараоци и особе са ометеношћу 22 10
Особе са тешким телесним оштећењем 46 20
Самостални уметници 12 10
Заслужни спортисти 10 5
Избегли са простора бивше СФРЈ 179 50
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ДЕЛЕ СЕ ПРЕХРАМБЕНИ ПАКЕТИ
Дневник, Датум : 30.5.2011, Страна : 10
СОМБОР: Избеглим и прогнаним лицима која живе на територији града Сомбора,
по основу резултата конкурса Комесаријата за избелице Републике Србије, биће
данас додељено 150 хуманитарних прехрамбених пакета.
Пакети, чија је тежина 22 килограма биће, према речима повереника за избеглице
у Сомбору Златка Милићевића, подељени у 10 часова у дворишту Грашалковић
палате у Сомбору на Тргу светог Тројства, испред канцеларије сомборског
повереништва.
БЕОГРАД И ПРИШТИНА ПРЕД СПОРАЗУМОМ
Блиц, Датум : 28.5.2011, Страна : 11
Кетрин Ештон на Косову
Висока представница Европске уније за спољну политику и безбедност Кетрин
Ештон изјавила је јуче у Призрену да Приштина и Београд убрзо могу да постигну
први споразум у дијалогу. Она је навела да је дијалог практичан начин за
побољшавање живота људи, истакавши да се нада да ће његове практичне последице
променити свакодневни живот људи. Ештон је са косовским премијером Хашимом
Тачијем разговарала и о европској визији Косова.
Разговарали смо о кључној будућности за Косово као дела ЕУ, о визији коју обоје
делимо и за коју желимо да постане реалност. Разговарали смо о питањима од важности
као што је питање визне либерализације, трговине, улоге Еулекса, као и о важност
подршке у том смислу - рекла је Ештон.
Архимандрит манастира Високи Дечани Сава (Јањић) затражио је јуче од Кетрин
Ештон да подржи повратак косовских Срба и економско јачање српске заједнице
на Косову. Он је дочекао Ештон током њене посете цркви Светог Ђорђа у Призрену.
Према његовим речима, било каква решења за будућност би требало да садрже и
потребе српског народа који је у најтеже време успео да својом жртвом остане на
Косову.
ЛСВ ПОДСЕЋА ВУЧИЋА
Данас, Датум : 30.5.2011, Страна : 4
Нови Сад - Лига социјалдемократа Војводине назвала је „срамном“ изјаву заменика
председника напредњака Александра Вучића да оцена председника ЛСВ Ненада Чанка,
да је Ратку Младићу било једноставно да се крије у Војводини с обзиром да у њој живи

велики број избеглица и да доста њих немају решену сву документацију, представља
„фашизам“.
„Посебно је поражавајуће да избеглице на овакав начин, од непостојећих напада, брани
управо Вучић који је заједно са својим дугогодишњим шефом и узором Војиславом
Шешељом био носилац политике Карловац - Карлобаг - Огулин - Вировитица, која је и
довела до тога да ти људи буду приморани да напусте своје домове. Уједно, због те
политике и Војводину је напустио велики број избеглица и зато се Вучићевом
дугогодишњем шефу тренутно суди у Хагу“, саопштила је јуче портпаролка Лиге
Александра Јерков.
ЛСВ подсећа да је Вучић, као високи функционер радикала, 2007. на згради РТВ Б92
лепио налепнице „Булевар Ратка Младића“, а за говорницом Скупштине Србије
показао плакат на којем пише „Сигурна кућа за Ратка Младића“.
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ЗА СОМБОР 150 ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА
Дневник, Датум : 31.5.2011, Страна : 11
СОМБОР: На основу резулата конкурса републичког Комесаријата за избеглице на
који су аплицирала избегла и прогнана лица која живе на територији Града
Сомбора, како је и најављено, јуче је додељено 150 хуманитарних, претежно
прехрамбених, пакета.
Како је приликом поделе ових пакета рекао градски повереник за избеглице Златко
Милићивић, пакети тежине од око 22 килограма, садрже брашно, уље, шећер, со,
конзерве и саламе, додајући да су пакети намењени најугроженијим породицама ове
популације. Подели ове транше хуманитарне помоћи избеглим и прогнаним лицима у
Сомбору присутвовао је и градоначелник Немања Делић.
ЕФГ БАНКА ДАНАС ПОЧИЊЕ ИСПЛАТУ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ
Пресс, Датум : 31.5.2011, Страна : 8
Кеш 145 милиона евра неће утицати на кретање девизног курса
БЕОГРАД - Исплата овогодишње рате обвезница старе девизне штедње почиње
данас, и то преко Еуробанк ЕФГ, која ће као званични агент Владе Србије
сервисирати новац грађанима. У те сврхе биће издвојено 145 милиона евра из буџета
Републике Србије.
- Биће исплаћени сви клијенти који доставе валидну документацију. Потребно је
да покажу важеће личне исправе, а то су лична карта, избегличка легитимација,
легитимација расељеног лица или пасош, и извод о стању на рачуну у Централном
регистру, депоу и клирингу за хартије од вредности - наводе у Еуробанк ЕФГ.
Они кажу да је додатни документ неопходан само клијентима чија доспела рата прелази
износ од 5.000 евра, као и клијентима који нису подизали своје обвезнице последње две
године.
- Власник обвезница поред идентификационог документа прилаже и неки од додатних
докумената, а овлашћено лице уз идентификациони документ прилаже још и
фотокопију власниковог идентификационог документа. Документи који се у ову сврху
могу прихватити су пасош, возачка дозвола, оверена здравствена књижица, последњи
чек од пензије, телефонски рачун за претходни месец, рачун за утрошену електричну
енергију или рачун комуналних услуга за претходни месец - објашњавају у овој банци.
Економисти сматрају да ова сума неће много утицати на кретање девизног курса, али да
су могућа мања померања у правцу слабљења евра. С тим се слаже и власник
мењачница „Пантер“ Жељко Пантовић.
- Примећено је претходних година да после исплате девизне штедње има мањих
померања курса, али не тако значајних - наглашава Пантовић.

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

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

Ту јефтиноћу у односу на београдске, прецењене квадрате, допуњава и податак да се
цена квадратног метра стана у барајевском урбаном насељу Гај, у овдашњим
стамбеним зградама, креће око пет стотина евра.
Лице Барајева, у последњих двадесетак година, знатно је измењено. Јако су појачане
услужне делатности, на улицама је више људи и аутомобила, а место је живо преко
целе недеље, а не само на пазарни дан. А предузимљива дама, председница Општине
Барајево Бранка Савић, набраја нам инфраструктурне домете које је последњих година
остварила општинска власт: асфалтирано је сто педесет километара улица у последњих
осам година, нека села су добила водоводну мрежу, реновирани су руинирани јавни
објекти као што су Дом здравља и подручне амбуланте, а саграђена је и нова основна
школа.
– Најпоноснији смо на модернизацију наше општинске управе, на усвојене
документе и пројекте који нас повезују с фондовима Европске уније и
Комесаријата УН за избеглице, из којих већ повлачимо паре за разне комуналне мини
пројекте. Тако смо финансирали изградњу седамнаест малих пластеника за
избегла и расељена лица, добили грађевински материјал за ове људе да доврше
градњу својих кућа, изградили смо спортске терене за ромску децу и довршили
ромски храм Свете Бибије у Лисовићу – каже Савићева.
Један од већих проблема у барајевској општини је нелегална градња и то на јавном
грађевинском земљишту, као и тридесетпостотна необрађеност аграрног земљишта
због све старије животне доби пољопривредника, уситњених парцела и
традиционализма у гајењу култура.
СРБИ НИ ПИСМА НЕ НОСЕ
Вечерње Новости, Датум : 5.6.2011, Страна : 31
УРОШ МАКИЋ
ПОВРАТНИКА

НАЧЕЛНИК

БОСАНСКОГ

ГРАХОВА,

О

ПРОБЛЕМИМА

Сматрају да нисмо "квалификовани" ни поштара да заменимо
БОСАНСКО Грахово је најзападнији српски град. Налази се у Федерацији БиХ.
На граници је са Хрватском, али већину становника, поред малобројних Хрвата,
чине Срби повратници. О каквом се односу и заједничком животу ради најбоље
говори пример предузећа ПТТ. Када запослени поштар оде на годишњи одмор или
боловање нико од Срба из Босанског Грахова није "квалификован и стручан" да
га замени него то може само Хрват.
Овим, благо речено, дискриминаторским односом према Србима - повратницима у
Босанско Грахово, живописну варошицу у Федерацији БиХ, за "Новости" Урош Макић,
начелник Босанског Грахова, објашњава позицију Срба, који чине 95 одсто популације
у овом граду.
- Колико се Срба вратило у Босанско Грахово?
- Тачан број тешко је утврдити, јер више је оних који су узели нове личне карте.
Процењујемо да сада овде стално живи 3.700 становника, с тим да их је у летњем
периоду далеко више. Чак 95 одсто су Срби, остало Хрвати. У току је решавање
1.296 захтева за обнову кућа и станова, што значи да још око 3.000 људи жели да се
врати на своје огњиште.
- Ви сте на челу општине од 2008. године. Шта је од тада до данас урађено на обнови?
- Међународне организације су процениле да је Грахово у рату претрпело огромно
разарање. Стамбени фонд је скоро у целости уништен, као и инфраструктура. Све то од
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регуларне хрватске војске за време "Олује". Од преузимања функције начелника успели
смо у самом граду да обновимо три стамбене зграде са 84 стана, у току је санација
зграде са 17 станова, као и бројних индивидуалних објеката.
Дуг је списак инфраструктурних објеката - водоводне мреже, путева и електрификације
- које смо урадили уз помоћ међународних и домаћих донација и извора.
- Колико новца је потребно за обнову уништеног?
- За завршетак свега што је у рату уништено треба нам око 50 милиона КМ. Тих
пара нама, баш као што нема ни властите репродукције, јер привреда је на коленима. Подсећам да је пре рата у Грахову радило девет већих предузећа, у којима је
било запослено 3.750 радника. Општина Грахово је тада била пета у БиХ по бруто
националном дохотку. Тренутно не ради ниједан привредни колектив, јер су све фирме
запаљене или опљачкане. Хрвати су их у првој години након „Дејтона“ приватизовали
преко Агенције за докапитализацију у Мостару. Подсећам да тада, овде, није било
Срба.
- Има ли места за запошљавање повратника?
- У државним институцијама као што су поште, електро-предузећа, полиција,
шумарија... раде углавном Хрвати из Ливна, Книна или Бенковца, тако да Срби
повратници могу само да обилазе своја предратна радна места. На подручју
општине Босанско Грахово данас од 311 запослених свега 41 је српске националности и
углавном раде у општинским органима управе.
- Како се финансира општинска администрација?
- Планирани буџет за ову годину износи 1.132.000 КМ и пуни се из општинских такси и
доприноса од сече шума и концесија. И овако скроман буџет се тешко остварује због
опструкције власти у Кантону 10 са седиштем у Ливну, која све чини да рад општине
отежа или потпуно угаси.
- Помаже ли вам Влада РС?
- Од 2008. до сада добили смо свега 90.000 КМ помоћи. Више од тога нас боли што
нико од функционера из Владе РС није нашао времена да нас посети и види како
живимо.
Антрфиле : УЧЕ ДА ЈЕ ГЛАВНИ ГРАД ЗАГРЕБ
- НА подручју Грахова постоји само једна основна школа са 86 ђака, од којих су 10
хрватске националности - каже Урош Макић. - У школи су углавном запослени
хрватски наставни кадрови, а деца уче да је химна "Лијепа наша" њихова, баш као и да
је њихов главни град Загреб. Здравство је у катастрофалном стању.
Пружање услуга пацијентима могуће је само до 14 часова, а сваку интервенцију или
послеподневни превоз болесника до Дрвара или Ливна морамо да платимо из буџета.
ПОЛА МИЛИОНА ЉУДИ ОЧЕКУЈЕ ПРАВДУ
Правда, Датум : 6.6.2011, Страна : 4
ЛИНТА ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ПРОГНАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
БЕОГРАД - Нема истинског помирења, нити пуне нормализације односа између
Србије и Хрватске све док се Загреб јасно не изјасни и не почне са решавањем
проблема повраћаја имовине више од пола милиона Срба прогнаних из Хрватске
од 1991. године до данас, а у то се активно мора укључити и српски државни врх, каже
у разговору за „Правду" Миодраг Линта, председник Избегличких удружења у Србији.
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Предали сте петицију са потписима за враћање имовине избеглих председнику Тадићу,
који су ваши следећи кораци?
- До сада смо прикупили 70.000 потписа и копије те петиције предали не само
председнику Тадићу, већ и премијеру Цветковићу, као и председници Скупштине
Славици Ђукић Дејановић, али и представницима ЕУ у Србији, и представницима УН.
Овде нећемо стати, наставићемо прикупљање потписа док не дођемо до бројке од
100.000, јер је ово изузетно важно питање, не само за нас Србе из Хрватске, већ и за
саму хрватску државу, ако жели да постане чланица ЕУ, што не може ако нс поштује
људска права.
Ипак, премијерка Косор је изјавила да је Хрватска испунила сва права према
избеглим и повратницима?
- Управо ова петиција јесте део нашег одговора на ту констатацију Јадранке
Косор, која апсолутно није тачна. Урадили смо извештај о одузимању српске
имовине у Хрватској од 1991. године и предали га државном врху Србије, као и
господину Дежеру. Скупштини Србије смо такође доставили предлог резолуције о
поштовању права избеглих Срба и тражимо да темељ дијалога буде Бечки
споразум о сукцесији из 2001. године, према коме се избеглим Србима мора
вратити не само имовина, већ и грађанска права.
Представници српских странака у Хрватској вас нису подржали, због чега?
- Тачно је да ни Пуповац ни Станимировић нису желели да приме нашу петицију,
нити да остваримо директан контакт, а то је зато што они заступају званичну
политику помирења две државе којом се сугерише да су сва отворена питања решена.
То никако не може бити тачно све док пола милиона људи, избеглица и прогнаника,
чека на своју имовину и правду.
Очекујете ли позитивне ефекте ваше петиције и резолуције?
- Не бисмо све ово ни радили да нисмо оптимисти. Не може Загреб, а ни Брисел, ћутке
да прелази преко судбине 500.000 породица које су остале без своје имовине у
Хрватској, а поменућу само један случај од пола милиона - то је породица Мандић,
којој су одузели кућу од 400 квадрата у Задру. Понављам да се политика помирења не
може водити без поштовања права и правде и решавања питања избеглих Срба из
Хрватске.
ПОЧИЊЕ „УМРЕЖАВАЊЕ“
Преглед, Датум : 6.6.2011, Страна : 5
У организацији Института за одрживе заједнице (ИСЦ) почела је обука младих
активиста у коришћењу интернета, друштвених мрежа и нових технологија за
решавање друштвених проблема од сиромаштва и незапослености до унапређења
културе и понашања. Представници више од 30 организација грађанског друштва из
Србије у наредна три месеца савладаће савремени курс коришћења онлајн алата у сврху
друштвених промена на боље.
Пројекат под називом „Умрежавање“ финансира УСАИД, а ИСЦ га реализује у
партнерству са агенцијом „Мекен Ериксон паблик рилејшенс“ (McCann Erickson
Public Relations). Предавања и радионице врхунских стручњака за Нове медије и
технологије омогућиће организацијама грађанског друштва да искористе све предности
нових облика комуницирања и да стекну вештине њиховог стратешког коришћења за
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потребе спровођења кампања. Током јуна биће одржано првих 15 предавања, а потом и
четири блока практичних вежби.
„Овим пројектом отварамо нови простор грађанском активизму у Србији, пре свега у
циљу промена које воде на боље, а посебно доприносимо јачању активизма младих. По
завршетку обуке, у септембру ове године, више од 30 онлајн кампања усмерених
на решавањепроблема сиромашних, избеглих и расељених, деце без родитељског
старања, незапослених, утицаћена активније учешће у решавању ових проблема“,
изјавио је Дра-ган Срећковић, координатор програма ИСЦ-а.
ОКО 30 ОДСТО МЛАДИХ ПРЕРАНО НАПУШТА ОБРАЗОВАЊЕ
Данас, Датум : 6.6.2011, Страна : 5
Анализе показују да сиромашни ређе иду у средњу школу
Београд - Око 47 одсто деце узраста од четири године до поласка у школу укључено
је у предшколско васпитање и образовање у Србији, док је тај проценат у
Европској унији више од 88 одсто.
Најмање су обухваћена деца из неразвијених средина (делом и због неразвијене мреже
предшколских установа), и из породица са нижим образовањем. Поред недостатка
капацитета један од важних разлога за непохађање предшколских установа сиромашне
деце, ромске деце и деце из неурбаних насеља јесте и став родитеља да то њиховој деци
није потребно, наводи се у Анализи стања предшколског, основног, средњег општег и
уметничког образовања, која је део Извештаја о раду Националног просветног савета за
2010. годину.
У тој анализи је наведено и да припремни предшколски програм, иако обавезан и
бесплатан, похађа 88 одсто деце. Најмањи обухват је у Источној Србији - 50 одсто, а
највећи у Војводини - 96,4 одсто.
Обухват деце основним образовањем је око 98 одсто, а у последње три године основну
школу завршава 99 одсто ученика који су је уписали. Од укупног броја уписаних око
7,4 одсто су деца ромске националности. Проценат деце ромске националности
уписаних у први разред порастао је у односу на прошлу школску годину за око 10
одсто, а број деце са сметњама у развоју за око 6,6 одсто.
Анализа показује и да је средњим образовањем у Србији обухваћено око 83 одсто
ученика. Средње школе мање похађају деца у којима је глава домаћинства ниског
образовног нивоа, млади из сиромашних породица, Роми, избегла и интерно расељена
омладина.
Удео младих од 18. до 24. године који након завршене основне школе не настављају
образовање је око 30 одсто, док у земљама ЕУ сада око 15 одсто младих прерано
напушта образовање. Напуштање школовања пре завршетка средњег образовања у
трогодишњим школама у нашој земљи је око 23,5 одсто, а у четворогодишњим 9,3
одсто. Највеће је осипање деце из руралних средина, сиромашних породица и ромске
деце, мада о томе нема прецизних података, наводи се у извештају НПС-а.
Антрфиле : Циљеви
Циљеви Србије до 2020. су да најмање 80 одсто деце од четири године до поласка у
школу буде укључено у рано образовање, а најмање 60 одсто из најугроженијих група.
Циљ је и да мање од 15 одсто младих са завршеном основном школом буде ван
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образовања, као и да најмање 30 одсто одраслих од 30 до 34 године старости заврше
високо образовање.
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ИМАМО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ
Политика, Датум : 7.6.2011, Страна : А2
Интервју: ЕЛДАР ХАСАНОВ,
амбасадор Републике Азербејџан у Београду
Свечано отварање прве амбасаде Азербејџана у Србији, али и откривање споменика
бившем азербејџанском председнику Гајдару Алијеву и српском књижевнику
Милораду Павићу, обележиће прву посету Београду председника Републике
Азербејџан Илхама Алијева. Гост са Кавказа срешће се 8. и 9. јуна са председником
Борисом Тадићем и другим државним функционерима, као и са градоначелником
Београда Драганом Ђиласом и представницима Скупштине града, при чему ће то бити
прилика и да се за Београђане поново отвори централни градски парк – Ташмајдан,
обновљен управо донацијама кавкаске републике.
У разговору за „Политику” амбасадор Азербејџана у Србији Елдар Хасанов каже да му
је драго што су Србија и Азербејџан већ ступили на пут стратешког партнерства,
додајући да је у току протекле године, откад је у мисији у Београд, промет између две
земље повећан четвороструко, а азербејџанске инвестиције у Србију су озбиљне.
Шта је све обухваћено билатералним споразумима који ће бити потписани током
боравка председника Илхама Алијева у Београду?
Биће потписано 20 споразума између наших влада и министарстава, који обухватају
економију, пољопривреду, културу, образовање, заштиту здравља, туризам, саобраћај,
ваздушни саобраћај, ванредне ситуације... Ова посета ће учврстити уговорно-правну
основу, што је јако битно. Пословни људи моћи ће са сигурношћу да сарађују, да улажу
капитал. Ми смо стратешки партнери, морамо економске односе да подигнемо на ниво
политичких. За то обе земље имају велики потенцијал и за то постоји обострана жеља.
Пословним људима је неопходан правни оквир, потребни су им закони. Инвеститорима
је потребна подршка и подстицај. Ове године смо отворили и Привредну комору
пословних људи из Србије и Азербејџана.
Обилазили сте Србију. Какве утиске носите о људима и ономе што је свакодневица
наше земље?
На Балкану Србија представља велики потенцијал за Азербејџан. Знате да имамо
сличне судбине, и ви и ми смо жртве двојних стандарда. Заједнички нам је бол,
заједничка патња, а тај фактор игра велику улогу. И код нас је нарушена
територијална целовитост, и ви, као и ми, имате избеглице, десило се етничко
чишћење... Срео сам се са вашим избеглицама, ишао сам у Војводину, дуго сам
разговарао са њима, хтео сам да видим у каквим условима живе, како се десило да
крену у избеглиштво, јер то су људи који ништа нису криви. Срео сам се са

инвалидима, са децом која су изгубила оба родитеља, са рањеницима... И на том
плану имамо много сличног.
Колико сарадња са Азербејџаном може Србији да отвори још нека врата у кавкаском
региону и даље, у евроазијским државама?
Азербејџан активно подржава позицију Србије у Уједињеним нацијама, ОЕБС-у,
Савету Европе, Црноморској организацији, у исламским организацијама. Не једном смо
изложили ситуацију, и објаснили нашим пријатељима и земљама са истом религијом,
да је Србија толерантна држава, да је политика коју води усмерена на јачање и развој
пријатељских односа са свима, чак и са онима са којима је некада имала неспоразуме.
Све то дало је позитивне резултате.
Што се тиче Кавказа, посебно јужног, сада имате амбасаду у Бакуу, тамо се вијори
ваша застава. Србија је добро осмислила свој избор. Нафта и гас иду из Каспијског
мора преко Азербејџана. Највећи гасни и нафтни терминал за Европу налази се у
Азербејџану. То је енергетска алтернатива за читаву Европу. Не говорим о
декларацијама, ни о пустим речима, ни о броју потписаних споразума који могу
годинама да леже на неким полицама, у нечијем сефу, и од којих народ нема никакве
користи, већ о нашим искреним односима, који се разликују од других. Јер ми имамо и
практичне резултате.
Током боравка председника Алијева у Београду у Ташмајданском парку ће бити
откривене бисте бившем председнику ваше земље Гајдару Алијеву и нашем великом
књижевнику Милораду Павићу. Шта, по Вама, повезује ове две личности?
Читао сам Милорада Павића, а сад читам његову трећу књигу. Његово стваралаштво
грана се у многим областима, тамо постоји љубав према отаџбини, према својој
историји... У портретима су присутне карактеристичне црте српског народа, његовог
достојанства, поноса, његовог стваралаштва, умећа и његових способности... Други
правац је – борба против неправде. Та борба се не ограничава географски, он се бори за
цивилизацију, за мир, за дијалог, за сарадњу... Он позива читаво човечанство да се
дигне против неправде, позива нас да се мобилишемо, да будемо уверени: ти си син
великог народа, немаш право да се повинујеш пред неправдом.
Гајдар Алијев је у једном периоду, пред распад СССР-а, практично, био у домаћем
притвору. Иако је био први заменик у Савету министара, забранили су му да напусти
Москву пошто је говорио да је политика Совјетског Савеза погрешна.
Хтели су да га униште и на силу су га сместили у тадашњу болницу у Кремљу. Спасла
га је његова снага воље, увереност у себе, у свој народ и у будућност... Та увереност, то
су заједничке црте Милорада Павића и Гајдара Алијева.
РОМСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ ОД СВИХ ЗАБОРАВЉЕНЕ
Блиц, Датум : 7.6.2011, Страна : 12
У импровизованом кампу у Бујановцу живи више од 400 породица
Општинска власт намерава да их пресели - али само неких триста метара даље
Да не буде после да нам је савест мирна јер нисмо знали: у Бујановцу још постоји
избеглички камп. Током бомбардовања, 1999. Роми из Гњилана, Витине, Косовске
Каменице и Урошевца напустили су Косово. Побегли су из својих кућа од
Албанаца и кренули пут Србије, али их је кордон полиције немилосрдно зауставио
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у Бујановцу. Милошевић их није хтео ближе. Од тада, па до данас - иако Милошевића
одавно нема - они живе на периферији овог градића. Смештени, речено им је тада:
привремено, на општинску утрину, остали су, ево, 12 година. По оближњем ресторану
цео је камп добио име „Салваторе”. Као да им се неко намерно наругао, јер
„салваторе” је „спаситељ”, а они тону и даве се сваког дана. Заборављени од свих.
У Бујановцу је, у колективном смештају, укупно 406 људи избеглих са Косова. У
кампу „Салваторе” званично живи 240 њих. Још стотинак их се накнадно
доселило из Македоније. Хране се у народној кухињи: конзерва месног нареска
или нешто кувано, и два парчета хлеба за ручак... Али не сви! Ђемаљ К., рецимо,
имао је 16 година кад је стигао у „Салваторе”. Са двадесетак се оженио Феридом из
Бујановца, која му је родила троје деце: Есму (5), Љуиду (3,5) и Гастера (2).
Закон каже да ни Ферида ни њихова деца, будући да су рођена у Србији, нису
избеглице и да им зато по том основу помоћ не припада: од своје државе Србије
добијају укупно 5.600 динара месечно, али свеједно што живе у шатору, за њих оброка
у народној кухињи нема! По закону...
У Бујановцу има 35 одсто Срба, 55 Албанаца и око девет одсто Рома. Албанци држе
локалну власт, Срби су им опозиција, а Роми су заборављени од свих. Без Приштине и
Београда иза себе, препуштени су несигурној бризи хуманитараца. Пре извесног
времена држава Србија, уз помоћ донатора, понудила је невољницима из овог кампа да
им за највише 7.800 евра купи кућу са окућницом негде у Србији.
Неколико породица преселило се тако у Војводину, али су се врло брзо вратили: без
знања неопходног за обрађивање земље, и још важније - без икаквих машина и алата,
без новца за семе и ђубриво практично су били осуђени на гладовање.
Кад се на све то додају и административни проблеми око пријављивања на новим
адресама - избеглице тврде да нико не жели да им изда потврду о пребивалишту и нерасположење у неким срединама према дошљацима, овај је начин за
решавање проблема избеглица промашај.
А на сву муку становника „Салватореа”, ових дана општинска власт намерава да
их пресели, али само неких триста метара даље, на нову утрину. Ваљда да би
некоме ослободила плац за градњу...
Ја 12 година одржавам овај шатор - каже Орхан Валија. - Правио сам под, стављао га на
греде, изоловао, увео струју... Три породице овде живе. И сад да све то дигнем и
пренесем. Све ће да се распадне!
Други мештани упозоравају на дотрајалост 24 контејнера у којима живе неке породице.
Под ових металних кутија пропао је од рђе, и ако буду померени, постаће
неупотребљиви.
На помен пресељења, сви они говоре углас. Устрашени животом и влашћу, збијени, као
поплашени пилићи... Једна ромска песма каже: „Небо нам је затворено, земља пуста без
икога, чини нам се... Куда ће мо? Докле ћемо?” И тако већ 12 година.
Антрфиле : Поносни и стручни
Невена Дичић Костић из Београдског центра за људска права и Марина Мијатовић из
Правног скенера, невладиних организација са седиштем у Београду, заједно с
новинарима „Блица" посетиле су овај камп.
- Избегличке легитимације имају само они који са дошли с Косова, а њихови
супружници и деца немају, па зато не могу да користе права која им као
расељеним лицима припадају. Оно што Роме из овог кампа разликује од већине
других јесте чињеница да је велики број међу њима квалификован за одређене послове
и оспособљен за рад. Сви они су пре доласака с Косова били запослени на различитим
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пословима. Вероватно сезбог тога примећује труд који већина њих улаже како би им
куће биле уредне, као и понос с којим говоре да већина деце иде у школу -њихов је
утисак.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 13.06.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

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

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

КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 13.6.2011, Страна : 18
ШАБАЦ - Граду Шапцу је одобрено 5.000.000 динара из фондова УНХЦРа за
решавање стамбеног проблема избеглица. Овим и средствима из локалног буџета
до краја године финансираће се куповина шест пољопривредних домаћинстава, у
која ће се уселити избегла и интерно расељена лица.
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БРИСЕЛ ДА ПРЕИСПИТА ЗАТВАРАЊЕ ПРЕГОВОРА
Данас, Датум : 13.6.2011, Страна : 2
Апел чланицама ЕУ 104 удружења Срба избеглих из Хрватске
Београд - Представници 104 удружења Срба избеглих и прогнаних из Хрватске траже
од чланица ЕУ да преиспитају одлуку о затварању преговора о приступању Хрватске
ЕУ по којој ће Република Хрватска постати члан ЕУ 1. јула 2013. године. У писменом
апелу упућеном шефовима држава или влада и министрима иностраних послова 27
земаља чланица ЕУ, наводи се да је “око пола милиона Срба избјеглих из Републике
Хрватске и више од 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и
другим правима у Хрватској разочарано ставом председника Европске комисије Жозе
Мануела Бароза, да је Република Хрватска испунила све критеријуме и да је спремна
ићи напред”.
- То није тачно. У Републици Хрватској је на дјелу дискриминаторска политика према
Србима и у законодавству и у пракси. У Републици Хрватској још није успостављено
независно, непристрасно и ефикасно правосуђе, тврде у овим удружењима. Њихов
стручни тим је израдио Извјештај о неиспуњавању 12 захтјева Срба избјеглих и
прогнаних из Републике Хрватске под називом „Одузимање српске имовине у
Републици Хрватској 1991.-2011. и хрватско правосуђе у функцији спречавања
одрживог повратка избјеглих и прогнаних Срба”.
У наведеном извјештају се тврди да Хрватска није испунила европске стандарде у
области правосуђа и људских права.
- Република Хрватска великом броју избјеглих и прогнаних Срба није вратила одузету
или узурпирану имовину и стечена права. То се односи на куће, станове, пословне
просторе, привредне објекте, пољопривредно земљиште, покретну имовину, новчану
штедњу у банкама, заостале а доспјеле пензије, као и неучествовање у процесу
приватизације. Велики број срушених или оштећених стамбених, привредних и јавних
објеката није обновљен, пише у извештају. За ратне злочине је осумњичено, оптужено
и ли осуђено 95 одсто Срба и пет одсто Хрвата, а у овим удружењима сматрају да
оваква диспропорција има за циљ и одвраћање избеглица, првенствено Срба, од
повратка или путовања у завичај.
- Циљ наше иницијативе о отварању суштинског дијалога није уперен против европске
перспективе Републике Хрватске. Ми се залажемо за помирење између српског и
хрватског народа и успоставу свестране, искрене и квалитетне сарадње између двије
државе уз пуно поштовање људских права свих грађана без обзира на националну и
вјерску припадност. Будите увјерени да желимо да будемо мост сарадње између Србије
и Хрватске, а не реметилачки фактор, наводи се у апелу 104 удружења.
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ИЗБЕГЛИЦАМА 1.500 ЕВРА
Блиц – Војводина, Датум : 14.6.2011, Страна : 1
СОМБОР
Избегличке породице које живе у Сомбору добиће по 1.500 евра за побољшање
услова становања. Ову бесповратну помоћ добиће 12 породица, а новац је намењен
за набавку грађевинског, инсталационог материјала и санитарија.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРОГНАНИХ СРБА
Преглед, Датум : 14.6.2011, Страна : 5
Коалиција удружења избеглица, која окупља 104 удружења Срба избеглих и прогнаних
из Хрватске, оценила је у писму челницима земаља Европске уније (ЕУ) да Хрватска
није испунила све услове за чланство у Унији и да је у тој земљи и даље на снази
дискриминаторска политика према Србима. „У Хрватској је на делу
дискриминаторска политика према Србима и у законодавству и у пракси. У
Хрватској још није успостављено независно, непристрасно и ефикасно
правосуђе“, наводи се у писму коалиције, која се позива и на извештај о
неиспуњавању права Срба прогнаних из Хрватске којима је одузета имовина,
чиме се спречава њихов одржив повратак.
„Хрватска великом броју избеглих и прогнаних Срба није вратила одузету или
узурпирану имовину и стечена права. То се односи на куће, станове, пословне
просторе, привредне објекте, пољопривредно земљиште, покретну имовину,
новчану штедњу у банкама, заостале а доспеле пензије, као и неучествовање у
процесу приватизације“, наведено је у писму. Удружење избеглих је подсетило да
велики број срушених или оштећених стамбених, привредних и јавних објеката није
обновљен, док је међу осумњиченим, оптуженим или осуђеним за ратне злочине 95
одсто Срба и само пет одсто Хрвата.
„По раду хрватских правосудних органа у процесуирању Срба за ратне злочине може
се закључити да судски процеси, поред оправданог разлога да се сви починиоци ратних
злочина изведу пред лице правде, имају и други циљ - одвраћање избеглица,
првенствено Срба, од повратка или путовања у завичај“, наводи се у писму.

PRESS CLIPPING
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ШЕСТ ФАМИЛИЈА ИМАЋЕ КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 16.6.2011, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМА
ВРБАС: За шест породица са територије општине Врбас, Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине је обезбедио помоћ за
стамбено збрињавање. Свака породица добиће грађевински материјал у вредности
од пет хиљада евра.
Директор Фонда Радомир Кукобат је, приликом потписивања уговора за доделу
средстава, истакао да је овај програм само један у низу које они спроводе како би
помогли избеглицама.
- Надам се да ће се на овај начин створити услови да после много година избеглиштва,
они стекну кров над главом и желим им да дуго, срећно и задовољно живе у својим
домовима – казао је Кукобат и додао да је на овом јавном позиву за набавку
грађевинског материјала као помоћ при започетој изградњи стамбених објеката
изабрано укупно 10 корисника са територије АП Војводина од којих је шест из
Врбаса, што је, како је рекао, резултат рада општинског руководства на челу са
председником др Жељком Видовићем.
Видовић је изразио наду да ће се добра сарадња између општине Врбас и Фонда
наставити и даље истакавши да је у последње две године за ову општину издвојено око
20 милиона динара за помоћ избеглим лицима.
Видовић је додао да се у наредном периоду очекују помоћ од Народне канцеларије
председника Републике Србије, и то за збрињавање социјалних случајева у општини
Врбас. То би, рекао је Видовић, требало да се реализује кроз изградњу неколико
станова.
ИЗБЕГЛИ ОЧЕКУЈУ ПОМОЋ ОД БРИСЕЛА
Блиц, Датум : 16.6.2011, Страна : 4
МИОДРАГ ЛИНТА, Српски демократски форум
Коалиција удружења Срба избеглих из Хрватске послала је званичном Бриселу
отворено писмо у којем тврди да Хрватска није испунила све услове за
приступање Европској унији, пре свега у области правосуђа и људских права.
Избегли и оштећени Срби траже да им се врати одузета имовина, да њихова у рату
уништена имовина буде обновљена, да им се врате одузета станарска права или да
буду праведно надокнађена, да им се врате заостале пензије, призна радни стажа
као и да се изврши ревизија пресуда за ратне злочине донесене у одсуству
оптужених.
У писму, које смо послали и председнику и премијеру Србије Борису Тадићу и Мирку
Цветковићу и председници Скупштине Славици Ђукић Дејановић, стоји да је око

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Блиц, Датум : 24.6.2011,Страна : 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Знате ли резултате последњег пописа, имате ли бар процену броја Срба у Хрватској?
- Не, али располажемо подацима колико се људи вратило, колико је умрло, колико се сада
могло изјаснити као Срби а на прошлом попису то нису урадили, тако да не очекујемо да
ће Срба бити мање него што их је било на прошлом попису. Биће их нешто више.
- Знамо какви су односи две државе, али да ли су се поправили односи два народа?
- Народ није само жртва рата - он је жртва и државних, пропагандних и других политика.
У народу постоји много више спремности за комуникацију него што се то може видети из
државно произведених слика, порука...
- Да ли пресуде у Хагу помажу помирењу?
- Краткорочно стварају буку, односно око њих се створи бука, али оне су, наравно,
претпоставка за помирење.
- Хрватска за две године улази у ЕУ. Какве су перспективе осталог дела западног
Балкана?
- Хрватској апсолутно одговара да се границе ЕУ што пре помакну на исток, и да и Босна
и Србија буду чланице Европске уније. Јер то, између осталог, људима који раде неки
посао представља насушну потребу. Зато нисам једанпут заговарао да Хрватска и Србија
потпишу изјаву о заједничкој европској перспективи, не у смислу заједничке државе, већ
у смислу заједничког напора.
Антрфиле : ДЕО РАТНЕ ПОЛИТИКЕ
- Хоће ли међусобне тужбе Хрватске и Србије бити повучене?
- То је део прошле, ратне политике, део арсенала у политичкој и медијској пропаганди,
који блокира мирнодопске процесе. Није реално да се тужбе повуку у години у којој
предстоје избори у обе земље. Али, са том врстом терета ни Хрватска ни Србија неће бити
зреле европске чланице и пре него што прођу кроз врата европске куће, мораће такав
терет да оставе иза себе.
ТЕСЛА БАНКА
- Да ли је почела са радом српска банка у Хрватској - Тесла банка?
- Добила је сагласност да почне да ради. Влада Војводине је дала основни капитал, а сада,
за докапитализацију, очекујемо новац од влада Србије и Хрватске. Управо ових дана се
финализирају послови око тога. Биће то развојна банка, минимално комерцијална. То
значи да ћемо новац којим располажемо учинити доступним људима, заједно са
програмима и пројектима.
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ПАКЕТИ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 2.7.2011, Страна : 18
ШИД - Захваљујући пакетима хране, које је обезбедио републички Комесаријат за
избеглице, 67 породица у шидској општини је по претходно спроведеном конкурсу,
добило овај вид помоћи.
Пакети хране, брашна и хигијенских производа, које је обезбедила Влада Србије,
ускоро ће се обрадовати 211 најугроженијих породица са 657 чланова. Пакете
дистрибуира Црвени крст, а списак најугроженијих је урађен у сарадњи са овдашњим
Центром за социјални рад.
МАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 4.7.2011, Страна : 8
БЕОГРАД – Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић, српски комесар за
избеглице Владимир Цуцић и генерални директор „Викторија групе“ Никола
Вујачић потписаће данас Меморандум о разумевању, чији је циљ затварање
неформалних колективних центара.
ПОМОЋ ЗА “ЈУГ“
Вечерње Новости – Србија, Датум : 4.7.2011, Страна : 18
НИШ - Национална агенција за регионални развој и Обласна развојна асоцијација
„ЈУГ“, расписале су конкурс за одобравање бесповратних средстава за пројекте
унапређења рада и јачања удружења.
Сва удружења предузетника која су уписана у регистар Агенције за привредне регистре
или су отпочела процес пререгистрације пре објављивања јавног позива као и удружења
која се баве уметничким и старим занатима, могу да поднесу пријаве за износе од 100.000
до 500.000 динара.
Средства из буџета са укупно 11,3 милиона динара добијају пројекти који се баве
усавршавање менаџмента и запослених у чланицама удружења, те они који треба да
помогну бољој пословној сарадњи са научно-истраживачким и образовним институцијама,
великим предузећима и мултинационалним компанијама.
Помагаће се и програми намењени младима, предузетницима, као и избеглим и
расељеним, особама са инвалидитетом. Пријаве могу да се преузму са Интернета,
www.narr.gov.rs, www.ora-jug.rs.
Пријаве се подносе у Обласној развојној асоцијацији ЈУГ у Обреновићевој 17/1, Ниш.
Рок за подношење пријаве је 29. јул.

“ОСА“ ВИШЕ НЕ БОДЕ ОЧИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 4.7.2011. Страна : 19
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОДЛУЧИЛА ДА УГАСИ ОПШТИНСКУ СТАМБЕНУ
АГЕНЦИЈУ У ГРАДУ НА КОЛУБАРИ
Престају буџетска давања за предузеће у којем су збрињавани партијски кадрови
ВАЉЕВО - Градска власт донела је одлуку о гашењу општинске Стамбене агенције
„ОСА“, уз образложење да је завршен посао због којег је била формирана, па више
нема потребе да се из градског буџета, већ две године, издваја по неколико милиона
динара.
Радивоје Милутиновић, помоћник градоначелника, каже да је Општинска стамбена
агенција основана 2005, ради спровођења СИРП Програма социјалног становања и
трајне интеграције избеглица, па су у Ваљеву подигнуте три зграде са 77 станова.
- Тиме је основна функција предузећа „ОСА“ завршена. Послове за које је, по оснивачком
акту, била надлежна стамбена агенција, као и мањи број запослених, планирано је да
преузму Градска управа и Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - прецизира
Милутиновић.
Драган Бранковић, директор Општинске стамбене агенције, незадовољан образложењем,
истиче да градске власти никада, у пракси, нису дале овлашћења за остале послове који
стоје у оснивачком акту агенције, као што је управљање и одржавање јавног стамбеног
фонда.
- После изградње 77 станова за избеглице, могли су нам дати овлашћења за обављање тих
и других делатности, што би омогућило да опстанемо на тржишту и више не будемо
корисници новца из градске касе. Овако, затражио сам да бар сви запослени добију
отпремнине, које им по закону припадају - истиче Бранковић.
Иначе, пре годину и по, укидање агенције први је тражио опозициони „Покрет за Ваљево“,
сматрајући да је то јавно предузеће формирано искључиво ради збрињавања партијских
кадрова. Подсетимо, за време претходне коалиционе власти, чију је окосницу чинила Нова
Србија, њом је газдовала СРС, а у актуелној подели „ОСА“ је припала ДСС која се,
сазнајемо, није бунила због гашења...
- Вероватно је гашењу агенције допринело и оштро писмо страних донатора, који су
упозорили да ће, због „пробијања“ рокова у градњи станова за избеглице, повући 35
милиона динара донација, односно да ће Ваљево морати да плати „пенале“. Зато је из
врха овдашње Демократске странке, која је стожер актуелне владајуће коалиције,
поручено да ће се сачекати са усељењем избеглица у насеље Пети пук, па
преиспитати одговорност надлежних у Агенцији „ОСА“ - сазнајемо у граду.
Антрфиле : ТУРИЗАМ
ЧЕЛНИЦИ градске власти из редова ДС и СПС, сазнајемо, нису задовољни ни радом ЈП
„Ваљево турист“, којим газдује Г-17 плус, али овај колектив неће бити угашен, већ му
следује трансформација у туристичку организацију. Истовремено, биће ослобођено вишка
запослених, који су посао добили по партијској линији.
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ПЛАН ЗА УНАПРЕЋЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Народне новине – Ниш, Датум : 30.6.2011, Страна : 6
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА У НИШКОМ МЕДИЈА ЦЕНТРУ
Платформа везана за буџетско финансирање реализације Локалног акционог плана
за унапређење положаја избеглих и расељених лица на територији града Ниша биће
представљена на панел дискусији, која ће бити одржана данас у просторијама
нишког Медија центра, са почетком у 10 сати.
Панел дискусију огранизује Центар за развој грађанског друштва "Протекта" у оквиру
пројекта "Цивилно друштво за одговорну владу и смањење сиромаштва у Србији". Овај
пројекат реализују Институт за одрживе заједнице и" Група 484", а локални партнер у
пројекту је Центар за развој грађанског друштва "Протекта". Пројекат подржава
Министарство иностраних послова Краљевине Норвешке.
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НОВИ ЖИВОТ ЗА ДЕСЕТ ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 5.7.2011, Страна : 14
Донацијом Викторија групе од 50.000 евра, десет породица избеглица биће исељено
из колективног центра у Зрењанину и добиће куће за нови живот, речено је
приликом потписивања Меморандума о разумевању те компаније и Комесаријата
за избеглице Владе Србије.
Потпредседник Владе Србије за социјалну политику и друштвене делатности Јован
Кркобабић истакао је приликом потписивања Меморандума да ће на тај начин
колективни избеглички центар у Зрењанину бити комплетно расељен.
Комесар Комесаријата за избеглице Владимир Цуцић истакао је, после
потписивања Меморандума, да је преостало још око 20 неформалних колективних
центара у Србији у којима живи око 1.500 избеглих, а да ће ове године бити
затворено 15 колективних центара и обезбеђен кров над главом за око 1.000 људи.
ЗРЕЊАНИН БЕЗ ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 5.7.2011, Страна : 9
БЕОГРАД – Пословни систем „Викторија група“ уложиће око 50.000 евра у
затварање неформалног колективног центра за избегла и интерно расељена лица
„Термотоплане“ у Зрењанину, изјавио је потпредседник Владе задужен за
социјална питања Јован Кркобабић.
У седишту Владе Србије Кркобабић је потписао Меморандум о разумевању, који ће
омогућити затварање неформалних колективних центара, а потпис на документ ставили
су и генерални директор „Викторија групе“ Никола Вујачић, као и комесар за избеглице
Владимир Цуцић.
УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИХ КОД ПАТРИЈАРХА
Данас, Датум : 5.7.2011, Страна : 4
Београд - Патријарх српски Иринеј разговарао је јуче са делегацијом 104 удружења
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, саопштила је Коалиција удружења
избеглица.
У саопштењу се наводи да су чланови делегације упознали патријарха са бројним
проблемима са којима се суочавају избегли и прогнани Срби у Хрватској и уручили му
извештај о неиспуњавању обавеза Владе Хрватске.

МУКА ИЛИ САМО - БРУКА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 5.7.2011, Страна : 19
У НАСЕЉЕ БАДОВАЦ, ПРЕ ЗАВРШЕТКА 70 КУЋА ЗА РАСЕЉЕНЕ И СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ, УСЕЛИЛО СЕ 30 СТАНАРА
Нелегални прикључци на струју и воду пре конкурса и коначних спискова за расподелу
ГРАЧАНИЦА - Иако су намењене расељеним и социјално угроженим особама, 70
новосаграђених кућа у насељу Бадовац још не служи намени. Започете 2007,
средствима Владе Србије, зграде нису комплетиране, баш као ни спискови будућих
власника. Рокови за усељење више пута су премашени, а - иако тек предстоје
радови на унутрашњем уређењу објеката који тек треба да добију прикључке на
струју и воду - тридесет кућа насилно је усељено!
- Десет година становали смо приватно, у Грачаници, и плаћали кирију од стотину евра сведочи Негован Перић (40), чија је породица избегла из Гњилана, објашњавајући како
су одлуку да се уселе у још незавршене зграде у Бадовцу донели после свађе са газдом,
па у „новом дому“ бораве више од месец дана.
Штавише, док признају да су самоиницијативно прикључили воду и струју, петоро
Перића уверено је да ће и решења о додели кућа бити дељена по политичкој основи.
Негован, запослен у „Комуналцу“, и његова супруга која ради у КБЦ веле да ће кућу
препустити ономе ко више испуњава услове...
У једној од кућа бораве и Стојановићи из Сливова, недалеко до Грачанице. Дошли су са
двоје деце, јер им је кућа у селу - запаљена. Кажу, ни они нису имали куда.
И, док бесправно усељени станари изналазе бројне разлоге који их оправдавају, у
контејнерском насељу у Грачаници, у лименим кућицама - поклону из Русије - стотинак
расељених из разних крајева Космета чека комплетирање спискова станара.
- У Великом Алашу код Липљана запалили су нам кућу и све што смо имали. Првих
шест година живели смо приватно, у суседном Старом Грацку, а потом у једној ромској
кући у Грачаници. Али, пре две године, када се власница вратила из расељеништва, нови
кров над главом нашли смо овде, где живимо од социјалне помоћи - каже Љиљана
Анђелковић (70), која са супругом Јованом (74) и сином Бобаном (36) живи у контејнеру
од пар квадрата.
И седморо Ђурића, из Дољака код Вучитрна, надају се новосаграђеној кући...
- Основни критеријуми за доделу 70 кућа и двадесет станова у насељу Падалиште
биће да су породице интерно расељене по Космету или у централној Србији, а један
број домова биће додељен социјално угроженима - истиче Горан Арсић, начелник
Косовског округа, уз напомену да је за завршетак радова потребно још око 40
милиона динара.
Тврдећи да ће се строго поштовати процедура, Небојша Николић, први човек општине
Приштина, измештене у Грачаницу, најављује да ће, пре конкурса за расподелу кућа,
једна делегација у Министарству за инфраструктуру прецизирати завршне детаље, док је
о узурпацији кућа обавештено тужилаштво. Каже, кривични поступци против
узурпатора су у току...
Антрфиле : “ЈАКИ ЉУДИ“
ИАКО се још не зна ко ће морати да се исели, када буду донета решења о додели
кућа, међу житељима Грачанице и околних места провлачи се прича да су нови
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становници Бадовца махом „јаки људи“, који имају куће по Београду и другде по
Србији, те возе скупоцена кола. Посебно су револтирани што је једну од зграда
заузела жена која, тврде, има два стана у Србији и један у Грачаници, али се захваљујући политичким везама - насилно уселила и у Бадовац.
ТЕСЛА СПАЈА И РАЗВИЈА
Вечерње Новости, Датум : 5.7.2011, Страна : 8
СРБИ У ХРВАТСКОЈ ПОНОВО ИМАЈУ СВОЈУ БАНКУ
ЗАГРЕБ - Срби из Хрватске поново, после 70 година, имају своју банку.
Одржавањем прве седнице скупштине акционара Тесла банке, јуче је у Загребу
почела да ради ова установа чије је оснивање иницирало Српско народно веће из
Загреба.
У оснивање Тесла банке по милион и по евра уложили су развојни фондови АП
Војводине и Србије, а додатних милион и по обезбедили су привредници из
Хрватске, међу којима је највећи акционар шећерана “Виро” из Вировитице.
Управо због тога, уз Милорада Пуповца, првог човека Народног већа и председника
Надзорног одбора банке, на седници скупштине учествовали су и Бојан Пајтић,
председник Владе Војводине, Срђан Срећковић, републички министар за дијаспору, и
Мато Задро, директор фабрике “Виро”.
- Главни циљ нам је да ова банка, кроз финансијску подршку пољопривредним
газдинствима, малим предузећима или продавницама које оснивају Срби, повратници у
Хрватску, обезбеди њихов опстанак, а такође да Србима који су остали у Хрватској
обезбеди останак и егзистенцију - рекао је Пајтић. - Сада нам је главни задатак да
привучемо и привреднике из Србије и Хрватске да улажу своја средства у ову банку, и
да тако подстакнемо активније привредно повезивање наше две земље.
Министар Срећковић напоменуо је да су политички односи Србије и Хрватске на
узлазном нивоу, и да је сада неопходно да их прати и економска сарадња.
Антрфиле : КАО НЕКАДА
СРПСКА банка у Загребу први пут је основана 1895. године. Радила је до 1941.
Имала је 6.700 акционара, седиште у центру Загреба и филијале у Дубровнику, Сплиту,
Шибенику, Книну, Сремској Митровици, Сомбору, Суботици... Њен оснивач био је
Владимир Матијевић, оснивач добротвороног друштва “Привредник”. Историја се
поиграла, па је јуче, како каже Пуповац, улагање од 100.000 евра у Тесла банку најавио
његов презимењак - Петар Матијевић, бизнисмен из Новог Сада.
КАЗНЕ ЗБОГ НЕПРОПИСНЕ ОДЕЋЕ
Преглед, Датум : 5.7.2011, Страна : 15
Лесковац
Републички санитарни инспектори изрекли су три мандатне казне због неношења
одговарајуће одеће у објектима колективне исхране. Према оцени Горана Стаменковића,
начелника Републичке инспекције у Лесковцу, дводневна акција контролисања ових
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објеката показала је задовољавајуће стање у 21 малопродајном објекту, где су уочени
само поједини грађевински недостаци.
Инспектори су обавили контролу 282 радника и сви су имали уредне, оверене
здравствене књижице, што у ранијим контролама није био случај. Највећи недостаци, по
налазу инспектора, везани су за недовољно уређење зидова, подова, али и осветљење у
тим просторијама. Акција контроле објекта колективне исхране у Лесковцу,
Власотинцу, Лебану, Бојнику, Медвеђи и Црној Трави биће настављена и током летњег
периода и уколико буду уочени већи недостаци, инспектори најављују њихово
затварање.
Акција ће бити вођена посебно у оним објектима у којима ће током овога лета боравити
већи број гостију, као што је случај са туристичким местима, посебно са објектима у
Сијаринској Бањи, једином бањском центру у округу, где су годинама уочавани бројни
недостаци и један број објеката је затваран, али се инспектори надају да се такво стање
током ове туристичке сезоне неће поновити.
У самој Сијаринској Бањи туристичко-угоститељски радници истичу да су потпуно
спремни за дочек гостију из земље, али и иностранства. По традицији, највише ће их
бити из Београда и Војводине, али и из Лесковца, Ниша и других већих места. Од
иностраних гостију посебно се очекује долазак већег броја туриста из Русије, који су
почетком године изразили жељу да бораве у овом драгуљу југа Србије.
Сијаринска Бања има 18 лековитих термалних извора различитог физичко-хемијског
састава, а температура воде креће се од 32 до 72 степена. Посебна занимљивост је гејзир
топле воде, јединствен у Европи, чији водени стуб има висину од осам метара.
Рехабилитациони центар „Гејзир“ располаже са 277 места, а у домаћој радиности је
1.500 кревета. У Сијаринској Бањи живе припадници различитих националности –
Срби, Албанци, Црногорци, а има и избеглих и интерно расељених лица. Иако је
било покушаја да се унесе црв сумње, укупне међунационалне прилике су добре.
КОЦКАРИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Правда, Датум : 5.7.2011, Страна : 9
КРАГУЈЕВАЦ – Крагујевац је добио 2,2 милиона динара од игара на срећу за
пројекат самозапошљавања, а решење о преносу тих средстава градској управи
предао је саветник министра за људска и мањинска права, државну управу и
локалну самоуправу Александар Радосављевић. Средства ће бити усмерена за
започињање сопственог бизниса и самозапошљавање избеглица и интерно
расељених, које ће град реализовати у сарадњи са хуманитарном организацијом
„Хелп“.
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ГРАДЊА ОД СРЕДИНЕ ЈУЛА
Пресс, Датум : 6.7.2011, Страна : 16
СТАНОВИ ЗА УГРОЖЕНЕ
ВРАЊЕ - Изградња 110 станова за интерно расељене, избегле и социјално угрожене
особе са територије града почиње средином јула. Европска унија ће донирати
315.000 евра за изградњу објекта, док ће Град Врање издвојити 20.000 евра за
инфраструктурно опремање.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 6.7.2011, Страна : 17
СМЕДЕРЕВО - У претходне три године у Смедереву су са 1,5 милиона евра стамбено
и економски збринити избегли и расењени.
До краја године пројекти ће достићи цифру од 2,5 милиона евра. Стамбено је
збринуто више од 300 житеља Центра за колективни смештај. Од ранијих 630, број
је преполовљен, а до краја године у центру би требало да остане око 100 станара.
РАСЕЉАВАЊЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 6.7.2011, Страна : 19
КРАГУЈЕВАЦ - У наредних 15 месеци, у насељу Стара радничка колонија, биће
изграђено стотину станова за расељавање 65 породица које живе у старим
баракама, док ће остатак квадрата припасти социјално угроженима или продат
преко Градске стамбене агенције. Радови ће коштати око три милиона евра, а две
ламеле биће код ОШ „Станислав Сремчевић“.
БАРАКЕ ЗА ПРОШЛОСТ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 6.7.2011, Страна : 18
ДЕСЕТ ИЗБЕГЛИЧКИХ ФАМИЛИЈА У ЗРЕЊАНИНУ ДОБИЈА КРОВ НАД ГЛАВОМ
“Викторија група” помогла породицама са 48.700 евра
ЗРЕЊАНИН - Десет породица из неформалног избегличког насеља са баракама
поред Термоелектране-топлане у Зрењанину, које су годину дана биле без струје,
коначно ће добити кров над главом и пристојне услове за живот.

Компанија “Викторија група” донирала је 48.700 евра, а тим новцем седам фамилија
моћи ће да откупи и опреми сеоска домаћинства. Две породице добиће робно-новчане
пакете, а једна грађевински материјал и помоћ за набавку намештаја. У просторијама
Владе Србије потписан је меморандум о разумевању између Комесаријата за избеглице
и “Викторија групе”.
У избегличком насељу, у ком бораве људи различитих узрасних категорија, који су
деведесетих у Зрењанин дошли као избеглице из ратом захваћених подручја у БиХ и
Хрватској, вест су дочекали са одушевљењем. Породица Шкаљац, која је избегла из
Хрватске, у баракама живи више од 15 година. Трајни смештај за чланове ове фамилије
доскоро је био само сан, као и могућност да откупе неко сеоско домаћинство.
- Било нам је добро док је било струје, али пре годину дана остали смо без ње. Сад ћемо
добити кров над главом и надам се да ће нам бити добро - каже Мира Шкаљац.
ДРВЕНЕ КУЋИЦЕ БИЋЕ РУЖНА ПРОШЛОСТ
Дневник, Датум : 6.7.2011, Страна : 11
РАСЕЉАВА СЕ ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ У КОЈЕМ ГОДИНУ ДАНА НИЈЕ БИЛО
СТРУЈЕ
ЗРЕЊАНИН: И они су дочекали светло на крају тунела. Десет породица из неформалног
избегличког насеља смештеног поред „Термоелектране – Топлане“ у Зрењанину, које су
годину дана биле без струје, коначно ће добити кров над главом и пристојне услове за
живот. Компанија „Викторија груп“ донирала је 48.700 евра, а тим новцем седам
фамилија моћи ће да откупи и опреми сеоска домаћинства, две породице добиће робно новчане пакете, а једна грађевински материјал и помоћ за набавку намештаја. С тим у
вези, прекјуче је у просторијама Владе Србије потписан Меморандум о разумевању
између Комесаријата за избеглице и “Викторија групе”.
“Полазећи од чињенице да је решавање стамбених питања избеглих и интерно
расељених лица од суштинског значаја за унапређење социо - економског положаја
најугроженијих друштвених група и смањења сиромаштва у Србији, “Викторија
група” је, као друштвено одговорна компанија, одлучила да у сарадњи са
надлежним институцијама Владе , а под покровитељством потпредседника Владе
за социјалну политику и друштвене делатности Јована Кркобабића, покрене акцију
обезбеђивања трајних и одрживих стамбених решења намењених становницима
непризнатих колективних центара”, потврђено је јуче “Дневнику” у поменутом
новосадском агро-индустријском предузећу.
Ову вест у неформалном избегличком насељу, у којем бораве људи различитих узрасних
категорија, који су деведесетих година у Зрењанин дошли као избеглице из ратом
захваћених подручја у Босни и Херцеговини и Хрватској, дочекали су са одушевљењем.
Породица Шкаљац, која је из Хрватске избегла крајем рата, у баракама поред
„Термоелектране – Топлане“ живи више од 15 година. Трајни смештај за чланове ове
фамилије доскоро је био само сан, као и могућност да откупе неко сеоско домаћинство.
Било нам је добро док је било струје, али пре годину дана остали смо без ње. Сад ћемо
добити кров над главом и надам се да ће нам бити добро – рекла је Мира Шкаљац.
Станари барака без електричне енергије остали су 1. јула прошле године. До тада
струјом су се бесплатно снабдевали из “Термоелектране – Топлане”, али је, после једног
квара, ова фирма одлучила да им обустави даљи доток електричне енергије због
опасности да би, услед неисправних инсталација у самим баракама, могли бити
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угрожени људски животи и имовина. Станари су тако и зиму дочекали у нехуманим
условима. Хигијену су одржавали грејући воду у шерпама и лонцима на авлијским
казанима. На тај начин углавном су и спремали храну.
- Овако је било и 1946. године. Да немамо воде, знао бих шта да урадим, донео бих је у
кантама. Струју не могу да донесем – рекао је један од старијих мештана који је загазио
у осму деценију живота.
Антрфиле : И продавци стоке у насељу
Дрвене бараке нису користиле само избеглице и расељена лица, већ и староседеоци који
нису имали решено стамбено питање. У њима су повремено боравили и продавци који
долазе на сточну пијацу. Да би себи обезбедили кров над главом до јутра, они би овде
преспавали а затим се запутили својим послом.
Повереништво за избеглице у Зрењанину у октобру прошле године је саопштило да
је у баракама у то време било настањено 37 људи, од чега је само деветоро имало
статус избеглих лица.
УЗ МЕД БОЉИ ЖИВОТ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 6.7.2011, Страна : 19
ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНИ ДОБИЛИ КОШНИЦЕ И ПЧЕЛЕ
ПАРАЋИН - НВО „Правда“, која окупља избегле и расељене, обрадовала је десет
породица, поклањајући им кошнице са пчелама и комплетном опремом. Драган
Секуловић, председник „Правде“, каже да акција „Ради и заради“ није
хуманитарног, већ развојно-економског типа, јер кошнице треба да подстакну људе
за наставак производње меда и пчелињих производа. Међу добитницима су и
Голубовићи из Поповца, породица са деветоро деце, којима ће, као и осталима који су
изабрани на конкурсу - иако већ имају неопходно искуство - даноноћно на располагању
бити помоћ Удружења пчелара „Грза“.
- Ово подручје је еколошки безбедно и чисто, па наш мед лако пролази све анализе
Ветеринарског института из Београда и извози се у земље ЕУ - каже Дејан Савић, први
човек „Грзе“, уз напомену да је набавку кошница и пчела финансирала цементара
„Холцим“, у окивиру пројекта „Партнерство за будућност“.
СРУШЕН СПОМЕНИК
Правда, Датум : 6.7.2011, Страна : 4
БЕОГРАД – Непознате особе срушиле су спомен-обележје убијеним крајишким
Србима у месту Бравско (Јањила), између Босанског Петровца и Кључа у Босни и
Херцеговини, саопштио је Документационо-информативни центар „Веритас“.
Споменик је подигнут у знак сећања на цивиле који су страдали у нападу хрватског
авиона Миг-21 на колону избеглица из бивше Републике Српске Крајине 7. августа 1995.
године, који су спас од напада у операцији хрватске војске „Олуја“ потражили у бегу
преко границе, на подручју Републике Српске (сада Унско-санског кантона Федерације
БиХ).
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СРБИ СУ ОГУГЛАЛИ НА ПАТЊУ
Пресс, Датум : 6.7.2011, Страна : 2
Зашто Ћутимо о Шокантним доказима о злочинима
Мук Стравични детаљи и мучне слике убиства породице Зец наишли су на скоро
потпуну равнодушност српске јавности, која је изгубила саосећање и за свој народ
БЕОГРАД - Детаљи злочина над породицом Зец у Загребу 1991. и слике убијене
дванаестогодишње Александре Зец, на којима се види да су јој руке везане на леђима, у
Хрватској су изазвали оштру реакцију јавности.
У Србији је злодело Томислава Мерчепа и јединице резервне полиције којој је
командовао нашло место тек у спорадичним медијским извештајима. Реакције
политичког естаблишмента и друштвене елите практично није било, слажу се
саговорници Пресса.
Они нису могли само да се усагласе око порекла индиферентности. Да ли је она
последица тога што су се Срби уживели у улогу агресора и злочинаца или је ћутање
производ жеље да се не угрози процес хрватско-српског помирења или су осећања
грађана када су у питању злочини потпуно отупела, чак и када су жртве припадници
њиховог народа.
Презасићење догађајима?
Према речима Саве Штрпца, директора „Веритаса“, слике злочина над Александром Зец
могле би да постану симбол злочина над српским народом, али, како истиче, овим
сликама се у нашој јавности не придаје много значаја.
- Да су Албанци, муслимани или Хрвати имали овакве слике, оне би висиле на
билбордима. Ми смо у толикој мери прихватили улогу агресора и злочинаца да не знамо
да се снађемо сада када нам се пружа прилика да докажемо да су и припадници нашег
народа страдали колико и други - каже Штрбац, и додаје да би пресуде за злочин над
породицом Зец могле да успоставе равнотежу кривице, поготово што је тај злочин
начињен пре него што је почео рат, и то у Загребу.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији, каже да је млака
реакција последица презасићења причама о злочинима, али и новим политичким
тренутком у коме потенцирање злочина може да успори процес помирења Србије и
Хрватске.
- Сада чињенице почињу да излазе у јавност и зато би све српске избеглице из Хрватске
волеле да се више пажње посвети овим злочинима. Да Србија у разговору са хрватским
државним врхом захтева да се успоставе исти стандарди за процесуирање свих злочина каже Линта.
И Наташа Кандић, председница Фонда за хуманитарно право, сматра да је наше друштво
потпуно огуглало на злочине без обзира на идентитет жртве. Најстравичније убиство
- О убиству породице Зец било је доста речи ранијих година зато што овај злочин спада
у најсуровије злочине деведесетих, поготово што се догодило у Загребу у време док још
није почео рат. Слике убијеног детета, нешто што је најстравичније, не изазивају
реакцију наше државе и јавности јер смо ми као друштво постали тотално равнодушни.
Чак и када су у питању жртве српске националности - каже Наташа Кандић.
Она каже да са пресудама хрватским генералима у Хагу, хапшењем Мерчепа и Ђуре
Бродарца, у Хрватској тек почиње процес суочавања са прошлошћу, на који
реагује читаво њихово друштво, држава, црква.
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- Код нас, где су осуђени комплетан државни врх и толико генерала, нико не реагује. Као
да наше друштво више нема емоције за жртве. Последњи пут жестока реакција је била
2005, када су се појавили снимци злочина „Шкорпиона“, који је изазвао солидарност са
жртвама и отпор према починиоцима. Али, од тада само је празнина... - каже Наташа
Кандић.
Антрфиле : „Јутарњи лист“: Слике о страдању Срба
Уредништво „Јутарњег листа“ истакло је да су фотографије убијене дванаестогодишње
Александре Зец објавили зато што хрватску јавност желе да упозоре због чега је заправо
Мерчеп у затвору.
- Поражавајуће је што су кривци за ова одвратна убиства дуго година провели на
слободи. Уверени смо, ипак, да су хрватска држава и цело хрватско друштво напокон
довољно зрели да се суоче и с тако страшним документима попут фотографија тела
дванаестогодишње Александре - објавио је „Јутарњи лист“.
Шансе на суду
Штрбац верује да ће се доказати да је над Србима начињен геноцид ако дође до
обостране тужбе Србије и Хрватске пред међународним судом.
- Ту имам на уму и убиство породице Зец, али и злогласни Павиљон 22 који је установио
Марчеп, на Пакрачку пољану, одакле се људи нису враћали. Мислим и на пресуду
Главашу за Осијек, на логор „Лора“, убиства цивила када су бомбардоване колоне
избеглица - каже Штрбац.
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ПОДСТРЕК ЗАПОШЉАВАЊУ
Преглед, Датум : 7.7.2011, Страна : 13
Врање
За свако ново радно место град помаже послодавце са 100.000 динара Врањска
самоуправа позвала је послодавце и незапослена лица с подручја Врања да
конкуришу за градске субвенције за отварање нових радних места, односно
самозапошљавање. Град Врање спроводи акцију заједно с Националном службом
запошљавања. За свако новозапослено лице у овој години град ће помоћи послодавце са
100 хиљада динара.
Првенство при додели субвенција имаће послодавци који запосле лица из такозваних
рањивих категорија, то јест она која теже долазе до посла. Субвенције ће се исплатити
месец дана по њиховом одобрењу, најкасније месец дана пре истека године. Незапослена
лица могу да конкуришу за финансијску подршку самоуправе од 160 хиљада динара да би
сами покренули неки посао. Кандидати, сем пријаве код НЗС, треба да су завршили и
обуку за самозапошљавање коју та служба организује. На подршку врањске самоуправе,
иначе, могу да рачунају и лица с дипломом високе школе и факултета, за обављање
приправничког стажа.
Посебна прилика да дођу до посла отворила се незапосленима међу избеглим и
расељеним лицима која бораве у Врању, али и целом Пчињском округу (у Врању је
више хиљада избеглица и расељеника). Организације „Кер Србија” и „Протекта”
почеле су да спроводе програм малих грантова за интеграцију избеглих и расељених
лица. Предвиђено је и стварање најмање пет кластера новоформираних малих
фирми.
Двадесетак избеглица и расељених лица моћи ће да заврши праксу како би могли лакше да
се запосле. Програм ће се остваривати, уз Пчињски округ, у Нишавском и Пиротском
округу.
УРБАНИСТИ
Политика, Датум : 7.7.2011, Страна : А14
Зашто малтене све ,,избеглице”, сва ,,памет” и младост, каса и кеса, чак и старачки домови,
морају да буду у највећем нашем граду?
Недавно сам у „Политици” прочитао вест да ће и ,,непрофитабилни станови” у
Београду ,,бити доступни и избеглицама и запосленима у војсци”.
У време кад је официрски посао био мање популаран, Титов генерал Љубичић је питањем
ко од скупштинских (тадашњих) делегата ,,има сина у војној школи и – зашто немају”,
прокламовао неотуђиво право на пензију и стан, само ако се то жели – у Београду! Ко је

такво право, на пример, гарантовао учама или неким стручњацима који су чамили по
сеоским забитима, и то без могућности да им западне чак и осредњи општински центар?
Како Србија мисли да се ,,равномерно развија”, па и опстане, кад Београд и неколико
већих градова ,,усисаше” не само омладину него и старачке домове, избегличка насеља,
шумарске и пољопривредне факултете и, посебно, рекли бисмо, онај баш избеглички
интелектуално-стручни потенцијал? Шта смо, као вајну ,,стимулацију” оставили
десетинама малих тобожњих центара локалних заједница? ,,Голи” аграр, сточарство,
паорлук, уништене фабричице, напуштене општинске судове, породичне палате грађене уз
одрицање да потомци, ,,Београђани”, не знају шта ће с њима?
Кажу да је и као „урбаниста” књаз Милош био прави домаћин, па је увидео да је
Крагујевац недовољан. Кажу и да је, онако прек, знао да расели или групише на
бољој локацији читава насеља претњом да ће, ако не послушају, куће им спалити, а
они, зна се, добити по туру... Хоће ли ми неко од ,,надлежних” одговорити зашто
малтене све ,,избеглице”, сва ,,памет” и младост, каса и кеса, чак и старачки домови,
разноразне ,,сигурне куће” и сл. морају да буду у највећем нашем граду? Пумпамо ли
ми то Београд да поједе пола од седмомилионске Србијице, да ли је потребно да и
,,сељаке”, макар и ,,полутане”, силом грађане, превозимо аутобусима на оранице,
испаше и воћњаке? Питао сам својевремено академика Дерока како замишља
Београд са милион и по становника.
Одговорио ми је: ,,Катастрофа”! Немам ништа против оних који – како је у шали рекао
Жак Превер – ,,као и Сена у Париз долазе из провинције”, али добро знам да управо
Француска, Немачка, Европа уопште и те како ,,гаје” на сваки начин (чувене клинике,
универзитети, индустрија, смотре културе, туризам и сл.) и своју ,,провинцију”.
Миодраг Д. Игњатовић-доктор наука, књижевник
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ДОБИЛИ СТРУЈУ
Блиц – Београд, Датум : 8.7.2011, Страна : 3
ВИДИКОВАЦ
Станарима избегличког центра на Видиковачком венцу јуче је укључена струја на
иницијативу заменика градоначелника Милана Кркобабића, а у договору са
генералним директором „Електродистрибуције Београд” Стеваном Милићевићем и
градским повереником за избегла и интерно расељена лица Миодрагом
Прибиловићем.
Двадесет и једна породица која живи у овом избегличком центру била је без струје
скоро месец дана због неизмирених рачуна. ”Дуг који је направљен мора да се
измири”, напоменуо је Кркобабић.
НЕ ПОСТОЈИ ОКВИР ЗА БОЉИ ЖИВОТ
Политика, Датум : 8.7.2011, Страна : А16
– Изненађени смо одлуком ЕИБ-а да обустави исплату кредита. После нашег
извештаја у јануару, сматрали су да то не би био мудар начин да се Београд приволи
да системски реши питање Рома расељених испод „Газеле” – каже Звездан Калмар,
координатор „Центра за екологију и одрживи развој” који надгледа испуњавање услова
под којим међународне банке одобравају исплате кредита.
– Проблем нису неподобни контејнери за ромске породице у Београду, већ то што не
постоји јасан институционални оквир који ће им омогућити бољи живот. Реч је и о
Ромима послатим на југ Србије, у нехумане услове, који су се вратили у насеља крај
београдских бувљака, јер је и то боље од услова какви су имали у, рецимо, Бојнику и
Врању – каже Калмар и наглашава да је обезбеђивање стамбених објеката од чврстих
материјала обавеза града на основу Акционог плана за збрињавање Рома.
– Што град упорно понавља да би изградња станова коштала пет милиона евра? Па нико и
не тражи нове станове. Хоћемо да ове породице добију кров над главом, а не лимену
кутију. Тражили смо да се реновирају старе напуштене куће, чиме би се стамбени
проблем домаћинства решио за највише 4.000 евра – каже Калмар.
И чињеница да барем један члан породице расељених Рома није добио запослење битно је
утицала да ЕИБ обустави кредитирање.
– Понуде за посао, ако их и буде, не смеју да прихвате јер губе поене потребне за добијање
социјалних станова. А они који добију стан не могу да прибаве потребна документа и
плаћају комуналије јер немају посао. Неиспуњавање ових обавеза сматра се непоштовањем
одредби уговора о коришћењу стана, због чега им се он одузима – наводи Звездан Калмар.
На питање шта би истакао као позитиван потез Градске управе, Калмар каже да властима
„скида капу” за успешно укључивање ромске деце у образовни систем – школе и вртиће.

„ГАЗЕЛА” ПРЕД КРЕДИТНОМ ПРЕПОНОМ
Политика, Датум : 8.7.2011, Страна : А16
Градоначелник Ђилас најавио да ће новац бити обезбеђен позајмицом од домаћих банака.
– Финансираћемо радове својим средствима, поручује директор ЈП „Путеви Србије” Зоран
Дробњак
Европска инвестициона банка обавестила „Путеве Србије” да неће одобрити
наставак исплате кредита за обнову моста јер је незадовољна поступањем са Ромима
из некадашњег нехигијенског насеља
– Неће бити обуставе обнове „Газеле”, а „Путеви Србије” ће преосталих 30 милиона евра
за завршетак радова обезбедити из кредита домаћих банака. Радови ће бити завршени како
је и планирано, до 15. новембра – изјавио је јуче градоначелник Драган Ђилас приликом
обиласка ПКБ-а. Он је саопштио да је Европска инвестициона банка (ЕИБ) обавестила
„Путеве Србије” да није спремна да одобри наставак исплате кредита за „Газелу” јер је
незадовољна како су расељени Роми који су живели испод моста.
Ђилас је казао да се доста причало о смештају расељених Рома и да је већ много
урађено за њих. Како је истакао, градске власти ће се и даље максимално борити за
њихов положај, али се не може прихватити да се неком, „зато што је заузео део
земљишта, обезбеди 7,5 квадратних метара стамбеног простора по члану породице и
посао за све пунолетне”.
– Одлука да се даље не финансира „Газела” је лоша јер би то значило да би Београђани
били у опсадном стању још ко зна колико дуго – нагласио је градоначелник и додао да су
градске власти имале низ састанака са премијером Цветковићем о решавању овог
проблема.
У изјави за наш лист, генерални директор „Путева Србије” Зоран Дробњак потврдио је да
обнова „Газеле” неће бити заустављена.
– На мосту ће до 15. новембра за саобраћај бити оспособљено свих шест коловозних трака.
А крај комплетне реконструкције биће у фебруару 2012, односно два месеца пре рока. Ако
нам Европска инвестициона банка не одобри повлачење кредитне транше, финансираћемо
радове својим средствима – изричит је Дробњак.
У саопштењу којим се јуче огласило ЈП „Путеви Србије” прецизира се да ће данас на
рачун овог предузећа бити уплаћена транша ЕИБ-овог кредита од 10 милиона евра, за
обављене радове.
Европској инвестиционој банци је, такође, упућен захтев за уплату следеће транше од пет
милиона евра, а у „Путевима” очекују да ће то бити реализовано у току наредних месец
дана.
„За завршетак радова на рехабилитацији моста ,Газела’ потребно је још 25 милиона евра, а
средства ће бити обезбеђена уз велике напоре Владе Републике Србије, града Београда и
ЈП ,Путеви Србије’ из кредита Европске инвестиционе банке или кредита комерцијалних
банака”, закључује се у саопштењу.
Антрфиле : На шта се град обавезао
У складу са програмом Акционог плана за расељавање нехигијенског насеља испод
моста „Газела” одлучено је да ће расељене породице бити привремено пресељене у
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мобилне стамбене јединице на неколико локација у Београду, до њиховог трајног
стамбеног збрињавања.
Уговор о коришћењу мобилних стамбених јединица (који потписују представници
расељених породица, прим. аут.) утврђује (...) дужину периода коришћења стамбених
јединица до трајног стамбеног збрињавања.
После обезбеђивања неког вида трајног стамбеног збрињавања, расељене породице ће са
градом склопити нове уговоре за коришћење тих стамбених јединица.
Изводи из Акционог плана који је Градско веће усвојило у августу 2009. године, а које је
„Политика” ексклузивно објавила 26. јуна 2010.
КАРТЕ ЗА МЛАДЕ ИЗ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА
24 сата, Датум : 8.7.2011, Страна : 5
МАЈИЦЕ Фонд "Ана и Владе Дивац", у сарадњи са Егзит фондацијом и УНХЦР-ом,
омогућиће ове године да 45 младих људи из колективних центара, интерно расељених
лица и избеглица из приватних смештаја у Србији присуствује Егзиту.
На промотивним штандовима Егзита посетиоци ће моћи да купе специјално
дизајниране мајце Фонда "Ана и Владе Дивац" и на тај начин помогну у
прикупљању средстава за трајно решење стамбеног питања избеглих и расељених
лица у Србији.
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ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Пресс, Датум : 9.7.2011, Страна : 18
Конкурс
ШАБАЦ - Комисија за избор корисника за откуп сеоских домаћинстава за избеглице
објавила је јуче конкурс за додељивање бесповратне помоћи избегличким
породицама. Опредељено је 770.000 динара по домаћинству које мора имати
окућницу, од чега град Шабац учествује са по 264.000 динара. Конкурс је отворен до
12. августа.
ОДШЕТА ИЗБЕГЛИМ СРБИМА 10,4 МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА!
Ало!, Датум : 11.7.2011, Страна : 2
УСКОРО ОДЛУКА СУДА У АМЕРИЦИ О НАДЛЕЖНОСТИ ПО ТУЖБИ ЗА „ОЛУЈУ“
Крајишници, у ниски старт! Суд у Чикагу ће за највише месец дана одлучити да ли је
надлежан по тужби коју су Крајишници, прогнани у операцији „Олуја“, поднели
против америчке компаније МРПИ, од које захтевају одштету од 10,4 милијарде
долара за организовање прогона више од 200.000 Срба из Хрватске!
Уколико одлука буде позитивна, одмах би могли да почну преговори о вансудском
поравнању до којег би могло да дође за највише годину дана! Како је за „Ало!“ објаснио
директор документационог центра „Веритас“ Саво Штрбац, тужба је поднета суду у
Чикагу, али је тужена страна, компанија МРПИ, у којој раде пензионисани генерали војске
САД и која је веома блиска с администрацијом у Вашингтону, уложила у августу прошле
године жалбу на надлежност суда, тражећи да суђење буде пребачено у Вашингтон, где се
налази седиште те фи рме. Одлука суда у Чикагу очекује се у наредних месец дана,
објашњава Штрбац.
Тужба је поднета у Чикагу, пошто тамо живи велики број Срба, али и оних који су избегли
из Крајине због операције „Олуја“ из 1995. године. Тужбу су, у име Крајишника, подигли
адвокати из две веома јаке канцеларије у којима су главни људи пореклом Срби. Оштећени
Крајишници не морају да плаћају трошкове суђења.
Адвокатске канцеларије су то преузеле на себе, без обзира на коначан исход. А ако буде
позитиван, њима по америчким стандардима припада трећина зараде - објашњава Штрбац
и додаје да адвокати предвиђају да ће одмах уследити преговори о вансудском поравнању.
У супротном, ако суд прогласи да није надлежан и случај оде у Вашингтон, тамошњим
судијама ће требати годину дана да се упознају с предметом, а нико не може ни да
предвиди колико би само суђење трајало - каже за „Ало!“ Штрбац.

Ипак, како упозорава, Крајишници би требало да буду спремни за акцију!Ако било који
суд прихвати надлежност, Крајишници би требало да дају пуномоћје овим адвокатима. За
почетак је приложена пуномоћ групе Срба која живи у САД, а тужба је поднета у име свих
200.000 прогнаних Крајишника. Сви они, ма где да се налазе широм света, имали би право
да дају пуномоћ и прикључе се одштетном захтеву од 10,4 милијарде долара. „Веритас“ ће
помоћи свакоме ко буде хтео да потпише пуномоћ - објашњава Штрбац.
Антрфиле : До краја за правду!
Како објашњава Штрбац, у Милвокију је пре неколико дана основана организација
„Српски крајишки сабор“, која ће се бавити борбом за коначно истеривање правде.
- Жеља им је да постану кровна организација свим Србима из Крајине, не би ли
повратили све оно што су изгубили током и после рата у Хрватској. Све се то
уклопило и у планове „Веритаса“, посебно после пресуде хрватским генералима за
заједнички злочиначки подухват. Верујемо да ће, за годину и по - две, када пресуда
коначно постане пуноснажна, тај део о злочиначком подухвату да остане у целости сматра Штрбац.
Фирма америчких генерала
Компанија МПРИ основана је 1987. године, а седиште јој је у Александрији, у Вирџинији.
На њеном челу је група пензионисаних генерала војске САД, а у својим редовима има и
велики број обавештајаца. Фирма МПРИ је организовала операцију „Олуја“, која је
резултирала егзодусом више од 200.000 Срба из Хрватске, а позната је и по наоружавању
армије босанских муслимана. „Леђа“ јој држе Бела кућа и Пентагон, без чијег мига ју је
немогуће ангажовати, пошто им је основни посао „заштита виталних интереса САД
незваничним средствима“.
ПОВРАТАК У ПРИЗРЕН
Вечерње Новости, Датум : 11.7.2011, Страна : 36
Како се очекује, ускоро ће старо српско насеље Пантелија, у центру Призрена,
„примити“ прве повратнике Србе, који су јуна 1999. године морали да оду са својих
вековних огњишта.
Захваљујући призренском удружењу „Свети Спас“ из Београда, УНХЦР, једном броју
невладиних организација, општини Призрен и осталим институцијама, у овом
древном царском граду приводе се крају радови на изградњи десет нових кућа за
воне Србе који су изразили жељу да се врате у свој родни крај.
Како се планира, ускоро ће у овом насељу бити изграђено још десетак кућа.
Иначе, до јуна 1999. године у Призрену је живело преко десет хиљада српских душа, а
данас је у њему остало свега осамнаесторо Срба. Почетак повратка Срба у овај древни град
посебно је обрадовао оца Михајла, старешину манастира Св. арханђели, надомак
Призрена. Присуствујући недавном традиционалном дружењу Призренаца у Београду,
отац Михајло је, између осталог, рекао: - Посебно ме радује што је отпочео повратак Срба
у овај царски град. Призрен је најлепши град на Косову и Метохији, а живети у њему је
право задовољство, јер он има душу и посебну лепоту - рекао је отац Михајло.
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Иначе, у последњих неколико година у овом граду није било никаквих ексцеса на
преостали српски живаљ, нити на Србе повратнике у селу Новаке у Средачкој жупи. И
недавна посета Срба, којима се граде куће у овом граду, протекла је без икаквих проблема.
Да ли ће повратак првих десетак породица подстаћи и остале Србе да се врате на своја
вековна огњишта у овом древном граду, остаје да се види. Мирослав Тодоровић Београд
ТЕСЛА БАНКА НЕЋЕ ГУЛИТИ ПОВРАТНИКЕ
Дневник, Датум : 10.7.2011, Страна : 2
МИЛОРАД ПУПОВАЦ РАЗУВЕРАВА ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА
Почетком седмице одржана је у Загребу прва седница акционара »Тесла банке«, чиме
је покренута докапитализација ове финансијске институције чији је прокламовани
циљ да обезбеди основне економске услове за одрживи повратак и останак Срба у
Хрватској. Међутим, свега неколико дана касније на Скупштини дијаспоре и Срба из
региона одржаној у Београду, било је доста опречних коментара, па је тако ресорни
министар Срђан Срећковић оценио да се ради о пионирском пројекту који треба да
подстакне и добросуседске односе и економску сарадњу, док су представници Коалиције
удружења избеглица отворено рекли да Тесла банку не виде као могући подстицај
повратку, осим ако се она, приликом свог пословања, не одрекне профита.
Милорад Пуповац, председник Српског националног већа, које је иницијатор пројекта
оснивања Тесла банке, каже за „Дневник” да ће се та финансијска институција разликовати
од других управо по томе што неће бити класична комерцијална банка.
– Тесла банка ће више бити фонд за развој, који ће људима помагати да оно што сами
не могу да ураде, ураде уз помоћ банке. Али не тако што ће се она понашати као каса
узајамне помоћи или, пак, тако што ће их кроз камате огулити, него тако што ће им
обезбедити услове да постану добри привредници. Скептици не разумеју да наш циљ
није да продајемо новац, већ да с парама које имамо „стварамо” људе који ће сами
моћи да стварају паре. А од тих пара ће онда користи имати и они сами и банка –
објашњава Пуповац.
Он је одбацио и примедбу да „избегличка популација није кредитно способна”, те неће
бити у стању да врати позајмицу, без обзира на то колико она била повољна.
– Наравно да ми јако добро знамо да избегличка полулација није кредитно способна. Па да
јесте кредитно способна, ми ову банку не бисмо ни формирали.
Дакле, Тесла банка је и основана зато да би избеглице и повратници могли лакше доћи до
новца, да би тај новац са сигурношћу инвестирали и да би, на концу, могли бити сигурни
да ће од тога што произведу добити новац натраг. За нас су потенцијално кредитно
способни сви који су радно способни.
Тесла банка, која је настала преузимањем загребачке »„А штедне банке малог
подузетништва«”, за сада је у већинском власништву Владе Војводине, с тим да је
деоничар у међувремену постао и Фонд за развој Србије. Када је реч о Влади Хрватске,
Пуповац наводи да она у овом тренутку у стављању банке на ноге учествује на два начина.
– Најпре, Влада Хрватске је најавила подршку привредницима и великим компанијама које
улазе у Тесла банку. С друге стране, ту је и обезбеђивање простора за рад банци у Загребу
и неким другим местима. За нас је то у овој фази довољно, а у следећем буџетском
периоду ћемо се потрудити да се осигура и другачије присуство Владе Хрватске.
Када је реч о другим потенцијалним акционарима, за сада пакет деоница имају шећерана
из Жупање, те једна од компанија из састава концерна »”Агрокор”«, а учешће је најавила и
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новосадска Месна индустрија „Матијевић”. Ипак, много се више очекивало и очекује од
привредника који воде порекло из Хрватске а свој су бизнис развили у Србији.
– Људи су још увек опрезни, што је и разумљиво, јер ни ми ни од кога не очекујемо да
поклања новац. У сваком случају, ако је некоме потребан аргумент више да се увери у то
да је Тесла банка озбиљна ствар, ми ћемо тај аргумент обезбедити – поручује Пуповац.
Говорећи о томе када би Тесла банка могла да пласира прве кредите, саговорник
„Дневника” најавио је да би ти пласмани могли кренути већ на јесен, а најкасније до краја
године.
– Иначе, наш циљ није само помоћ повратничким срединама и повратницима, нити
је то само прекорганична сарадња. Наш циљ је и пословна сарадња између Хрватске
и Србије. И ми Тесла банку видимо као средство за јачање те сарадње, а то ће онда
отворити простор и за њен озбиљнији утицај на хрватском финансијском тржишту.
Антрфиле : Више Срба него 2001.
По речима Милорада Пуповца, СНВ још није добило званичне податке о резултатима
пописа становништва у Хрватској. „Постоје за сада само процене за поједина подручја,
према којима можемо очекивати да ће број припадника српске заједнице бити нешто већи
него што је био на попису из 2001. Да ли је то довољно или не, још не могу коментарисати,
али несумњиво је да нису сви Срби превладали баријере створене током ратних година. И
то је посао који нам тек предстоји”, каже председник Српског националног већа.
НЕМА МЕСТА ЗА ЛАЖНЕ ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 9.7.2011, Страна : 4
РАДОЈИЦА ТОМИЋ, МИНИСТАР ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОВРАТАК У ВЛАДИ КОСОВА
Многи су отуђили своју имовину, али им то не смета да буду на списку народних
кухиња у Србији, и да се уз то појављују са захтевима да им се сагради кућа коју би,
колико сутра, продали
ПРИШТИНА – Није фраза ако кажем да је опстанак Срба, који су претрпели свакојаке
недаће и невоље у протеклих 12 година на Косову и Метохији, приоритет над свим
приоритетима Министарства за заједнице и повратак у влади Косова, каже за „Правду“
министар Радојица Томић.
По његовом мишљењу, они који су са својим породицама опстали на Косову, према свим
моралним и било којим другим критеријумима, заслужују да се њихов статус уреди, да
стану на ноге и да почну да живе „као сав нормалан свет“.
– Време је да дете из те српске породице, независно у којој руралној средини живи, изађе
из зачараног круга и да за њега сазнају сви они који су се у протеклих 12 година клели се у
то дете и у његове родитеље, доказујући да раде у њиховом интересу. Нажалост, реалност
на терену демантује њихова заклињања и правдања да су учинили све да српска заједница
на Космету постане равноправан део цивилизованог света – каже министар Томић.
Томић каже да се у последњих годину дана много тога променило, почев од чињенице да
он на функцију министра није дошао по аутоматизму, већ га је „народ изабрао“.
– Људи очекују да испунимо предизборна обећања и, заиста, дошао је тренутак да се
прекине са политиком превара и лажних обећања. Ово је тренутак суочавања с истином,
гледања очи у очи са људима који имају бројне проблеме, од којих не зависи само њихов
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појединачни опстанак на своме, већ и опстанак целокупне српске заједнице на Косову –
каже министар, наводећи да је безбедносна ситуација далеко боља, али да је економски
положај из дана у дан све тежи и тежи.
Проблем у достизању зацртаних стандарда и реализацији програма повратка представља и
недостатак средстава.
– Економска криза понајвише се осећа у овом министарству.
За ову буџетску годину у односу на претходну министар - ству је за два милиона евра
умањен буџет (прошле године је износио око 10 милиона евра), због чега ће више десетина
већ припре - мље - них пројеката морати, уколико се не нађу донатори, да сачека наредну
буџетску годину.
По Томићу, проблем опстанка представља недостатак образовних институција на српском
језику у изолованим српским срединама.
– Да би породице опстале, мора се обезбедити школовање деци, да не наводим средине из
којих ђаци путују по два три сата аутобусима до школе и назад.
Уколико, у сарадњи са институцијама Србије и међународне заједнице, успемо да
превазиђемо свеукупне проблеме образовног система, уверен сам да ће српска села, па и
повратничка, оживети.
У Призрен, где се већ вратило десет српских породица и где се на списку интересената
налази још педесетак Призренаца, чије се куће обнављају у складу с посебним пројектом
Европске комисије, УНХЦР-а и Владе Србије.
– Свакој спаљеној или порушеној кући мора бити враћен стари изглед. Мора се сачувати
самосвојност изгледа старе српске куће у насељу Поткаљаја у Душановом граду – каже
Томић, наводећи да обнова једне куће површине од 40 квадрата кошта и до 50 000 евра, на
шта нису рачунали донатори у тренутку уговарања пројекта.
– Прекинули смо праксу фиктивног повратка и градње стотина кућа, које зврје
празне или су, још док су биле у изградњи, продате. Не желимо да се понови случај
Српског Бабуша код Урошевца, где је изграђено 45 кућа, без једног јединог
повратника, Зочишта код Ораховца, где се у 44 куће нико није вратио, или случај
Накарада и Доброг дуба код Косова Поља, у којима су куће, док је градња још
трајала, већ промениле власника – наводи Томић.
Он тврди да мора да се усагласе спискови расељених и интерно расељених лица, како би
се избегла политика богаћења на рачун оних који стварно желе да опстану и оних који
желе да се врате на своје. Наиме, према евиденцији овог министарства, више хиљада
носилаца домаћинстава отуђило је своју имовину на Косову, али им то не смета да се воде
на списку корисника колективних центара и народних кухиња у Србији и да се уз то
појављују са захтевима да им се сагради кућа, коју би, како он каже, колико сутра продали.
– Очекујемо да Европска комисија повећа износ својих донација и тако нам олакша
реализацију пројеката одрживог опстанка, као и наставак пројеката повратка, али не више,
као што је то била пракса, фиктивног организованог повратка, већ индивидуалног, по
жељи носилаца домаћинстава, у местима из којих су расељени или у места по њиховом
избору – закључује Томић.
Антрфиле : Серија злоупотреба
Према званичним подацима УНХЦР-а, на Косово се вратило нешто више од 22.500
Срба. Међутим, тај податак постаје фиктиван када се успореди са подацима о броју
присутних повратника. Испада да се вратило 2.000 до 3.000 Срба, док су остали,
углавном лица старија од 65 година, стављена на списак повратника само зарад
остваривања пензије у износу од 45 евра, коју исплаћује Министарство рада и
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социјалне политике у влади Косова, или су назови повратак искористили да продају
обновљену кућу и имовину.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 14.07.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

НОВАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Дневник, Датум : 14.7.2011, Страна : 14
ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ 1,3 МИЛИОН ЕВРА
Потпредседник Владе Србије задужен за социјална питања Јован Кркобабић уручио
је јуче представницима 46 општина и градова решења о додели новчане помоћи за
интеграцију избеглица и побољшање животних услова интерно расељених с Косова и
Метохије и у самој Покрајини. Фонд од укупно 130 милиона динара (1,3 милион евра)
обезбедио је Комесаријат за избеглице из републичког буџета.
Кркобабић је објаснио да је овај новац намењен за куповину 160 пакета грађевинског
материјала за завршетак започетих стамбених објеката и адаптацију неоговарајућих, као и
доделу 480 пакета за доходовно привређивање, односно економско оснаживање избеглих и
интерно расељених лица.
На свечаности у Палати „Србија„ Кркобабић је подсетио на то да у Србији има још око
75.000 избеглица из Хрватске и Босне и Херцеговине и око 230.000 интерно расељених с
Косова и Метохије. Он је додао да је затварање колективних центара велики и тежак
проблем, и навео да је ове године планирано затварање 10, од укупно 52 колективна
центра.
Српски комесар за избеглице Владимир Цуцић навео је да је у протекле три године из
републичког буџета издвојено укупно 5,4 милиона евра и да је, захваљујући тој
помоћи, стамбени проблем решило 1.200 избегличких и расељених породица, а 1.400
је добило подршку која им је омогућила економско осамостаљивање. Цуцић је навео
да је у том периоду, захваљујући УНХЦР-у и донаторима, укупно на овај начин
збринуто 5.436 породица. Истовремено је затворено 28 колективних центара, из којих
је исељено и стамбено збринуто 2.828 корисника.
Српски комесар за избеглице је најавио да највећи посао тек предстоји јер су одржани
технички разговори за припрему регионалне донаторске конференције из чијег фонда би
Србија требало да добије око 300 милиона евра за збрињавање 16.780 најугроженијих
породица избеглих и расељених.
ПАКЕТИ ЗА 142 ПОРОДИЦЕ
Правда, Датум : 14.7.2011, Страна : 18
ПАРАЋИН – Избеглим и расељеним породицама на подручју параћинске општине у
МЗ „Врапчане“, НВО Центар за комуникацију „Правда“ и општинско Повереништво
за избеглице поделили су око четири тоне хране, које је параћинска општина добила
као донацију од републичког комесаријата за избеглице.

ПРИКУПЉЕНО 15.000 ДОЛАРА
Вечерње Новости, Датум : 14.7.2011, Страна : 45
У ЧИКАГУ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАН ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КАМП
"ХОД", КОЈИ ЈЕ ИМАО И ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР
ХУМАНИТАРНИ фонд "Ана и Владе Дивац" организовао је у Чикагу омладински
кошаркашки камп, у којем је 90 деце, узраста од 8 до 17 година, тренирало са Владом
Дивцем.
На првим тренинзима, млади кошаркаши и кошаркашице учили су технику кретања по
терену, додавања лопте и многобројне кошаркашке трикове.
- Изузетно сам поносан на то што је велики број малишана допринео да кроз учење и
дружење заједно постигнемо много више од саме игре. У овој малој школи, поред учења
кошарке, циљ је био да деци покажемо на који начин би требало да се поставе према тиму,
саиграчима и тренерима, јер сматрам да су понашање у екипи и тимски дух од пресудне
важности за развој једног младог човека - додао је Дивац.
Кампу се придружио Скот Полард, који је некада са Дивцем играо за Сакраменто, и на тај
начин омогућио младим кошаркашима да открију своје скривене таленте. Последњег дана
кампа у свечаној сали манастира Нова Грачаница на донаторској вечера, више од
150 људи донирало је око 15.000 долара. Прикупљена средства биће употребљена за
решавање трајног смештаја избеглих и расељених породица које и даље живе у
колективним центрима у Србији.
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PRESS CLIPPING
Петак 15.07.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОПИЛИ И ПОЈЕЛИ ДВА МИЛИОНА ЕВРА
Политика, Датум : 15.7.2011, Страна : А4
Институције у БиХ и њихових 22.000 запослених и даље највеће трошаџије у региону
Сарајево – Институције БиХ задржале су прво место у региону по расипништву које
су порески обвезници морали да плате са безмало милијарду конвертибилних
марака, пола милијарде евра.
Ревизорски извештаји откривају да је 68 различитих институција половину те суме
потрошило на плате и накнаде трошкова 22.000 запослених, а да су милиони, упркос
побољшању финансијске дисциплине, отишли на путовања, телефонирање, јело и пиће...
„Велики број позитивних ревизорских извештаја говори да је боља финансијска
дисциплина, да институције БиХ троше у складу са законом, али не и са моралним
нормама”, каже за „Политику“ главни ревизор БиХ Миленко Шего напомињући да
алудира на „непримерену потрошњу”.
За путне трошкове издвојено је више од 18 милиона КМ, за телефонске и поштанске
услуге 10,7, на капиталне издатке отишло је 59 милиона, док је на име репрезентације
потрошено више од четири милиона КМ.
Није се штедело ни на употреби службених возила, што потврђује и 35 препорука
ревизора, затим на исплатама по основу уговора о делу, те „стимулацијама” и „накнадама”
за прековремени рад.
Главни ревизор за илустрацију те „непримерене” и „неморалне” потрошње наводи
трошкове репрезентације и телефонирања, те Уставни суд БиХ у којем је прошле године
запосленима исплаћен регрес за годишњи одмор у износу 4.000 КМ, док је у свим другим
институцијама по истом основу исплаћено по 500 КМ.
„То јесте било у складу и са законом и са прописима, али је и непримерено, мора се имати
на уму, како то ми ревизори кажемо, ’контролно окружење’,“ оцењује Шего и наглашава
да „све” што се коси са моралним нормама „превазилази” ревизорску надлежност. „Ми
дајемо мишљење и препоруке, а зна се ко мора да доноси законе и правила потрошње, да
позива неодговорне на одговорност.”
Не умањујући проблем „значајних” кршења прописа, пропуста и недостатака у пословању
институција, Шего ипак сматра да је финансијска дисциплина у 2010. у односу на све
претходне године, била „боља”.
У извештају Канцеларије за ревизију институција БиХ наведено је да је мишљење са
резервом добило 17 институција, док су остале добиле мишљење без резерве, са
„скретањем пажње” на неке појаве које могу ескалирати ако се не уклоне или без
„скретања пажње”.

Мишљење са резервом добиле су веће институције на које „отпада” око 600 милиона КМ
буџета и у којима су ревизори уочили „значајније” кршење законских прописа и неке
друге „пропусте”.
Међу њима су и оне које су ревизори „прозивали” и претходних година, а то су,
између осталих, Управа за индиректно опорезивање, затим Министарство иностраних
послова БиХ , као и министарства одбране и за људска права и избеглице, те Фонд за
повратак, СИПА, Дирекција за цивилно ваздухопловство и неке друге.
ПОДРУГЉИВО И НЕИСТИНИТО О СРБИМА ИЗ ХРВАТСКЕ
Данас, Датум : 15.7.2011, Страна : 8
Поводом текста „Док једнима не омркне, другом не осване“ (Данас, 27. јун 2011)
РЕАГОВАЊЕ
Новинарка Тамара Калитерна је у тексту под насловом „Док једнима не омркне,
другом не осване“ који је 27. јуна објавио дневник Данас, у рубрици „Дијалог“ на
некоректан начин напала мене, избјегличка удружења, а прије свега, садржај
Отвореног писма које смо упутили шефовима држава, влада и министрима спољних
послова земаља чланица ЕУ. У Отвореном писму тражили смо да Европска комисија
отвори суштински дијалог са Хрватском у вези с проналажењем свеобухватног,
праведног и трајног рјешења проблема избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске.
Шта је то наљутило Тамару Калитерну у мом тексту? Прво, изгледа да је то број избјеглих
и прогнаних Срба из Хрватске. Тамара Калитерна успоређује попис становништва у
Хрватској 1991. и 2001 године само кроз рубрику Срби и констатује да је број Срба
смањен за 380.032, што је, по њој, много мање од бројке 500.000 коју ја користим у
Отвореном писму и другим текстовима и јавним наступима. Међутим, поменута новинарка
не узима у обзир слиједеће чињенице.
Према попису 1991. године у Хрватској је регистровано 287.836 грађана који су се
изјаснили као Југославени, регионално опредјељени или се уопште нису изјаснили у
смислу националне припадности, док је према попису из 2001. регистровано свега 116.407
грађана који су се изјаснили као регионално опредијељени или се уопште нису изјаснили
у смислу националне припадности.
Може се веома јасно уочити да је између два пописа број неопредијељених грађана у
смислу националне припадности смањен за 171.429.
Поставља се питање гдје је нестало наведених 171.429 грађана? Позната је чињеница да је
уочи и за вријеме пописа 1991. године у Хрватској владало антисрпско расположење,
појављивала се усташка иконографија, Срби отпуштани с посла, вршени притисци да се
селе из Хрватске, рушени им споменици и др.
Сасвим је логично да је један дио Срба који је живио у већим хрватским градовима
сматрао да ће бити заштићен ако се не изјасни у смислу националне припадности.
Наша је процјена да од наведених 171.429 грађана колико их је регистровано мање
између два пописа барем двије трећине су српске националности, а да су под
притисцима и претњама протјерани из Хрватске Као што се може веома јасно
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уочити број од 500.000 избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске није измишљен, него
је, нажалост, тачан.
Тамара Калитерна подругљиво и неистинито пише да, цитирам, „Срби избјегли из
Хрватске имају две кровне организације и сложне су, јер само слога Србина спасава, да се
не уједињују... Сви су на буџету Срба у Србији - пореских обвезника“. Истина је да су се
готово сва удружења избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске (укупно 104) ујединила око
Петиције формалним потписивањем подршке и овјером потписа. Скениран докуменат са
овјереним потписима подршке
Петицији представника наведених удружења налази се на сајту Коалиције удружења
избјеглица. Посебно желим истаћи да избјегличка удружења не само да нису на буџету
Србије већ велика већина њих нема чак ни канцеларију за рад.
Тамара Калитерна помиње у свом тексту спискове оптужених на подругљив начин јер не
зна или неће да зна да Хрватска од завршетка рата користи механизам спискова као
средство засташивања избјеглица с циљем да их одврати од повратка у свој завичај. Под
притиском међународне заједнице Хрватска је крајем прошле године доставила
Министарству правде Србије списак од 1.549 осумњичених, оптужених и осуђених лица за
ратне злочине. Међутим, није доставила списак осумњичених, оптужених и осуђених лица
за остала кривична дјела из ратног периода што оставља простор за манипулације.
Тамара Калитерна пише, између осталог, да је Петиција, цитирам, „послата на 175 адреса у
свету и остављена у писарницама за председника и премијера Србије и шефове
посланичких група, али су то озбиљни људи који на петицију нису реаговали“. По нашем
мишљењу предсједник и премијер Србије воде политику гурања права 500.000 избјеглих и
прогнаних Срба и преко 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим
имовинским правима у Хрватској под тепих, сматрајући да ће на тај начин
допринијети јачању добросусједских односа и помирењу, као и да ће добити
„кредит“ код Хрватске како нам не би правила проблеме када постане члан
Европске уније.
Тамара Калитерна ми, такође, импутира да газим осму божју заповијест јер сам рекао да су
Срби из Хрватске највеће жртве ратова на простору бивше Југославије што према њој није
истина. Ако је више од 70 одсто једног народа протјерано из свог завичаја и ако велика
већина њих не може остварити своја основна људска права 16 година послије завршетка
рата, онда се поставља питање ко гази осму божју заповијест.
Жао ми је што текст Тамаре Калитерне одише духом подругљивости и што није утемељен
на чињеницама. Ја себе не сматрам никаквим вођом, како ми импутира поменута
новинарка, него само настојим да, заједно са својим колегицама и колегама из
избјегличких удружења, допринесем проналажењу свеобухватног, правичног и трајног
рјешења проблема избјеглих и прогнаних Срба и осталих оштећених грађана у Хрватској
путем разговора и преговора у троуглу Београд - Загреб - Брисел.
Аутор је председник Коалиције удружења избјеглица
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Субота 16.07.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПАТРИЈАРХ ПРИМИО ИЗБЕГЛИЦЕ
Народне новине – Ниш, Датум :15.7.2011, Страна : 10
СРБИ ИЗ ХРВАТСКЕ ТРАЖЕ ПРАВЕ ПРЕДСТАВНИКЕ
БЕОГРАД - Патријарх српски Иринеј разговарао је у Београду са делегацијом 104
удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, саопштила је Коалиција
удружења избеглица.
У саопштењу се наводи да су чланови делегације упознали патријарха са бројним
проблемима са којима се суочавају избегли и прогнани Срби у Хрватској и уручили
му извештај о неиспуњавању обавеза Владе Хрватске из Поглавља 23 Правосуђе и
људска права.
У извештају избегличких удружења наводи се да "Хрватска није вратила одузета
имовинска и стечена права избеглим и прогнаним Србима, да није успоставила независно,
непристрасно и ефикасно правосуђе у области суђења за ратне злочине и друга кривична
дела у ратном периоду и да није завршила процес ексхумације и идентификације
посмртних остатака Срба из преко 600 познатих гробних места".
Чланови делегације су, такође, упознапи патријарха да је 70.000 оштећених грађана
потписало подршку Петицији избеглих и прогнаних, Срба којом траже да Хрватска испуни
европске стандарде у поштовању људских права.
Коалиција је у саопштењу навела да је патријарх дао благослов Петицији избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске и подршку наставку акције прикупљања потписа подршке
Петицији.
Патријарх је, како пише у саопштењу, одржао иницијативи удружења да Скупштина
Србије усвоји Резолуцију о поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба из
Хрватске.
ЗА ПРОБЛЕМЕ ИЗБЕГЛИЦА 1,3 МИЛИОНА ДИНАРА
Грађански лист, Датум : 13.7.2011, Страна : 5
Потпредседник Владе Србије за социјалну политику Јован Кркобабић уручиће сутра
представницима 46 општина решења о додели новчане помоћи за решавање проблема
избеглица и интерно расељених лица с Косова и Метохије. На свечаности у Палати Србија,
решења о новчаној помоћи у укупном износи од 1,3 милиона динара примиће председници
општина и градоначелници неколико градова.
Средства је обезбедио Комесаријат за избеглице из републичког буџета, а намењена
су за решавање стамбених питања 160 породица избеглих и интерно расељених и
економско оснаживање још 460 породица.

Свечаности ће присуствовати представници УНХЦР-а, Делегације Европске уније у
Србији, Амбасаде САД, Комесаријата за избеглице као и релевантних институција
Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и локални повереници за избегле и
расељене.
УКРАТКО
Вечерње Новости, Датум : 16.7.2011, Страна : 4
ПАРАЋИН - Најсиромашније избегличке породице и расељени са Косова добили су
још четири тоне хране од Републичког комесаријата за избеглице. Помоћ је
дистрибуирана преко локалне самоуправе, Повереништва за избеглице и
организације ”Правда”.
САМО ОВДЕ УМЕМ ДА ЖИВИМ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.7.2011, Страна : 19
СРБИ КОЈИ СУ СЕ ИЗ ИЗБЕГЛИШТВА ВРАТИЛИ У МЕТОХИЈСКО СЕЛО
БРЕСТОВИК, НЕДАЛЕКО ОД ПЕЋИ, ВЕРУЈУ У ОПСТАНАК
Миодраг и Слађана Дашић, са четворо деце, тврде да је, ипак, најбоље на свом огњишту
ПЕЋ - Свесни да се само једно место на свету може назвати домом, повратници у
Брестовик, село надомак највећег града у Метохији, испод самих врхова Проклетија,
већ седам година опстају и живе животом као и пре избеглиштва.
Настањени у четрдесетак кућа саграђених средствима италијанске владе, њих 80 међу којима и десетак малишана - поносни су на опстанак, а још поноснији на
чињеницу да је у селу, откако су се вратили, рођено шесторо деце...
- Живот ти је тамо где рађаш и подижеш децу, а ја само овде умем да живим - вели
Миодраг Дашић (51), који са супругом Слађаном (35) има четворо малишана:
дванаестогодишњу Бранку, два лета млађу Марту, те Марију од шест и Миљана од четири
године.
Дашићи, засада, у Брестовику предњаче по броју наследника, али се надају да ће њихов
рекорд ускоро бити „оборен“, тим пре што међу повратницима има и млађих људи...
- Иако нам много тога недостаје, не оскудевамо у основним условима за живот.
Уосталом, ништа боље није нам било ни у Крушевцу, Крагујевцу, Великој Плани и
Новом Саду, где смо се у расељењу потуцали, мењајући смештај на сваких неколико
месеци... Јесте нам све било доступно, али нисмо имали новац, док овде, ко хоће да ради,
може да обезбеди довољно за живот. Ето, ми обрађујемо четири хектара имања под
кукурузом, исто толико под пшеницом, имамо пет крава, четири свиње, а кокошке и
осталу пернату живину више и не бројим - набраја
Слађана, док показује крцат воћњак којем се највише радују малишани.
Јер, мада још нејаки, мали Дашићи задовољни су животом у Брестовику и верују како ће
остати овде да живе. Да буду своји на своме...
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Иначе, повратници у ово село ослањају се на суседна српска, такође повратничка
насеља - Сигу и Љевошу - у којима је по 20 породица сличне судбине. Док објашњавају
да се, као и у осталим метохијским селима, баве углавном пољопривредом, истичу да су
готово сви обухваћени неким видом помоћи из Србије: било у виду такозваних
минималних примања, било социјалне помоћи или дечјих додатака... Захвални на томе,
повратници истичу да им недостају многобројни витални објекти - дом здравља,
пошта и друге установе које су у оближњој Пећи запосели Албанци.
Антрфиле : ОПСТАНАК
ДА је повратак на плодну метохијску земљу могућ, тврди и Жарко Перић (51), који је са
породицом, 1999, избегао у Крагујевац. Иако један број његове чељади још живи у граду
на Лепеници, Жарко истиче како је прави опстанак могућ само ако се врате читаве
породице, поготово оне са децом. Јер, некада је у Брестовику „живо“ било чак 120 српских
кућа...
СТРАТЕГИЈА
ОСИМ учестале крађе шуме, повратници у Брестовик тврде да, засада, немају
озбиљнијих проблема са Албанцима, удаљеним око километар и по од села. Али
страхују од продаје српских имања јер Албанци смишљено купују домаћинства на почетку
и на крају села, како би их окружили. Слађана Дашић, зато, сматра да држава Србија томе
мора да стане на пут.
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ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ 1,3 МИЛИОНА ЕВРА
БЕОГРАД, 13. јула (Танјуг) - Потпредседник Владе Србије задужен за социјалну
политику Јован Кркобабић уручио је данас представницима 46 општина и градова решења
о додели новчане помоћи за интеграцију избеглица и побољшање животних услова
интерно расељених са Косова и Метохије и у самој покрајини.
Средства у укупном износу од 130 милиона динара (1,3 милиона евра) обезбедио је
Комесаријат за избеглице из републичког буџета.
Кркобабић је објаснио да су ова средства намењена за куповину 160 пакета грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију неадекватних стамбених објеката, као и 480 пакета
за доходовно привређивање, односно економско оснаживање избеглих и интерно
расељених лица.
На свечаности у Палати Србија Кркобабић је подсетио да у Србији има још око 75.000
избеглица из Хрватске и Босне и Херцеговине и око 230.000 интерно расељених са Косова
и Метохије.
Он је додао да предстоји велики и тежак проблем збрињавања најугроженијих
избегличких породица и затварања 52 преостала колективна центра, од којих би 10 требало
да буде затворено ове године.
Кркобабић је подсетио да је у сарадњи са друштвено одговорним компанијама почела
акција затварања неформалних колективних центара којих има нешто више од 20 са око
1.500 избеглих и расељених.
Српски комесар за избеглице Владимир Цуцић је навео да је ово шеста транша
новчане помоћи која се од 2008. године додељује општинама и градовима на основу
локалног акционог плана.
У протекле три године из републичког буџета обезбеђено је укупно 5,4 милиона евра,
навео је он и додао да је захваљујући тим средствима стамбени проблем решило 1.200
породица избеглих и интерно расељених лица, а 1.400 је добило подршку за економско
осамостаљивање.
Истовремено је, уз подршку УНХЦР-а, ЕУ и других донатора, затворено 28
колективних центара из којих је исељено и стамбено збринуто 2.828 корисника,
подсетио је Цуцић.
Према његовим речима, УНХЦР је од 2009. уложио више од 126 милиона динара за
интеграцију 204 избеглиццке породице и побољшање услова живота 72 интерно расељене
породице.
Помоћ УНЦХР-а у овој години износи, како је казао, више од 89 милиона динара од
чега је већи део намењен интеграцији избеглица, а 21 милион за куповину домаћинстава,
пакете грађевинског материјала и економско оснаживање интерно расељених с КиМ.

Поред тога, од 2008. године обезбеђено је укупно 4,2 милиона евра помоћи из
предприступних фондова ЕУ, рекао је Цуцић истакавши да уз помоћ међународне
заједнице "збрињавамо пет породица дневно".
Све то је "увертира" за највећи посао који тек предстоји, рекао је он и објаснио да су
одржани технички разговори за припрему регионалне донаторске конференције из чијег
фонда Србија треба да добије 300 милиона евра за збрињавање 16.780 најугроженијих
породица избеглих и расељених.
Члан градског већа Ниша Милорад Стошић је навео да је на подручју тог града било
6.000 избеглица, а само 56 још није интегрисано.
Од 20.000 интерно расељених збринуто је свега 2.100, а највећи проблем представља
збрињавање оних који живе у приватном смештају, а немају никакву имовину, истакао је
Стошић.
Он је навео да је град Ниш обезбедио земљиште за монтажне куће и изразио наду да ће
се наћи средства за ово решење, као и затварање јединог преосталог колективног центра.
Мала општина Зубин Поток са 10.000 становника, тренутно има 213 интерно
расељених из других делова Ки М, као и 68 избеглих Срба из Хрватске, навео је
председник ове општине Славиша Ристић.
Он је нагласио да је Зубин Потоку добродошла помоћ од укупно 4,6 милиона динара за
завршетак 20 кућа и економско оснаживање расељених из других делова покрајине и навео
да је планирана изградња још једног насеља до 2013. године за исељење четири
колективна центра.
Свима који не могу да се врате на своја имања и огњишта на КиМ, Ристић је поручио
да су добродошли у Зубин Поток.
ЗАБРАН ЈЕНО ЈЕ ХРАНИТИ СРБЕ!
Курир, Датум : 17.7.2011, Страна : 2
Скандал у црној гори
Подгоричка народна кухиња не даје храну сиромашним грађанима који нису црногорски
држављани
БЕОГРАД - Ниси Црногорац? Онда гладуј!
Подгорица је коначно отворила народну кухињу, али уз један услов - нема хране ако
ниси Црногорац! Због критеријума држављанства, класичног примера
дискриминације, протестовала је НВО Акција за људска права. Они су апеловали на
градоначелника Подгорице Миомира Мугошу да преиспита своју одлуку.
- Право на заштиту од глади заштићено је чланом 11, став 2, Међународног пакта о
економским, социјалним и културним правима, који обавезује Црну Гору. Молим вас да
хитно преиспитате критеријум држављанства корисника, имајући посебно у виду да
поменути пакт изричито забрањује дискриминацију - навела је у писму Мугоши Теа
Горјанц-Прелевић, извршни директор Акције за људска права.
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић каже да у Србији свако ко има пријаву
пребивалишта може да користи услуге народних кухиња.
- Избегла и интерно расељена лица остварују то право избегличким легитимацијама.
Ромима, који се најчешће хране у народним кухињама, не тражимо никаква
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документа, јер их углавном немају. Не знам који је мотив Црногораца, али свакако
да није у складу с међународним стандардима - наглашава Љајић.
Драгица Кљајић, координатор Програма народних кухиња, каже за Курир да у Србији
никоме није ускраћено право на храну.
- Држављанство не сме да буде услов! Довољна је само пријава места боравка да би се
користиле услуге народне кухиње. Нама је неважно да ли хранимо Кинешчића,
Американца, Рома... Наметати услов држављанства је чист пример дискриминације - тврди
Кљајићева.
Градоначелник Миомир Мугоша, иако је тражио и добио питања Курира и обећао да ће на
њих одговорити, до закључења овог броја није се огласио.
Антрфиле : Мож да бидне, ал’ не мора да значи
Портпарол црногорске владајуће ДПС Рајко Ковачевић признаје да је случај народне
кухиње у Подгорици подигао велику прашину.
- Надам се да ће градоначелник Мугоша и градска власт наћи некакав модел да се
ревидира тај критеријум држављанства - каже Ковачевић.
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И ЛЕКАРЕ РЕТКО ВИЂАЛИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 19.7.2011, Страна : 18
ПОЧЕЛО РАСЕЉАВАЊЕ ЗАБАЧЕНОГ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА У СИЋЕВАЧКОЈ
КЛИСУРИ
Кроз Центар прошло 86 породица, а остао само онај ко није имао куд
НИШ - Прве избеглице напустиле су Колективни центар у Сићеву, а до краја месеца
одлазе и остали станари, сазнају „Новости“. Откако је отворен 1992. године, кроз
сићевачки колективни центар прошло је 86 породица.
Ту су спас од несреће потражиле жртве свих претходних ратова са територије бивше
Југославије: избеглице из Хрватске, БиХ, са Космета. У 2011. години било их је 32, међу
којима 10 из првог хрватско-босанског егзодуса Срба.
У Комесаријату за избеглице даноноћно траже решења за кров над главом људи који
су се годинама потуцали. У решавање проблема укључен је и Центар за социјални рад.
Центар у Сићеву, попут многих у Србији требало је да буде само привремено решење, али
многи једноставно нису имали куд.
- Део избеглица збринуће се у специјализованим установама, најстарији, о коме нема
ко да брине, уточиште ће наћи у геронтолошким центрима, неке породице
пребацујемо у сеоска домаћинства, а 14 људи из Центра тренутно се смешта у центар
у Горњем Барбешу - каже за „Новости“ Јован Стојановић, повереник за избеглице,
додајући да ће се камп испразнити до краја јула.
Прве избеглице у Сићево дошле су одмах по избијању рата у Хрватској. За њима су
пристигли и Срби после „Олује“ и „Блеска“, а, 1999. и Срби с Космета. Живот им је био
изузетно тежак. Ко је успео да се снађе, напустио је Сићево.
Избеглице су дуже од 20 година живеле у мемљивим кућицама, са заједничким
купатилом. Оброци су били скромни.
Последњих година ове избеглице осим надлежних у Комесаријату скоро нико није
обилазио. Повремено су долазили неки политичари, фотографисали се и остављали помоћ.
Пакети са основним животним намирницама углавном су пристизали преко хуманитарних
организација, последњи пут, у марту ове године када им је Удружење родитеља „Сретење“
донело потрепштине за неко време, а због забачености у Сићево је тешко успевала да
стигне и хитна помоћ.
Драгица Ранђеловић је избегла из Пакраца као дванаестогодишња девојчица, а са 29
година је још избеглица. Њена ћерка Сара, стара свега шест година, са мајком ће уточиште
пронаћи у оближњем селу. Девојчица је већ стасала за школу.
- Остала сам са болесном мајком. Многи су се разболели од живота у овом центру - прича
Златка Стојановић са Космета.
Има доста самаца. Милан Јагројевић из Хрватске самовао је овде пуних 12 година. У
Хрватској му је остала кућа са земљом. Оца је изгубио.

Антрфиле : ПЛАН
ПЛАН државе је да до краја године расели 15 колективних центара у Србији, чиме би
се збринуло око 1.000 избеглица и привремено расељених особа.
КОНКУРС ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ
Данас, Датум : 19.7.2011, Страна : 19
Крагујевац - Крагујевачка Комисија за избор корисника социјалног становања у
заштићеним условима, расписала је оглас за избор корисника за доделу станова.
У објекту за социјално становање у заштићеним условима биће додељено 15 станова,
од којих 12 избеглицама и интерно расељеним лицима смештеним у колективном
центру или неадекватном приватном смештају. Три стана су намењена социјално
угроженим лицима и породицама из локалне заједнице.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 12. август. Додела станова
спроводи се у оквиру пројекта подршке избеглицама и интерно расељеним лицима у
Србији који финансира Европска унија, преко Делегације ЕУ у Србији, а реализује Група
484.
СЕЛА ПУНА ПРАЗНИХ КУЋА
Политика, Датум : 19.7.2011, Страна : А15
Напуштени породични домови са окућницама у бачким селима нуде се на продају по
багателним ценама, али купаца нема
Врбас – У сеоским насељима широм Бачке има на стотине празних кућа које се нуде
на продају по багателним ценама, од четири до седам, осам хиљада евра.
Многе су већ увелико запуштене, али има их и сасвим солидног изгледа са електричним,
водоводним и телефонским прикључцима, пространим двориштима и окућницама, тако
рећи одмах усељивих. Међутим, купаца нема, или су врло ретки.
– Према последњем попису, у Равном Селу било је нешто више од хиљаду
домаћинстава, а тренутно има око сто празних кућа које, чак ни за мале паре, никоме
не требају. Наследници нису у могућности да их одржавају, или то не желе, тако да оне
брзо пропадају а често су и на мети вандала. Мештани немају никаквих изгледа да се овде
запосле, село је постало готово слепа улица на рубу општина Врбас и Бачки Петровац –
вајка се секретар Месне заједнице Равно Село Александар Станојевић, наводећи да се овде
пристојна кућа може купити по цени једног половног страног аутомобила.
Истоветне приче чули смо и у Куцури, Руском Крстуру, Крушчићу, Липару, Сивцу...
На десетине фамилија из ових а и других села са подручја општина Врбас и Кула одселило
се последњих година у иностранство, највише у Канаду, Мађарску и Словачку. Колико су
опустела села у овом делу Бачке најбоље одсликава број уписаних ђака првака који је –
сазнајемо у школској управи – ове године и до три пута мањи него крајем прошле
деценије.
Игром судбине, у овдашњим сеоским насељима у последње време трајно се удомљава
све више избегличких и прогнаних породица. Уз финансијску подршку локалних
самоуправа и Комесаријата за избеглице, а делом и властитим учешћем, купују и
адаптирају напуштене сеоске куће или салаше, почињу да се баве земљорадњом и
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сточарством. Неки су се, попут Зорана Павловића, прогнаника из Призрена, брзо
привикли на паорски начин живота.
– Конкурисао сам прошле године за помоћ за куповину куће у Куцури, што ми је
одобрено, добио потом и нешто кредита, па ево с породицом „пустио корене” овде у
бачкој равници. Мештани су нас изузетно лепо прихватили, добре су комшије, а село је
лепо уређено – улице и тротоари су асфалтирани, водоводна, канализациона и телефонска
мрежа допиру до сваког дела села. Близу нам је Врбас, а ни Нови Сад није далеко. Кад
нема друге, морамо бити задовољни – вели наш саговорник.
Још педесетак избегличких и прогнаних фамилија, попут Павловића, добило је
домове с окућницама, али то ни изблиза неће оживети, бар не задуго, опустела бачка
села. Старачка и самачка домаћинства нестају, некадашња моћна сеоска пољопривредна
добра су приватизована, велики део локалног становништва је остао без радних места,
млађи свет одлази у градске средине у потрази за послом, тако да су у селима остали
претежно пензионери и тек понеко веће породично земљорадничко газдинство. А како нам
рече Јелена Бесермењи, секретар Месне заједнице Куцура, чак ни на огласе власника
који би своја сеоска имања, углавном наслеђена, издали у закуп или уступили некој
породици на бесплатно коришћење – нико се не јавља.
СРБИ ОДУСТАЛИ ОД ПОВРАТКА У ЗОЧИШТЕ
Пресс, Датум : 19.7.2011, Страна : 16
Нема услова Двадесетак повратника враћа се у централну Србију
ОРАХОВАЦ - Двадесетак Срба повратника који су пре неколико дана дошли у
метохијско село Зочиште код Ораховца вратиће се у централну Србију јер у кућама
које су им обновљене не постоје елементарни услови за живот.
У кућама повратника нема струје ни воде, а већина њих је, након што су изграђене,
демолирана, рекао је повереник за интерно расељена лица у ораховачкој општини Дејан
Баљошевић.
- Двадесетак Срба из Београда и Краљева, који су дошли са намером да остану у овом
метохијском селу, приморани су да се врате у централну Србију. Једна група је то урадила
јуче, док ће друга група отићи данас - рекао је Баљошевић. Баљошевић истиче да је
највећи проблем Срба у овим метохијским местима незапосленост и да за разлику од
раније нема много инцидената ако се занемаре вербалне провокације локалних
Албанаца.
У Ораховцу јуче није обележена 13-годишњица страдања 47 Срба и Рома које су убили
припадници терористичке Ослободилачке војске Косова. Некада је у Ораховцу живело
више од 5.000 Срба, а данас их је остало мање од 500, док у суседној Великој Хочи
живи око 1.000 Срба.
Злочини Албанаца почели су терористичким акцијама годину дана пре оружаног сукоба и
напада НАТО на СРЈ, а прва жртва био је Југослав Костић из села Ретимље, који је 11. јула
1998. отет на радном месту и одведен у непознатом правцу.
До 22. јула у оружаним нападима ОВК на Ораховац и околна села, Ретимље, Оптеруша,
Зочиште и Велика Хоча, на лицу места убијено је седам људи, а у логоре одведено више од
стотину Срба и Рома, претежно цивила.
Захваљујући највише напорима Међународног црвеног крста, 60 особа је ослобођено,
углавном жена и старијих мушкараца, а нестали су 37 Срба и три Рома.
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ПОСЛЕДИЦЕ НАЦИОНАЛИСТИЧКОГ ИМАГИНАРИЈА
Данас, Датум : 19.7.2011, Страна : 8
Поводом полемике Миодрага Линте и Тамаре Калитерне
Павле Радић
Полемика између Миодрага Линте и Тамаре Калитерне, везана за захтеве
избегличких удружења Срба из Хрватске за надокнаду материјалне штете и враћања
имовинских права Срба избеглих из Хрватске и, како г. Линта и наведена удружења
проблем проширују, враћање имовинских права држављана Србије који су до
почетка распада Југославије имали имовину у Хрватској, суштински дотиче основни
проблем везан за распад бивше државе.
То је проблем губитништва и неправде као највидљивијој последици распада бивше
државе, губитништва на појединачном, индивидуалном, као и на колективном
националном нивоу. Ако изоставимо кривичну одговорност за бројне злочине, која се како
тако процесуира пред домаћим судовима и Међународним судом правде за бившу
Југославију, реч је о проблему моралне, политичке и материјалне одговорности за тешке
последице које су погодиле велики број грађана и адреса на које се испоставља та
одговорност, адреса на које се упућују захтеви за санацију штета. А да су најтеже
последице и губитништво погодиле углавном припаднике мањинских националних
заједница, поготово на просторима ратних дејстава и борби за територије, за државне
границе, нема никакве сумње. У амбијенту примитивне, такорећи племенске
глорификације нације, националних држава и националистичких хомогенизација, друкчије
и није могло бити.
Захтеви које у име Коалиције избегличких удружења Срба из Хрватске заступа г. Линта,
начелно би били сасвим прихватљиви ако би се пренебрегао читав контекст покретања
ратова у бившој Југославији, односно Хрватској. И нарочито ако се пренебрегне тадашња
политичка и војна масовна злоупотреба Срба, вођена из Београда, у име прекомпоновања
авнојевске Југославије по науму Милошевићеве националистичке политике. Ти би захтеви
имали пуни правни и морални смисао, ако би се пренебегао по Србе катастрофалан
политички и војни концепт настао у болесном националистичком имагинарију, да се
стварају „српске земље“ на „српским етничким просторима“, парадржаве, кад већ не може
бити Југославије по мери српског национализма. Управо је застрашујућа неодговорност
тадашње политике из Београда и бесомучна злоупотреба Срба у Хрватској (као и у Босни и
Херцеговини), тамошњим Србима нанела непоправљиве штете и довела до њиховог
великог избеглиштва (петсто хиљада из Хрватске је политикантско претеривање).
Злосрећно отказивање тамошњих аутохтоних Срба лојалности својим
вековним
домовинама и стварања парадржава, „српских земаља“, због величине грешке и њихових
последица може се сматрати великим историјским поразима српског народа у Хрватској и
БиХ. Кад је реч о БиХ, илузија са парадржавом Републиком Српском не мења ништа на
значењу, него само одлаже суочавање тамошњих Срба са заблудама и величином учињене
грешке. Уместо да се са осталим грађанима,
народима, боре за стварање демократских заједница у којима столећима живе, они су
кренули у већ унапред изгубљене битке стварања властитих ксенофобричних
националистичких парадржава.
Није спорно да је пред крај прошлог века радикализам и национализам захватио и друге
народе бивше Југославије (понајвише као ехо насилничког меморандумског угрожавања
њезиних авнојевских принципа, што је било као сипање бензина на старе запретане
националистичке жарове), као ни да је хрватски национализам био усмерен на Србе, о
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чему пише г. Линта. Само се не може пренебрегнути да инсталиране вође и „национални
трибуни“ тамошњих Срба, тада нису радили на томе да се Србима мирним политичким
средствима обезбеде сва национална, верска и грађанска права, уз неспорну лојалност
хрватској држави. Нису се борили за демократску Хрватску која ће и за Србе бити угодан
дом, него за деструкцију Хрватске због њезиног отпора меморандумском и
Милошевићевом диктату. И тако су увели народ у рат и унапред изгубљене битке. И
велике невоље, између осталих
и имовинске, о чему сада пост фестум избегличка удружења усмеравају и воде своје
активности. Нека воде. И треба да воде. Само, да би били веродостојни, треба гледати на
које ће се све адресе и у каквом тону слати такве захтеве.
Могу ли у читавој акцији око потписивања петиције за надокнаду раније стечених права,
барем кратко споменути реалан контекст трагичних догађаја који су довели до њиховог
избеглиштва, да би захтев на адресама на које је упућен био веродостојно схваћен?
Укључује то и одговорност доброг дела избеглица, јер се пристајало на ратно учешће у
неостваривим псеудодржавним пројектима, тамо где им није место. Г. Линта наводи да
има сто четири удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске. Да је пре рата 1991.
било барем упола мање удружења Срба у Хрватској, која би се мирним и политичким
средствима, не отказујући лојалност држави у којој столећима живе без обзира на бројне
проблеме, борила за демократску Хрватску, ко би им данас имао шта приговорити?
Нико. Овако, залагање за враћање раније стечених права, због начина на који се то ради,
губи на веродостојности. Терминолошки и методолошки инструментариј сувише личи на
старе матрице, које су и довеле до проблема о којима је реч.
Захтеви за имовинску и сваку другу правду су легитимни, али се не могу селективно
вадити из контекста настанка проблема. Јер је то онда политиканство.
А политиканство је и створило проблеме.
А не пренебрегавају контекст ратова и избеглиштва Срба само избегличка удружења и г.
Линта. Наслушаћемо се ми почетком августа, као и сваке године поводом годишњице
Олује, званичних изјава највиших државних представника Србије о злочиначком
карактеру Олује и Бљеска, војних акција којима је Хрватска 1995. успоставила своју
државност на целокупној својој територији. И што се овде буде више пренебрегавао
контекст ратова и превиђао допринос београдске политике несумњиво трагичним
судбинама великог броја људи, то ће се у Хрватској еуфоричније обележавати годишњице
сламања српске парадржаве и обнове пуног државног суверенитета. Само ће у грађанским
круговима и Београда и Загреба бити упозоравано да се о трагичним догађањима говори
истина и да се иста политички не злоупотребљавају.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ
Ало!, Датум : 21.7.2011, Страна : 17
ГРАД Крагујевац је расписао конкурс за доделу 15 станова за избеглице или интерно
расељене и за социјално угрожене породице. На конкурсу који траје до 12. августа
станови ће бити додељени на коришћење без накнаде, по програму социјалног становања у
заштићеним условима.
Члан Градског већа за социјалну политику Славица Савељић рекла је агенцији Бета да се
усељавање очекује до краја ове године. „У току је изградња 15 станова површине до 56
квадратних метара у згради у блоку Авала у насељу Аеродром, коју финансира
Европска комисија преко невладине организације ‚Група 484‘ и уз учешће града
Крагујевца“, рекла је Савељићева.
НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Данас, Датум : 21.7.2011, Страна : 12
Београд - Данас почиње исплата редовне новчане накнаде за незапосленост,
саопштила је Национална служба за запошљавање.
Истовремено ће бити исплаћивана и привремена накнада расељеним лицима са
подручја Косова и Метохије.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 22.7.2011, Страна : 25
ВЛАДИЧИН ХАН - У Услужном центру од јуче ради и Грађанска саветодавна служба.
Та служба пружаће савете и другу врсту помоћи најугроженијим категоријама
становништва, избеглим и расељеним повратницима у поступку реадмисије, Ромима,
старима и инвалидима. Два пута недељно у склопу службе на терену ће радити и
правник, психолог и лекар.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМА И РАСЕЉЕНИМА
Блиц – Србија, Датум : 22.7.2011, Страна : 12
За пројекте помоћи економског оснаживања избеглица и побољшавање услова
становања интерно расељених лица у Нишу биће уложено 6,16 милиона динара, од
чега је Комесаријат за избеглице обезбедио 5,6 милиона динара а остатак град Ниш.

Градски већник Милорад Стошић каже да ће ова средства обезбедити куповину осам
пакета грађевинског материјала за завршетак започетог и адаптацију неадекватног
стамбеног објекта и доделу 16 пакета.
СРС: ШТА ЈЕ СА ИМОВИНОМ ИЗБЕГЛИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
Политика, Датум : 20.7.2011, Страна : А6
Шеф посланичке групе Српске радикалне странке Драган Тодоровић питао је
Тадића и Владу Србије шта ће урадити када је у питању имовина избеглих, посебно у
Хрватској и шта је са повратком избеглих у Хрватску.
„Зашто наша држава олако преко тога прелази. Знате ли колико Хрватска дугује за отету
имовину а треба да уђе у ЕУ”, навео је Тодоровић.
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НИШУ 6,2 МИЛИОНА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 23.7.2011, Страна : 17
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Оба пројекта са којима је на јавни позив Комесаријата за избеглице конкурисао град
Ниш, добила су зелено светло и међу реткима су за чију су реализацију одобрена
максимална средства.
Први је "тежак" 2,4 милиона динара и односи се на помоћ избегличким и породицама
интерно расељених лица док је други вредан 3,2 милиона динара и његовом
реализацијом требало би да се побољшају услови становања интерно расељених
набавком грађевинског материјала.
- С обзиром на то да је град обавезан да учествује са најмање 10 одсто у односу на
одобрена средства, то значи да ће за те намене бити опредељено укупно 6.160.000 динара каже већник, Милорад Стошић, који је у име Нише и учествовао у Влади Србије када је
потпредседник Јован Кркобабић уручивао решења о новчаној помоћи.
ПОМОЋ УНИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 23.7.2011, Страна : 7
ФИНАНСИЈСКИ споразум о бесповратној помоћи Европске уније Србији потписали су
јуче у ТЕ ”Никола Тесла” у Обреновцу потпредседник Владе за европске интеграције
Божидар Ђелић и шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер.
Из претприступних фонодова ЕУ у Србији у овој години биће фининсирана 23
пројекта, вредна 178,5 милиона евра. А реч је о изградњи систама за пречишћавање
отпадних вода у ТЕ у Обреновцу, градњи око 200 кућа за избеглице, ревитализацији
Голубачке тврђаве, изградњи приступних путева за нови Жежељев мост у Новом Саду...

ПРВА ЖЕТВА ПОВРАТНИКА
Правда, Датум : 23.7.2011, Страна : 4
КЛИНА - Срби повратници у село Долац у општини Клина први пут после 1999. почели су
жетву пшенице на својим њивама.
Представник Срба повратника Божидар Шарковић рекао је агенцији Бета да су сељани
прошле јесени од око 150 хектара земље, колико имају у власништву, засејали 16 хектара

пшеницом. „Класје се жути као злато и очекујемо око пет тона по хектару меркантилне
пшенице изванредног квалитета", рекао је Шарковић Бети.
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МУКА У ЕГЗИЛУ
Вечерње Новости, Датум : 25.7.2011, Страна : 5
БРОЈ АЗИЛАНАТА У нашој земљи НЕПРЕСТАНО СЕ ПОВЕЋАВА
У БАЊИ Ковиљачи и у Лозници тренутно борави око 1.000 људи из иностранства
који траже азил. Смештени су по приватним кућама и у пансионима, независно од
Центра за азил Комесаријата за избеглице, који може да прими само 80 станара,
саопштено је „Новостима“ у полицијској станици у Лозници.
Вуков крај, како нам је речено, место је где су „мирну луку“ пронашли становници
Авганистана, Пакистана, Сомалије, Ирана, Ирака, Палестине, а у последње време све више
долазе и држављани Либије, Туниса, Еритреје... У полицији истичу да је далеко већи број
оних који стижу из социјално-економских, него из политичких разлога.
За знатан број мештана то је прилика да се добро заради, јер је цена лежаја достигла
10 евра и више.
Дешава се да станодавци примају азиланте на црно, не пријављујући их, што је
законска обавеза, па полиција организује акције да таквим мешетарима стане на пут.
Против неких су поднете пријаве због непријављивања гостију.
- Мада је у Боговађу отишло око 120 азиланата, и даље њихов број у Бањи Ковиљачи
и Лозници бележи раст - кажу у лозничкој полицији. - У Лозници се раде и провере и
здравствени прегледи азиланата.
У полицији кажу да су азиланти, чим поднесу захтев за добијање азила, дужни да се у року
од 72 сата јаве у Центар за азил и да затраже смештај. Након тога обавезни су, уколико
бораве у приватном смештају, да се у Центар за азил јављају сваког дана. Тек ако имају
папире од полиције и Центра за азил да се придржавају законских обавеза, власници кућа
и пансиона могу да их приме у госте.
Број оних који преко овог дела Србије желе да се домогну свог сна који је нека од земаља
Европске уније стално се повећава.
- На сваких 100 мештана Бање Ковиљаче долази више од 10 азиланата - каже Видоје
Петровић, градоначелник Лознице. - Желимо и хоћемо да помогнемо сваком човеку којег
је мука натерала да напусти свој дом, али очекујемо од надлежних да ову обавезу преузму
и друге средине у Србији. Ако број азиланата почне овако да се повећава, у блиској
будућности њихов број ће бити раван половини мештана! Очигледно је да испомоћ у виду
новоформираног Центра за азил у Боговађи, код Лајковца, није довољна.
Антрфиле : СТРАХ ОД СУКОБА

Азиланти се углавном крећу у већим групама, дању и ноћу, сазнајемо у полицији, која о
њиховој безбедности, али и о безбедности гостију и мештана Бање Ковиљаче, води рачуна.
Код мештана се, како сазнајемо, јавља страх, некад оправдан, некад неоправдан.
Никаквих спорова до сада није било између азиланата и мирних и пристојних људи,
већ су актери, углавном, домаћи хулигани.
НАСЕЉЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.7.2011, Страна : 17
ПОЖАРЕВАЦ - Европска унија је на свој званични сајт поставила и град Пожаревац,
као позитиван пример сарадње када је у питању збрињавање Рома.
Реч је о изградњи 20 кућа за смештај 105 Рома избеглих са Космета пре 12 година,
који су, како је на сајту наведено, живели илегално у насељу од картона и зарђалог
лима, без хигијенских услова. У изградњу кућа у Узун Мирковој улици уложено је
390.000 евра, од чега је ЕУ обезбедила 260.000.
ЈЕДАН НА ЈЕДАН
Правда, Датум : 25.7.2011, Страна : 4
ДА ЛИ СРБИЈА ОЛАКО ДОДЕЉУЈЕ ДРЖАВЉАНСТВА СТРАНЦИМА
1. Шта Србија добија давањем „експресних" држављанстава страним спортистима и
естрадним личностима?
2. Да ли је оправдано да наводно познати странци добијају држављанство за неколико
дана, а избегли из Хрватске то не могу већ скоро две деценије?
3. Треба ли пооштрити критеријуме за добијање српског држављанства?
4. Како решити проблем одузимања пасоша Србије Албанцима са Космета?
5. Може ли Србија, попут Црне Горе, да уведе „економско држављанство" оним странцима
који уложе капитал у српску привреду?
Миодраг Линта, Председник Коалиција удружења избеглица у Србији Пасоши прво
избеглима
1. Лично мислим да Србија тим брзопотезним давањем држављанстава не добија ништа у
смислу државних интереса, тим пре што би по логици ствари држављанство требало да
добију они који су својим деловањем у једном дужем периоду допринели угледу ове
земље.
2. Наравно да би избегли са својих огњишта требало да добију држављанства своје
матице, и то се и дешава, али највећи проблем постоји код оних Срба који су рођени у
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неким другим бившим југословенским републикама а живели су у Хрватској до
почетка рата 1991. године. Они данас немају решен статус, што је недопустиво.
3. Тренутни услови за стицање држављанства су добри и сматрам да их не би требало
мењати у смислу њиховог пооштравања. Тражимо и мислимо да би исти такав принцип
добијања држављанства требало да важи и за Хрватску.
4. То је сложено питање, на које није лако дати одговор. Ако се инсистира на истим
стандардима за све грађане Србије, онда се свакако морамо као држава озбиљно
позабавити питањем давања држављанстава Албанцима са Космета, али због више него
специфичне ситуације око Космета, у ту расправу морамо укључити стручњаке из
различитих области.
5. 0во је такође једно од осетљивих питања за које би требало организивати јавну расправу
и видети да ли је принцип који важи у Црној Гори применљив и у Србији и да ли би то
донело неку конкретну корист нашој држави.
Влатко Ратковић, посланик ДС у Скупштини Србије
Све је по закону
1 Ексклузивност брзог стицања српског држављанства имају личности из света културе и
спорта које својим деловањем доприносе јачању позитивног имиџа наше земље у свету. У
сваком случају. сматрам да је то једна добра и позитивна државна одлука.
2 Колико ми је и из адвокатске а и политичке праксе познато. процедура за добијање
држављанства Србије за избегле из Хрватске одвија се по несметаној процедури и
релативно брзо. Наравно. има одређен број оних који су избегли са својих огњишта и још
увек немају држављанство. али се и на тим случајевима ради.
3 Мислим да је садашњи Закон о држављанству примерен и компатибилан са државама у
региону и лично сматрам да га не би требало пооштравати неким додатним условима, већ
га оставити оваквим каквим тренутно јесте.
4 Колико је мени познато, нема никаквих идеја нити индиција да ће се спроводити неке
паралелне или специјалне процедуре када је реч о добијању путних исправа за наше
држављане са Космета, укључујући и Албанце.
5 Заиста не знам за случајеве добијања такозваног економског држављанства у Србији и
мислим да то код нас још дуго неће заживети, ако се уопште и буде некад реализовало. То
што је Црна Гора увела такву могућност њихово је право и ствар, а и нисам чуо да има
страних бизнисмена заинтересованих за добијање економског држављанства Србије.
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КРАЉЕВСКА ВОДА ЗА НАРОД
Вечерње Новости, Датум : 25.7.2011, Страна : 13
сутра централна Прослава обележавања ретког јубилеја - два века Буковичке бање у
Аранђеловцу
Постаће елитно туристичко место - каже мр Драган Тодоровић, директор хотела “Извор“
Била је краљевско одмаралиште, председничко и народно излетиште
ВЕЋ пет дана у Аранђеловцу траје прослава великог јубилеја - 200 година од оснивања
Буковичке бање. Како нам рекоше званични покровитељи ове манифестације из општине
Аранђеловац и хотела „Извор“, овај празник бање и слава града, Аранђеловдан, једна је од
оних ретких, правих прилика да се јавност подсети на краљевску прошлост овог
лечилишта. И да се види каква је његова будућност.
У историјским списима стоји податак да се вожд Карађорђе Петровић крепио на „сланим
изворима“ у Буковику, а да је просветитељ Доситеј Обрадовић још 1809. године у својим
писмима сведочио како утоне у „тих и дубок сан“ кад попије буковичку воду. Као година
открића Буковичке бање узима се 1811. када је Доситеј Обрадовић посетио изворе киселе
воде, које је 1835. године доктор Емерих Линдермајер први пут анализирао и одобрио је за
лечење људи. Следеће године је на његову препоруку дошла и прва група гостију из
Шапца.
- Три деценије касније почело је флаширање, које су обављали краљеви лиферанти у селу
Даросава, где су на извору код фамилије Глишић ставили етикету са ликом кнеза Михаила,
а овде у селу Буковик на боцама етикету са ликом књаза Милоша - открива нам мр Драган
Тодоровић, дугогодишњи директор бањског угоститељства и данас први човек хотела
„Извор“.
Легенда каже да је књаз Милош Обреновић имао коња који је оболео од лишаја и реуме.
Уместо да га убије, пустио га је да живи док може, али се дорат после боравка у сеоској
мочвари излечио, па га је књаз опет јахао. Видевши да је вода лековита, књаз Милош је
почео да пије киселу воду и да долази у село да се одмара. Из тих разлога је књаз Милош
Обреновић 1859. одлучио да од села Буковик и села Врбице декретом направи град
Аранђеловац и Буковичку бању.
Како се врло брзо пронео глас о води која лечи бубреге, жуч, чир у стомаку, крвну слику и
метаболизам, али и о бањи која личи на чувене чешке Карлове Вари, Аранђеловчани су
почели воду и да извозе. У бурадима и крчазима. Вода је воловским колима терана на
српске дворове у Тополи, Крагујевцу и Пожаревцу, а потом, када је направљена пруга до
Топчидера, а одатле у Беч, Будимпешту и Лондон. Колико је буковичка „слана вода“ била
квалитетна, говори и чињеница да је на сајмовима у Бриселу (1906) и Лондону (1907)
добила прву награду.
- Историја Буковичке бање нераздвојива је од судбине српског народа - објашњава
мр Драган Тодоровић. - Бања је била краљевско одмаралиште, јер су је походили
Обреновићи и Карађорђевићи, краљ Петар први, краљ Александар,
престолонаследник Александар и принц Томислав. Али и председничко излетиште, у
коме су боравили Јосип Броз, Слободан Милошевић и недавно премијер Мирко
Цветковић. Бања је излечила многе српске рањенике из Првог светског рата.
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После Другог светског рата била је дом за ратну сирочад. А у време распада СФРЈ
овде је било уточиште за преко 2.000 избеглица и рањеника...
У међувремену, чињени су многи покушаји да Буковичка бања достигне сјај и славу
Карлових Вари. Бања је пре осам деценија била туристичко место у које је викендом и
празницима из Београда и суседних места долазило и до 3.500 гостију да пију воду и да се
одмарају.
Почетком века изграђен је павиљон „Књаз Милош“ са пунионицом за ручно флаширање
минералне воде, споменик кнезу Михаилу, Кур салон са киселом водом, у коме је била
посластичарница са ратлуком, соковима од малина и купина. Било је ту и мало језеро са
чамцима за вожњу гостију.
Овде је војвода Живојин Мишић упознао лепу немачку девојку Лујзу и оженио је. Бања је
имала епитет европског лечилишта, па је направљен план да се изгради и први бањскихотелски комплекс, који би чинили дворац Старо здање, хотел „Шумадија“,
Рехабилитациони центар, отворени и затворени базени. Подигнут је и кредит од 12
милиона динара за изградњу бање, али је Други светски рат омео овај амбициозни план записао је хроничар инж. Миладин Пећинар.
После рата, бања је све до 1965. била стационар за ратну сирочад. Тада је сликар
Александар Ђоновић основао међународну смотру уметности „Мермер и звуци“, довео у
Аранђеловац најбоље стране и домаће уметнике, керамичаре и вајаре, који су клесали своја
дела од чувеног белог мермера са Венчаца.
Изграђен је парк са стотинак вајарских дела, у коме је баштован Милош Александровић
деценијама узгајао цвеће.
Хотел „Извор“ је изграђен 1978. године. Први гост је био Јосип Броз Тито.Бања је
званично проглашена за државно лечилиште 1984. године, када је постала установа
републичког значаја. У Заводу за рехабилитацију „Буковичка бања“ до 2003. боравило је
пола милиона гостију и пацијената - забележио је мр Драган Тодоровић.
Парк се простире на 22 хектара. Данас има пет активних извора, док су два пресушила.
Најпопуларнији је извор Таплара, увек пун посетилаца.
Пензионери Милентије Гавриловић и Бранко Петровић, које смо затекли поред извора,
сећају се да су као деца, после рата, сатима стајали у реду да у балоне наточе воду која је
била љута као рен, па су морали да је мешају са чесмовачом да би је лакше пили. Памте и
да су загледали необичне гошће из Војводине, Сосе и Тотице, које су шетале бањом са по
пет сукања на себи. Гавриловић и Петровић и данас точе воду са Тапларе и хвале се да су
здрави као дрен.
Најјаче врело налази се испод парка и хотела „Извор“, одакле овај комплекс од 32.000
квадрата вуче воду за купање. Како је вода и даље љута, специјалном технологијом се
пречишћава и користи у самом хотелу за купање у базенима - објашњава нам рецепционар
Микица Радосављевић.
Хотел „Извор“ је после успешне приватизације и реконструкције постао срце Буковичке
бање и слика и прилика њене будућности. На извору минералне воде хотел подиже нови
отворени базен и велики водени парк. Тренутно се реновирају и Рехабилитациони центар и
његова купатила.
А на брду изнад Буковичке бање планира се завршетак изградње давно започетог
лечилишта које је добило име „Звездара“. Идеја је да бања буде и даље народно
излетиште, али да постане и монденско туристичко место. Како нам рекоше
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Аранђеловчани, они и даље маштају да њихова бања буде лепша од чувених чешких
Карлових Вари.
Антрфиле : српске ДИНАСТИЈЕ
Лековита минерална вода и природа села Буковик привлачили су и Карађорђевиће и
Обреновиће. Они су потом градили Старо здање и град Аранђеловац, који чува успомене
на вожда Карађорђа, књаза Милоша и њихове потомке. Портрети чланова ове две српске
династије налазе се данас у хотелу „Извор“.
ДВА МИЛИОНА ПОСЕТИЛАЦА
ПРЕМА незваничним подацима, Рехабилитациони центар, Старо здање, хотел „Шумадију“
и хотел „Извор“ у Буковичкој бањи је од њеног оснивања до данас посетило два милиона
гостију, који су остварили 10 милиона ноћења. Данас само Рехабилитациони центар
годишње посети 1.200 пацијената, од којих већину чине деца. У „Извору“ је у 2011. већ
боравило десетак хиљада гостију.
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PRESS CLIPPING
Уторак 26.07.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОЖАРЕВАЦ НА САЈТУ УНИЈЕ
Преглед, Датум : 26.7.2011, Страна : 5
Позитиван пример збрињавања Рома. Пожаревац
На званичном сајту Европске уније, у обиљу информација из свих области, нашао се
и град Пожаревац, који је истакнут као веома позитиван пример збрињавања 105
припадника ромске националности, избеглих са Косова, за које је заједничким
напорима града и уз донацију ЕУ изграђено 20 савремених кућа.
На сајту Уније је наведено да су пре тога ове породице живеле илегално у насељу од
картона и зарђалог лима, без икаквих хигијенских услова, а да су заједничким напорима
ЕУ и града Пожаревца, који је обезбедио неопходну инфраструктуру, створени сви услови
за нормалан живот тих избеглих лица, као и за школовање деце. У Узун Мирковој улици у
Пожаревцу предати су на употребу, прошле године, новоизграђени објекти, а укупна
вредност овог хуманитарног насеља износи око 390.000 евра, од чега су средства ЕУ
260.000 евра.
РОМИ ПРОТЕСТОВАЛИ У КРАГУЈЕВЦУ ЗБОГ ЛОШИХ УСЛОВА ЖИВОТА
Данас, Датум : 26.7.2011, Страна : 23
Крагујевац - Ромске породице из нехигијенског насеља код Јужне обилазнице
протестовали су јуче ујутро испред зграде Скупштине града Крагујевца незадовољни
због лоших услова у којима живе. Житељ насеља Насер Бериша рекао је да у
такозваном картонском насељу живи осам породица које имају 50 деце, које су у
Крагујевац дошле 1999. године из Обилића на Косову.
- Годинама живимо у картонском насељу у кућама од блата, картона и дасака, без струје и
воде за пиће. Услови су катастрофални јер је цело насеље натопљено водом која истиче из
оближње реке, а у њу се излива и канализација - рекао је Бериша. Он је навео да је вода
контролисана и да су лекари рекли да „ни случајно не сме да се користи за пиће“.
- Ми пијемо ту воду, а од општине смо добијали само литар и по воде по члану за недељу
дана - рекао је Бериша. Он је навео да су деца често болесна и да добијају тровање од
неисправне воде, влаге и прљавштине, а има и оболелих од астме.
Бериша је рекао да је јуче ујутро разговарао са чланом Градског већа за социјалну
политику Славицом Савељић која им је предложила да оду у Комесаријат за
избеглице и узму захтеве како би конкурисали за станове који се граде за избегла и
расељена лица у блоку Авала.

Према речима Берише, предочен им је и програм за повратак на Косово што „никада не би
прихватили због деце“.
Представник Канцеларије за ромска питања града Крагујевца Зоран Павловић рекао је да
је тим породицама, по доласку са Косова, најпре понуђен смештај у колективном центру,
што су они одбили. Неко време породице су биле смештене у објекту у Улици браће
Пољаковића, а онда су се настаниле на простору испод Јужне обилазнице, надомак града,
где и данас бораве.
- Успели смо да по програму откупа сеоских домаћинстава збринемо прошле године
две породице из картонског насеља испод Јужне обилазнице, а једна је одбила такву
могућност - рекао је Павловић.
Он је рекао да је решење тог проблема учешће на конкурсу који је недавно отворен за
доделу 15 станова за избегла и интерно расељена лица и социјално угрожене
породице у Крагујевцу.
У току је изградња тих станова, уз подршку Европске комисије и групе 484, а њихово
усељавање је планирано до краја године. Бета
ЛАЖНА ТЕЗА О СРБИМА КАО АГРЕСОРИМА
Данас, Датум : 26.7.2011, Страна : 8
Поводом текста „Последице националистичког имагинарија“ (Данас, 19. јун 2011)
Миодраг Линта
Г. Павле Радић у тексту под насловом „Последице националистичког имагинарија“ који
је 19. јула објавио дневник „Данас“ у рубрици „Дијалог“ настоји да, поводом полемике
између Тамаре Калитерне и мене, повеже захтјеве избјегличких удружења из Хрватске за
повратак одузетих имовинских, стечених и других права с распадом бивше Југославије.
Г. Радић сматра да би захтјеви Коалиције удружења избјеглица начелно били сасвим
прихватљиви и имали пуни правни и морални смисао да се није десила, цитирам,
„тадашња политичка и војна масовна злоупотреба Срба, вођена из Београда, у име
прекомпоновања авнојевске Југославије по науму националистичке политике“. Такође, г.
Радић сматра да је, цитирам, „застрашујућа неодговорност тадашње политике из Београда
и бесомучна злоупотреба Срба у Хрватској тамошњим Србима нанеле непоправљиве
штете и довела до њиховог великог избјеглиштва“.
Из наведених цитата може се уочити да г. Радић заступа познату тезу да су Срби лоши а
Хрвати добри момци тј. да су Срби водили агресорски а Хрвати ослободилачки рат. Из
наведене тезе произлази да на прогнане Србе треба да се примијени принцип колективне
одговорности што у пракси значи да немају ни правни ни морални основ да траже
поштовање принципа људских права као темељне вриједности Европске уније. Међутим,
чињенице говоре сасвим другачије.
Проф. др Светозар Ливада из Загреба, научник и публицист, судионик НОБ-а, експерт
Уједињених нација, борац за људска права, у својој књизи „Етничко чишћење - озакоњен
злочин стољећа“ која је објављена у Загребу (прво издање 1997; друго издање 2006) изнио
је тезу да је етничко чишћење Срба било стратешки циљ хрватске државе са Фрањом
Туђманом на челу. Предговор за оба издања књиге написао је један од највећих европских
филозофа друге половине 20. вијека проф. др Милан Кангрга.
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Проф. Ливада је у оба издања књиге навео низ чињеница као илустрација тезе о етничком
чишћењу Срба (1.107 насеља гдје су Срби били већина је разорено; 52 топонима са
називима „српски“ или „партизански“ су промијењена; разорено је преко 50.000 кућа и
привредних објеката; незаконито је одузето преко 40.000 станова на којима је постојало
станарско право; разорена су 182 задружна дома, 56 амбуланти, 78 цркава, 29 музеја, 181
гробље, 325 трговина, 123 водовода, 96 трафостаница, 167 индустријских погона и др.).
Посебно је важно истаћи чињеницу да је Међународни суд у Хагу донио пресуду да
хрватска операција „Олуја“ није ослободилачка акција, него удружени злочиначки
подухват са Фрањом Туђманом на челу чији је циљ био протјеривање српског
становништва.
Г. Радић пише да су Срби отказали лојалност Хрватској. Важно је истаћи чињеницу да су
Срби на првим вишестраначким изборима у Хрватској маја 1990. године у највећем дијелу
гласали са Савез комуниста Хрватске - Странку демократских промјена, а мањим дијелом
са Српску демократску странку (СДС).
Проф. др Јован Рашковић, први предсједник СДС-а, такође, активно се залагао за
политичко рјешење бројних проблема Срба. Како је нова хрватска власт реаговала на
поруку лидера Срба да је спреман да прихвати дијалог и рјешења у оквиру институција
Републике Хрватске? Професору Рашковићу је подметнута афера с циљем да га
компромитују у јавности. Такође, професор Ливада каже у својој књизи да су се убрзо по
доласку ХДЗ и Туђмана на власт осјетиле посљедице националистичке политике према
Србима, и то прије свега поништавањем положаја Срба као другог конститутивног народа
хрватске државе, а што је била тековина НОБ-а у којем је српски народ масовно
учествовао.
Према професору Ливади нова хрватска власт није отворила дијалог са Србима него их је
смјењивала с одговорних мјеста у државним службама, привреди, просвјети, култури,
медијима, били су отпуштани с посла, прозивани да су априори непријатељи хрватске
државе и свега хрватског и претворени у грађане другог реда. Срби су масовно избацивани
из својих станова, миниране су им куће у терористичким акцијама, вршена су убојства у
Госпићу, Сиску, Осијеку, Карловцу, Загребу, Бјеловару, Сплиту, Задру и бројним другим
градовима ван подручја ратних дејстава. Да не говоримо о злочинима над Србима након
хрватских војних операција „Бљесак“ , „Олуја“ и других. Антисрпска политика хрватске
власти изазвала је огроман страх код српског народа у Хрватској да ће се поновити
геноцид из Другог свјетског рата. Због свега наведеног бројка о 500.000 прогнаних Срба из
Хрватске није „националистичко претјеривање“, како истиче г. Радић, него је сурова и
тужна реалност.
Г. Радић неколико пута у свом тексту понавља тезу да треба споменути реалан контекст
трагичних догађаја да би захтјеви садржани у Петицији били вјеродостојни. Мислим да се
циљеви и карактер рата не смију повезивати са остварењем темељних људских права
избјеглица као највећих жртава рата, без обзира на националну припадност. У супротном
уводимо принцип колективне одговорност што је супротно европским стандардима и
људском разуму.
Што се мене тиче није спорно да је српска власт у Београду и Книну злоупотребила
наведени страх Крајишника из својих интереса. Надам се да г. Радићу није спорно да
хрватска власт са Туђманом на челу није водила ослободилачки него, прије свега, рат
против својих грађана српске националности. Барем то није спорно професору Ливади и
професору Кангрги.
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Надам се да г. Радићу није спорна ни чињеница да ниједна хрватска влада од завршетка
рата није показала стварну политичку вољу да прекине са дискриминаторском политиком
према Србима. Темељ наведене политике јесте лажна теза да су Хрвати ослободиоци и
жртве, а Срби агресори и злочинци. Г. Радић треба да допринесе да се реално сагледа
контекст ратова на простору бивше Југославије. То значи да треба објективно сагледати не
само допринос српске него и хрватске политике „трагичним судбинама великог броја
људи“.
Аутор је председник Коалиције
удружења избеглица
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СТАНОВИ УГРОЖЕНИМА
Вечерње Новости, Датум : 27.7.2011, Страна : 5
КРАГУЈЕВАЦ - Из фондова ЕУ издвојено је 620.000 евра за изградњу зграде са 15
станова на Аеродрому, у којој ће бити смештено 12 избеглих и расељених породица и
три социјално угрожене из града.
Овај пројекат помаже и Скупштина града, а Конкурс за пријем станара биће отворен до
12.августа, а предност ће имати породице које су смештене у центру ПКБ.
КУЋЕ ПРОГНАНИМА
Вечерње Новости, Датум : 28.7.2011, Страна : 5
РУМА - Локална самоуправа расписала је конкурс за доделу 10 кућа са окућницом
избеглим и прогнаним особама. За кров над главом могу да конкуришу избеглице
које имају пребивалиште у тој општини и неадекватне услове становања.
Пакет помоћи састоји се од куће вредности до 770.000 динара, а осим тога, моћи ће да
рачунају на још 110.000 динара за реновирање.
БРОЈ ДАНА
Блиц, Датум : 28.7.2011, Страна : 6
43,7 милиона људи у свету има статус расељених лица због ратова или природних
катастрофа.
ПОХВАЛА ЕУ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА
Блиц – Србија, Датум : 28.7.2011, Страна : 2
ПОЖАРЕВАЦ - Европска унија је на свој званични сајт поставила и град Пожаревац, који
је истакнут као позитиван пример сарадње поводом стамбеног збрињавања Рома.
Реч је о изградњи 20 кућа за смештај 105 Рома избеглих са Космета пре 12 година, који су,
како је на сајту наведено, живели илегално у насељу од картона и зарђалог лима, без
икаквих хигијенских услова.
Заједничким напорима Европске уније и града Пожаревца, који је обезбедио неопходну
инфраструктуру, створени су сви услови за нормалан живот избеглих Рома и школовање
њихове деце. У изградњу кућа уложено је 390.000 евра, од чега је ЕУ обезбедила 260.000.

PRESS CLIPPING
Петак 29.07.2011. год.
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НОВИ ИЗАЗОВИ БЕЗ ПРЕСЕДАНА
Дневник, Датум : 29.7.2011, Страна : 24
ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА КОНВЕНЦИЈЕ О ИЗБЕГЛИЦАМА
ЖЕНЕВА: Присилно расељавање постаје све сложенија појава у свету, а земље у
развоју суочавају се са великим проблемима у напорима да пруже уточиште
избеглим и расељеним, саопштио је јуче УНХЦР поводом 60 година од усвајања
женевске Конвенције о статусу избеглица.
„Конвенција је камен темељац заштите избеглица која се, прилагођавањем и мењањем,
одржала и након 60 година огромних промена у свету, а сада се суочава са изазовима без
преседана”, наведено је у саопштењу. Поводом 60 година од доношења Конвенције,
УНХЦР покреће кампању под називом „1” с циљем да хуманизује проблем, који се често
своди само на бројке, тако што ће представљати појединачне приче избеглица и других
присилно расељених.
„Узроци присилног расељавања се умножавају”, рекао је тим поводом високи комесар УН
за избеглице Антонио Гутереш и додао да људи напуштају своје домове не само због
сукоба и прогона, већ и због екстремног сиромаштва и последица климатских промена. У
саопштењу се наводи да је у Сомалији, од почетка године, више од 170.000 људи избегло у
суседне земље због глади, жеђи и страха за сопствену безбедност, као и да је око милион
људи - избеглица, тражилаца азила, економских миграната напустило Либију.
Према подацима УНХЦР-а, четири петине свих избеглих у свету живи у земљама у
развоју, а 27 земаља ЕУ прошле године је примило више од 243.000 захтева за азил,
што чини око 29 одсто од укупног броја поднетих захтева за азил у свету.
„Потребне су нам границе које ће моћи да пруже заштиту онима који, у страху за своје
животе и слободу, покушавају да је нађу”, рекао је Гутереш и нагласио да се морају
пронаћи нови начини да би се затвориле „све очигледније празнине у систему међународне
заштите” и промовисала толеранција и социјално укључивање. Гутереш је нагласио да
ЕУ поседује капацитете да повећа удео у збрињавању избеглица и азиланата, али и да
тренутно не постоји заједнички систем збрињавање азиланата у европским земљама.
ПОМОЋ У ПАКЕТИМА
Вечерње Новости, Датум : 29.7.2011, Страна : 5
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Комисија за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним
лицима, расписала је конкурс за доделу четири пакета грађевинског материјала.
Породице којима буду додељени ови пакети, а које је обезбедио Републички
комесаријат за избеглице, дужне су да их искористе за завршетак започете градње
или за адаптацију постојећих стамбених објеката.

БЕСПЛАТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РОМЕ
Дневник, Датум : 29.7.2011, Страна : 10
ТРИБИНА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПРАКСИС“
БЕОЧИН: У општини Беочин, тачније у самом Беочину, живи близу 1.700 припадника
ромске националности, што износи око 10 одсто укупног становништва. Наравно,
предстојећим пописом становништва ситуација ће бити тачнија и прегледнија, не само за
ову националну заједницу, већ и за све друге које постоје у Беочину.
Због уочених проблема који се односе на прибављање личних докумената, координатор за
ромска питања Агим Дрмаку из општинске управе у Беочину, организовао је трибину
невладине организације „Праксис“ из Београда. Циљ трибине био је пружање помоћи у
прибављању личних докумената, а у вези са издавањем личних карата. Координатор
тима НВО „Праксис“ Филип Софијанић рекао је да ова организација већ седам
година пружа бесплатну правну помоћ за лица ромске националности и за интерно
расељена лица.
- Наша НВО је у контакту са скоро свим градовима и општинама по Србији где
постоји потреба за правном помоћи у области здравствене заштите и школовања за
лица ромске националности, али и за расељена лица са Косова. Тамо где је ромска
популација интегрисана нема тих проблема, али у нашем раду до сада смо се сусрели са
категоријом тзв. невидљивих лица. То су особе које из било којих разлога нису уписани у
матичне књиге рођених и због тога не могу да остваре основна права. Наши правници у
том случају покрећу поступке за накнадним уписивањем лица и спречавамо да тај
поступак траје доста дуго и сносимо трошкове свих правних саветовања и вађења
докумената – рекао је Софијанић.
Трибина о овој животној теми одржана је у великој сали општине Беочин, а до сада се за
овај вид помоћи, према речима општинског координатора Агима Дрмакуа, пријaвило око
стотинак припадника ромске популације из Беочина који ће уз помоћ ове организације
добити бесплатне изводе из матичних књига или друге потребне документе.
СИРОТИЊА, АЛИ НА СВОМЕ
Вечерње Новости, Датум : 29.7.2011, Страна : 23
ЖИВОТ У БОСАНСКОМ ГРАХОВУ, СРПСКОЈ ВАРОШИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ,
ПРЕТВОРИО СЕ У ПУКО ПРЕЖИВЉАВАЊЕ
Вратило се мање од 4.000 Срба, а запослен само 41 повратник
БОСАНСКО ГРАХОВО - Становници Босанског Грахова немају скоро ништа што живот
чини садржајнијим, лепим и угодним, а опет га бескрајно воле и овде о(п)стају. Само су га
накратко, због рата, напустили да би се међу првима вратили и били своји на свом. Ових
дана, док смо боравили у овом најзападнијем БиХ граду, варошица је донекле личила на
ону предратну. Било је на улицама доста света, највише младих.
Међутим, када се "сервирају" статистички подаци, открије се сурова стварност.
На хиљаду повратника, само 10 успе да се запосли и има редовна примања.

2

- У свим јавним службама, почев од општинске администрације, полиције, граничне
службе, основне школе, водовода, електродистрибуције, ради свега 41 српски
повратник, од 311 колико је сада укупно запослено у Босанском Грахову - каже Урош
Макић, начелник ове вароши.
Није, каже, сигуран да ће се идуће године, за када су заказани локални избори у БиХ,
поново кандидовати за ову функцију. Полако посустаје и воља и енергија да поправи
услове живота људи који данас овде - преживљавају.
- Некада је било донације и пара, али није било воље. Прављене су и кардиналне грешке.
На пример, у нашем селу Црни Луг направљена је основна школа за 200 школараца, а
данас словом и бројем, одавде петоро деце школског узраста путује у Грахово. Нова школа
зјапи празна. То је био класични пример прања пара и лоше инвестиције - додаје Макић.
Пре рата у Босанском Грахову од близу 9.000 становника, чак 3.500 је радило. Тада једино
није било посла за административце из Завода за запошљавање.
Привреда је цветала. "Тресет" је производио најбољи хумус којим су затравили и
најпознатије стадионе у бившој држави попут београдске "Маракане" или сплитског
"Пољуда". Шумско благо било је непроцењиво. Данас општина једини приход убире од
шумске таксе.
- Годишње се у нашу касу слије свега 60.000 конвертибилних марака. Да је среће, тај
приход би био многоструко већи. Зарада од сече дрвета одлази у Ливно где је седиште
наше жупаније или у Хрватску. Немамо, нажалост, никакву помоћ ни од Владе РС, а не
можемо се ослонити ни на наше политичке представнике у Влади и Скупштини Жупаније,
јер "гледају" само себе - разочаран је начелник општине.
Штете на порушеним и запаљеним кућама, уништеној водоводној и електро мрежи,
школским и другим објектима, у рату и после њега, није процењена, али се мери
десетинама милиона марака.
- Ово мало буџетских пара одлази на превоз средњошколаца у Дрвар. Тамо путују 33 ђака
или један разред. Будући да смо разуђена општина са доста "разбацаних" села, погасили
смо све подручне школе. Једино ради централна. До прошле године ђаци су учили по
хрватском програму, али смо се изборили да то сада буде по
српском.
У Босанском Грахову, сада су све скромне потенцијале бацили на наставак
електрификације села. Циљ, закључује начелник Макић, да до краја године повежу
нисконапонску мрежу са селом Преодац које је од Босанског Грахова удаљено тридесетак
километара, у коме живи око 20 повратничких породица.
Антрфиле : ЦЕНЕ
Цене некретнина у Босанском Грахову су - багателне. Стан који би по величини у
Бањалуци коштао 200.000 КМ, у Босансом Грахову може да се купи за 15.000 марака.
Јефтино је и замљиште. Квадратни метар у прелепом амбијенту села Преодац, које има
преко 300 врела и под обронцима је Шатор планине, кошта свега две марке или један евро.
Овде су земљу почели да купују и да викендице граде становници оближњег Книна,
односно Шибенчани који су од Грахова удељени око 90 километара.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

УЗМИ 300 МИЛИОНА ЕВРА И ПОДЕЛИ СИРОТИЊИ
Политика, Датум : 31.7.2011, Страна : А1
ТЕМА НЕДЕЉЕ: ИЗБЕГЛИЦЕ 20 ГОДИНА ПОСЛЕ
Тачно две деценије после почетка крвавих сукоба који су пратили распад СФРЈ и
првих великих таласа принудног исељавања – данас је Србија, званично, земља са
највећим бројем избеглих и интерно расељених лица у Европи. Према попису из 1996,
у нашој земљи било је око 600.000 избеглица, али се тај број ни до данас није смањио, јер
је, у међувремену, пристигло више од 210.000 расељених са Косова и Метохије.
Владимир Цуцић, комесар за избеглице Републике Србије, најављује за „Политику”
промену имена у „комесаријат за миграције”, у складу са европским стандардима,
али каже да се у опису њихових задатака ништа битно неће променити. Просечно, на
годишњем нивоу, комесаријат располаже са око 20 милиона евра, од чега је њихов
буџет око 12 милијарди динара. У Комесаријату се на једном месту сусреће новац из
ЕУ, УНХЦР-а, Бироа за популацију и миграције владе САД, немачке и швајцарске
владе, затим из републичког буџета и буџета локалних самоуправа...
Тај новац користи се за решавање стамбених питања. Негде је то куповина сеоских
домаћинстава, монтажних кућа или грађевинског материјала за оне који су већ
започели градњу, негде је то социјално становање, а понекад је решење дом за старе
или за друге социјалне установе.
Успели смо, у последње три године, да постигнемо динамику смањења од хиљаду
људи годишње, што значи затварање око 10 колективних центара сваке године.
Од тога, ове године у Београду биће затворена три велика центра. Нико није остао на
улици. Свима који су показали било какву иницијативу, ми смо помогли и они су већ
напустили колективне центре. За решавање случајева оних који су остали, нажалост,
потребно је знатно више пара. Ове године ћемо рештити више од 800 случајева и
затворити 15 центара у Србији. Тако ћемо, од некадашњих више од 700 центара, сада
доћи на број од око 40 званичних центара. Од тога, 12 центара је на Косову и Метохији –
најављује Цуцић.
Како објашњава, 2008. затекли су само шест повереника на Косову и Метохији, а сада их
има 18, практично у свим општинама у којима постоји неалбанско становништво. За сада,
не постоје услови да се раселе сви центри на Космету, евентуално само неки на северу,
каже наш саговорник.
– Чињеница је да у покрајини има око 20.000 интерно расељених људи, којима, осим
државе Србије, нико не помаже. У центру надомак Грачанице људи живе у условима који
нису достојни човека, у стотинак руских контејнера, који су стигли после 17. марта 2004.
године. То су људи чији су домови на Космету, али они не могу да се врате у њих –
напомиње комесар.

Од 2008, комесаријат је раселио скоро 1.000 породица у напуштеним сеоским
домаћинствима по целој Србији. Људи сами налазе где би желели да живе, а
комесаријат уплаћује 7.700 евра на рачун продавца и још 1.000 евра за обнову, тек да
људи могу да се сместе.
Са друге стране, председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта наводи да
је још пре шест година банка Савета Европе одобрила Србији 20 милиона евра за
решавање избегличког питања, али да тај новац, нечијом неажурношћу, још није
искоришћен.
Цуцић одговара да је новац ипак повучен, али да је само 10 одсто употребљено за
првобитну намену, док је остатак коришћен за решавање кризе после елементарних
непогода.
– Десет милиона је још раније потрошено, јер је Велимир Илић то повукао за
санацију клизишта. Преосталих 10 – такође смо повукли, почев од краја 2008, када
смо ратификовали тај кредит. Два милиона смо активирали и усмерили у већ
започет објекат у Лазаревцу, а преосталих осам милиона отишло је за Краљево, после
земљотреса – додаје комесар.
– Очекујемо да ћемо на предстојећој регионалној донаторској конференцији добити
око 303 милиона евра неповратних средстава у наредних пет година. Конференција би
требало да се одржи, највероватније, почетком наредне године, уз учешће ЕУ, САД, као и
других земаља донатора из целог света. На то треба додати и сопствено учешће Србије од
најмање 10 одсто, плус учешће у ослобађању од пореза, плус учешће у земљи. Тако ћемо
отворити и један број повољних кредитних линија за куповину станова и монтажних кућа
– најављује комесар.
То је, каже Цуцић, подршка какву би прижељкивао велики број грађана Србије, не само
избеглица, додајући да у самом комесаријату 70 одсто запослених нема решено стамбено
питање.
– Не може неко да добије све, а други да не добију ништа. Добио сам врло јасну
инструкцију од потпредседника владе Јована Кркобабића: „Узми паре и подели
сиротињи!” Тога се врло стриктно држим и срећан сам док имам такву стратешку
инструкцију – открива Цуцић.
Ако Србија добије планираних 300 милиона евра донаторских средстава, моћи ће, у року
од три године, да затвори све званичне избегличке центре, додаје комесар Владимир
Цуцић.
– Остаје још четрдесетак неформалних центара, са преко 2.000 људи, са којима
никада нисмо могли да склопимо уговор, јер нисмо имали с ким. То су људи који су
улазили у све бараке и празне просторе фирми које су престале да постоје. Ми за њих
данас обезбеђујемо, углавном, само хлеб. Решење је да овим људима понудимо све
исто што и онима из формалних центара, али је ту проблем што тада мора багером
све да се сруши, јер, чим неко оде – одмах дођу други.
Антрфиле : У Шилову гледају своје станове, али не могу да приђу
Према Цуцићевим речима, „Косовска агенција за имовину тотални је фијаско”, јер они
сами, који су међународни представници, станују у становима Срба. „Њихова обавеза је да
истерују такве, а не да живе у српским становима. Само комесаријат има 286 станова
које потражује, али не можемо да дођемо до њих јер их Косовска агенција за имовину
издаје и убира кирију, коју задржава за себе.
Поднели смо 18.000 тужби за накнаду штете над имовином, од чега је 1.500 захтева за
уништене куће настало после 17. марта. Ништа није пипнуто до данас. Велики број
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расељених на Космету и данас живи у непосредној близини својих домова, али не могу да
уђу већ 11 година. Рецимо, наше насеље у Шилову, где људи ујутру кад устану гледају
своје станове, али не могу, чак, ни да дођу до њих”, каже Цуцић.
Отказали статус због бесплатних акција
Са интерним расељењем нема напретка, јер повратак на Косово уопште не постоји, па ће,
изгледа, сви остати у централној Србији, каже комесар Цуцић:
„Број избеглих једно време се смањивао на веома чудне начине. Сећате се када је био
упис бесплатних акција – те године је око 12.000 људи отказало статус да им не би
отпало обећаних 1.000 евра. Тиме су елиминисали и себе и своје породице из низа
програма. Следећи проблем је био што је Завод за здравствено осигурање у једном
периоду условљавао да људи тренутно изађу из статуса избеглица ако желе да добију
вештачки кук, бубрег, стентове... И тада је, у року од пар месеци, велики број људи
напустио статус, све док се нисмо договорили са заводом.”
Пакета хране нема довољно за све
Годишње комесаријат даје око 2.500 грантова за неспецифичне потребе, као што су
лекови, огрев, стипендије... Цуцић открива да су пре две године купили 8.500 пакета
хране:
„Био сам убеђен да то нећемо потрошити до данас. Међутим, све је плануло за пола
године. Када су људи видели да ми стварно делимо храну три-четири пута годишње,
сада смо добили нових 16.000 захтева за пакете хране, од чега можемо само 10.000 да
покријемо, док смо прошле године поделили 12.700 пакета. То је туга!”
ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИЦА РЕШАВАЋЕ СЕ ЈОШ 17 ГОДИНА
Политика, Датум : 31.7.2011, Страна : А12
Комесаријат за избеглице Републике Србије (КИРС) промениће име, највероватније до
краја године, и зваће се Комесаријат за миграције, у складу са европским препорукама. Јер,
осим што је држава са највише избеглих и расељених лица у Европи, Србија је последњих
година постала и транзитна за хиљаде лажних азиланата, који трбухом за крухом беже из
својих, махом азијских домовина.
Такође, очекује се и усвајање новог закона о миграцијама (избеглицама), који би
пред парламентом требало да се нађе на јесен. По том закону, Комесаријат ће се
старати и о онима који више нису у статусу избеглица, што све заједно чини огромну
војску од око 850.000 људи. Овај број, ова сила људи која се слила у Србију из
бивших република, најбоље осликава трагичан учинак ратова који су протеклих
деценија вођени на Балкану.
Неки од њих су се вратили у земље порекла, неки више нису ни живи, неки су се населили
у трећим државама... Али, више од 400.000 ових напаћених душа и даље је у Србији. У
међувремену, више од 250.000 њих добило је држављанство Србије, док их је 74.000 и
даље у избегличком статусу. Са друге стране, мајка Србија брине и за око 210.000
расељених са Косова и Метохије, који су данас у најтежем положају.
Нема дилеме да ће, у економском, социолошком, културолошком смислу, овај процес
обухватити неколико генерација. Грчка је, рецимо, 1923. године добила два милиона
становника који су придошли из данашње Турске и пола века је званично трајала њихова
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интеграција, која ни данас није потпуно завршена. Ако се настави по садашњој
динамици, и са садашњим финансирањем, надлежни процењују да ће бити потребно
бар још 17 година да скућимо све избеглице на нашој територији.
ЈОШ СТАНОВА ЗА УГРОЖЕНЕ
Преглед, Датум : 1.8.2011, Страна : 5
У Врању је у току изградња још једне, четврте зграде са 20 станова за избегла,
интерно расељена и социјално угрожена лица, која би требало да буде завршена до
краја године.
У њеној изградњи ЕУ учествује са 350.000, швајцарска Агенција за развој и сарадњу
(СДЦ) и град Врање са по 20.000, америчка Хуманитарна организација „Habitat for
humaniti“ са 10.000 и НВО „Hausingcentar“ са 5.000 евра.
Градоначелник Врања Мирољуб Стојчић каже да ће објект, у коме су станови површине од
22 до 54 квадратна метра, захваљујући великом ангажовању Комесаријата за избеглице,
бити готов до Нове године.
ЗАБОРАВЉЕНИ У ЧЕКАОНИЦИ ОБЕЋАЊА
Политика, Датум : 31.7.2011, Страна : А13
Причају нам бајке, а понекад добијемо уље, шећер, брашно, покварене краставце и
војне конзерве, паковане махом у ратно доба, кажу страдалници из колективног
центра у Крњачи
„Ево их опет политичари. За кога сада треба да гласамо? Ма какви избори, ово су
новинари. Видиш да носе нотес и фотоапарат. Ма они су још гори. Стално нешто пишу а
за то нико не мари”, домунђавају се људи у избегличком колективном центру у Крњачи
док нас посматрају како обилазимо оронуле бараке у нади да ће неко од њих желети да
каже како живе. Ако и има више о чему да се прича.
Како залазимо у насеље пешчаном стазом тако се станари повлаче у бараке, спуштају
завесе преко трулих дрвених прозорских окна, позивају децу да се склоне са степеништа...
Као да се плаше непознатих људи. Као да су неповерљиви и изморени.
„Доста нам је медија, политичара и обећања. Уколико неко закорачи у ово заборављено
место, знамо да нешто треба. Засигурно нико не долази да помогне”, одговара бака нашим
упитним погледима.
Има право. У колективном центру се ништа није променило скоро две деценије. Заправо
јесте. Појело је време ове људе и њихове домове, ако се тако могу назвати дуге, сиве
трошне бараке.
„Ми смо ничији. Немамо ништа. Проклињемо дан када смо се родили. Остављени смо овде
да самујемо док нас живот не збрише с лица земље. Оног дана када смо остали без својих
кућа, постали смо само бледа сенка. То је факат. Боље да нисмо живи изашли из родног
града. Жао нам је само ове дечице. Без садашњости и будућности”, допуњују се избеглице,
онако у пролазу, без жеље да застану и разговарају.
Тешко је отворити њихове душе, затрпане ратом, разарањима, крвљу најмилијих, затртим
огњиштима. Немогуће је погледати их у очи и питати како живе, а не осетити истог трена
стид да сви можда носимо бар делић кривице – јер су остављени да стравичну послератну
тугу лече у условима недостојним човека.
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Скоро две деценије.
Рат дошао, однео им све што су створили, и отишао. Оставио им сећања, и ко је имао
среће, целу породицу. С таквом нисмо имали среће да причамо, али смо видели доста
усамљених старица, мушкараца у пуној снази без посла, самохраних мајки...
Некако се дојми да у женама има највише снаге. Чисте окућнице, шире веш, кувају,
пеглају, играју се са дечицом.
„Вуче ме напред ова нејач”, показује тридесетчетворогодишња Дијана Шћепановић на
своје четворо деце. Самохрана мајка, избеглица из Приштине. Без посла. Без помоћи.
– Најстарији има 14 година. Ометен је у развоју. Ћерка је шести разред, а двоје најмлађих
овде сам родила. Требало би да иду у вртић, али су их одбили. Кад бих и нашла посао, не
бих могла да радим. Ко ће о њима да брине? Живимо у десет квадрата. Ова просторија нам
је све – показује Дијана собу у којој су смештени кревети, шпорет, орман, одећа,
намирнице... Само фали ве-це.
– Ено га у бараци. Вила промаја му није равна. Како за колико породица?
Заједнички ве-це за све, ко год хоће и колико год да нас има. А има ваљда око 110
породица, ко би га знао. Одлазе и долазе. Кажу да је највећи колективни центар
престонице – укључује се у причу бака Драгиња Ивковић, пребегла 1995. године из
хрватског Сиска. Живи са четрдесетседмогодишњим сином који годинама у потрази за
послом добија „зваћемо те” обећања.
– Обећавају нам свашта, а понекад добијемо, уље, шећер, брашно, покварене
краставце и војне конзерве паковане махом у ратно доба. Бацимо их псима, а они
само омиришу. Кроз саламу коју нам деле за ручак можемо да пребројимо стабла у
шуми. Много нас је старих и болесних, а немамо лекарску помоћ. Децу нема ко да
одвезе у болницу. Ђаци похађају школе без уџбеника – прича Милица Ђоровић,
избеглица с Косова и мајка четворо деце.
Пристижу жене, чују жалопојке комшиница па желе да проговоре, надајући се да ће тако
нешто учинити за своје наследнике. Моле да се на овај начин обрате председнику Тадићу.
Зовемо га у име наше деце. Желимо да дође, да га видимо и разговарамо. Нико други не
треба да нас обилази. Више никоме ништа не верујемо – гласне су самохране мајке које
позивају политичаре да виде где живе, а потом им кажу да ли би из ових услова
подстицали жене да рађају.
ПОБЕГЛИ ИЗ ТУЗЛЕ, ПА ОТХРАНИЛИ ТРОЈЕ „ВУКОВАЦА”
Политика, Датум : 31.7.2011, Страна : А12
Петочлана избегличка породица Вујановић, и поред тешког живота у засеоку Бикач у
Бачкој, не тражи помоћ ни од кога
Башаид код Кикинде – Упутила сам се до последње куће у засеоку Бикач код Башида, у
кикиндској општини. Ту, у старој набијачи (кући саграђеној од сламе и блата), живе
Вујановићи, који су пре 19 година избегли из Пожарнице код Тузле. Чула сам, да је у
питању изузетно вредна и вансеријски оптимистична породица.
Морам је упознати.
– Сад извините што вас овако дочекујемо. Дограђујемо једну просторију. Имаћемо
напокон купатило. Ипак је 21. век! – каже кроз осмех Мирко Вујановић, глава породице,
док се склањамо од кише која ситно пада.
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Седамо за трпезаријски сто, а Миркова супруга Светлана приставља кафу. Нуди ме
штрудлама са маком. У том придружује нам се 15-годишњи Раденко, њихово најмлађе
дете. Рођен је у Кикинди. Поред њега, Мирко и Светлана имају Јелену (24) и Милана (20).
– Вредни су и добри. Сви су били Вуковци. Јелена нам је сада на мастер студијама
Економског факултета у Београду, а Милан завршава прву годину економије. Раденко на
јесен полази у средњу Техничку школу – поносно ће Светлана.
Вујановићи су у Пожарници важили за имућну породицу. Имали су спратну кућу.
Обрађивали земљу. Ишли на летовања. Набијача у којој данас живе далеко је од свега тога.
Али, кажу, од прошлости се не живи:
– Наше село је потпуно уништено, сравњено са земљом. Гледали смо како нам кућа гори.
Моје комшије и пријатељи успаничено су паковали најпотребније и бежали. Они који су
остали, убијени су – присећа се Мирко.
– Ни у најгорим морама нисмо слутили да ће нас задесити то, чак ни онда када је избио
рат. Човек се увек нада да ће бити боље, а онда се нађе у ситуацији да спасава свој и живот
најрођенијих – додаје супруга.
Док је пламен гутао све пред собом, у страху да их не сустигне неко зло, Мирко, његови
родитељи, супруга, четворогодишња ћеркица и једногодишњи синчић, трактором и
аутомобилом су грабили ка Војводини. Зауставили су се тек у Бикачу.
– Купили смо ову стару кућу од набоја са шест јутара земље. Мештани су притекли у
помоћ. Иако су и сами лоше живели, свако нам је донео оно што је могао: кило шећера,
мало кромпира, брашно, јаја... А међу комшијама имамо и Роме, и Шиптаре, и
староседеоце, и Лале и Мађаре. Тренутак када ти човек тако помогне остаје за цео живот у
сећању – причају Вујановићи.
Мада нису попут многих избегличких породица уточиште пронашли у колективним
центрима, него су се одмах скућили, њихова борба за пристојан живот није била ништа
лакша. Од локалне самоуправе и државе помоћ нису желели да траже. Да ли им је то било
испод части или су сматрали да је она другима потребнија, није ни битно.
– Када си приморан да спасаваш живу главу, материјалне ствари потпуно губе на значају.
Схватиш, да су најважнији породица и неговани односи унутар ње.
Једино то заједништво може да те одржи у ненормалним временима – објашњава
Светлана, наглашавајући да децу учи да буду добри и вредни људи.
– Труд мора да се исплати. Можда се данас поштење и вредан рад не цене, али те
квалитете на крају неко мора да препозна и награди – додаје ова скромна домаћица.
Вујановићи су већ првих дана по доласку у Бикач почели да обрађују земљу коју су
купили. Мирко се прихватио свих послова који су му нуђени. Чим су нешто зарадили,
купили су краву. Снежана је музла, продавала млеко и сир.
– У нашој кући и деца раде. Никада их нисмо узнемиравали док су учили, али чим не би
имали обавезе, хранили би стоку, возили трактор, товарили сено... Раденко и ја смо
недавно сами подигли онај зид. Без његове помоћи сигурно не бих успео. И са комшијама
лепо живимо. Испомажемо се. Рецимо, ако мени треба нека услуга, а не могу да је платим,
ја комшији одрадим неки посао на њиви за који би иначе морао да ангажује неког. Ма, ако
си човек према другима, снаћи ћеш се – поручује Мирко.
Вујановићи данас имају регистровану фарму са неколико бикова, крава и телади.
Живе искључиво од пољопривреде. Од италијанске организације „Интерсос” недавно
су добили грађевински материјал, како би након две године, напокон завршили
купатило. То је сва помоћ на коју су пристали иако и даље живе изузетно скромно.
– Не жалимо се. За луксузне ствари немамо, нити тежимо томе. Трудили смо се само да
наша деца не осећају да су по било чему другачија од својих вршњака.
6

Ако је разред ишао на екскурзију, ишли су и они, па макар то значило додатне послове за
нас. То одрицање и жртвовање вишеструко се исплатило, јер су нам она добра, вредна и
што је најбитније брину једно о другом – сложни су Мирко и Снежана. На питање да ли су,
после свега, смогли снаге да оду до Пожарнице, Вујановићи одговарају потврдно.
– Тамо, међу малобројним повратницима, нема млађих људи. Осим тога, ми смо већ
заволели Бикач, мада је у њему време одавно стало.
СПИСАК СТРАДАЛНИКА У СРПСКОЈ КРАЈИНИ
Политика, Датум : 1.8.2011, Страна : А9
Иако овај списак третира српске страдалнике до 1998, континуирани злочин над Србима из
Хрватске немогуће је временски ограничити, највише због убијања и рањавања повратника
Списак од скоро седам хиљада погинулих и несталих Срба из Хрватске, страдалих од 1990.
до 1998. године, одштампан је је у књизи “Српска Крајина“ коју је објавило истоимено
друштво из Београда.
Укупан број српских жртава у поменутом периоду, на подручју које је обухватала
Република Српска Крајина као и на простору Хрватске на којем није било ратних дејстава,
процењује се на око десет хиљада. Радослав Чубрило, потпредседник Удружења „Српска
Крајина“, каже да је детаљни, „пречишћени“ списак, са именима и презименима
страдалника, местом и датумом рођења и погибије односно нестанка, утемељен на
сличном списку Документационо-информативног центра „Веритас“ који је доступан на
интернету, али и на основу документарних извора Удружења ратних војних инвалида РС
Крајине и сведочењу родбине жртава.
Да би се употпунио овај делимични, поименични списак страдалника потребни су
мукотрпни истраживачки напори јер се родбина многих погинулих и страдалих Срба из
Крајине распршила у прекоморску емиграцију, а познато је да су војне архиве у Книну
остављене непријатељу.
Иако овај списак третира српске страдалнике до 1998. године, континуирани злочин над
Србима из Хрватске немогуће је временски ограничити, највише због убијања и рањавања
повратника. Тако је, на пример, осамдесетједногодишњи повратник Душан Видић, 18. маја
2005. године, пронађен са пререзаним вратом, у Карину, српском селу на обали Јадранског
мора.
У овој књизи су објављени и графикони поменутог удружења ратних војних инвалида који
говоре о старосној структури погинулих и рањених и динамици погибија и рањавања
током крајинско-хрватског рата од 1991. до 1995. године.
Невероватан је податак да је током 1991. године било више погинулих него рањених Срба
у Крајини и Хрватској што говори, с једне стране, о недисциплини, необучености и
шенлучењу српских формација, али и, с друге стране, о високом проценту убијених
српских цивила ван ратних попришта.
У луксузно опремљеној монографији, на скоро осам стотина страница великог формата,
поред историографске, културолошке и географске презентације Српске Крајине,
предочена су и страдања свештеника и храмова Српске православне цркве од 1941. до
1995. године, под сва три режима: Павелићевим, Титовим и Туђмановим. Нарочито је
интересантан делимични, „репрезентативни“ списак од седамнаест српскоправославних
цркава са подручја Лике, Кордуна и Баније које су усташе порушиле или запалиле, а
локални комунисти, Срби, после рата, уклонили их потпуно, користећи њихово камење за
изградњу задружних штала, задружних домова, мостова и сличних грађевина.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 2.8.2011, Страна : 19
ВРАЊЕ - Још 20 породица из категорије социјално угрожених, избеглих и интерно
расељених, до краја године, требало би да добију кров над главом, јер је у току
изградња станова уз помоћ ЕУ, Агенције за развој и сарадњу, града под Пржаром,
америчког „Habitat for humaniti“ и НВО „Хаусинг центар“.
Ради се о инвестицији од 385.000 евра, при чему је чак 350.000 обезбедила Унија.
Захваљујући изградњи станова за најугроженије, Врање је до сада је затворило 11
колективних центара.
ПАРАСТОСИ И СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊА СРБА У „ОЛУЈИ”
Дневник, Датум : 2.8.2011, Страна : 25
НА 16. ГОДИШЊИЦУ ХРВАТСКЕ ВОЈНЕ АКЦИЈЕ
БАЊАЛУКА: Поводом 16. годишњице хрватске војне акције „Олуја”, у Републици
Српској ће бити одржано више манифестација којима ће се обележити прогон Срба из
тадашње Републике Српске Крајине, најављено је у Бања Луци. Манифестације ће трајати
од 3. до 7. августа, а организатори су Одбор владе РС за његовање традиција
ослободилачких ратова и Документационо-информативни центар „Веритас”.
Обележавање прогона Срба у „Олуји” почиње у среду увече, паљењем свећа за све
страдале, у цркви Христа Спаситеља у Бањалуци, након чега је планирано обраћање
званичника РС. У четвртак ће у храму Свете тројице у Бањалуци бити служен
парастос, а потом положено цвеће на спомен-обележја палим српским борцима и
цивилима током последњег рата, на бањалучком гробљу „Свети Пантелија”.
У организацији „Веритаса” за РС, 5. августа ће у Академији наука и уметности РС у
Бањалуци бити одржан округли сто на тему „Злочин и казна поводом ратова на простору
бивше СФРЈ”.
У Новом Граду, у Сводни, где је колону избеглица бомбардовало хрватско ратно
ваздухопловство, 6. августа ће бити одржан парастос, а 7. августа на Јањилама код
Петровца биће откривен метални крст као сећање на Србе који су у егзодусу из РСК
страдали на петровачкој цести.
Говорећи о хрватској војној и полицијској акцији „Олуја”, која је изведена заједно са
припадницима Петог корпуса Армије БиХ, директор Центра РС за истраживање ратних
злочина Јанко Велимировић је подсетио да је тој акцији претходила „Сплитска
декларација” о војној сарадњи, коју су потписали тадашњи председници Фрањо Туђман и

Алија Изетбеговић, чиме је легализован улазак регуларних хрватских јединица на простор
БиХ.
Велимировић је подсетио да су за злочине у „Олуји” и после ње пред Хашким
трибуналмом првостепено осуђени хрватски генерали Анте Готовина на 24, а Младен
Маркач на 18 година затвора. Он је посебно истакао значај те пресуде, јер је у њој
наведена квалификација „удруженог злочиначког подухвата”. Међу онима који се
терете за злочине у акцији „Олуја” на простору РС је и командант Петог корпуса Армије
БиХ Атиф Дудаковић, против кога су пријаву Тужилаштву БиХ поднели, пре пет година,
тадашњи председник и премијер РС, Драган Чавић и Милорад Додик.
Осим потврде да је истрага у току, у Тужилаштву БиХ других коментара у вези с тим
предметима нема. Акција „Олуја” почела у раним јутарњим сатима 4. августа 1995. године
гранатирањем насељених подручја северне Даламције, Кордуна, Лике и Баније. Потом су
хрватске снаге, уз одобрење и подршку НАТО-а, а у садејству са ХВО и Армијом БиХ,
извршиле агресију на та подручја која су била под заштитом УН. За свега неколико дана
протерано је око 220.000 људи, док је у тој акцији убијено 1.934 лица, од којих 1.196
цивила.
ДИЈАГНОЗА
Пресс, Датум : 2.8.2011, Страна : 2
Коментар дана Ђоко Кесић
Није то Скупштина, није то највиша инстанца власти, где седе мудраци и доносе важне и
непогрешиве одлуке. Није то скупштина, то је дијагноза! У данима кад се на Косову опет
Србији наметао рат, они који себе називају Скупштином Србије одбијају да расправљају о
Косову.
Фалш трилинг дама који практично командује Скупштином (потрошени шарм
председнице Ђукић-Дејановић, некреативно кинђурење извршиоца туђих идеја на нервној
бази Нада Колунџија и манир мајора УДБ-е у пензији Гордане Чомић) проглашавају летњи
распуст, одмах пошто су усвојиле закон да можемо да мењамо пол о државном трошку. То
је било важније од претње новог српског погрома на Косову.
Кад им је „неко“ најзад објаснио да државни посао и није дршка од тигња сазвале су
ванредну седницу Скупштине Србије. Испоставило се да је и то био залудан посао. Јер
поменути трио дама није једини који фалшира у том раштимованом оркестру. На том
скупу није се расправљало о Косову. Био је то скуп укрштених политичких интереса,
срамни вашар таштине и промоције сопствених политичких маски. Али, вратимо се
Косову, лавиринту без излаза. Ми смо дефинитивно нација накнадне памети и погрешне
праксе! Ако нам САД и Енглеска отимају Косово, то је било јасно још пре 20 година,
морали смо да се приклонимо максими да је памет моћнија од сваке силе. Држава Србија,
на пример, из буџета за Србе на Косову годишње издваја пет стотина милиона евра. Није
проблем у томе што је то безмерно много новца, него је сад питање где је тај новац ишао,
како је трошен и да ли је то држава контролисала.
Замислите ову могућу слику: сваке године трећина од 500 милиона евра инвестира се у
градњу неке одрживе фабрике која би запослила одређен број младих стручњака, или
модерне пољопривредне производње с финалним производима, винарије, сточне фарме...
Колико би се младих људи вратило из избеглиштва на север Косова, могли смо паметним
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улагањем тог новца од севера Косова да изградимо српски Хонгконг. Колико би Шиптара
у том случају пожелело да су Срби?
Уместо тога, из централне Србије донацијама грађене су школе, обданишта, болнице, а
поменути новац ишао је у нечије џепове. Махом сви угледни Срби са севера Косова имају
станове у Београду. Није то усамљен случај, али један од тих угледника продао је 2.000
хектара плодне земље бившег државног газдинства Шиптарима, сад је богат као Крез и
буса се у српске груди рутаве и, дакако,
патриотске.
Морамо ли баш све да радимо тако погрешно?
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ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Блиц – Србија, Датум : 3.8.2011, Страна : 2
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Комисија за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним
лицима у Петровцу на Млави расписала је конкурс за доделу пет пакета
грађевинског материјала у вредности од по 4.400 динара најугроженијим
породицама.
Конкурс је отворен до краја ове недеље, а породице којима буду додељени пакети,
обезбеђени од Републичког комесаријата за избеглице, треба да их искористе за завршетак
започете градње или за адаптацију постојећих стамбених објеката.
Комесаријат за избеглице у сарадњи са локалном самоуправом обезбедио је и десет
пакета од по 150.000 динара за пројекат економског оснаживања интерно расељених
домаћинстава, односно за почетак бављења одређеном делатношћу.
ЛЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦУ ИЗ ЦЕНТАРА
Преглед, Датум : 3.8.2011, Страна : 4
Новац за путовање 49 деце из расељених породица прикупљен на аукцији слика
Основци из шест колективних центара са територије града јуче су отпутовали на
одмор у објекте Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда
Митровац на Тари и Букуља у Аранђеловцу.
Основце су испратили и пожелели им срећан пут чланови Градског већа Јована Механџић
и Дарко Божић, градски секретар за социјалну заштиту Владан Ђукић и повереник за
избеглице града Миодраг Прибиловић. Члан Градског већа Дарко Божић је рекао да је
новац за летовање 49 деце прикупљен на аукцији слика која је одржана 20. јуна на
Светски дан избеглих и интерно расељених лица.
„То је била хуманитарна аукција, где су познате личности из својих колекција даровале
слике. Аукција је организована на иницијативу заменика градоначелника Милана
Кркобабића и тада је прикупљено 780.000 динара. Уз тај новац град је један део
издвојио из буџета, што је било довољно да та деца оду на одмор. Град је ове године
послао на одмор више од 1.000 деце из социјално угрожених породица“, истакао је
Божић.
Чланица Градског већа Јована Механџић казала је да ово није први пут да град омогућава
деци из материјално угрожених средина да одлазе на летовање. „Током седмодневног
боравка деца ће обилазити културно-историјске знаменитости, имаће спортске активности,
разне активности у радионицама и адекватну дечју забаву у предвечерњим сатима. Овакве
акције наставићемо да реализујемо и убудуће“, нагласила је она.

ЖИВЕ СУ ИХ СПАЛИЛИ У КУЋИ!
Ало!, Датум : 3.8.2011, Страна : 4
НАДА БОДИРОГА У ХРВАТСКОЈ „ОЛУЈИ“ ИЗГУБИЛА ОЦА И МАЈКУ
И поред тога што зна да су њени родитељи Теодор и Даница Самарџија живи
спаљени у породичној кући у Савском Пољу код Вргинмоста, Нада Бодирога ни на
16. годишњицу хрватске акције „Олуја“ неће моћи да сахрани њихове остатке јер су
они и даље у Загребу, одакле већ две године чека на резултате идентификације
костију нађених на згаришту. После сазнања о стравичној смрти родитеља Нада је
оболела од мултипле склерозе.
У међувремену, хрватска влада и цела држава спремају се за прославу „Дана побједе“,
иако је Трибунал у Хагу пресудом генералу Анти Готовини, „Олују“ осудио као удружени
злочиначки подухват.
Осим борбе да достојно сахраним своје најмилије, судбина ми је доделила и тешку болест,
мултиплекс склерозу која је, како суи ми рекли лекари, последица стреса који сам
доживела када сам у новинама видела шта се догодило мојим родитељима. Стравичну
истину потврдили су ми и људи у хрватском Хелсиншком одбору, где ми је речено да су
моји родитељи живи запаљени у нашој кући - прича Нада, која је удата и живи у Инђији.
Њени родитељи су цео рат у Хрватској до злочиначке акције 5. августа 1995. године
боравили у својој кући у Савском Пољу. Нада истиче да њена породица, па ни рођаци нису
били у саставу војске Српске Крајине. Отац и мајка су ипак једини у селу доживели
свирепу смрт у коју су их отерале јединице генерала Петра Стипетића.
Мој отац је радио на железници, знали су га и волели и Срби и Хрвати и управо због тога
није сматрао да треба да бежи. Кад су кроз наше место кренуле колоне тракторских
приколица, он је кренуо са њима, али се у последњем тренутку пред полазак предомислио.
Мислио је да нема разлога да бежи. Како су у Инђију пристизале реке избеглица,
распитивала сам се да ли их је неко видео, али тачну информацију нисам могла да добијем
док ми после неколико недеља човек који је пребегао у Немачку није јавио да је наша кућа
једина спаљена. Ипак, и даље сам се надала да су они заробљени, а три године после
„Олује“ сам отишла на згариште куће, али тамо ништа нисам могла да видим - прича Нада,
која је у штампи прочитала ужасну истину о судбини њених родитеља. Од тада је почела
њена борба за право да их достојно сахрани.
Звала сам заменика министра за људска права Хрватске Ивана Грујића, који је уз моју
сагласност наредио да стручне екипе претраже згариште. Нађени су спаљени остаци
људских костију, који су уз узорак моје ДНК послати на анализу у Тузлу. Ипак, од тада је
прошло скоро две године, а коначни резултати идентификације још не стижу из Загреба.
Звала сам много пута и њих и наше, али су ми сви одговарали да је процес у току. Исто ми
је много пута поновио и председник Комисије за нестала лица Србије Вељко Одаловић,
али мислим да их случај мојих родитеља превише не занима. Иако болесна, у зрелим
годинама сам научила да се служим рачунаром само да би што ефи касније наставила да се
борим за истину. Зар треба да прође 16 година и можда још 16 да бисмо сазнали истину, а
да не говорим о томе да и злочинци треба да буду кажњени - закључује Нада.
Антрфиле : Славе етничко чишћење!
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Првостепеном пресудом Трибунала у Хагу војнополицијска операција „Олуја“, у којој је
убијено око 2.000, а протерано преко 200.000 Срба, проглашена је за удружени злочиначки
подухват, а генерали Анте Готовина и Младен Маркач осуђени на 24 односно 18 година
затвора. Међутим, то не спречава хрватску власт да 4. и 5. август и ове године обележи као
највећи државни празник.
Централна прослава којој ће присуствовати цео државни врх на челу са председником
Јосиповићем ће као и сваке године бити одржана у Книну, а сутра ће бити откривен и
споменик Хрватске побједе Олуја ‚95. У петак ујутро ће бити одржана и парада удружења
ветерана такозваног Домовинског рата, а своје прославе су заказале и десничарске,
проусташке организације.
ЈОСИПОВИЋ: ДАНИ ПОНОСА И СЛАВЕ!
Хрватски председник Иво Јосиповић изјавио је поводом 16. годишњице „Олује“ да су
„то били дани поноса и славе које нико више не може оспорити“.
Због једног малог дела догађаја који се нису ни морали ни смели догодити често се
неоправдано доводи у питање смисао целе операције, што је нетачно с војног, моралног,
политичког и сваког другог стајалишта - поносан је председник етнички очишћене
Хрватске.

ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ ИЛИ ОСЛОБОДИЛАЧКА АКЦИЈА
Данас, Датум : 3.8.2011, Страна : 5
У сусрет шеснаестој годишњици операције хрватске војске и полиције - „Олуја“
Београд - Олуја је била удружени злочиначки подухват и та констатација изречена у
пресудама Хашког суда хрватским генералима Анти Готовини и Младену Маркачу
битнија је од саме пресуде, указано је на јучерашњој конференцији за новинаре под
називом „Шеснаеста годишњица Олује - у светлу расветљавања судбине несталих“.
Представник Удружења породица несталих и погинулих Чедомир Марић истакао је да је
вест о првостепеној пресуди хрватским генералима за злочине почињене у акцији Олуја
прихваћена „достојанствено“ и да је она донекле сатисфакција за породице.
- Сваке године се окупљамо на годишњицу Олује како бисмо сумирали резултате
учињене током године. Од прошле године до данас ексхумирана су 83 тела, а
идентификована 43. На Институту за судску медицину у Загребу налази се укупно 369
ексхумираних тела која нису идентификована, чиме нисмо задовољни - указао је
Марић. Он је додао да су хрватски медији „затворени“ када је реч о расветљавању
судбине убијених и несталих Срба.
Брзином ексхумације и идентификације жртава нису задовољни ни у Комисији за нестала
лица Владе Србије. Председник те Комисије, Вељко Одаловић, истакао је да се поред 396
тела за које се чека идентификација, још 390 тела, чији посмртни остаци нису
ексхумирани, налазе на познатим локацијама у Хрватској.
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- Србија је одговорила на све захтеве Хрватске, предајући документе о логорима у
Бегејцима, тако да и од хрватских власти тражимо да убрза процес решавања ових
случајева - нагласио је Одаловић.
Марио Мажић из Иницијативе младих за људска права Хрватске указао је да је највећи
проблем у суочавању са прошлошћу чињеница да се на Олују у Хрватској и у Србији
потпуно другачије гледа.
- У хрватској јавности Олуја није појмљива као злочин, већ као ослободилачка акција у
домовинском рату на чијим темељима је основана хрватска држава. Морамо се суочити са
сазнањем да је Олуја била масовни злочин у којем је спроведено етничко чишћење указао је Мажић додајући да у Хрватској није донесена ниједна правоснажна пресуда за
ратни злочин због убиства цивила у Олуји.
У акција Олуја, која је почела 4. августа 1995, хрватска војска и полиција протерала је
више од 200.000 Срба са подручја Баније, Лике, Кордуна и северне Далмације, у Србију.
Прецизних података нема, али према неким изворима у акцији хрватске војске нестало је
1.805 особа. Са друге стране, у Хрватској је 5. август државни празник, који се слави као
Дан победе и домовинске захвалности за акцију Олуја којом су под хрватску управу
враћени последњи делови територије које су држали припадници српских војних јединица.
Антрфиле : Сутра парастос жртвама
У Цркви Светог Марка у Београду сутра ће бити служен парастос Србима убијеним у
акцији Олуја. Како најављују у Удружењу породица несталих и погинулих, парастос
ће служити патријарх Иринеј, а присуствоваће и председник Србије Борис Тадић.
УБИО МИ СЕСТРУ ЗБОГ 5.000 ЕВРА
Курир, Датум : 3.8.2011, Страна : 10
СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН У НОВОЈ ПАЗОВИ
Рођак манијака Драгана Паравиње и „земунца“ Сретка Калинића ухапшен због сумње да је
масакрирао Милицу Т.
НОВА ПАЗОВА - Злочинац без милости!
Милан Калинић (26), избеглица из Хрватске, ухапшен је због сумње да је силовао и
задавио рођаку Милицу - Мику Турукало (58)! Злочин се догодио у бараци
избегличког кампа у Новој Пазови, а рођаци убијене Милице Т. кажу да је Милан
Калинић по мајчиној страни рођак манијака Драгана Паравиње, док је по очевој
страни даљи рођак Сретка Калинића, „земунца“ којем се суди за убиство премијера
Зорана Ђинђића!
Комшије су испричале да је Калинић после убиства тело Милице Турукало покрио
крпарама с пода и пробао да побегне кроз прозор.
- Кад је видео да због комшија неће успети да побегне неопажено, повикао је: „Милици је
позлило, мислим да је мртва! Зовите лекаре.“ Комшије су га питале шта је он радио код
Милице, а он је неколико пута поновио: „Ништа, ништа.“ - прича Ружица Мрђа, рођена
сестра убијене Милице.
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Кад су комшије ушле у собу, имале су шта да виде. Милица је с модрицом на бради лежала
испред кревета. Из носа јој је ишла крв. Одмах су позвали полицију, а Милан се претварао
да зове лекаре. Полиција је, међутим, касније утврдила да он то није радио!
- Калинић је убио моју сестру због пара! Неколико сати пре смрти, Милица је била код
Миланове мајке Наде Паравиње и рекла јој да ће јој братанац из Аустралије послати 20.000
евра да купи себи неку кућу и да ће она додати својих 5.000, које је уштедела и чувала у
банци. Сиротица, стално је говорила: „Само да одем одавде, да се преселим у нормалну
кућу.“ Хтела је да купи кућу у Новој Пазови, једну која јој се одраније свиђала.
Несрећница, умрла је и никад није осетила шта значи нормалан живот - каже Ружица.
Антрфиле : Рођачке везе?
Нада Паравиња, Миланова мајка, наводно је рођака Драгана Паравиње, који је у Србији
осуђен за силовање, док је у Хрватској оптужен за силовање и убиство.
Пријатељи убијене Милице Т. кажу да је убица, преко очеве стране, даљи рођак и са
Сретком Калинићем, „земунцем“ оптуженим за умешаност у убиство премијера Зорана
Ђинђића. У селу Билишани у Хрватској рођаци Сретка Калинића наводно су живели одмах
поред куће Милана Калинића.
Заплакала и мајка убице
Кад је Нада Паравиња, мајка убице, чула да је њен син убио Милицу, одмах је позвала
Ружицу. Изјавила јој је саучешће и извинила се због оног што је учинио Милан.
- Плакала је и питала ме да ли сме да дође на сахрану. Стално је понављала: „Сине мој,
шта си ово урадио, да сам била у кући, и мени би то урадио.“ Плакала је и на сахрани каже Ружица.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 04.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЈОШ 20 СТАНОВА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Данас, Датум : 4.8.2011, Страна : 21
Врање - У Врању се гради четврта зграда са 20 станова за избегла, интерно расељена
и социјално угрожена лица, чија завршетак се очекује до краја године.
У финансирању пројекта Европска унија учествује са 350.000, швајцарска Агенција
за развој и сарадњу (СДЦ) и град Врање са по 20.000, америчка хуманитарна
организација „Хабитат фор Хуманитy“ са 10.000 и НВО „Хаусингцентар“ са 5.000
евра.
- Кључеви 20 станова, површине од 22 до 54 квадрата, биће још један допринос
решавању проблема најугроженијих становника врањске општине јер је до сада кроз
различите пројекте ресоцијализације на подручју врањске општине затворено 11
колективних центара - рекао је новинарима градоначелник Врања Мирољуб Стојчић.
Последњи подаци говоре да у Врању има око 120 избеглица и 145 интерно расељених
лица, као и 3.600 лица привремено распоређених у приватном смештају.
На списку Центра за социјални рад је 2.500 лица која уживају право на месечну социјалну
помоћ.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум : 4.8.2011, Страна : 18
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - Комисија за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним
лицима у Петровцу на Млави расписала је конкурс за доделу четири пакета
грађевинског материјала најугроженијим породицама. Породице којима буду
додељени ови пакети Комесаријата за избеглице, дужне су да их искористе за
завршетак започете градње или за адаптацију постојећих стамбених објеката.
Комесаријат је, у сарадњи са локалном самоуправом, обезбедио и 10 пакета од по 150.000
динара за пројекат економског оснаживања интерно расељених домаћинстава.
ХРВАТСКА КРИВА ЗА ИЗБЕГЛИЧКУ КРИЗУ
Дневник, Датум : 4.8.2011, Страна : 15
Комесаријат за избеглице Србије саопштио је да је Србија једна од пет земаља у свету
с дуготрајном избегличком кризом и да је главни разлог за то неспремност Хрватске
да на успешан начин реши проблеме везане за имовину и права својих држављана
српске националности и оних који у Србији живе као избеглице.

Интензивнија регионална сарадња између држава бивше Југославије требало би да процес
решавања те кризе убрза и у перспективи оконча, саопштио је Комесаријат.
Од 610.000 људи угрожених ратом који су од 1991. године уточиште потражили у Србији,
више од 75.000 особа и даље је у статусу избеглице, од чега је 75 одсто избеглица из
Хрватске, наводи се у саопштењу.
ИСТИНА ПРЕ ПОМИРЕЊА
Политика, Датум : 4.8.2011, Страна : А12
Помирење народа на западном Балкану је изузетно важно, али оно мора да буде засновано
на научно утврђеној истини о свему што се дешавало у прошлости
Милојко Будимир** Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске
Четвртог августа ове године навршава се 16 година откако су хрватске оружане снаге, уз
одобрење и подршку НАТО-а, у садејству са снагама Хрватског вијећа одбране и Армије
БиХ, извршиле агресију на Републику Српску Крајину.
Агресија је извршена упркос чињеницама да је РСК била под заштитом УН и да су
њене делегације само дан раније у Женеви, на састанку са хрватском делегацијом,
пред представницима УН и у Београду пред представником САД као водећом
чланицом НАТО-а, прихватиле приједлог међународне заједнице да се преговори у
вези са завршним политичким споразумом по питању статуса Крајине воде на бази
Плана З-4, а у циљу заустављања војних акција усмјерених једних према другима, и
заузврат добиле чврсте гаранције да напада неће бити.
Против крајишких Срба (око 230.000 житеља са око 30.000 војника) ангажовано је око
200.000 војника, од којих је директно у операцији учествовало 138.500 припадника ХВ,
МУП-а и ХВО. И док је цијела Крајина била изложена дотад невиђеној артиљеријској
ватри а хрватски војници убијали и спаљивали све што је српско, врховни командант
хрватске војске и предсједник Хрватске Фрањо Туђман, преко радија и ТВ, „у име
демократске власти Хрватске” позивао је Србе „да остану код својих кућа и без бојазни за
свој живот и своју имовину, дочекају хрватску власт”.
За неколико дана неравноправне борбе сломљен је отпор Српске војске Крајине. У
оптицају су биле двије варијанте. Прва је била да се српском становништву и војсци
затворе сви излазни путеви који су из РСК водили према западној Босни и друга, да се
Србима негдје остави пут за излаз, како би се могли дијелом извући. На крају је испало да
је ова варијанта, уз примјену мјера застрашивања и бомбардовања српских снага, испала
повољнија за хрватске оружане снаге. И једна и друга варијанта садржавале су
артиљеријско-ракетно бомбардовање, употребу авијације, средстава за ометање система
веза РСК и коначно пропагандно дјеловање на највишем организационом нивоу.
Резултат је био прогон готово више од 250.000 људи а у евиденцији Информативнодокументационог центра „Веритаса” налазе се имена 1.922 погинула и нестала Србина из
ове акције и послије ње, од чега 1.192 (62 одсто) цивила, од којих је око половина била
старија од 60 година. Међу жртвама су 534 (28 одсто) жене, од којих су двије трећине биле
старије од 60 година, што представља један од „црних” рекорда посљедњег грађанског
рата на просторима претходне Југославије. Међу жртвама је и 19 особа до 18 година
старости, од којих и девет до 14 година. Од укупног броја жртава до краја августа убијене
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су 1.764 особе или у просјеку 68 људи дневно. Од укупног броја жртава до сада је
ријешена судбина 894 особе, док се на евиденцији несталих води још 1.028, од чега 669
цивила, међу којима су 342 жене.
Хрватска избјегава, без ваљаног разлога ексхумације из познатих мјеста укопа са више од
438 посмртних остатака, углавном под ознаком „непознат”, што је јединствен случај на
подручју бивше Југославије, као што без правог разлога отеже идентификације више од
268 ексхумираних посмртних остатака.
Око 1.500 припадника СВК преживјело је заробљавање, од којих су многи осуђени на
дугогодишње казне затвора због кривичног дјела ратног злочина. Око 3.200 старих и
немоћних, који нису хтјели или нису могли напустити огњишта, на силу су интернирани у
логоре за цивиле. Крајина је опустошена, опљачкана па порушена и запаљена. Нису били
поштеђени ни црквени, културни, историјски српски, као ни антифашистички, споменици.
Савјет безбједности УН резолуцијом 1009 од 10. августа 1995. године „снажно осуђује
војну офанзиву великих размјера коју је започела влада РХ у августу 1995.”, али су
изостале, и овога пута, било какве казнене мјере агресору.
Крајина је горила мјесецима по завршетку „Олује”, пљачке су биле невиђене. Практички
одмах по завршетку акције припремљени су законски акти којима је имовина најприје
стављена под секвестар, а потом је подзаконским актима практички онемогућен повратак.
То је била политика а не неконтролирана стихија. Нажалост ова се политика ни до данас
није битно промјенила иако је Хрватска на прагу уласка у чланство Европске уније.
Помирење народа на западном Балкану је изузетно важно, али оно мора да буде засновано
на научно утврђеној истини о свему што се дешавало у прошлости, како се сукоби никад
више не би поновили. То би, свакако требало да доведе и до одустајања од пропагандног
мита о домовинском рату у Хрватској, као и до тога да се „Олуја” виши не слави као Дан
побједе и домовинске захвалности, јер је у њој, као и „Бљеску” и другим операцијама,
етнички очишћен српски народ из крајева у којима је вјековима живио
ЖРТВЕ "ОЛУЈЕ" ТРАЖЕ ПРАВДУ
Вечерње Новости, Датум : 4.8.2011, Страна : 13
Србија и Српска данас обележавају 16 година од страдања Срба у хрватској војној
операцији
Удружења избеглих траже од Хрватске да врати одузета станарска и сва друга права
НА данашњи дан, пре 16 година, у цик зоре почео је један од најсуровијих егзодуса на
просторима бивше Југославије.
У садејству с муслиманским снагама суседне Босне и Херцеговине (БиХ), хрватска
војска је убила укупно 2.650 и у егзодус натерала 340.000 људи. И данас се још трага
за 1.011 несталих Срба, међу којима је 660 цивила од којих 337 жена, саопштио је
центар "Веритас".
Шеснаест година касније, у Србији живи више од 100.000 избеглих, а више од две трећине
су из Хрватске. И после толиког времена Хрватска великом броју грађана српске
националности није вратила: станове, куће, викендице, пољопривредно, грађевинско и
шумско земљиште, али ни стечена права као што су заостале пензије, динарска и девизна
штедња.
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Представници више од 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
зато ће данас предати отворена писма Амбасади Хрватске у Београду. Она су упућена
председници Владе Хрватске Јадранки Косор и потпредседнику владе из редова српске
заједнице Слободану Узелцу.
- Тражимо да нам Хрватска, пре него што постане чланица ЕУ, врати одузета станарска и
друга имовинска, као и сва стечена права - јединствен је захтев свих удружења Срба из
Хрватске.
Удружења захтевају да Хрватска успостави исте стандарде у суђењима за ратне злочине и
друга кривична дела у ратном периоду, прекине са злоупотребом спискова и потерница у
циљу застрашивања прогнаних Срба и заврши процес ексхумације и идентификације
посмртних остатка Срба из свих појединачних и заједничких гробница.
- Србија је једна од пет земаља у свету са дуготрајном избегличком кризом, а главни
разлог за то је неспремност Хрватске да на успешан начин реши проблеме везане за
имовину и права својих држављана српске националности и оних који у Србији живе као
избеглице - поручују из Комесаријата за избеглице.
Антрфиле : УДРУЖЕНИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ
НА предлог тадашњег команданта сектора Југ, генерала Анте Готовине, одлука о почетку
акције донета је на Брионим 31. јула 1995. године
На том састанку у Титовој вили на Брионима, Туђман је јасно дефинисао циљ операције
„Олуја“ поручивши да треба нанети „такве ударце Србима да практично нестану с ових
(хрватских) простора“.
Према првостепеној пресуди коју је Хашки трибунал изрекао хрватским генералима Анти
Готовини и Младену Маркачу, "Олуја" је била је удружени злочиначки подухват, на челу с
тадашњим председником Хрватске Фрањом Туђманом, чији је "циљ био присилно и трајно
уклањање српског становништва и насељавање тог подручја Хрватима."
ПРОСЛАВА УЗ ТОМПСОНА
Хрватска полиција упозорила је јуче грађане који ће у петак присуствовати манифестацији
"Чавоглаве 2011", која се одржава у том месту код Дрниша поводом годишњице акције
"Олуја".
Шибенска полиција саопштила је да ће забранити транспаренте непримереног садржаја.
Манифестацију "Чавоглаве" на којој ће главна звезда бити певач Марко Перковић
Томпсон протеклих година карактерисали су изливи шовинизма и мржње према Србима,
као и усташка иконографија.
ПОМЕНИ
Патријарх Иринеј у цркви Светог Марка у Београду, данс у 11 часова одржаће се
парастос погинулима. Парастосу ће присуствовати председник Борис Тадић,
потпредседник владе задужен за проблеме избеглица Јован Кркобабић и други
државни званичници.
У Бањалуци испред Саборног храма Христа Спаситеља синоћ је одата пошта страдалим у
"Олуји". Све до 7. августа у Српској, низом манифестација биће обележено сећање на
један од најмрачнијих злочина у новијој историји.
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СРБИЈА ТУГУЈЕ, ХРВАТСКА СЛАВИ
Правда, Датум : 4.8.2011, Страна : 8
ДАНАС СЕ НАВРШАВА 16 ГОДИНА ОД „ОЛУЈЕ“ У ХРВАТСКОЈ
БЕОГРАД - Данас се навршава 16 година од почетка хрватске војне акције „Олуја“, која је
довела до егзодуса више од 200.000 Срба из Хрватске, која овај дан обележава као
државни празник.
Документационо-информативни центар Веритас саопштио је да је од укупног броја жртава
до сада решена судбина 911 људи, док се на евиденцији несталих води још 1.011 особа. Та
организација процењује да ће, као последица етничког чишћења, на наредном попису у
Хрватској учешће Срба бити сведено на три одсто. Поводом шеснаесте годишњице
хрватске војне акције „Олуја“, у којој је према подацима Комесаријата за избеглице
убијено око 2.500 људи а око 200.000 Срба протерано из Хрватске, наводи се да у Србији
постоје још 52 колективна центра, у којима је смештено 3.878 избеглих и интерно
расељених особа.
Председник Србије Борис Тадић сматра да је потребно да се судбина несталих Срба
открије и да се реше проблеми које има већина породица при повратку у Хрватску.
– Ти проблеми су враћање станарских права, обнова имовине, неисплаћене пензије,
конвалидација радног стажа, као и проблеми у процесу стамбеног збрињавања,
немогућност откупа добијених станова и проблеми са добијањем држављанства и
економском одрживости повратка - нагласио је Тадић.
Председник Србије је указао да грађани Србије 4. августа тугују и одају почаст свим
невино страдалима у злочинима који се не смеју заборавити, и најавио да ће присуствовати
парастосу жртвама „Олује“ у Цркви Светог Марка у Београду.
КФОР И ЕУЛЕКС ДА ЗАШТИТЕ СРБЕ ЈУЖНО ОД ИБРА
Политика, Датум : 4.8.2011, Страна : А5
Косовска Митровица – Паљење куће породице Петровић у селу Зочиште надомак
Ораховца, најоштрије је осудило Министарство за Косово и Метохију, затраживши од
Еулекса и Кфора да заштити Србе јужно од Ибра од насиља екстремиста и осигура им
личну безбедност, као и безбедност њихове имовине. „Виновници инцидената су чак и
припадници специјалних јединица Косовске полиције ’Роса’.
Паљење куће Петровића је јасна порука албанских екстремиста Србима повратницима шта
их чека ако одлуче да се врате на своја огњишта”.
РЕШИТИ СУДБИНУ НЕСТАЛИХ
Данас, Датум : 4.8.2011, Страна : 5
Шеснаест година од хрватске војно-полицијске акције „Олуја“
Београд - Поводом шеснаесте годишњице хрватске војно-полицијске акције „Олуја“, у
којој је према неким подацима убијено око 2.500 људи, а око 200.000 Срба протерано из
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Хрватске, председник Србије Борис Тадић изјавио је да је потребно да се судбина несталих
Срба открије и да се реше проблеми које има већина породица при повратку у Хрватску.
„Ти проблеми су враћање станарских права, обнова имовине, неисплаћене пензије,
конвалидација радног стажа, као и проблеми у процесу стамбеног збрињавања,
немогућност откупа добијених станова и проблеми везани за добијање држављанства
и економску одрживост повратка“, истакао је Тадић. Он је оценио да је праведно што
се ратни злочинци, одговорни за злочине у хрватској војној акцији „Олуја“, налазе пред
Хашким трибуналом, као и да грађани Србије 4. августа тугују и одају почаст свим невино
страдалима у злочинима који се не смеју заборавити. Тадић ће данас присуствовати
парастосу жртвама акције „Олуја“ у цркви Светог Марка у Београду.
Према подацима документационо-информативног центра Веритас у акцији „Олуја“ 1995.
године до сада је решена судбина 911 људи, док се на евиденцији несталих води још 1.011
особа.
Представници избегличких удружења и завичајних клубова данас ће предати у Амбасади
Хрватске у Београду отворена писма за председницу Владе Хрватске Јадранку Косор и
потпредседника владе из редова српске заједнице Слободана Узелца, у којима ће тражити
решавање имовинских питања. Комесаријат за избеглице Србије саопштио је јуче да је у
протекле три године број колективних центара смањен за трећину, али да у њима и даље
живи готово 3.900 људи.
Антрфиле : Косор: Честитка за бриљантну војну акцију
У Хрватској је 5. август државни празник који се слави као Дан победе и домовинске
захвалности за акцију „Олуја“ којом су под хрватску управу враћени последњи делови
територије које су држали припадници српских војних јединица.
Премијерка Хрватске Јадранка Косор изјавила је да се захваљујући храбрости и
одважности хрватских бранитеља Дан победе слави у миру. „Шеснаесту годишњицу
Олује, бриљантне војно-редарствене акције којом је побеђена великосрпска
Милошевићева агресија, обележавамо оснажени заједничким успехом у остваривању
стратешког циља, уласка у Европску унију“, пише у честитки премијерке Косор
поводом Дана победе.
МАЛА ВАЈДА ОД МАРТИЋЕВСКЕ РЕТОРИКЕ
Данас, Датум : 4.8.2011, Страна : 6
Павле Радић
Из начелних разлога не бих полемисао са избеглицама и прогнанима, са њиховим
удружењима, без обзира на реторику појединих њихових представника са којом се не
слажем. Не бих, јер су избеглице и прогнаници, небитно ко су и одакле су, жртве тешких
невоља. Жртве су политика и покрета чији креатори углавном нису били. Не бих
полемисао ни са добрим знанцем г. Линтом, да добронамерну критику Тамаре Калитерне,
везану за његово јавно иступање у име избегличке коалиције коју заступа, није
квалификовао, ни мање ни више него као подругљиво и неистинито писање о Србима из
Хрватске.
Могли смо Миодраже, уз кафу, разговарати и полемисати о судбини Срба у Хрватској, у
БиХ, на Косову, у Црној Гори, у Србији, о угледу Срба у свету, као што смо то доста пута
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чинили. По наслову прилога који потписујеш („Лажна теза да су Срби агресори“), испада
да клевећем Србе у Хрватској као колективитет.
Слично си приписао и Тамари Калитерни.
Никад не говорим о националним
колективитетима као хомогеним и једнозначним појмовима, о колективним кривицама.
Говориш о страдању Срба у Хрватској по доласку Туђмана на власт, о поразној
фактографији приказаној у књизи професора Светозара Ливаде. Истичеш то као сведочење
неспорних научних и моралних итегритета (писац предговора књиге филозоф Милан
Кангрга). Добро је да су уважени професори обрадили и објавили заиста поражавајућу
фактографију. Само, да би увид у ратна страдања у Хрватској био комплетан, требало је
да сачине сличну фактографију страдања Хрвата и других несрба у подручјима која су
контролисале српске власти из Книна. Добро би било да знамо и колико је било
бомбардованих хрватских градова, села, колико побијених, протераних, опљачканих,
прогнаних Хрвата и других несрба, колико је било минираних и спаљених кућа,
привредних објеката, пољопривредних газдинстава, дакле методолошки све онако као што
је уважени професор Ливада пописао за српска страдања. Је ли ико са српске стране сабрао
и објавио такве податке и објавио их у Хрватској и у Србији, да знамо обе стране медаље?
Је ли се ико усудио тако шта урадити? Ако јесте, добро би било да и то цитираш.
Кажеш, и чињеница је, да је велика већина Срба у Хрватској током Другог светско рата
била у Народноослободилачкој борби. То је била њихова сјајна морална епопеја. Кажеш да
је већина њих на првим вишестраначким изборима гласала за странку бивших комуниста,
за Рачана. Вероватно. Нажалост, колико је националистичко лудило узело маха, говори
чињеница да се међу добрим делом Срба током протеклог рата много више уважавао
четнички војвода Момчило Ђујић него партизански хероји са Баније, Кордуна, Лике,
Далмације, из Славоније.
Приликом кловновских ходочашћа Шешеља Мартићу, Бабићу, Хаџићу и осталој книнској
братији, дочекиван је као надсрбин, натчовек, херој. А већина Срба која је гласала за
бивше комунисте, која се с правом није слагала са туђманизмом а била разочарана онима
за које је гласала, није се посебно истакла неслагањем са Мартићевом парадржавом.
Кажеш да је Олуја пресудом у Хагу осуђена као злочиначки подухват. Колико сам
схватио, суд није оспорио легитимитет Олује и успостављање државног суверенитета и
правног поретка на просторима које суд сматра неспорним делом хрватске државе.
Пресуде се односе на злочине почињене током и после акције, као и белодане Туђманове
намере да број Срба у Хрватској сведе на најмању меру.
Што се тиче захтева за повраћај имовинских и свих стечених права избеглих и прогнаних
Срба из Хрватске, као и свих других избеглица из протеклих ратова, сматрам то
легитимним. Једино што сматрам да се у дефинисању и образлагању тих захтева не клизи
у мартићевску реторику, јер је од ње мала вајда. Што се мене тиче, ова полемика је
завршена. А за кафу имам времена.
СРПСКЕ КУЋЕ ОПЕТ НА МЕТИ АЛБАНАЦА!
Ало!, Датум : 4.8.2011, Страна : 3
Срби који живе у енклавама јужно од Ибра у протекла два дана постали су жртве одмазда
косовских Албанаца! У уторак око 19 сати, запаљена је кућа повратничке породице
Петровић, у селу Зочиште, која се на мети пиромана ОВК-а нашла и1999.
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Пре 12 година, та породица је била принуђена да напусти дом, а с њима је Зочиште
напустила и већина мештана. Пламен и дим који се у уторак надвијао изнад ове
недовршене куће први су уочили монаси манастира Свети Врачи и позвали ватрогасце и
припаднике КПС-а, који су на лице места стигли тек након једног сата. Док је кућа горела,
у њеној близини се чула гласна албанска музика, која је допирала са свадбе у једној од
суседних албанских кућа. Марјан Шарић, председник општине Ораховац, сматра да се
ради о провокацији Албанаца, који су желели да заплаше повратнике и пошаљу поруку да
су непожељни.
- Ово је још један вид притиска на повратнике којима су куће биле демолиране,
врата и прозори поскидани, а којима нису укључени струја и вода. Овај најновији
догађај, пожар у кући Петровића која је паљена неколико пута 1999, јасна је порука
да житељи села Зочиште не желе повратак Срба - поручио је Шарић. У том месту је
2005 изграђено 39 кућа за Србе повратнике, али се они и даље не враћају у своје село.
То, нажалост, није једини инцидент. У селу Љевоша код Пећи, где живи око 30 Срба,
јуче је обијена и оштећена још једна кућа, чиме се број оштећених српских кућа у
последњих недељу дана у том месту повећао на девет! На сву срећу, власници домова
у тренутку инцидента нису били у кућама.
ИЗБЕГЛИ ИЗ ХРВАТСКЕ ЈОШ БЕЗ ИМОВИНЕ
Дневник, Датум : 4.8.2011, Страна : 2
Избеглице из Хрватске више од деценију и по не могу да поврате своју имовину у тој
земљи. Због тога ће представници избегличких удружења и завичајних клубова
данас, на 16. годишњицу страдања Срба у „Олуји„, предати у амбасади Хрватске
отворена писма за председницу Владе Хрватске Јадранку Косор и потпредседника
Владе из редова српске заједнице Слободана Узелца у којима ће, између осталог,
тражити решавање имовинских питања.
У саопштењу, које је потписао председник Коалиције удружења избеглица Миодраг
Линта, наводи се да ће од хрватских званичника бити затражено да Влада Хрватске, у
периоду пре него што постане члан ЕУ, врати одузета имовинска и стечена права.
Удружења траже од Владе Хрватске и да започне економску обнову подручја која су била
под заштитом Уједињених нација и врати топониме с називима „српски”.
„У писмима, такође, тражимо да госпођа Косор и господин Узелац упознају домаћу и
међународну јавност из којих разлога Влада Хрватске опструише имплементацију
Споразума о сукцесији који је потписан 29. јуна 2001. године у Бечу од представника
држава насталих на простору бивше Југославије”, наводи се у саопштењу. Споразум је,
између осталих, ратификовао Хрватски сабор марта 2004. године.
Представници избегличких удружења су навели да се у Анексу Г Споразума о сукцесији
јасно каже да ће право на покретну и непокретну имовину, станарско право и право
интелектуалну својину коју су грађани имали на дан 31. децембра 1990. бити признато,
заштићено и враћено у складу с утврђеним стандардима и нормама међународног права.
Такође, удружења од хрватске владе траже да успостави исте стандарде у суђењима за
ратне злочине и друга кривична дела у ратном периоду, прекине злоупотребе спискова и
потерница у циљу застрашивања прогнаних Срба и заврши процес ексхумације и
идентификације посмртних остатка Срба из свих појединачних и заједничких гробница.
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PRESS CLIPPING
Петак 05.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КОМЕСАРИЈАТ ИЗДВОЈИО 5,6 МИЛИОНА ДИНАРА
Блиц – Србија, Датум : 5.8.2011, Страна : 12
Комесаријат за избеглице и обезбедио је 5,6 милиона динара за пројекте помоћи
економског оснаживања избеглица и побољшавање услова становања интерно
расељених лица у Нишу. „Максимална вредност помоћи за стварање и побољшавање
услова становања ИРЛ на територији града Ниша је 440.000 динара по породици, а за
економско оснаживање и осамостаљивање износи 150.000 динара по породици.
Избор породица, на основу процене угрожености и испуњености неопходних услова за
добијање и реализацију помоћи, и вредност појединачне помоћи по породици утврдиће
комисија, о чему ће грађани града Ниша бити благовремено обавештени“, саопштио је
градски већниик Милорад Стошић.
ПРЕДНОСТ ВИШЕЧЛАНИМ ПОРОДИЦАМА
Дневник, Датум : 5.8.2011, Страна : 12
СТИЖЕ ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
ИРИГ: Општина Ириг добила је 1,5 милиона динара за помоћ у економском
оснаживању и осамостаљивању породица избеглих и интерно расељених лица. Избор
породица ће се вршити путем спровођења јавног огласа, а на основу процене
угрожености и испуњености неопходниих услова за добијање помоћи.
Критеријуми за доделу помоћи за економско оснаживање утврђени су посебним
правилником, а потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног
домаћинства имају избеглички статус или статус расељеног лица, држављанство
Републике Србије или поднет захтев за пријем, да нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за решавање стамбених потреба у овој години, да
нису повратници из миграције у треће земље, да имају јасну, реалну и одрживу пословну
идеју, те да у односу на врсту тражене помоћи корисник има основне предуслове и
могућности за ефикасно обављање активности.
Комисија ће донети одлуке у складу са циљем пројекта, те на основу реда првенства.
Критеријуми подразумевају да је активност за коју је помоћ тражена основна делатност
породице и да подносилац захтева живи у сеоској средини или предграђу уколико је помоћ
намењена за пољопривредну или сточарску активност.
Такође, подносилац захтева и чланови породичног домаћинства морају имати искуства у
активности за коју је помоћ тражена, а породична домаћинства морају бити вишечлана,
односно вишегенерацијска, те да је подносилац захтева подстанар, или живи у сопственој
кући која не задовољава основне услове становања.

Узеће се у обзир и материјални положај домаћинства, те здравствено стање и инвалидност
подносиоца захтева и чланова породичног домаћинства, појаснио је председник општине
Ириг Владимир Петровић.
Огласом је дефинисано и да ће предност имати подносиоци захтева чије су породице са
више генерација са једним или више чланова од преко 60 година, једнородитељске
породице са дететом, односно децом испод 18 година односно студентом до 26 година, те
породице са двоје или више деце испод 18 година. Предност ће имати и породице са
трудницама или са дететом до пет година, породице без редовних месечних прихода или
са недовољним месечним приходима које износе до 50 процената просечне нето плате на
нивоу Општине по члану домаћинства, болесни чланови домаћинства, односно чланови
домаћинства са посебним потребама, те уколико је жена носилац домаћинства или у
породици постоје жртве сексуалног, односно породичног насиља.
Антрфиле : Захтеви до 15. августа
Потребно је да заинтересовани за овај вид помоћи поднесу захтев и потребну
фотокопирану документацију до 15. августа. Они који уђу у ужи избор биће у обавези да
Комисији поднесу на увид оригинална документа. Пријаве се подносе у затвореној коверти
преко писарнице Општинске управе путем захтева који се добија код повереника за
избеглице Општине Ириг, а захтеви са са потребном документацијом подносе се лично
или поштом на адресу Писарница општинске управе, Војводе Путника бр.1, Ириг са
назнаком „Конкурс за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању.“
У КРАГУЈЕВЦУ 2.000 ИЗБЕГЛИЦА
Данас, Датум : 5.8.2011, Страна : 4
Крагујевац - Удружење избеглица из Хрватске Зора наводи да у Крагујевцу још живи
око 2.000 Срба који су 1995. избегли из Хрватске након акције Олуја.
Председник удружења грађана Крајине Зора из Крагујевца Милан Љубовић казао је да
трагичне последице догађаја с почетка деведесетих у Хрватској још увек трпе припадници
оба народа, али да је избеглим Србима ипак најтеже. „Српски народ из Хрватске још увек
је на великим искушењима. Остао је и без завичаја и без домовине. Не може да се снађе ни
овде, ни тамо. Још су те ране тешке и болне“, каже Љубовић, напомињући да се већина
избеглих Срба из Хрватске још увек није на прави начин интегрисала у локалну заједницу,
али да о повратку скоро нико и не размишља, пре свега због нерешених имовинских
питања, недостатка посла и несигурности.
ПРОДАО КУЋУ ДА ПЛАТИ ДУГ ЗА СТРУЈУ
Данас, Датум : 5.8.2011, Страна : 18
Горњи Милановац - Мештанин Горњег Милановца Милосав Милановић (66) продао је
кућу у рудничком селу Церова и јуче платио 277.209 динара дуга за струју који су на
том имању направиле избеглице из Хрватске.
Милановић је пре 16 година уступио бесплатно на коришћење велику кућу са
помоћним зградама и три хектара имања породицама које су избегле из Горњег
Жировца код Двора на Уни.
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Корисници имовине у међувремену су се иселили у Аустралију, али су Милановићу
оставили неизмирен рачун за струју од 56.000 динара, који је од 2008. године због
камата вишеструко увећан.
- Кад су се иселили 2008. године, чврсто су ми обећали да ће послати паре да се дуг плати
и никада се више нису јавили - казао је Милановић.
Милановић је имовину коју је наследио од оца продао купцу из Мајура код Шапца, а
претходно је више година покушавао да добије помоћ локалне самоуправе како би
измирио туђи дуг за струју, јер прима пензију од 20.000 динара. Бета
“ОЛУЈА“ БРИШЕ И ТРАГОВЕ
Вечерње Новости, Датум : 5.8.2011, Страна : 5
У СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЈУЧЕ ОБЕЛЕЖЕНА 16. ГОДИШЊИЦА
ХРВАТСКЕ АКЦИЈЕ У КОЈОЈ СУ ПРОТЕРАНИ СРБИ ИЗ КРАЈИНЕ
Помену у цркви светог Марка присуствовао председник Борис Тадић
ПАРАСТОСИМА, окупљањем Срба прогнаника и сећањем на готово 2.500 убијених
цивила јуче је широм Србије и Републике Српске обележена 16. годишњица војнополицијске операције „Олуја“, у којој је око 200.000 Срба прогнано из Книнске
Крајине, Лике, Баније, Кордуна и других крајева Хрватске.
Помен жртвама „Олује“ сабрао је у Београду више стотина грађана, а служби у цркви
светог Марка присуствовали су председник Србије Борис Тадић, потпредседник Владе
Јован Кркобабић, секретар Скупштине Србије Вељко Одаловић и представници
избегличких и удружења породица убијених и несталих лица. Парастос страдалима у
тешким августовским данима 1995. године служио је епископ хвостански Атанасије
Ракита са свештенством београдских храмова.
У беседи после службе за покој душа жртвама „Олује“ владика Атанасије изразио је
саучешће породицама. Он је у име патријарха српског Иринеја позвао све Србе из
Хрватске да се „помоле Господу да им да снаге да опросте и наставе живот на путу
Христове љубави“.
- Цела Србија данас тугује са вама - поручио је владика породицама убијених и несталих. Сећамо се свих убијених, међу којима је највише жена, деце и стараца, као и бескрајних
колона туге и неизвесности. Они који мисле да граде институције на туђој муци и сузама,
треба да знају да им то неће донети ништа добро.
Делегација Удружења породица несталих и погинулих „Суза“, после парастоса, положила
је венац на спомен-плочу у Ташмајданском парку, подигнуту у знак сећања на све жртве
ратова од 1991. до 1999. године. Одавању поште жртвама присуствовали су и
представници Удружења породица несталих и погинулих у Хрватској, али и на КиМ.
Представници више од 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске,
пре парастоса у цркви светог Марка, предали су отворена писма хрватској амбасади у
Београду, адресирана на премијерку Јадранку Косор и вицепремијера Слободана Узелца.
Према речима председника Коалиције удружења избеглица у Србији Миодрага Линте,
избегли и прогнани Срби у њима су изразили жаљење што Влада Хрватске није подржала
захтев да Хрватски сабор усвоји Декларацију о поштовању права прогнаних Срба из
Хрватске.
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Највећу рану, која не зараста ни више од деценију и по од окончања рата у бившој
Југославији, чине неразјашњене судбине особа несталих у ратном вихору.
Међу њима је и део настрадалих у „Олуји“.
- Решавање судбине несталих одвија се необјашњиво споро - рекао је Линта. Од 1.927 несталих Срба, решена је судбина 911, док је за више од 1.000 још увек
непозната. Заједно са Комисијом Владе Србије, удружења породица несталих затражила су
од хрватских власти да убрзају процес ексхумација и идентификација српских жртава и да
процесуирају одговорне за почињене злочине.
- Још нису ексхумиране познате локације са телима 390 српских жртава, а 369 тела више
година чека на идентификацију у Институту за судску медицину у Загребу - рекао је
председник Удружења породица несталих у Хрватској Чедомир Марић. - У последњих
годину дана ексхумирана су 83 тела од којих 40 није идентификовано.
Поводом годишњице „Олује“ Српско народно вијеће у Хрватској оценило је да у
Хрватској и данас нема простора за чињенице и искуства о страдању Срба за време и после
хрватске војне операције.
Антрфиле : ХРВАТСКА СЛАВИ АКЦИЈУ
ДОК се у Србији и Републици Српској одржавају парастоси и сећања на убијене у акцији
„Олуја“, Хрватска слави празнике - Дан победе и домовинске захвалности и Дан
бранилаца. Централна манифестација заказана је за данас у Книну, где ће председник
Јосиповић, премијерка Косор и готово цео државни врх присуствовати откривању
споменика хрватске победе. Обележје ће открити деца хрватских војника погинулих у овој
операцији.
ХРВАТИ НАМ ДУГУЈУ 30 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
Курир, Датум : 5.8.2011, Страна : 2
„олуја“ нас ојадила
Протерани Срби остали без 18 милиона квадрата стамбеног и пословног простора, 600.000
хектара земљишта...
БЕОГРАД - Отели нам четири годишња буџета!
Србима који су у акцијама „Бљесак“ и „Олуја“ оружјем протерани из Хрватске
остало је у тој земљи чак око 18 милиона квадрата стамбеног и пословног простора,
500.000 хектара пољопривредног и 100.000 хектара шумског земљишта, више од
четири милиона месечних пензија, стара девизна штедња... Сво то отето српско
богатство вреди око 30 милијарде евра (годишњи буџет државе Србије износи 7,24
милијарде евра), каже Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица из
Хрватске.
- То је незванична процена вредности на основу пописа избеглица из 1996. године каже Линта.
У том документу наводи се да је, према попису из 1996, у власништву Срба у Хрватској
1991. године било око 18 милиона квадратних метара грађевинског простора, од тога 14
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милиона стамбеног и четири милиона пословног простора. Само за заостале пензије од
1991. које потражује око 50.000 Срба, Хрвати дугују више од милијарду евра!
- То је у просеку по 81 пензија. Такође, у цифру од око 30 милијарди евра укључени су
и пољопривредна механизација, индустријска постројења... Тражимо од Хрватске да
нам врати оно што нам припада - каже Миодраг Линта.
ЛИЧНИ СТАВ
Правда, Датум : 5.8.2011, Страна : 2
Милојко Будимир Председник Асоцијације избегличких удружења из Хрватске да се
Србија истински сећа „Олује“, сетила би се и Споразума из 1996. године о
нормализацији односа са Хрватском, Бечког споразума о сукцесији из 2001. године и
Сарајевске декларације из 2005. године, којом се Хрватска обавезала да избеглим
Србима врати одузету имовину и права на ниво пре почетка сукоба.
Нажалост, Србија амнестира Хрватску од почињених злочина, које је и Хашки трибунал
потврдио у пресуди хрватским генералима, квалификујући „Олују“ као удружени
злочиначки подухват, којим доказују да Срби нису добровољно дошли овде.
СВЕЋЕ И ВЕНЦИ ЗА ЖРТВЕ „ОЛУЈЕ“
Правда, Датум : 5.8.2011, Страна : 8
СРБИЈА ОБЕЛЕЖИЛА ШЕСНАЕСТ ГОДИНА ОД ПОГРОМА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
БЕОГРАД – Парастосом у Цркви Светог Марка у Београду, који је служио владика
хвостански Атанасије Ракита у присуству више стотина чланова породица страдалих, јуче
је обележена шеснаеста годишњица погрома српског народа из тадашње Српске Крајине
који је довео до егзодуса више од 200.000 Срба из Хрватске. Парастос поводом 16.
годишњице операције „Олуја“ организовала су удружења породица Срба несталих и
убијених у акцији хрватске војске, а представници тих организација положили су венце на
спомен-плочу жртвама у Ташмајданском парку.
Прецизних података нема, а према неким проценама, у акцији „Олуја“ нестало је 1.805
особа. Хрватски хелсиншки одбор за људска права тврди да је током те операције
погинуло укупно 677 цивила, док Документационо-информативни центар „Веритас“ у
својој евиденцији има имена 1.960 погинулих и несталих Срба, од којих 1.205 цивила, међу
њима 522 жене и 12 деце.
Парастосу је присуствовао председник Србије Борис Тадић, потпредседник Владе
задужен за проблеме избеглица Јован Кркобабић и други државни званичници.
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић рекао је да су српским избеглицама
које желе да се врате у Хрватску угрожена елементарна права и да је за решење
њихових проблема неопходно активно учешће Хрватске.
Представници Владе Србије, избегличких удружења и удружења несталих и убијених
Срба у Хрватској потом су положили цвеће на спомен-плочу недалеко од храма у
Ташмајданском парку и одали пошту свим жртвама ратова од 1991. до 2000. године. Пре
парастоса и помена српским жртвама представници Удружења избеглих из Хрватске
предали су у хрватској амбасади отворена писма хрватским властима у којима је изражено
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жаљење што Сабор није усвојио декларацију о поштовању људских права прогнаних Срба
из Хрватске.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта каже за „Правду“ да
их није нико званично примио у амбасади Хрватске са образложењем „да су сви на
годишњем одмору“. – Кључни предуслов да се ствари покрену с мртве тачке јесте
промена политике наше власти према Хрватској када је реч о питању избеглих, као и
да један од темеља будућег споразума две државе буде Бечки договор о сукцесији –
каже Линта. Министар вера и дијаспоре Србије Срђан Срећковић изјавио је да је
јучерашњи дан симбол велике туге и опомене за све народе на просторима западног
Балкана.
– Суд у Хагу је пресудио да је та акција удружени злочиначки подухват, а њени актери,
међу којима и генерал Анте Готовина, јесу осуђени. Ова акција је планирана и подржана
од великих западних сила – изјавио је председник Републике Српске Милорад Додик
пошто је на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци положио венац због прогона Срба током
„Олује“.
Антрфиле : Док Србија тугује, Хрватска слави
У Хрватској се 4. август обележава као Дан победе и домовинске захвалности, Дан
бранилаца и 16-годишњица „Олује“. Централна манифестација биће одржана данас у
Книну. Државни врх ће присуствовати и откривању споменика хрватске победе у „Олуји“
који ће открити деца погинулих хрватских војника у тој операцији. За вечерас је предвиђен
концерт десничарски настројеног певача Марка Перковића Томпсона, који ће концертом у
Чавоглавама обележити годишњицу „Олује“.
ТЕШКО СРБИМА У ХРВТСКОЈ
Преглед, Датум : 5.8.2011, Страна : 5
Српски народ ужива све мање политичких, али и људских права у земљама региона
Укинута три загарантована места у Хрватском сабору, а није решено питање повратка,
отете и порушене имовине... Иако Срби у Црној Гори чине трећину становништва у
државним органима, заступљени су са само четири одсто запослених, а све су снажнији
напади на језик, српски национални идентитет, свештенство и имовину СПЦ Београд
Ситуација у погледу политичких права српског народа у земљама региона је лоша и
неповољнија него што је била, јер близу два милиона Срба у региону ужива све мање
политичких, али и људских права, оценио је јуче Напредни клуб (НК). „Најлошије стање у
том погледу је у Хрватској и Црној Гори, а најбоље у Румунији“, рекао је на конференцији
за новинаре председник Напредног клуба Чедомир Антић, представљајући извештај те
невладине организације о политичким правима српског народа у региону за 2010/2011.
годину.
„У Босни и Херцеговини постоји снажан притисак за успостављање централизације и
постепно укидање институција Републике Српске, а од свих верских заједница у БиХ
једино Српској православној цркви није враћена имовина“, рекао је Антић. Он је указао и
на недостатак српских школа у БиХ и да 70 села нема ни струју.
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„У Хрватској су укинута три загарантована места Србима у Хрватском сабору, а није
решено питање повратка, отете и порушене имовине“, рекао је члан Напредног клуба
Милош Вулевић. „Осим тога, није испоштован ни Ердутски споразум и на делу је тиха
асимилација Срба, а није донета ниједна пресуда за злочине у хрватској акцији 'Олуја'“,
истакао је Вулевић.
Иако Срби у Црној Гори чине трећину становништва у државним органима, заступљени су
са само четири одсто запослених, а овогодишњи попис је забележио њихову асимилацију
узроковану снажним нападима на језик, српски национални идентитет, свештенство и
имовину СПЦ, оцена је НК. „У Македонији је на делу снажна асимилација српског народа,
јер Србима није омогућена ни слобода вероисповести, док у Словенији Срби, иако су
најбројнија етничка група после Словенаца, немају статус националне мањине“, рекао је
члан НК Милан Динић. Ни у Мађарској, где Срби немају представника у парламенту, ни у
Албанији где је нестабилна ситуација, нису испуњена сва права које су ове државе
гарантовале својим законима, речено је на конференцији за новинаре.
Најбоља је ситуација у погледу политичких права Срба у региону у Румунији, иако и у тој
земљи постоји проблем гашења институција и школа на српском језику, оцена је НК.
Напредни клуб сматра да мера реципроцитета не представља добар начин, него да је
потребно да Србија постави као приоритет заштиту права српског народа у региону, која
су призната, али нису испоштована.
ПАРАСТОС ЗА ЖРТВЕ ОЛУЈЕ
Данас, Датум : 5.8.2011, Страна : 4
Шеснаест година од акције хрватске војске када је протерано више од 200.000 Срба
Београд - У Цркви Светог Марка у Београду јуче је у присуству више стотина чланова
породица страдалих одржан парастос за Србе убијене у операцији хрватске војске и
полиције Олуја 1995. године. Парастос је служио епископ хвостански Атанасије (Ракита), а
присуствовали су председник Србије Борис Тадић и потпредседник Владе Јован
Кркобабић.
Парастос су организовала удружења породица Срба несталих и убијених у акцији хрватске
војске, а представници тих организација положили су венце на спомен плочу жртвама у
Ташмајданском парку.
Потпредседник Владе Србије задужен за проблеме избеглица и социјална питања Јован
Кркобабић истакао је да је 4. август дан болног сећања на жртве Олује, када је „за само
неколико дана убијено 2.000 људи, а с огњишта протерано више од 220.000 хрватских
држављана српског порекла“.
Представници избегличких удружења и завичајних клубова предали су јуче у Амбасади
Хрватске отворена писма за председницу Владе Хрватске Јадранку Косор и
потпредседника владе из редова српске заједнице Слободана Узелца.
- У писму смо изразили жаљење због тога што нас премијерка Хрватске Јадранка Косор
није примила приликом посете Србији почетком априла, иако смо то претходно тражили.
Такође, указали смо на дискриминаторски однос хрватског правосуђа и недостатак воље
хрватске власти у решавању проблема судбине несталих и прогнаних, укључујући и
имовинско питање - рекао је за Данас Миодраг Линта, председник Коалиције удружења
избеглица у Србији.
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У операцији Олуја учествовало је 138.500 припадника Хрватске војске, МУП-а и
Хрватског вијећа обране. Офанзивом на подручја Баније, Лике, Кордуна и северне
Далмације, протерано је готово целокупно српско становништво. Колоне избеглица на
тракторима и другим пољопривредним возилима кренуле су тада ка Србији.
Документационо информативни центар „Веритас“ у својој евиденцији има имена 1.960
погинулих и несталих Срба, од којих 1.205 цивила.
У Хрватској се данас као државни празник слави Дан победе и домовинске захвалности за
акцију Олуја којом су под хрватску управу враћени последњи делови територије које су
држали припадници српских војних јединица.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОЗДРАВИ ГОТОВИНИ И МАРКАЧУ
Данас, Датум: 6.8.2011, Страна: 7
Хрватски званичници на прослави Дана победе и домовинске захвалности
Книн - Хрватски државни врх поручио је јуче у Книну, на прослави 16. годишњице
„Олује“, да је та хрватска војна акција била праведна и часна борба за ослобађање
земље и да „не сме бити доведена у питање због нечасних поступака појединаца
одговорних за злочине“. „Данас је дан којим славимо победу у легитимној и
праведној одбрани домовине. Ову победу славимо поносно и достојанствено жалећи
све жртве, осуђујући сваки злочин“, рекао је председник Хрватске Иво Јосиповић на
централној прослави „Олује“, Дана победе и домовинске захвалности и Дана
хрватских бранитеља.
Како јавља агенција Хина, Јосиповић је указао да „блистава хрватска акција не сме
бити доведена у питање због нечасних поступака појединаца одговорних за злочине
против суграђана српске националности“. „Злочин је злочин и треба га казнити“,
поручио је хрватски председник. Премијерка Хрватске Јадранка Косор истакла је да
је „Олуја“ била победничка, праведна и часна борба за ослобођење Хрватске.
„Никада нећемо прихватити да нам се пребацују наше победе. То су биле победе
демократије и слободе над великосрпском Милошевићевом политиком агресије,
разарања и мржње“, рекла је Косорова и додала да би „било добро да и наши суседи
разумеју да су управо овде сломљени зуби тиранину, а тиме је и њима отворен пут у
демократију“.
Косорова је поздравила хрватске бранитеље и генерале, посебно генералне Анту
Готовину и Младена Маркача, што су окупљени пропратили бурним аплаузом.
Председник Хрватског сабора Лука Бебић подсетио је на улогу првог хрватског
председника Фрање Туђмана који је, како је рекао, утемељио хрватску оружану силу
и хрватске државне уставне институције. „Туђман је позвао је цео хрватски народ на
помирење, не идеолошку, него као људи те јединство исељене и домовинске
Хрватске. То су два основна стуба на којима је председник Туђман остварио
јединство хрватског народа“, оценио је Бебић.Хрватски државни врх присуствовао је
у Книну постројавању јединица војске и полиције, а први пут је представљена и
борбена јединица ЕУ у којој учествују и хрватски војници. У Хрватској је 5. август
државни празник који се слави као Дан победе и домовинске захвалности за акцију
„Олуја“ која је довела до егзодуса више од 200.000 Срба из Хрватске. Од 2000.
године тај дан се обележава и као Дан оружаних снага Хрватске. Хашки трибунал је
у априлу ове године осудио хрватске генерале Анте Готовину на 24 и Младена
Маркача на 18 година затвора, док је генерала Ивана Чермака ослободио кривице за
злочине током „Олује“.

ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Данас - специјални додатак, Датум: 6.8.2011, Страна: 1
Др Весна Јеремић Драгојевић, чланица Градског већа Скупштине Смедерева
Град учествује у разним пројектима како би затворили избеглички камп који је са
632 особе у једном тренутку био један од највећих на Балкану. Већ је 20 станова
усељено крајем децембра, а овог месеца ће се тај број повећати за још 20.
Средства за изградњу станова од 1,4 милиона евра добијена су из Европске
комисије, а цео пројекат спроводи УНХЦР и Комесаријат за избеглице. Град
учествује са локацијом за станове - каже др Весна Јеремић Драгојевић истичући да
је овим пројектом број интерно расељених лица у кампу сада смањен на 300, а да ће
кроз до краја године њихов број бити 130.
- Један од већих пројеката који је у току јесте и изградња 36 монтажних кућа, тако
да се надамо да ћемо у скоријем периоду успети да у потуности затворимо
избеглички камп - наглашава др Јеремић Драгојевић.

ИЗБЕГЛИЧКИ ДАНИ ПОРОДИЦЕ ИЗ КОСОВА ПОЉА
Политика, Датум: 6.8.2011, Страна: А14
Ћуприја – Александар Митић је стигао из Косова Поља у ћупријску општину, где се
бави пољопривредом. Он се са супругом Јасмином, кћеркама Анђелом и Катарином и
сином Јованом, у село Супска доселио 2000. године, док су његов отац Љубиша и
млађи брат Срећко остали на Косову и Метохији. Александар је и један од
пољопривредника ове општине који обрађују највише хектара.
– Купили смо један плац и почели да правимо кућу. До пре две године живели смо у
једној просторији без купатила. Да бисмо могли да преживимо и завршимо кућу,
продали смо део машина које смо успели да довеземо у Србију. Обрађивао сам 80
хектара земље у закуп, пружао услуге на по 500 хектара годишње и поправљао
механизацију овдашњих сељака – прича Александар за „Политику“.
Док су пољопривредно добро „Добричево“ у Ћуприји и АИК у Јагодини били у
државном власништву, он је, обично са још једним партнером, услужно обрађивао
по 500 хектара годишње. Посао ради по систему компензације у оквиру које добије
семе, ђубриво и гориво, које после улаже у 80 хектара земље које обрађује под
закуп.
– На њиви сам од шест изјутра па све док има посла. Радио сам и по целу ноћ.
Нарочито када се поквари нека машина. Када сам дошао, дешавало се да по два
дана и две ноћи радим без престанка. Нисам гледао ни шта, ни колико радим. Морао
сам да прехраним породицу – каже овај вредан пољопривредник. Он је ове године
на 30 хектара под пшеницом имао просечни принос од по четири тоне по хектару, од
кукуруза, који је посејао на 34 хектара, очекује принос од око шест тона по хектару,
а нада се и да сунцокрет, који је посејао, роди добро. Пошто у близини не постоји
ниједна задруга, сарађује са задругом из Пожаревца, али му то ствара додатне
трошкове, јер одатле мора да довози семе и ђубриво, а потом да тамо вози пшеницу
и кукуруз, које дугује на име сировина.
– Проблем је што ми с Косова немамо право да региструјемо пољопривредно
домаћинство. Због тога се супруга одјавила и регистровали смо на њу само 28
хектара. За ту земљу узимамо субвенцију од 14.000 динара по хектару, док остали
власници земље, иако им дајем 50 евра годишње за закуп, узимају субвенцију за
себе. Хтео сам да подигнем и кредит да бих купио половни комбајн, али је уредба
промењена. Одакле мени 100.000 евра за нови комбајн – пита се Александар.

Он додаје да намерава да узме под закуп 100 хектара земље фирме „Добричево“ на
20 година, јер би на тај начин за то време био сигуран, имао би повезано земљиште
и могао би да користи субвенцију.
Антрфиле : Власници задруге
Александров отац Љубиша и још један пољопривредник на Косову и Метохији били
су власници задруге, која је поседовала 20 трактора и толико радника. Годишње су
узимали у закуп 600 хектара и обављали целокупан процес производње пшенице и
кукуруза. Ту земљу су орали, на њој сејали и садили, а потом жели хлебно жито и
брали кукуруз.

ЖИВОТ ЈАЧИ ОД СРАМОТЕ

Правда, Датум: 6.8.2011, Страна: 32
РАВИЈОЈЛА ВУЈОВИЋ (56)
ПРОНАЛАЗИ СРЕЋУ У ДЕЦИ

ИЗ

КАЧУЛИЦЕ

КОД

ЧАЧКА,

ИАКО

ТЕШКО

ЖИВИ,

ЧАЧАК – Равијојла Вујовић (56) у чачанском селу Качулице живи у кући саграђеној
скраја претпрошлог века, са две кћерке – Бојаном (17) и Милицом (15) и
једногодишњом унуком Јулијом. У ратном вихору у Босни изгубила је 16 чланова
своје фамилије, а када су дошли у Србију, судбина је хтела да остане и без мужа.
Упркос тешком животу који је прати деценијама, Равијојла је на коленима молила
малолетну кћерку да не абортира и да роди ванбрачно дете, тврдећи да је живот
важнији од срамоте.
Ваша унука је здраво и срећно дете, иако не живите у уобичајеним околностима.
Како је дошло до тога да се борите за људски живот?
Старија кћерка у то време се забављала са младићем из једног другог села у
близини Чачка. Остала је у другом стању, а када је то и њему саопштила, он ју је
напустио. Чини ми се, били су то најцрњи дани у мом животу, поред свих мука које
су нас годинама уназад пратиле. Гајила сам два средњошколска детета, од којих је
једно требало да роди дете. Саме, без игде икога свог, без посла и пара. У селу,
децу рођена ван брака не називају нимало лепим именом. Требало је имати срце као
планину и преживети све то.
Рекли сте да и сами потичете из патријархалне породице. Шта је у вама преломило
да ипак саветујете кћерку да роди дете упркос томе што тешко живите?
Ми смо из Босне током рата пребегли најпре у Вишеград, а потом у Србију, на имање
мог покојног мужа. У Босни, у Илијашу, где сам рођена, оставила сам 16 гробова
својих најближих и најмилијих који су страдали у том несрећном рату. Ми смо једва
извукли живу главу. Тек што смо се мало скућили у овој трошној кућици у
Качулицама, муж је изненада умро од срчаног удара. Неколико месеци после те
несреће, стигла је и вест да је Бојана трудна. Ниједног часа нисам се двоумила, већ
сам је молила да роди и да шансу новом животу. Срећом, послушала ме је и наша
Јулија ми је сада велика утеха.
Ваша старија кћерка је и поред мајчинства успела да заврши школу, захваљујући
вашој помоћи. Да ли је вама неко помогао?

Сва је срећа па још увек постоје добри људи. Већину оних који су нам помогли
никада нисам упознала. Након смрти мужа, остали смо без његових примања, јер је
он по струци био зидар. Сада живимо од мог рада, не стидим се и не либим никаквог
посла. Идем у надницу, радим на њиви за паре код мештана. Захвална сам сваком ко
ми је омогућио да зарадим неку пару. Ипак, захваљујући доброти неких других
жена, ускоро ћемо се уселити у нову кућу.
Антрфиле : Помоћ Кола српских сестара
Кућа коју је ваш покојни супруг започео ових дана довршава се акцијом чланица
Кола српских сестара. Како је дошло до те сарадње?
Оне су некако чуле да је Бојана одлучила да, као одличан и примеран ђак, роди
дете. Убрзо пошто се беба родила, дошле су у село и детету донеле пакете хране,
гардеробе, дечија колица. Од тада стално долазе и помажу нам у храни, гардероби,
а најзначајније је рећи да ћемо се овог лета уселити у нову кућу, коју је започео мој
покојни муж. Смрт га је претекла и није успео да је окрови.
Чланице Кола успеле су да пронађу донаторе захваљујући којима је изливена плоча,
а ових дана је кућа и окровљена. Обезбеђена је санитарија и столарија.
Хвала тим људима.

ГЛАС ИЗГУБИО ТАЈНОСТ
Вечерње Новости, Датум: 6.8.2011, Страна: 2
Слободан Узелац, вицепремијер Хратске
О СТАТУСУ СРБА И ПОСЛЕДЊИМ ИЗМЕНАМА ИЗБОРНИХ ПРАВИЛА
Злочини над Србима се прећуткују. Уставни суд прекршио права мањина
У ХРВАТСКОЈ је још присутна политика у којој се злочини над Србима у Другом
светском рату негирају или релативизују, а страдања у последњем рату - прећуткују.
Потпредседник хрватске владе и функционер Самосталне демократске српске
странке др Слободан Узелац овако сагледава однос Загреба према српским жртвама.
Два дана после велике државне прославе у Книну, на којој је величана „Олуја“, и
само неколико дана откако је измењеним изборним законом додатно отежан положај
српског народа, он у интервјуу „Новостима“ говори о неуклоњеним последицама
војне операције која је Србе збрисала са кућних огњишта и данашњој позицији оних
који су на њима остали.
- Требало је да прођу године да би се они који су починили злочине извели пред
лице правде. Али, већина злочина до данас је некажњена, а посебно се игнорише
систематско уништавање насеља, онемогућавање или отежавање повратка.
- Како тече повратак?
Овде се избеглице жале да им још нису враћена станарска права, пензије се не
исплаћују...
- Има помака, али су кривице за ратне злочине, које су третиране готово као
колективне, донедавно спречавале многе да се врате. Исто је и с повратком њихове
имовине, станова и кућа. То има за последицу да је и данас у избегличком статусу

око 60.000 Срба и да је већина кренула путем интеграције у земље у које су избегли
или у треће државе.
- Отежавају ли и последње измене изборног закона положај Срба и њихов политички
ангажман?
- Изменама изборних правила на најгрубљи начин је повређена тајност гласања. То
решење је апсолутно неприхватљиво за Србе и борићемо се кроз институције да оно
не буде примењено на парламентарним изборима у децембру.
- Остају ли заиста Срби без три загарантована мандата у Сабору?
- Не остају, али је одлуком Уставног суда укинуто за нас много повољније решење о
избору посланика, које је прошле године широким консензусом усвојио Сабор. Тим
тумачењем Уставног суда мањине нису добиле толико по прстима, колико је ово
озбиљна пацка парламенту који је и усвојио донедавно важећи закон.
- Које су конкретне замерке?
- Према решењима која су одлуком Уставног суда укинута, а које је лане Сабор
усвојио са 130 гласова, што је далеко више од две трећине, мањине које чине мање
од 1,5 одсто укупног броја становника имале би додатно право гласа, односно
гласале би и на општој страначкој листи, и за представника своје мањине. Срби,
којих је 4,54 одсто, бирали би своја три посланика на страначкој листи, с тим да би,
осим три гарантована, имали могућност за избор већег броја посланика. Сада се
практично враћамо на старо и за нас апсолутно неприхватљиво решење.
- Је ли је тачно да ће се бирачи наглас одлучивати за кога гласају?
- Захтеваће од њих да јавно кажу да ли желе да гласају за земаљску или мањинску
листу. То значи да ће мањине на гласачком месту морати да се изјашњавају и о
својој националној припадности. Како то да Уставном суду не пара очи чињеница да
се баш тиме на најгрубљи и свима јасан начин вређа начело тајности избора на
бирачком месту? А, да не говоримо о томе што се изборна правила мењају у изборној
години, и то свега три месеца пре термина гласања.
- Хоћете ли се жалити премијерки Јадранки Косор и да ли би то, уопште, нешто
променило?
- Као легалисти мораћемо да се повинујемо одлукама Уставног суда. Али,
настојаћемо да делујемо најпре кроз институције система, како бисмо изменили за
нас неповољну одлуку. Борићемо се кроз саборске одборе и комисије. Очекујем да
се у Сабору пронађе неко решење, али је велики проблем то што је до избора остало
мало времена.
Антрфиле : РАНО ЗА ЖАЛБЕ ЕВРОПИ
АКО се одлука Уставног суда не промени, хоћете ли се жалити европским
институцијама?
- За сада не размишљамо о тој опцији. Желим да покренемо дијалог и са
представницима других мањина и другим инстанцама, после чега ћемо видети које
ћемо потезе да повучемо.

АЗИЛАНТИМА ВИШЕ МЕСТА
Вечерње Новости, Датум: 6.8.2011, Страна: 4
ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАХТЕВА ЗА БОРАВАК У СРБИЈИ
БРОЈ азиланата у Србији непрестано се повећава, па ће Комесаријат за избеглице
отворити још један центар за њихов смештај. Припреме су у току, а центар ће бити
отворен догодине у некој од напуштених касарни на подручју Војводине, потврђено
је за „Новости“ у Комесаријату.
- Овог лета отворили смо и Центар за тражиоце азила у Боговађи, у простору који
припада Црвеном крсту. У њему борави 60 особа, али је он привременог карактера.
Имамо једногодишњи уговор са Црвеним крстом и до јуна следеће године мораће да
буде затворен. Зато тражимо трајно решење, па ћемо поред центра у Бањи
Ковиљачи, чији су капацитети одавно пребукирани, отворити и овај у Војводини објашњава Иван Гергинов, заменик комесара за избеглице. Азиланти, који се
јављају Комесаријату, по правилу не желе да остану у Србији, већ су само у
транзиту ка западној Европи. Последњих месеци, каже Гергинов, јавља их се и по 30
до 40 на дан. Многи бораве у приватном смештају у Бањи Ковиљачи, јер места у
Центру нема довољно.

ИНВЕСТИРАЊЕ У ГРАД И У КРИЗНО ВРЕМЕ
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Марија Кртинић
Предраг Умичевић, градоначелник Смедерева
Градоначелник Смедерева, Предраг Умичевић говори за Смедерево Данас о
потенцијелној изградњи рафинерије у Смедереву, формирању “слободне зоне„, као
и о пројектима који су урађени уз помоћ КФЊ програма.
- Да ли ће бити изграђена рафинерија у Смедереву?
- Чинењица је да је последњи мандате од 2008. обележио један велики пројекат потенцијална изградња рафинерије у Смедереву. Инвеститор је амерички
конзорцијум који је регистрован у Холандији, који можда у почетку није схватан
озбиљно. Међутим, приватизацијом НИС, довођењем руског партнера, гашењем
рафинерија у окружењу, доћи ћемо у ситуацију да нема довољно капацитета у
региону, а у Смедреву је могуће направити један погон са око 100 хиљаде барела
или око 13,5 хиљаде тона, што чини потребе Хрватске, Србије и Бугарске заједно.
За овај пројекат смо кроз реферндум добили подршку грађана, а од Владе Републике
Србије земљиште. Ипак се израђује елаборат, јер је неко променио вредност
земљишта. Рафинерије би својим присуством у индустријској зони повећала
капацитет претовара у Смедеревској луци, највећој српској луци, са 7,5 милиона
тона претовара годишње, повећала капацитет превоза железнице у јужне делове
наше земље, и наравно упослила људе - у директној производњи 560 радника и око
две до три хиљаде индиректно, док би у самом поступку изградње рафинерију било
уопшљено око 2.200 радника.
На овај начин би се потпуно променила привредна слика у граду, јер би Смедерево
тада имало већу стабилност, будући да сада углавном зависи од ситуације у УС
Стеел која је директно везане за стање тржишта челика.

Данашња технологија не би угрозила пољопривредну производњу, јер у окружењу
једне бечке рафинерије данас се налазе виногради, а ово би био велики успех за
град и Србију, јер би уместо да увози нафтне деривате била њихов извозник.
- Како је дошло до идеје о формирању “слободне зоне„ у Смедереву?
- Поред једне велике инвестиције као што је рафинерија, Смедерево размишља и о
мањим инвеститорима. На захтев компаније Метеџ из Белгије, која је отворила погон
у Смедереву где ради око 150 радника, дошли смо на идеју о формирању простора у
другом делу индустријске зоне који би био “слободна зона„ рада. Влада Србије
планира да отвори 12 “слободних зона„, а Смедерево ће бити седма. Планирано је
представљање “слободне зоне„ у Бриселу у септембру, где би на основу доброг
искуства компаније Метеџ, позвали инвеститоре у Смедерево.
Будући инвеститори имали би лаку могућност извоза близином Дунава, а да при томе
неће плаћати ПДВ и царину, већ само основне обавезе. На један поједностављен
начин, олакшано би се бавили производњом, што би био мотивациони фактор за
инвеститоре. Такође, због затаврања великог броја фабрика у ранијем периоду, у
Смедереву постоји едукована радна снага, тако да инвеститори не морају о томе да
брину.
- Шта је све урађено у Смедереву уз помоћ КФЊ линије?
- Смедерево је данас, као ретко који град у Србији, једно велико градилиште. Кроз
КФЊ пројекте кренули смо у изградњу водоснабдевања села моравског правца са
16,4 милиона евра. Тренутно смо у другој фази и радимо на највећем пројекту
изградње новог водоизворишта где бисмо снабдели моравска села у којима живи
више од 20 хиљада становника који немају градску воду.Други пројекат који смо
урадили преко КФЊ линије јесте кредит од 2,4 милиона евра уз помоћ којег је
Смедерево за потребе Универзијаде завршило најмодернију спортску халу у Србији
са 2.200 места. Такође, ових дана завршавамо и стрељану, једину пројектовану на
простору екс-Југославије, и отварамо куглану, а прошле године смо изградили базен
са 10 хиљада места у гледалишу.
Кроз КФW линију показали смо да у кризно време можемо на један квалитета начин
да инвестирамо у наш град.
- Кад је отворен Градски услужни центар у Смедереву?
- Прошле године смо у сарадњи са УСАИД кренули у формирање Градског услужног
центра. Преко њих смо дошли и до идејног пројекта, а Центар је отворен у мају ове
године, као један од најмодернијих услужних центара, што је уочила и америчка
амбасадорка Мери Ворлик приликом посете Смедереву пре двадесетак дана.
Сврха Центра је да има најмодернију услугу, односно да грађани на овај начин врло
лако долазе до потребних докумената. Центар је грађен шест месеци и простире се
на 350 квадратних метара, и у њему постоји и истурено одељење катастра, као и
пошта која има свој шалтер. Изградња Центар је коштала 11,5 милиона динара, што
је мали износ за једну овако велику ствар, јер на наше велико задовољство грађани
Центар функционише јако добро.
- У раду локалне самоуправе, колико је пажње посвећено социјално-одговорној
политици?
- Град Смедерво је од Комесаријата за избеглице похваљен као град који је у
протекле три године највише радио на решавању проблема социјално угрожених
категорија. Смедерево се пре тога није бавило оваквом тематиком, иако је у
Смедереву био највећи избеглички камп у Европи са 650 лица. Град је уз помоћ
бројних хуманитарних организација направио две зграде са по 20 станова, а
изградња још 36 кућа за људе који живе у избегличком кампу ускоро почиње.Осим
тога, кад говоримо о социјално-одговорној политици града, показало се да један
проблем у Браничевско-подунавском округу није раније био сагледаван.
Наиме, отворили смо Сигурну кућу на 400 квадратних метара за жене жртве
породичног насиља, и понудили је на коришћење и осталим локалним самоуправама
у региону. Морамо да констатујемо да је кућа сада пуна, а њен рад помажу
хуманитарана-организацији Адра, која је и иницирала покретање Сигурне куће, као
и велики број људи добре воље који СМС порукама помажу финансирање овог
пројекта. Такође, америчка амбасадорка Мери Ворлик је помогла рад Сигурне куће

личном донацијом од 25 хиљада долара, како би пружили уточиште женама жртвама
породичног насиља којима је неопходна наш помоћ.
Антрфиле : “Тврђава театар„ ускоро традиционални фестивал
Кроз “Светосавске свечаности„, “Нушићеве дане„, “Културно лето„, Смедерево је
дошло и до новог фестивала - позоришног фестивала “Тврђава театар„. Ове године
овај фестивал почиње 11. августа, а можемо се похвалити да је прошле године на
отварању било више од десет хиљада људи. На отварању ће наступати позоришна
трупа Флyинг Пеопле из Стразбура, која ће на сцени 30 метара изнад земље извести
спектакл од кога застаје дах. Трећу годину за редом покушаћемо да један
амбијентални фестивал учинимо доступним свим грађанима, тако да ће бити и
делова гледалишта за која се неће плаћати улазнице. Као и прошле године,
очекујем да више од 25 хиљада људи посети “Тврђаву театар„, и надамо се да ћемо
ускоро моћи да назовемо овај фестивал традиционалним.
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ХРВАТСКА МЕЊА НАЦИОНАЛНОСТ ПРЕМИНУЛИХ СРБА
Скандал Невенка Стојчевић, ћерка покрштеног Станка каже да Хрвати, да би
смањили број Срба који су тамо живели, масовно мењају националност умрлих
Биљана Бојић
БЕОГРАД - Србина Станка Стојчевића, рођака покојног српског
патријарха Павла, држава Хрватска постхумно је покрстила у Албанца!
Станкова ћерка Невенка Стојчевић (58) сведочи да хрватске власти
масовно мењају националност умрлих с циљем да смање број Срба који
су до 1990. године живели у Хрватској и лажираним цифрама покажу да
није било етничког чишћења током рата
- Матичар у Ораховици био је коректан и у мом присуству, и на моје очи,отворио
податке о мом покојном оцу у компјутеру да би проверио да ли се слажу с
подацима о дану рођења у изводу који сам донела. Утврдили смо да се разликују
у два дана. А онда сам, сасвим случајно, угледала да је у
рубрици„народност“, која је у родном листу остала неиспуњена,
написано Албанац! Узнемирена овом чињеницом и јасном намером да
демократска држава Хрватска и даље прекрштава своје прогнане
становнике Србе, одмах сам упитала - како је ово могуће, како Станко
Стојчевић, пореклом из славонског села Кућанци, одакле је и српски
патријарх Павле (световно име Гојко Стојчевић), може да буде
Албанац?- истиче Невенка.
Није добила одговор и наставила је да инсистира да јој се предоче документа на
основу којих су подаци унети у компјутер.
- Човек је без речи из металног ормана са специјалном бравом извукао стару
црквену књигу, у којој је свештеник СПЦ-а 1930. године приликом крштења за
Станка Стојчевића ћириличним красописом уписао све потребне и тачнеподатке.
Дакле, сачувано је доста тих црквених књига са аутентичим подацима иако су
многе спаљене у време прекрштавања Срба у Другом светском рату. Тражиласам
да намерна „грешка“ буде одмах исправљена и оцу буде уписано да је Србин прича наша саговорница.
Нови родни лист за Невенку поштом је стигао у Београд после 15-ак дана, али
овај пут са погрешно уписаним местом њеног рођења. Опет је реаговала и након
извесног времена коначно добила извод са исправним подацима, али је рубрика
„народност“ поново остала празна.
- Празна и за мене и родитеље, мада смо се изјаснили као Срби, што и јесмо.
Није искључено да је Станко Стојчевић поново прекрштен у Албанца - наводи
Невенка.

Београд мора да реагује!
Осврћући се на овај и случај породице Арсеновић, председник
Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта каже да власти у
Хрватској софистицираном методом врше класично фалсификовање
историје, због чега би српске власти под хитно морале да реагују.
- Лажирају податке јер све матичне и остале државне књиге ваљдатреба
да буду послате у Брисел ради уласка Хрватске у ЕУ. А њима не иде у
прилог да се покаже да су извршили етничко чишћење Срба јер би
чланство Хрватске у Унији, што се очекује 2013, могло бити доведено у
питање. Скандалозно је да у тој намери и рођака покојног патријарха
Павла прогласе Албанцем. Београд мора да реагује - тврди Линта.
У Министарству спољних послова нисмо успели да добијемо одговор да
ли ће и на који начин реаговати на овакво понашање хрватских власти.
Антрфиле : Пуповац: Видећемо о чему се ради
Милорад Пуповац, председник Српског националног већа у Хрватској, каже да
није чуо да тамошње власти постхумно покрштавају Србе у Албанце и Хрвате.
- Немам податке да последњих година има административног постхумног
мењања етничког идентитета. Имали смо сличних проблема током
деведесетих и на попису.
За такве случајеве први пут чујем од вас. Видећемо о чему се ради и
евентуално реаговати - казао нам је Пуповац.
Где нестаде пола милиона Срба
Према попису из 1991. у Хрватској је било 581.000 Срба. Од 286.000
грађана који се нису национално определили процењује се да су две
трећине били Срби. Према попису из 2001. у Хрватској је било 201.000
Срба и 116.000 грађана који се нису национално одредили
Поређењем података са та два пописа у Хрватској се за десет година
број Срба смањио за пола милиона
* подаци Коалиције удружења избеглица

ПОСЕТА ДЕЦИ У ЛЕТОВАЛИШТУ БУКУЉА
Преглед, Датум: 8.8.2011, Странa: 4

Градски поверник за избеглице и интерно расељена лица Миодраг
Прибиловић јуче је посетио децу из колективних центара за избеглице,
која су отпутовала у Центар дечјих летовалишта града Београда и
опоравилишта „Букуља“ у Аранђеловцу. Заједно са „мрежним аниматорима“,
кловном Илијом, малишани који летују у „Букуљи“ имали су прилику да се
забаве и разоноде у представи, „Кловновски шоу“, а у оквиру представе
организована је и тимско-едукативна игра у којој су учествовали сви малишани.
Као награду, деца су добила фигуре од балона у облицима које су сами тражили,
као и торту посластичарнице „Голуб“.
Хуманитарном аукцијом слика, на иницијативу заменика градоначелника, деца
из колективних центара на летовање на Тару и Букуљу отпутовала су 2. августа.

ЈАДРАНКА, ИЗВИНИ СЕ СРБИМА
Курир, Датум: 7.8.2011, Страна: 4

Миодраг Линта
БЕОГРАД - Миодраг Линта и Коалиција удружења избеглица осуђују то
што је хрватска премијерка Јадранка Косор поздравила Анту Готовину и
Младена Маркача.
- Та изјава је скандалозна. Она је супротстављена европским
вредностима, јер се не поштује одлука Хага да је „Олуја“ удружени
злочиначки подухват чији је циљ био насилно и трајно протеривање
Срба. Држава чији највиши званичници негирају злочин, не испуњава
основне услове да постане чланица ЕУ - наводи он.

НЕ ВЕЛИЧАЈТЕ РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Вечерње Новости, Датум: 8.8.2011, Страна: 3
ТадиЋ оштро осудио изјаву Косорове
„Олуја“ довела до страдања невиних
Никакве предизборне кампање и борбе за власт не смеју имати за основ
величање оних који су починили ратне злочине, оценио је председник Србије
Борис Тадић, оштро осуђујући изјаву премијерке Хрватске Јадранке Косор која
се захвалила генералима Анти Готовини и Младену Маркачу за командовање
хрватском војном акцијом "Олуја".
Тадић је подсетио да је војна акција "Олуја" довела до страдања невиних жртава
и егзодуса више од 200.000 Срба из Крајине.

"Сматрам да је веома важно што се сви оптужени за ратне злочине, укључујући
и хрватске генерале који су првостепено осуђени, налазе у Хагу", саопштила је
прес служба председника.
"Изјава премијерке Косор не доприноси развоју добросуседских односа
наших земаља које покушавају да своју сарадњу подигну на виши ниво
после тешких сукоба који су се догодили деведесетих на простору бивше
Југославије и који су за собом оставили велики број страдалих, несталих
и протераних са својих огњишта", рекао је председник Србије.
Он је оценио да се никада не смеју величати ратни злочинци и подсетио да
представници демократске државе Србије, која је сарађујући са Хашким
трибуналом испоручила 46 оптужених за ратне злочине, никада то нису чинили.
"Никакве предизборне кампање и борбе за власт не смеју имати за основ
величање оних који су починили ратне злочине. То је врло неодговорна
политика", нагласио је председник Тадић.

ИМАМО ИСТИ ЦИЉ

Вечерње Новости, Датум: 8.8.2011, Страна: 4
Министар СреЋковиЋ о матици и дијаспори
Србија заједно са својом бројном дијаспором треба да се бори како за
национално питање тако и за европске интеграције, а да би дијаспора ојачала
своје везе са матицом, а наши људи успешније градили имиџ Србије у свету,
држава је последњих година кренула крупним корацима да тај однос мења,
изјавио је министар вера и дијаспоре Срђан Срећковић.
- Србија је деценијама имала лош однос према својој дијаспори. Расејање је
злоупотребљавано или је сматрано политичким непријатељем - навео је
Срећковић.
По његовим речима, сада треба искористити заједничко искуство и знање, јер
држава и дијаспора имају исту жељу - да Србија постане део модерног света.

ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 5,6 МИЛИОНА

Народне новине – Ниш, Датум: 8.8.2011
Комесаријат за избеглице је за пројекте оснаживања екониомске моћи
избеглица у Нишу и побољшање услова становања интерно расељених
лица издвојио 5,6 милиона динара. Максимална вредност помоћи по
породици је 440.000. динара за побољшање услова становања , а за
економско оснаживање та помоћ износи до 150.000. динара. Избор
породица које могу да добију овакву помоћ на основу посебних критиријума
извршиће посебна комисија.

PRESS CLIPPING
Среда 10.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА

Правда, Датум : 10.8.2011, Страна : 18

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – Општина Велико Градиште објавила је позив за
подношење захтева за остваривање права на доделу помоћи за економско
оснаживање и осамостаљивање породица. Право на ову помоћ могу да остваре
породице избеглица, породице лица која су укинула избеглички статус или
интерно расељених лица. Услови су избеглички статус, држављанство републике
Србије, да нису укључени у неки други програм у 2010. години, да нису
повратници из миграције у треће земље, да имају одрживу пословну идеју.

У МЕТОХИЈИ СТРАХУЈУ

Правда, Датум: 10.8.2011, Страна: 4
КЛИНА - Срби повратници у селима у Метохији са зебњом и неизвесношћу прате
догађаје на северу Косова у вези са административним прелазима са централном
Србијом. Координатор за општину Клина Миливоје Рибаћ, са седиштем у селу
Дрсник, оценио је да се догађаји на северу Косова негативно одражавају на
Србе повратнике у селима општине Клина. „Иако је продаје некретнина било и
раније, сада је све ово што се догађа на северу Косова утицало да Срби почну
убрзано да продају своје власништво", рекао је Рибаћ.

КУЋА ИЛИ ПОСАО О ТРОШКУ ДРЖАВЕ

Народне новине – Ниш, Датум: 9.8.2011, Страна: 7

НИШ ДОБИО НОВАЦ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Нишу одобрено 5.600.000 динара за помоћ избеглицама и расељенима
Помоћ за станове до 400.000 динара, а за сопствени бизнис до 150.000 динара
Предност имају самохране мајке, породице са тешко болесним особама, жене
носиоци породичног домаћинства и жртве насиља
Комесаријат за избеглице одобрио је Нишу 5.600.000 динара као помоћ
заизградњу кућа расељеним лицима, али и за започињање и настављање
сопственог посла, на шта поред расељених имају право и избегла лица.
Максимални износ за стамбено збрињавање је 440.000 динара, док је за
започињање или проширење делатности 150.000 динара. Град је расписао
конкурс за доделу ових средстава а заинтересовани захтеве могу да поднесу
градској управи уз назнаку да је упућен Комисији за избор корисника.
Критеријуми за избор корисника средстава дефинисани су правилницима, с тим
што предност имају болесне особе, самохране мајке, жене које су носиоци
породичног домаћинства, те жртве породичног или сексуалног насиља.
Правилником о условима за доделу помоћи за стамбену изградњу предвиђени су
критеријуми које заинтересовани кандидати морају да испуњавају како би се
њихов захтев узео у обзир.
Право да добију помоћ у грађевинском материјалу имају искључиво интерно
раселзена лица под условом да живе у неадекватном смештају, да не поседују
друге непокретности у Србији или другој држави, да већ нису обухваћени неким
другим пројектом за стамбено збрињавање, да нису продали своје куће на
Косову, да имају неусловни стамбени објекат или плац са започетом градњом, да
немају пара за завршетак куће, да она не прелази потребе конкретног
домаћинства, да се објекат може завршити том донацијом да поседују
документацију о власништву или доказ да су у процесу легализације. Помоћ је
бесповратна али се одобрава искључиво у материјалу.
Правилником о условима за одобравање помоћи за такозвано економско
оснаживање осим расељених лица обухваћене су и избеглице, али и они који су
укинули избеглички статус.
Основни услов за добијање помоћи је да се ради о држављанима Републике
Србије, или о особама које су поднеле захтев за пријем у српско држављанство.
Такође, захтева се да они нису укључени у неки други програм овакве врсте, да
нису повратници из миграција у треће земље, да имају одрживу пословну идеју,
те да имају предуслове да обављају делатност у виду земљишта, ако се баве
пољопривредом, објеката за смештај стоке, ако су се определили за сточарство
и слично.
Избор породица, на основу процене угрожености и испуњености услова за
добијање и реализацију помоћи, као и вредност појединачне помоћи по
породици утврдиће комисија којује формирао градоначелник Ниша Милош
Симоновић. Поступак избора корисника помоћи биће јаван тако да ће и
подносиоци захтева, али и остали грађани Ниша бити обавештени на адекватан
начин.
Из Градске управе подсећају да је Ниш чинио велике напоре да у сарадњи са
Комесеријатом за избеглице, Међународном организацијом за миграције и
другим невладиним организацијама, побољша услове живота, као и могућности

запошљавања избеглих и расељених лица а у циљу њиховог осамостаљивања. У
том смислу ова средртва су од изузетног значаја јер тие помоћи да се бар један
број избеглих и расељених лица стамбено збрине, започне или прошири посао.
Антрфиле : Кркобабић уручио помоћ
Решење о додели 5.600.000 динара граду Нишу, а на име помоћи расељеним и
избеглим лицима градском већнику Милораду Стошићу уручио је потпредседник
Владе Србије Јован Кркобабић.

БРОЈНОСТ ПОРОДИЦЕ ДОНОСИ ПРЕДНОСТ

Народне новине – Ниш, Датум: 9.8.2011, Страна: 11
ВЛАДА ДОНЕЛА УРЕДБУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА
БЕОГРАД - Влада Србије донела је уредбу о решавању стамбених потреба
избеглица, објављено је у последњем броју Службеног гласника.
Уредбом је предвиђено да се стамбене потребе избеглица решавају давањем на
коришћење некретнина у државној својини, давањем у закуп са могућношћу
куповине, доделом средстава за побољшање услова становања, куповином
грађевинског материјала за започету изградњу и куповином сеоске куће са
окућаницом.
Предвиђено је објављивање посебних јавних конкурса за сваки од тих начина, а
првенство ће имати они који имају највећи број бодова према мерилима попут
броја чланова деомаћинства, броја малолетне деце, материјалног положаја
домаћинства, смањене радне способности...
Предлог листе реда првенства одређиваће посебна Комисија пошто размотри
приспеле захтеве, а избеглице могу уложити Комисији приговор у року од 15
дана од објављивања листе.
За доделу средстава за побољшање услова становања могу се пријавити
избеглице које имају некретнину коју су саме прибавиле и ако некретнина не
испуњава основне услове становања, а средства се додељују у грађевинском
материјалу без обавезевраћања.
За куповину грађевинског материјала могу се пријавити избеглице које су
започеле градњу некретнине за коју имају грађевинску дозволу или су поднели
захтев за легализацију и добили потврду да се некретнина може легализовати.

PRESS CLIPPING
Четвртак 11.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ОТРОВАЛИ БУНАР СРБИМА

Курир, Датум: 11.8.2011, Страна: 7
Непознате особе затрпале и загадиле бунар повратницима на КиМ
ИСТОК - Повратник у село Опрашке код Истока Петко Милетић рекао је да су
непознате особе затрпале и загадиле сеоски бунар са кога су се повратници
снабдевали пијаћом водом. Милетић је рекао да у том селу у Метохији, у
албанском окружењу, живи само њих шесторо - он и супруга с двоје мале деце и
комшија Драгослав Вулетић с мајком.
- Одмах сам звао полицију, Кфор, ОЕБС и УНХЦР и сви су дошли. Рекли су да ће
разговарати с председником општине Исток да би се бунар очистио - казао је
Милетић за агенцију Бета.
Портпарол Регионалне Косовске полиције у Пећи Зећир Кељменди рекао је Бети
да „бунар у који су набацани стиропор и други предмети није дуго коришћен и
да се не зна ко је и кад убацио отпад“.
Милетић је изјавио да се вода из бунара на којем је разбијена плоча и у који је
бачено ђубре прелива у покривени бунар који је удаљен пет метара и из кога
његова породица користи воду за пиће.

PRESS CLIPPING
Петак 12.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОПЛАВЉЕНИ КАО ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИ
Политика, Датум: 12.8.2011, Страна: А14

Кикинда – Када надлежне упитате колико се кућа срушило и оштетило од
подземних и површинских вода у кикиндској општини, тачан број нећете добити.
Кажу, има их на стотине и број им свакодневно расте, јер грађани константно
пријављују нове штете.
Током протекле две године, ову банатску општину задесили су висок ниво
подземних вода и велике падавине. Куће и атари су месецима лежали у води. Од
почетка године пало је на десетине објеката и исељене су многе породице. Иако
председници сеоских месних заједница одавно упозоравају да је ситуација
алармантна, њихов глас као да не допире даље од граница кикиндске општине.
Помоћ за санацију је у два наврата стигла само од Покрајинске дирекције за
робне резерве, која је граду испоручила грађевинске блокове. Последњи
контингент од 60.000 комада стигао је пре неколико месеци, а њихова
расподела почела је тек ових дана.
– Зашто нисмо испоручили раније? Чекали смо да видимо коначан број
оштећених објеката, јер су то углавном куће од набоја које пуцају тек када се
осуше, значи јуна, јула – објашњава за „Политику“ члан Општинског већа
Бранислав Чолак.
У Банатској Тополи, селу кикиндске општине, подела грађевинских
блоковаприводи се крају и почиње обнова кућа. За разлику од Краљева, где су у
том послу мештанима помагали војници, полиција и бројни волонтери, људи се
овде сами сналазе.
– У селу је много срушених кућа. Људи немају пара да плаћају мајсторе, па
помажемо једни другима, ко колико може – каже за наш лист мештанин Роберт
Канас. Отилија Тот, председница месне заједнице Банатска Топола, објашњава
да је у селу оштећено више од 40 кућа, али да су пристигли грађевински
блокови довољни за обнову и санацију свега 12 објеката. И у осталим селима,
као и у самом граду, планира се санација само најугроженијих домова. Да би то
могло да се уради, граду недостаје још око 28.500 блокова! Зато локална власт
намерава поново да се обрати покрајинској и републичкој власти.
– Плашим се да ни грађевински блокови неће решити проблем, јер за зидање
треба арматура, цемент, шљунак, песак... а суграђани чије су куће срушене
махом су сиромашни и немају средстава за куповину додатног материјала.
Плашим се да ће они и ову зиму дочекати у туђим домовима, а да ће велики део
блокова остати неупотребљен. Мислим да су очекивали много ширу помоћ, али
је она изостала и то сада ствара велико незадовољство – каже за наш лист
Зоран Петровић, први човек Башаида, најугроженијег села кикиндске општине.
Да је помоћ могла да буде озбиљнија, тврди и опозиција:
– Локална власт као да се стиди тога што је Кикинду задесила елементарна
непогода, па уместо да вест о томе прошири, она ради управо супротно! Кикинда
не сме дозволити да у зиму уђе са нерешеним питањем ових људи. Они не смеју

бити интерно расељена лица у сопственој општини! – рекао је на конференцији
за новинаре члан Извршног одбора ДСС-а Миленко Јованов.

СДСС: „ОЛУЈА” ЈЕ АНТИЦИВИЛИЗАЦИЈСКА АКЦИЈА
Политика, Датум: 12.8.2011, Страна: А4

Коментар информативне службе Самосталне демократске српске странке одмах
се нашао на удару критика хрватских медија
Од нашег сталног дописника
Загреб – Полемикама које се ових дана воде поводом иступа премијерке
Јадранке Косор на државној прослави годишњице војне акције „Олуја” у Книну,
где је одала почаст хашким осуђеницима за ратне злочине генералима Анти
Готовини и Младену Маркачу, придружила се и Самостална демократска српска
странка, али не директно већ коментаром своје информативне службе.
Ова реакција има посебну политичку осетљивост и тежину, јер је СДСС
коалициони партнер владајућем ХДЗ-у, чија је председница управо и изазвала
ову полемику.
Под насловом „Слави ли се ’Олујом’ територијални суверенитет или ’ослобађање’
исте територије”, већ у почетку се констатује да су „методе и окрутни механизми
’Олује’ дубоко испод цивилизацијских норми”.
„’Олуја’, посматрано са аспекта правних норми, вероватно и јесте била
легитимна војна акција, али методе самог спровођења, поготово методе
’ослобађања’ примењиване данима и месецима после задњег ратног пуцња
августа 1995, далеко су од легитимних, легалних, морално опште прихватљивих.
Па ако хоћемо рећи истину до краја – биле су и дубоко и дебело
антицивилизацијске”, наводи се у саопштењу и додаје: „Легитимно је било право
државе на повратак трећине територије. Али уз територију унапред смишљеном
политиком, по брионском сценарију ’гарантовања тобожње сигурности Србима’,
та иста територија је ’ослобођена’ и од људи. Оних 200.000 који су се кретали у
колонама, опет по брионском концепту остављања излаза за повлачење уз
кварне позиве на тобожњи останак, страдавали су групно или појединачно на
Петровачкој цести или цести према Двору, као и каменовани са надвожњака
аутопута. Далеко горе су прошли они који су остајали код својих кућа – махом
старци које није занимала ичија политика, укључујући и поразну Милошевићеву.
Њихова једина политика била је борба за останак и опстанак.”
СДСС је подсетио и на углавном већ познате чињенице и критиковао
премијеркин иступ у Книну, а занимљива је брза реакција која стиже од
хрватских медија који преносе део овог коментара.
Тако „Вечерњи лист” сматра да овај коментар (иначе објављен на сајту СДСС-а)
„по тону и терминима, па и ставу, као да је настао у Београду, јер су слично
интонирани напади на Хрватску последњих дана долазили из кругова српских
радикала, десничарских удружења и разних избегличких удружења”.
Наводи такође да је „занимљиво да се као поуздани бројеви спомињу они из
арсенала Саве Штрпца о 20.000 запаљених кућа, 200.000 избеглих”...

Међутим, идентичне податке наводе и хрватске невладине организације за
људска права, док су наводи у коментару СДСС-а, који се тичу „Олује”, потпуно
у оквирима онога што је о томе утврдио и објавио Хашки трибунал изричући
првостепену пресуду за ратне злочине Готовини и Маркачу, осуђујући их на 24 и
18 година затвора.

ДУГУЈЕ ВЕЋ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ
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СРПСКИМ ИЗБЕГЛИЦАМА ХРВАТСКА ДРЖАВА ОДБИЈА ДА ИСПЛАТИ МИЛИЈАРДЕ
ДИНАРА
Проблеме са стажом, пензијом, одштетом има бар 150.000 прогнаних
НАЈМАЊЕ сваки други од 350.000 избеглих Срба из Хрватске још није остварио
своја основна права стечена из радног односа, а највећу штету трпе становници
некадашње Крајине. Осим што су бившој домовини ”поклонили” године стажа,
јер им никада нису уплаћени доприноси, нису добили ни своје зарађене пензије,
а ни одштету због умањених примања у ратним годинама. Реч је о дуговима који
се мере милијардама динара, а шансе да се проблем који траје пуне две
деценије коначно реши нису веће него на самом почетку сукоба.
- Према подацима хрватског Министарства регионалног развоја, конвалидацију
радног стажа је од 2008. године, када је коначно укинут рок за предају захтева
за повезивањем стажа, затражило 24.330 бивших становника српске Крајине. До
данас је обрађено 95 одсто предмета, али је позитивно решење добило свега
12.785 особа - објашњава Миодраг Линта, председник Коалиције удружења
избеглица. - Хрватска им тражи да докажу да су радили, како би им уплатили
заостале доприносе! При том им није довољна радна књижица, већ траже и
додатна документа до којих је веома тешко доћи.
Још најмање 50.000 бивших Крајишника није успело ни да наплати своје
зарађене пензије, чија је исплата обустављена у време ратних сукоба. У
Коалицији кажу да се у просеку ради о 81 пензији по човеку и о износима од
најмање 250 евра месечно. А Хрватска одбија да их исплати под изговором да су
у том периоду грађани примали пензије из ”парафонда српске крајине”.
Антрфиле : ЗА СРБЕ И МИНИМАЛАЦ СПОРАН
НАШИМ избеглицама је укинуто и право на исплату најниже загарантоване
пензије. Услов је само да пензионер има боравиште у Хрватској. Ипак, и поред
тога што су многи задржали хрватске личне карте, па тако и боравиште,
Хрватска одбија да им исплати минималац.

КОНКУРС ЗА СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ
Блиц , Датум: 12.8.2011, Страна: 3

СМЕДЕРЕВО
На оглас за избор корисника социјалног становања за 20 станова у другом
стамбеном објекту ове намене у смедеревском насељу Ковачићево пристигао је
71 захтев. Из Колективног центра у Радинцу било их је 27, а 44 захтева је
поднело социјално локално становништво. Избеглим и расељеним лицима
додељено је 15 станова, а локалном социјално угроженом становништву четири.
Радови на другој згради требало би да буду завршени до почетка септембра.

PRESS CLIPPING
Понедељак 15.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЗА РЕВИЗИЈУ ПОСТУПАКА

Блиц, Датум: 14.8.2011, Страна: 3

Хрватска што пре треба да омогући обнову кривичног поступка свим избеглим и
прогнаним лицима српске националности, који су осуђени у одсуству, и да
проведе ревизију досадашњих пресуда изречених Србима, рекао је председник
Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта.

РОМИ У АКЦИЈИ, ИЗБЕГЛИЦЕ ЧЕКАЈУ ВЛАДУ
Данас, Датум: 15.8.2011, Страна: 3

Поводом пописа становништва у Србији, који треба да се спроведе од 1. до 15.
октобра
Михајловић: Из страха се не изјашњавају као Роми
Џуџевић: Проблем за Бошњаке препорука УН
Линта: Тражимо посебан формулар
Београд - Представници ромске националне мањине ће око 20. августа у свим
општинама у Србији почети акцију, која би требало да охрабри припаднике ове
заједнице да се изјасне као Роми на предстојећем попису становништва у
Србији.
Попис, који је планиран да се спроведе од 1. до 15. октобра ове године,
обухватиће и избеглице, чији представници од Владе Србије траже да обезбеди
посебан формулар за евидентирање свих избеглих и протераних лица из бивше
Југославије, као и њихову имовину и стечајна права.
Витомир Михајловић, председник Националног савета Рома, каже за Данас да су
овај Савет и Републички завод за статистику потписали споразум о спровођењу
пописа становништва у свим општинама у Србији, где ће бити одређени
координатори, који ће помагати пописивачима, као њихова веза са Ромима.
Михајловић наводи да ће Национални савет Рома, који је до сада одржао три
тренинга за координаторе - у Београду, Новом Саду и Нишу, формирати пописне
кругове, којим ће бити обухваћено од 15 до 20 домаћинстава. Координатори ће
бити задужени и да обезбеде помагаче пописивачима - њих око 2.500, који ће
бити ромске националности.
Михајловић указује да ће Савет од око 20. августа, па све до пописа, спроводити
акцију у оквиру које ће у ромским насељима делити летке и брошуре, како би се
који живе ту изјаснили као Роми. „Покушаћемо да им укажемо и на афирмативне
мере, попут запошљавања, образовања и здравствене заштите“, каже
Михајловић.

Према његовим речима, у акцији би требало да учествује око 2.000 људи. Он
додаје да се на претходном попису „из страха, али и других фактора“, многи
Роми нису желели да се тако изјасне. Михајловић оцењује да у Србији тренутно
живи око 700.000 Рома.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица, указује за Данас да
у Србији тренутно живи око 74 хиљада избеглица са избегличком картом - 56
хиљада из Хрватске и 18. хиљада са простора БиХ. Њих више од 300.000 има
српску личну карту и скоро сви су српске националности.
Наш саговорник наглашава да су представници ове Коалиције тражили састанак
с премијером Мирком Цветковићем, али да још нису добили одговор. Наиме,
како објашњава Линта, Коалиција би хтела да од Владе Србије затражи посебан
формулар који би евидентирао сва избегла и протерана лица из бивше СФР
Југославије, као и њихову имовину и стечајна права.
Есад Џуџевић, председник Извршног одбора Бошњачког националног већа, који
је у техничком мандату, истиче за Данас да Бошњаци у Србији немају проблем
са изјашњавањем које су националности, као што је то случај у Црној Гори, али
да се мали проценат њих у Војводини и Београду изјашњавају као муслимани.
„То је њихово право и ми нећемо утицати на то да они промене своју одлуку на
попису“, указује Џуџевић.
Он додаје да Бошњаци имају проблем због препоруке УН да грађанин који не
живи у земљи годину дана више није становник те државе, тако да „између
78.000 и 82.000 људи“. Џуџевић каже да се, према подацима које поседује,
136.000 људи изјаснило као Бошњаци на последњем попису. Као други проблем
с којим се суочава бошњачка национална мањина, Џуџевић наводи велики број
Бошњака који су у бирачким списковима, а не живе у Србији. Он додаје да ће
током септембра бити организовани округли столови о правима бошњачке
мањине, који ће обухватити и предстојећи попис.
Антрфиле : Резултати у септембру 2012.
Попис становништва у Србији планиран је од 1. до 15. октобра ове године.
Прелиминарни резултати биће објављени 30 дана након завршетка теренског
рада, после чега ће се обрађивати резултати који ће коначно бити објављени у
септембру 2012. године.

ПРЕСУДА ХРВАТСКИМ ГЕНЕРАЛИМА УТЕМЕЉЕНА ДОКАЗИМА
Дневник, Датум : 15.8.2011, Страна : 13

САВО ШТРБАЦ УВЕРЕН ДА ЖАЛБА НЕЋЕ ПОМОЋИ ГОТОВИНИ И МАРКАЧУ
Председник Документационо - информационог центра „Веритас” Саво Штрбац
изразио је јуче уверење да ће у другостепеном поступку пред Хашким
трибуналом бити потврђена суштина пресуде хрватским генералима оптуженим
за „удружени злочиначки подухват” у којем је извршено етничко чишћење Срба
из Крајине.
„Првостепена пресуда Хашког трибунала утемељена је на чврстим доказима па
је незамисливо да би њена суштина, односно квалификација почињених злочина
могла бити ревидирана, а посто се тужилац није жалио на пресуду, могуће је да
оптужени добију нешто мање казне, али то је мање битно„, изјавио је Штрбац у
интервјуу Тањугу.
Хашки трибунал је 15. јула донео пресуду којом је командант операције „Олуја”,
генерал Анте Готовина осуђен на 24 године и заповедник специјалне полиције
Младен Маркач на 18 година затвора, а браниоци су уложили жалбу 2. августа
ове године.
Штрбац је истакао да је за Србе из Хрватске од историјске важности то што је
Трибунал утврдио да операција „Олуја” представља удружени злочиначки
подухват.
На челу злочиначког подухвата су, подсетио је он, председник државе и врховни
команданта оружаних снага Хрватске Фрањо Туђман, министар одбране Гојко
Шушак, начелници генералштаба и Главног штаба хрватске војске Јанко Бобетко
и Звонимир Червенко...
„Они су избегли кривичну одговорност, али је од тога много важнија
квалификација злочина”, рекао је Штрбац и додао да се на тај начин „суди и
Туђману и свима који су побројани, именом и функцијом, као чланови удруженог
злочиначког подухвата” који нису више међу живима. Он сматра да од свих
ратних догађаја у којима су страдали и Срби и Хрвати, према дефиницији из
Конвенције
УН, једино „Олуја”, има „пун капацитет геноцида”. Штрбац је подсетио да се не
ради само о броју од близу 2.000 убијених Срба, него о томе да је, према хашкој
пресуди, у „Олуји” почињено етничко чишћење, а то значи, „присилно и трајно
протеривање народа с једног територија на којем је дотад живео”. „Етничко
чишћење није исто што и геноцид”, објаснио је он, јер се у том случају мора
доказати и геноцидна намера, односно намера физичког уништења припадника
једног народа или верске, расне, односно националне групе.
Хашки трибунал је хрватске генерале прогласио одговорним за прогон,
депортацију, пљачку, убиства, безобзирно уништавање, нехумана дела и
окрутни третман којима је извршено етничко чишћење, подсетио је Штрбац,
оценивши да има много чињеница и аргумената којима је у том случају могуће
доказати и геноцидну намеру, „поготово у контексту геноцида који је над
Србима извршен у усташкој НДХ за време Другог светског рата, што ће бити
задатак српског правног тима у спору с Хрватском пред Међународним судом
правде”.
(Тањуг)

ОДЛАЗАК ХУМАНОГ ЧИКА ЧЕДЕ
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У САОБРАЋАЈНОЈ несреЋи код куршумлијског села Рудара настрадао Чедомир
ПантовиЋ (92) из Прокупља
Добитник признања за „Најплеменитији подвиг године“ погинуо када му се ауто
преврнуо
МНОГИМА је помогао, али Чедомиру Пантовићу (92), познатијем у Топлици као
чика Чеда, није имао ко да пружи помоћ. У недељу у поподневним сатима овај
хумани човек, добитник признања „Најплеменитији подвиг године“ нашег листа,
настрадао је у саобраћајној незгоди у куршумлијском селу Рудару. Возећи своју
„шкоду“, по повратку из удаљеног планинског села Иван Кула, чика Чедина кола
су се преврнула, а потом запалила.
- Молила сам га тог јутра да не иде у село, јер је веома удаљено, а и врућине су.
Није ме послушао, већ је рано ујутру, око шест сати, устао и рекао ми да иде на
пут јер жели да испоштује преминулог рођака - прича кроз сузе тета Милица,
чика Чедина супруга. - Нисам ни стигла да му пожелим срећан пут, што сам
раније обавезно чинила.
Својом старом „шкодом“ чика Чеда, председник хуманитарног фонда „Радош
Јовановић-Сеља“, стизао је и до најзабаченијих средина само да помогне свима
којима може. Због тога је био омиљен међу својим Топличанима, али и
расељенима са Космета, где је и сам живео и радио.
Средствима из Фонда помагао је пре свега деци без родитеља и расељенима.
Најрадоснији је био када децу обрадује поклонима.
- Иако је мој фонд, пре више од педесет година, основан у друге намене, после
несрећних ратова од 1991. до 1999. године одлучио сам да средства која
прикупим наменим пре свега деци ратној сирочади, али и болесној деци, деци из
сиромашних породица, расељенима - говорио је чика Чеда, некадашњи
просветни радник, дугогодишњи професор Пољопривредног факулета у
Приштини, а потом и оснивач и директор Више пољопривредне школе у
Прокупљу. - Средства која дајем су симболична, али знам да ће се деца и остали
којима је потребна помоћ обрадовати.
Витални чика Чеда је уочи претходне Нове године делио пакетиће деци из
куршумлијске општине.
И док је говорио скромно о својим племенитим делима, чика Чеда је био јако
радостан када је добио признање нашег листа.
- Иако ово не радим због рекламе, јер ми она у овим годинама није потребна,
драго ми је да неко ипак увиђа добра дела, а ја желим само да дам пример
другима како се треба односити према свима у невољи - рекао је тада чика
Чеда.
У својој Топлици и на Космету остаће упамћен као велики хуманитарац и човек
који је многе генерације ученика својим саветима и пажњом извео на прави пут.
Чика Чеда ће бити сахрањен данас на прокупачком градском гробљу.
Антрфиле : СЛЕТЕО СА ПУТА
- НЕСРЕЋА се догодила око пола два по подне када је ауто слетео са леве стране
пута, у супротном смеру од оног којим је саобраћао. Услед превртања, ауто се
запалио - сазнајемо у куршумлијској полицији.
ПОРОДИЦА
ОСИМ супруге Милице, са којом је био у браку више од 60 година, чика Чеда има
и двоје деце - сина Драгана и кћерку Светлану, од којих има двоје унучади и два
праунука.

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

ВЛАДЕ ДИВАЦ УЧИО МЛАДЕ РУМУНЕ
Пресс, Датум: 16.8.2011, Страна: 38

Акција Хуманитарна активност Фонда ХОД на дечјем кошаркашком кампу
Прослављени кошаркаш Владе Дивац посетио је кошаркашки камп за децу у
Таргу Жију у Румунији. Том приликом приређена је и донаторска вечера на којој
су прикупљана новчана средства за будуће хуманитарне активности Фонда „Ана
и Владе Дивац“ ХОД.
Више од 40 деце, узраста од 8 до 17 година, имало је прилику да учи технике
кошарке не само од Дивца, већ и од стручњака из Србије, међу којима је био и
кошаркашки тренер Братислав Ђорђевић.
- Веома сам срећан што сам имао прилику да присуствујем овом сјајном кампу и
надам се да ће он постати традиција у Таргу Жију. Румунија је земља која је
позната по добром спорту и одличним спортистима, а њени кошаркаши и
кошаркашице ће, сигуран сам, после овог кампа бити још бољи - изјавио је
Дивац.
У оквиру кампа организована је и донаторска вечера, током које је прикупљено
3.760 евра. Сва прикупљена средства биће намењена решавању стамбено
гпитања избеглих лица.

АЛБАНЦИ СВЕ РАДЕ КАКО ТРЕБА
Правда, Датум: 17.8.2011, Страна: 5

КОСОВО
Спречавање да аутобус „Ласте“„ уђе на Косово на прелазу Кончуљ је
тренирање живаца и одмеравање снага. Знају у Приштини да ће им
званични Београд олакшавати да мало по мало утврђују своју државу,
јер би, да је другачије, на чело Министарства за Косово и Метохију био
постављен неко способан, ко уме и може да се носи са њима. Албанци све раде
како треба, гледајући са њихове позиције, а нема одговора са наше стране.
Прави одговор би био да се Срби врате, да у Приштини тамо где је српска земља
направи град за 45.000 протераних Срба, да се то зове Српска Приштина или,
ако не може тако, пошто тамо праве наводно мултиетничко друштво, Нова
Приштина. И крај сваког града одакле су Срби протерани да никне нови град за
Србе. Да би било мултиетничко, а нисам још чуо да се од тога одустало, на
Косoво морају бити враћени протерани Срби. Међународна заједница
стаје на страну злочиначког акта, којим је прогнано 224.300 Срба и
осталих. Био сам на Косову пре три дана, стално разговарам и са Србима
и са Албанцима и сви ми кажу: „Нека се направи српска Приштина, да се
подигну блокови зграда, инфраструктура и да у центру буде споменик српским
јунацима“. Држава Србија даје годишње 240 милиона евра за Косово од тога део
се троши наменски, други ненаменски, а остало се пљачка. Зато нема правог
одговора Албацима. Зато су у Министарство за КиМ постављени они који ће да
продају српске националне интересе. Зато се паре намењене за повратак и
опстанак, за школство и здравство, немилице краду и расипају. Зато је намерно
располућено српско национално биће, а људи из тог ентитета, коме припадам и
ја, не могу да се саберу. Партијашење је разбило Србе. Међу Србима на КиМ све
више преовладава уверење да су Горан Богдановић и Оливер Ивановић
постављени на изручити захтев Запада, а догађаји има дају за право. Зашто
Богдановић и Ивановић нису отишли на север Косова, него су морали да воде
Борка Стефановића?
Ако уживају ауторитет на Косову, шта ће им Стефановић? Ако нема јединства
између опсталих, прогнаних и државе Србије, само на те три ноге може да стоји
тај наш троножац, онда ми не можемо ништа. Задњи је тренутак да се држава
освести да се неспособни министри смене, јер то није функција
председника неког спортског клуба, већ место на коме треба да седи
најспособнији министар. Да су том месту људи као што су Вук Јермић,
Божа Ђелић, Небојша Човић, Душан Михајловић или Миломир Минић,
ситуација би била апсолутно другачија. Зато под хитно треба сменити
оне неспособне.

ПРИВОЂЕЊА ЗБОГ „ЧЕТНИЧКИХ ПЕСАМА”
Политика, Датум: 17.8.2011, Страна: А22

Настављају се притисци на Србе из села Подгорје у општини Гвозд у Хрватској
Миодраг Линта
Ових дана, хрватски медији баве се случајем шесторо Срба из села Подгорје,
општина Гвозд (садашње име за општину Вргинмост), на Кордуну, који су, у
ноћи између 23. и 24. јула ове године, за време и после прославе рођендана у
локалном друштвеном дому, наводно, вређали једну хрватску породицу и
претили да ће им на кућу бацити бомбу, певали четничке песме и узвикивали
пароле о „Великој Србији”.
Хрватска полиција је против шесторо Срба поднела кривичну пријаву због
основане сумње да су починили кривично дело насилничког понашања. Против
двојице мушкараца из наведене групе поднета је и кривична пријава због
наводне претње хрватској породици. У хрватској јавности се ствара клима да су
Срби и даље реметилачки фактор и да нарушавају међунационалне односе. На
тај начин шаље се порука да Срби нису добродошли у Хрватској. Нажалост,
хрватски медији нису нашли за сходно да разговарају са осумњиченим Србима,
да би упоређивањем две верзије догађаја, дошли до пуне истине. Нису тачни ни
наводи појединих хрватских медија да је село Подгорје већински насељено
Хрватима. У Подгорју је пре рата живело искључиво српско становништво, а
тренутно у њему живи свега једна колонизована хрватска породица.
Дана, 23. јула ове године, група Срба вршила је припреме за прославу
рођендана.
Док су пролазили поред куће, у којој живи хрватска породица, супруга
корисника куће отворила је прозор и почела говорити да је узнемиравају,
псујући им, између осталог, четничку матер. Након тога је уследила препирка
која је убрзо завршена. Група Срба је те вечери прославила рођендан троје
својих младих мештана без икаквих инцидената. Прослава је завршена око 4
часа ујутро, када су се сви мирно разишли и отишли својим кућама. Хрватска
полиција је четири пута те вечери долазила у дом и констатовала да је све у
најбољем реду. Сигурно је да би полиција прекинула прославу да су се учесници
понашали на непримерен начин. Важно је истаћи чињеницу да је на прослави
било око 50, углавном, млађих људи, међу којима 20-так њих хрватске и
бошњачке националности.
Трећег августа ове године, између шест и седам часова ујутро, десет дана након
поменутог догађаја, полиција је изненадно дошла у куће петоро Срба (двоје
малолетника), који су били на прослави, и одвела их у полицијску станицу у
Гвозд. Полиција је намеравала да приведе још једно лице које се тих дана није
налазило у селу. Из друштвеног дома полиција је узела музички уређај са
компакт дисковима. Испитивање приведених Срба је трајало шест часова, од
8.30 до 14.30. За то време није им омогућено да једу, пију и пуше. Пунолетне
међу њима су, између осталог, питали где су ратовали и да ли су неког убили.
Осумњичени Срби тврде да, приликом прославе рођендана, нису пуштали пјесме
у којима се велича четништво; нису дошли пред кућу хрватске породице и
узвикивали пароле о „Великој Србији”; нису поручивали да у том селу Хрвати
немају шта да траже, па им је боље да оду; нису узвикивали претње да ће на
кућу хрватске породице бацити бомбу и запалити је и нису бацали петарде пред
њиховом кућом.

Једино је истина, према тврдњама осумњичених, да су, само испред дома,
бачене три петарде. Тврде да ниједна песма није била таквог садржаја, којим би
се вређала осећања хрватског народа, поготово зато јер је међу окупљеним било
20-так младих Хрвата и Бошњака. Очекујем да ће општинско државно
тужилаштво у Сиску одбацити кривичне пријаве јер сам се након разговора са
осумњиченим Србима уверио да су оптужбе против њих потпуно неосноване.
Наведени догађај отвара низ питања: Зашто хрватска полиција није позвала на
разговор чланове хрватске породице у вези са инцидентом? Зашто хрватска
полиција није поднела кривичну пријаву против чланице хрватске породице која
је псовала четничку матер групи Срба? Зашто хрватска полиција априори верује
само једној страни која је учествовала у инциденту? И коначно, зашто хрватска
полиција чека 10 дана да би испитала осумњичене Србе? Посебно је
индикативно да се осумњичени Срби приводе дан уочи 16-годишњице од
почетка хрватске војно-полицијске акције „Олуја”. Да ли је циљ њиховог
привођења био да се упути порука хрватској јавности да Срби опет, тобоже
праве проблеме и да их треба проказивати? Када ће хрватска полиција коначно
престати да користи сваки повод ради саслушавања Срба у вези са ратним
периодом? Механизам саслушавања је једно од средстава застрашивања
прогнаних Срба с циљем да их одврате од повратка и борбе за своја људска
права.
Председник Коалиције удружења избеглица

ХРВАТСКА СЛАВИ ПРОТЕРИВАЊЕ СРБА
Данас, Датум: 17.8.2011, Страна: 6

Поводом текста „Мала вајда од мартићевске реторике“ (Данас, 3.август 2011.)
Реаговање
Г. Павле Радић је тексту под насловом „Мала вајда од мартићевске реторике“,
одустао је од тезе коју је заговарао у претходном тексту „Последице
националистичког имагинарија (Данас, 19. јул 2011) како треба споменути
реалан контекст трагичних догађаја да би имовински и други захтјеви садржани
у Петицији избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске били вјеродостојни. На тај
начин се дистанцирао од увођења принципа колективне одговорности према
жртвама рата што би било супротно европским стандардима и људском разуму.
Г. Радић настоји, не знам из којих разлога, да подругљиво писање новинарке
Тамаре Калитерне о Србима из Хрватске у тексту „Док једним не омркне, другом
не осване“ (Данас, 27. јун 2011) прогласи добронамјерним. У Калитернином
тексту „Петиција избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске“ којом се тражи
повратак одузетих имовинских, стечених и других права, исти стандарди у
суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица без обзира на
националну припадност, назива се неозбиљном. Да не говорим о малициозној
метафори исте ауторке која је позајмљена од Радоја Домановића да, цитирам,

„Несрећници који бирају слијепца за вођу нису само из књижевног реализма
коме је Домановић припадао“, мислећи тиме на избјегле и прогнане Србе из
Хрватске и мене лично. Добро је што се г. Радић слаже са професором
Светозаром Ливадом из Загреба који је у својој књизи „Етничко чишћење озакоњен злочин стољећа“ обрадио и објавио низ чињеница које недвосмислено
потврђују тезу да је Хрватска извршила етничко чишћење Срба. Слажем се са
ставом г. Радића, да би увид у ратна страдања био потпун, тек онда када се узму
у обзир „страдања Хрвата и других несрба у подручјима које су контролисале
српске власти из Книна“. То за мене није спорно.
Желим истаћи чињеницу да су хрватске институције и бројни аутори обрадили
ратну штету и губитке у људству и имовини само са хрватске стране. Међутим,
нису уопште обрадили губитке у људству, пљачку и уништавање имовине
прогнаних Срба. У Хрватској се величају ратни злочинци и негирају, прешућују
или умањују српске жртве Из наведеног се може лако закључити да хрватска
власт није спремна да се суочи са властитим гријеховима јер се у законодавству
и пракси Срби и даље третирају као грађани другог реда. Г. Радић на веома
ружан начин осуђује крајишке Србе јер каже, цитирам, „Приликом кловновских
ходочашћа Шешеља Мартићу, Бабићу, Хаџићу и осталој книнској братији,
дочекиван као надсрбин, натчовјек, херој. А већина Срба која је гласала за
бивше комунисте која се с правом није слагала са туђманизмом, а била
разочарана онима за које је гласала, није се посебно истакла неслагањем са
Мартићевом парадржавом“. Срби у Хрватској су на изборима који су одржани
маја 1990. године, гласајући за Савез комуниста Хрватске - Странку
демократских промјена и Српску демократску странку Јована Рашковића,
упутили поруку да желе мирно и политичко рјешење међунационалних
проблема. Што се тиче Шешеља, на изборима у Крајини децембра 1993. године
радикали су добили свега 12 одсто гласова што демантује горе наведену тезу.
Да ли се г. Радић упитао зашто званична хрватска политика никад јавно није
осудила рехабилитацију усташтва 90-их година? Да ли г. Радић упитао зашто
хрватска власт дозвољава да се сваког петог августа организује антисрпски скуп
у Чавоглавама, родном мјесту хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона?
Скуп у Чавоглама, на којем се ове године окупило око 100.000 људи, оштро је
осудила Тања Фајон, извјестилац Европског парламента за визну либерализацију
земаља западног Балкана и оцијенила да су „оваква окупљања врло опасна за
промоцију мира, стабилност и помирење“
Шта се тек може рећи о скандалозној изјави хрватске премијерке Јадранке
Косор на прослави тзв. Дана побједе да посебно поздравља осуђене генерале
Анту Готовину и Младена Маркача!!! Она је супротстављена европским
вриједностима
јер се не поштује пресуда Међународног кривичног суда у Хагу да је Олуја
удружени злочиначки подухват. Све чињенице показују да хрватска власт у
Книну не слави успоставу територијалног интегритета него слави протјеривање
Срба.
Организација за људска права Амнестy Интернатионал је саопштила да
најновије изјаве Јадранке Косор показују одсуство политичке воље да се
истраже и процесуирају злочини над српским становништвом који су од 1991. до
1995. починили припадници хрватске војске и полиције. Такође, Европска
комисија је упозорила Хрватску да је пуна сарадња са Хашким трибуналом и
даље кључни услов у процесу приступања Европској унији.
Добро је што г. Радић сматра да је захтјев за поврат имовинских и стечених
права 500.00 прогнаних Срба и око 100.000 оштећених грађана Србије
легитиман.

Зачуђује његов став да се у дефинисању и образлагању тих захтјева „клизи у
мартићевску реторику“. Представници избјегличких удружења редовно у својим
јавним наступима истичу да поштују територијални интегритет и суверенитет
Хрватске, желе да прогнани Срби буду мост повезивања између двије државе а
не реметилачки фактор и дају пуну подршку политици помирења под условом да
се отвори суштински дијалог у троуглу Брисел-Београд-Загреб и пронађе
правично и трајно рјешење наших проблема.
Темељ суштинског дијалога мора бити Бечки споразум о сукцесији који су 2001.
године потписали представници држава насталих на простору бивше Југославије
У Прилогу тога споразума под називом „Приватна својина и стечена права“
веома јасно стоји да ће свим грађанима бити враћена права која су имали на дан
31.12.1990. године.
Аутор је предсједник Коалиције удружења избјеглица

ДУГ И СКУП ПУТ ДО КРШТЕНИЦЕ
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МУКЕ РАСЕЉЕНИХ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ДА У ИЗМЕШТЕНИМ МАТИЧНИМ
СЛУЖБАМА ПРИБАВЕ ДОКУМЕНТА
Како би решили проблеме рођених на КиМ, основано удружење које обезбеђује
документа
Из Крагујевца је запуцао у Ниш да прибави извод из матичне књиге рођених.
Зоран Младеновић, који је рођен у Липљану, поред повратне аутобуске карте,
морао је да узме и слободан дан у фирми како би У Нишу у Одсеку за грађанска
стања и вођење матичних књига добио документ.
Додуше, за разлику од раније, Младеновић је овај посао завршио за само један
дан, а долазак у Ниш је био императив јер је у њему налази матична служба,
измештена са КиМ, за општине Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан
и Косово Поље.
Као и он, и друга расељена лица која живе у градовима у којима су измештене
матичне службе са Косова и Метохије, документа могу да добију и за један дан.
Међутим, велики је проблем за оне који живе у другим местима, па морају и по
неколико пута да дођу до града у који је измештена њихова матична служба.
- Виртуални матичари не „функционишу“ за расељена лица, а ако затражимо да
нам се поштом пошаљу изводи, морамо да чекамо и по месец дана - вели Ђорђе
Миљковић, родом из Подујева, који је у Ниш допутовао из Крушевца.
Како би разрешили силне километре и трошкове које уз то већина има, у Нишу
је основано Удружење „Заборављени 99“, које се управо бави овим проблемом и
помаже интерно расељеним лицима да лакше дођу до потребног документа.
- Свакодневно људи долазе код нас, а ми им потпуно бесплатно излазимо у
сусрет - каже за „Новости“ Петар Станковић, председник удружења. - А због
извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, па чак и због исправке
једног слова, многи су морали да одлазе у друге градове, а неки чак и на
Косово. Сада ми то радимо уместо њих.

Тако је Боривоје Стојковић, који је за удружење „Заборављени 99“, чуо путем
медија, свој проблем решио у Нишу готово експресно.
- Родом сам из Гњилана, а овде живим већ 11 година. Често сам имао проблема
због документације, јер се моја матична служба у Врању. Колико мени треба
новца и времена да одем тамо само да бих извадио држављанство.
До сада је ово удружење успешно решено 2.000 случајева, а сваког дана је све
више оних који на овај начин долазе до докумената. Тренутно имају у процедури
око 500 захтева за издавање извода и уверење о држављанству, а јављају им се
и Срби из свих бивших република СФРЈ, али и из Норвешке, Италије, са Кипра...
- Имала сам проблем са исправком године рођења, доставила сам удружењу
потребне податке и они су то решили за један дан - вели Биша Беговић, која је
рођена у Пећи, сада живи у Нишу, а њена измештена матична служба се налази
у Крагујевцу.
Захваљујући овом удружењу, сада су редови много краћи на шалтерима Одсека
за матичне књиге са Космета у Нишу.
Антрфиле : БЕСПАРИЦА
УДРУЖЕЊЕ „Заборављени 99“ се налази у Балканској улици у центру Ниша, а
њихов телефон 257-355 је свакодневно усијан од силних позива. Њихов
пројекат је у почетку финансирало Министарство за Косово и Метохију.
- Сада смо у великој беспарици, јер више немамо пара ни за закуп просторија а
потребно је и свакодневно да се путује до других градова у Србији - јада се
Петар Станковић.

НЕМАЈУ ГДЕ НИ КАФУ ДА СКУВАЈУ
Политика, Датум: 17.8.2011, Страна: А14

Насеље је званично расељено пре две године, али десет породица, махом старих
и немоћних особа, није имало куда, па су остале у баракама у Новој Пазови
Нова Пазова – Двадесеторо избеглица из Книнске крајине злопати се и живи без
струје и воде у бившем избегличком насељу, у баракама Грађевинског
предузећа „Планум“ у Новој Пазови. Насеље је званично расељено пре две
године, али десет породица, махом старих и немоћних особа, није имало куда,
па су остале у баракама. Струја им је одсечена пре две године, вода искључена.
Радно способни се сналазе, раде сезонски, како би се прехранили и успели да
набаве свеће и нешто огрева за предстојећу зиму. Већ две године нико овде не
свраћа, нити покушава да нађе какво-такво решење, да им се обезбеди смештај,
да бар имају воду и струју.
Нико од њих и није у статусу избеглице, сви су они држављани Србије, али
бескућници, без адресе и кућног броја. У Книнској крајини, одакле су побегли 5.
августа 1995. године, били су домаћини, имали куће, земљу, били запослени,
живели живот достојан човека. Данас невољно и разговарају, изгубили су сваку
наду да могу било шта урадити, спасти се од беде у коју су запали.
– Било је обећања и обећања, да ћемо добити станове у Новим Бановцима. Дала

Влада Италије паре, саграђено 76 станова, али нас ти станови нису запали.
Половина је овде болесних и неспособних за било какво привређивање. Сви смо
ми у Крајини били домаћини, али, наша имовина је остала тамо, спасавали смо
главе, и ево како нам је – прича нам Паја Ковачевић (61), бивши бравар који
ради у једној столарској радионици у Новој Пазови.
Паја са супругом и кћерком живи у бараци. Нема услова да се окупа, да увече
погледа телевизију. Чим се мрак спусти, иде се у кревет, досаде им свеће зими.
Зарада тек да покрије најосновније трошкове за храну. Ћерка повремено ради у
трговини, за цркавицу, али од тога набаве дрва. Кад зима стигне, кроз бараке
дува ветар, да се човек смрзне.
– Шеснаест је година злопаћења. На купање одлазим код добрих људи. Живим
као у логору, а од зараде нема шансе да плаћам било какав стан као подстанар.
Супруга ми болешљива, а и мене је све ово већ сломило, посустајем, не видим
излаза, а нико да на државном нивоу покрене питање накнаде наше имовине у
Крајини. Ја сам држављанин Србије и бескућник. Када бих добио какву-такву
накнаду, нашао бих себи неку стару кућу у селу, купио и почињао живот изнова.
Нико ни да пита како нам је овде – каже Паја Ковачевић.
А онда нас нуди кафом, али, вели да ту има много заврзлама. Мора уситнити
грање, наложити ватру у старом, изгорелом „смедеревцу“. Одустајемо, а он
кроза зубе процеди неку псовку, па каже:
– Ето, ни кафу за госте да спремим. Извините, а видите, да имам икакав плац,
бар три ара, рукама и уз помоћ пријатеља бих себи направио кућицу. Али,
немам ништа и не видим да ће икад више мени и мојима бити боље.
Данас нас је овде петоро-шесторо, остали су отишли да негде у надницу зараде
који динар, да могу хлеба да купе. Нема ни посла. Ја сам срећник, радим у
столарској радњи код једног земљака. А оних 76 станова, што је подељено, нико
одавде, из „Планумових“ барака те 2007. године није добио. Да се вратим у
Крајину, немам где, а можда сам и на потерници, враг ће га знати – жести се
Паја.
Слична је судбина породице Марјановић, из Бенковца, Цвијете Калинић, из
Обровца, Петра и Марије Вучковић, из Цетине код Книна. Сви су већ у
поодмаклим – седамдесетим годинама, болесни, исцрпљени.
– Ма истрошени људи. За ових шеснаест година све муке и невоље су нас
прегазиле. Никад свог лежаја, свог огњишта. Све на силу и увек немаштина и
туга, ем туга због остављених домова, ем туга због овог пасјег живота. Чудо да
сви до сада нисмо помрли овде – завршава Паја Ковачевић, док други више не
желе ни да говоре. Стегли људи срце, а кад проговоре, прва је „оставите нас на
миру, нама нико није и неће помоћи, ми смо бивше избеглице и бивши људи”.

PRESS CLIPPING
Четвртак 18.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ОПТУЖБЕ БЕЗ ОСНОВА

Блиц, Датум: 18.8.2011, Страна : 4

МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица
Ових дана хрватски медији баве се случајем шесторо Срба из села Подгорје,
општина Гвозд (садашње име за општину Вргинмост) на Кордуну, који су у ноћи
између 23. и 24. јула ове године, за време и после прославе рођендана у
локалном друштвеном дому, наводно, вређали једну хрватску породицу и
претили да ће им на кућу бацити бомбу, певали “четничке” песме и узвикивали
пароле о великој Србији, каже за “Блиц” Миодраг Линта, председник Коалиције
удружења избеглица. Он наводи да је хрватска полиција против шесторо Срба
поднела кривичну пријаву “због основане сумње да су починили кривично дело
насилничког понашања”, а против двојице због наводне претње хрватској
породици.
Осумњичени, каже Линта, негирају оно што им се ставља на терет. - На
прослави су се веселили певајући песме различитог садржаја међу којима је
било и српских. Тврде да ниједна песма није била таквог садржаја којим би се
вређала осећања хрватског народа, поготово зато јер је међу окупљеним било
20-так младих Хрвата и Бошњака - каже Линта. Полиција је поднела кривичне
пријаве против осумњичених Срба општинском државном тужилаштву у Сиску
које треба да донесе одлуку о подизању оптужнице или одустајању од поступка
због недостатка доказа. - Очекујем да ће опшинско државно одвјетништво у
Сиску одбацити кривичне пријаве јер сам се након разговора са осумњиченим
Србима уверио да су оптужбе против њих потпуно неосноване - каже Линта.

ОТКУП ТРОШНИХ КУЋА

Вечерње Новости, Датум:18.8.2011, Страна : 5

ТОПОЛА - Општина ће ове године, уз подршку Републичког комесаријата за
избеглице, да откупи три напуштена сеоска домаћинства.Домаћинства ће бити
додељена социјално угроженим породицама са најмање двоје деце. Локална
самоуправа је прошле године са Фондом за дијаспору купила два домаћинства у
Белосавцима и Наталинцима у која су усељене избегличке и интерно расељене
породице.

PRESS CLIPPING
Петак 19.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ И РАСЕЉЕНЕ
Дневник, Датум : 19.8.2011, Страна : 9

Исплата редовне новчане накнаде незапосленима и привремене накнаде
расељенима с Косова и Метохије почиње данас, обавештавају из Националне
службе за запошљавање. Како се у саопштењу наводи, накнаде ће моћи да се
подигну на шалтерима свих пошта у Србији.

ИСТО КАО У ВРЕМЕ ТУЂМАНА

Пресс, Датум : 19.8.2011, Страна : 4

Систематска дискриминација Срба у Хрватској
Лажне пријаве Пред Србе постављени немогући услови за повраћај имовине и
исплату заосталих пензија. Све чешће се против њих подносе лажне пријаве за
ширење нетрпељивости и наводне претње Хрватима
Тешки случајеви дискриминације Срба на националној основи и даље се
свакодневно дешавају у Хрватској иако се та држава обавезала на темељно
поштовање људских права током преговора за приступање ЕУ. Срби су
дискриминисани на сваком кораку, на граници, пред судовима, у полицији, у
медијима...
Представници избеглица и Срба који живе у Хрватској готово свакодневно
упозоравају на проблеме које имају у остваривању својих права на повраћај
имовине, али и систематско малтретирање од стране хрватске државе и полиције
са циљем да се прогнани одврате од идеје о повратку.
То показује и најновији случај подношења кривичне пријаве против шест особа
из села Подгорје, у општини Гвозд, због наводног пуштања увредљивих песама и
претњи локалним Хрватима. У Хрватским медијима, наиме, главна вест неколико
дана били су Срби из Гвоза (пре рата Вргинмост) који су у ноћи између 23. и 24.
јула током забаве у месном друштвеном дому наводно пуштали четничке песме,
а потом претили једној хрватској породици да ће бацити бомбу уз, како пише
хрватска штампа, повике „Ово је Србија, овде за вас нема мјеста“. Медији су

писали чак и да „Срби своје претње да ће бацити бомбу и запалити кућу нису
спровели у дело, али су поред ње бацили неколико петарди“.
Нит певали четничке песме, нит бацали бомбу на кућу
Да ова верзија догађаја не одговара истини тврди за Пресс Жарко Лапчевић,
један од Срба против којих је подигнута кривична пријава, који каже да их је
полиција због овог случаја држала у станици и малтретирала цео дан, иако је на
лицу места утврдила да су оптужбе хрватске породице потпуно неосноване.
- Троје мештана је заједно славило рођендан у месном дому. Док смо
припремали прославу пролазили смо поред куће где живи та хрватска породица,
а жена нам кроз прозор псовала матер четничку. Дошло је до мале препирке и
то је све. То је било око пола дванаест увече. Забава се завршила око четири
ујутро и сви смо се мирно разишли и отишли кућама. Хрватска полиција је
четири пута те вечери долазила и рекла да је све у реду. На прослави је било и
неколико Хрвата и десетак Бошњака. Нисмо пуштали четничке песме, бачене су
три петарде, али не испред нечије куће, него испред дома - прича Лапчевић.
Полиција је, како каже Лапчевић, недељу дана касније привела петоро Срба
(шести је био на путу). Из друштвеног дома полиција је узела музички уређај са
ЦД-овима и уверила се да на њима нема четничких песама.
Откуп станова скоро немогућ
- Испитивање је трајало од седам ујутру до пола три. Нису нам дали да једемо,
пијемо и пушимо. То је било два дана уочи прославе ‘Олује’, а мене су питали
где сам ратовао и да ли се сећам да сам неког убио. Рекао сам им да сам се ја
вратио у Хрватску 1998. и тада дао извештај полицији у вези са ратним
периодом.
Мештанину Влади Мрги приписали су да је претио да ће бацити бомбу на
хрватску породицу у Подгорју, а онда је полиција отишла у његову кућу да
тражи ту бомбу, али наравно нису ништа нашли - прича Лапчевић.
Миодраг Линта, председник Коалиције избегличких удружења Срба из Хрватске,
каже да је случај из Гвозда само илустрација кроз какав третман пролазе Срби
повратници.
- Хрватска полиција користи сваки повод за саслушавање Срба у вези са ратним
периодом, јер то је механизам застрашивања прогнаника с циљем да их одврате
од повратка. Оваквим дискриминаторским поступањем институција шаље се
порука грађанима српске националности да нису пожељни у Хрватској - каже
Линта.
Он подсећа да је један од услова Хрватској за затварање поглавља о људским
правима у преговорима са ЕУ био и програм стамбеног збрињавања расељених
лица, али тврди да се он спроводи на директну штету Срба, а у корист избеглих
Хрвата.
За пензије дугују милијарду евра
- Дискриминација се одвија на државном нивоу. Влада Хрватске је донела
одлуку да се избеглицама по повољним условима омогући откуп станова на
основу некадашњих стамбених права, али само за простор Источне Славоније,
Барање и Западног Срема, што је донето под притиском Хрвата повратника.
Срби у том поступку морају да докажу да у протеклих 20 година нису имали
никакву имовину
било где у свету, као и да у перспективи неће бити наследници било какве
имовине (?!), док Хрвати само доказују да немају имовину у Хрватској. Србима
се рачунају тржишне цене кућа, док се Хрватима из БиХ куће буквално
поклањају - прича Линта.
Наш саговорник истиче да Хрватска дискриминише и 50.000 пензионера српске
националности којима на име пензија дугује око милијарду евра.

- Невероватно је да Хрватска пензионерима који су остали да живе у Републици
Српској Крајини признаје да су примали пензије од Фонда РСК и да им због тога
не исплаћује заостале пензије. Од свих аката РСК, Хрватска признаје једино
пензиони фонд. Држава просечно по пензионеру дугује 81 исплату. Када се све
сабере, испада да је сваки Србин који живи у Хрватској по неком основу
дискриминисан, а хрватски медији томе не поклањају никакву пажњу. С друге
стране, чим неко од Срба направи било какав инцидент, они то на сав глас
стављају у политички контекст.
Антрфиле : Јанковић: Хрватска Србе води у лудило
Психолог Александра Јанковић каже да живот у ком су изложени насиљу на
разне начине, а посебно путем медија, може да има озбиљне последице на Србе
у Хрватској.
- Посебно су изложена деца која су приморана да гледају како се на све стране
прославља ‘Олуја’ и величају ратни злочинци који су протеривали њихове
родитеље из Хрватске. Срби не живе достојанствено у Хрватској, као
конститутивни народ који то заслужује. Зато и постоји тај гнев код младих, а
плашим се да ће, како сада стоје ствари, постојати и код деце њихове деце процењује Александра Јанковић.
"Практични" случајеви дискриминације
- За време пописа Србе су наговарали да се уписију као гркокатолици уместо
Православци
- Постхумно је прекрштен рођак патријарха Павла
- Брачном пару Велимиру Стојановићу и Марији Ђембер, који су из Немачке
ишли за Србију, на граници су одузели венчане бурме вредне око 3.300 евра,
иако су имали рачун, и приморали их да их поново откупе за три хиљаде евра
- Власнику српског ресторана у Загребу не дозвољавају да увезе производе из
Србије
- Славица Ференчак из Сиска, чији је муж Зоран Триванковић убијен у рату, не
може да оствари право на породичну инвалиднину, јер од ње траже да се прво
одрекне мужевљевог (српског) презимена. И када је то урадила, изгубила је
спор са државом и мора да плати судске трошкове од 10.000 евра.
- Крајем прошле године хрватска полиција казнила је бајкера Роберта Бановића
и држала га пет сати на тамошњем аутопуту зато што је за свој мотор имао
прикачену српску заставу. Платио је 300 куна
- Милану Божићу из Гвозда није одобрен захтев за стамбено збрињавање, јер је
утврђено да је његова супруга продала сувласнички део некретнине који је
њеној породици остао од покојног оца

PRESS CLIPPING
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БЕСПЛАТНЕ АУТОБУСКЕ КАРТЕ
Дневник, Датум: 20.8.2011, Страна: 8

ЗА ДЕЦУ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА
Деца из породице с троје и више деце и у овој школској години имају право на
бесплатне карте у градском и приградском саобраћају, на основу препоруке
градоначелника Новог Сада Игора Павличића. Овим правом обухваћена су и деца из
породица с торје и више деце до 18 година старости која имају пребивалиште на
територији Новог Сада, а која су на редовном школовању у основној и средњој
школи, као и деца из породица која су расељена с Косова и Метохије, а имају
пребивалиште, односно боравиште на територији Новог Сада.
Образац захтева за остваривање бесплатне карте може се преузети у шалтер сали
Градске куће, Трг слободе 1, или на сајту www.новисад.рс. Уз образац потребно је
приложити фотокопију личне карте - расељеничке легитимације за родитеље,
фотокопију извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, а за
пунолетну децу фотокопију личне карте - расељеничке легитимације, фотокопију
обрасца ЈГСП - а овереног у школи. За децу која су остварила право на бесплатан
превоз у претходној школској години, треба приложити само фотокопију обрасца
ЈГСП - а овереног у школи. Захтев се предаје у шалтер сали Градсек куће. Градска
управа за соцјалну и дечју заштиту, након утврђивања испуњености услова за
добијање бесплатне карте, доставља спискове у ЈГСП у року од три дана од пријема
захтева, ради израде бесплатних карата.
Додатне информације могу се добити у Градској управи за социјалну и дечју
заштиту, Жарка Зрењанина 2, а број телефона је 4882 - 836.

НЕ ВЕРУЈЕМ АЛБАНЦИМА
Правда, Датум: 20.8.2011, Страна: 7

ЗОРАН РАКИЋ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВУЧИТРН
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Општина Вучитрн је после ратних сукоба 1999. Измештена
у село Прилужје и функционише у веома тешким околностима. Одолели смо свим
притисцима и недаћама које су нас задесиле током ових 12 година, укључујући и
мартовски погром. Из села Прилужје нико се није иселио, у селу Граце, које је било
повратничко, имали смо исељавања, Гојбуља и Бањска су претрпеле страховите
нападе у мартовском погрому, али Срби и данас живе тамо, каже, између осталог, у
интервјуу Зоран Ракић, председник Општине Вучитрн.
- Свих ових 12 година боримо се против изградње моста. Још једно правило које не
важи за околности у којима живи српска заједница - нажалост, мост који спаја људе,
овде би био стециште криминала и проблема које би стварала албанска заједница.
На месту где би овај мост требало да се сагради постојао је до ‘99. дрвени мост и
служио је мештанима села Прилужје да дођу до својих ораница. Све ово време
српска стока, машине и аутомобили, који су покрадени посебно у летњем периоду
преко реке Ситнице, када се то могло пренети, завршавала је у албанским селима
испод Чичавице, а до данас ниједна од тих крађа није расветљена - тврди Ракић.
Шта је решење за тако тешку ситуацију?
- Ми нисмо против изградње моста, али смо за алтернативно решење, да се мост
измести два километра ван атара села Прилужја, или да се сагласе и српска и
албанска заједница да гарантују безбедност једни другима. Не верујемо им, јер нам
ниједан гест добре воље све ове године нису показали. Плашимо се инсценирања,
као што је то био случај у Чабри са дављењем дечака, после чега је уследио
мартовски погром. Лажна оптужба због које су пале жртве, попаљени православни
храмови и протерано више хиљада Срба.
Да ли сте о овом проблему разговарали са представницима албанске заједнице?
- Представници села су имали неколико састанака са албанском општином у
Вучитрну, где су Албанци рекли да је ово њихова држава, да могу да раде шта хоће
и да им за изградњу моста није потребна сагласност.
Да ли је било знакова добре воље са српске стране?
- Албанци долазе у Прилужје, у општинску управу, где ваде изводе и држављанства
РС, и нико не угрожава њихову безбедност, у просеку се око 200 до 300 таквих
захтева подноси у Прилужју. Има Албанаца који раде на грађевинама у селу, а још
је незамисливо кретање тог нивоа безбедности за Србе у албанским срединама.
Антрфиле : Неизвесно идраматично
Има ли наде за Србе у Прилужју?
- Тренутна ситуација за све Србена КиМ је забрињавајућа и неи-звесна. После
дешавања на северу, талас притиска се шири на свесрпске средине. Административни прелази су војне зоне, Кончуљје затворен... Све је крајње неизвесно и
драматично.
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Катастрофална ситуација нашег народа у окружењу
Трагично Статус припадника српског народа у већини суседних држава је трагично
лош, а најгоре је у Хрватској, Црној Гори и Албанији
Асимилација Срби немају ни основна права, могућност школовања на свом језику,
а због све већих притисака прети им асимилација
Два милиона Срба који живе у земљама региона свакодневно трпе кршења својих
основних грађанских и људских права, показао је извештај Напредног клуба који је
јуче достављен Прессу. Према овом извештају, најугроженији су Срби који живе у
Хрватској, Црној Гори и Албанији!
Дискриминација коју према Србима у Хрватској спроводи држава, о чему је Пресс
писао претходних дана, актуелизовала је питање у каквом су положају Срби у
осталим државама бивше Југославије и другим суседним земљама. Истраживачи
Напредног клуба утврдили су да су права Срба угрожена због намерног
запостављања од стране државе у којој живе, али да на њихов лош положај има
утицај и недоследан однос Србије према њима.
- Најгора ситуација је у Црној Гори, Хрватској и Албанији, а права Срба највише се
поштују у Румунији. Извештај показао да чак и тамо где грађана српске
националности има довољно да буду конститутивни народ, непоштовање њихових
основних људских права на граници је кршења. Таква је ситуација у Хрватској и
Црној Гори, док у државама где Срба нема довољно да достигну статус националне
мањине нашим сународницима озбиљно прети асимилација. Такав је случај у
Албанији, Словенији, Мађарској и Македонији - каже Милош Вулевић из Напредног
клуба.
Мало побољшање у Словенији
Он наглашава да су извесна побољшања забележена само у Словенији, где српски
народ, иако најбројнији после већинског, још нема ни статус националне мањине.
- Што се тиче држава бивше Југославије, у Словенији је дошло до незнатног
напретка у погледу могућности да Срби добију могућност школовања на свом језику.
Али у последњих годину дана посебно је погоршан положај српског народа у Црној
Гори. Системска политика дискриминације је настављена, чак и продубљена. Срби у
Црној Гори не уживају ни права која су загарантована националним мањинама.
Постоје озбиљне сумње у резултате овогодишњег пописа. У неким општинама попут
Бијелог Поља испада да су се исељавали или умирали само Срби. На удару се нашла
и СПЦ, прети се отимањем њене имовине... Срби су несразмерно заступљени у
државним институцијама. Нејасно је како ће изгледати настава од септембра и да ли
ће бити наставе на српском језику, српских уџбеника и наставног плана који
гарантују закони и Устав - наводи Вулевић.
Наш саговорник истиче да је положај Срба у Хрватској погоршан и поред добрих
односа које званично имају Србија и Хрватска.
- Србима у Хрватској спорна су и три гарантована посланичка мандата у Сабору,
није решено питање повратка и имовинских права прогнаних и избеглих.
Прогнаници из Хрватске и даље чине највећу избегличку заједницу у Европи, а од
њих се тражи да и сами славе дан свог прогона. Стање је врло лоше и када је реч о
процесуирању ратних злочина. До сада није донета ниједна осуђујућа пресуда за
ратне злочине почињене у току и након акције ‘Олуја’ - упозорава Вулевић.
Влада под притиском мењала стратегију
Он каже да је скандалозно што је Влада Србије прво усвојила стратегију о политици

према српском народу у дијаспори и региону, а онда је под притисцима из Хрватске
и Црне Горе из ње повукла одређене делове:
- Избрисани су делови који се односе на статус Срба као конститутивног народа у
Хрватској и Црној Гори, што је недопустиво. Такав случај није забележен у
савременој Европи.
Србија, упозорава наш саговорник, најмање од свих држава у Европи улаже у свој
народ који живи у региону.
- У Македонији и даље траје прогон СПЦ и њених свештеника, не поштује се право
на слободу вероисповести, а у парламенту су се чули позиви да се Срби иселе, што
нико од званичника није осудио. Ситуација није добра ни у Републици Српској. То је
једини ентитет у Европи који је под сталним притисцима за његово укидање. У
Федерацији БиХ Срби живе врло лоше, постоји чак 70 села у којима нема струје,
упркос пресуди суда у Стразбуру, нису враћени станови официрима ЈНА, не
функционишу школе у којима се ђаци школују на српском језику.
Лошији је положај Срба у Федерацији него положај Бошњака и Хрвата у Српској или
и у Србији. У Мађарској је највећи проблем што Србима није обезбеђен посланички
мандат иако је то гарантовано уставом - каже Вулевић.
Секретар Савеза српских друштава у Словенији Душан Јовановић каже за Пресс да у
тој земљи живи око 60.000 Срба, али да не могу да добију статус националне
мањине.
У Македонији прети нестајање
- Савез не одустаје од захтева да добијемо статус националне мањине. Међутим,
овде не постоји добра воља по том питању јер би у том случају требало променити
устав. Годинама Србе у Словенији нису именовали већ смо за њих били
„досељеници“. У фебруару ове године признали су постојање националних
заједница под њиховим именом. Покушавали смо и да се изборимо да се српски
језик врати у школе али нам то није пошло за руком - истиче Јовановић.Иван
Стоиљковић, једини српски представник у македонском парламенту, каже да Срби у
Македонији нису ни близу остваривања пуних права и слобода због „пословичног
нејединства“ и недоследног српске спољне политике према Србима у региону.
- То је наслеђе које траје 30-ак година. Српске власти манифестују отворену
незаинтересованост и ниподаштавање према ономе шта се догађа са Србима у
Македонији. А у исто време македонске власти су систематски смањивале права
Срба у области образовања, културе, информисања... То не само да је довело до
озбиљне кризе српског идентитета, већ озбиљно прети да доведе до потпуне
асимилације - закључује наш саговорник.
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СУСЕДНА ХРВАТСКА ВЕЋ ДВАДЕСЕТ ПУНИХ ГОДИНА САБОТИРА
ОСТВАРИВАЊУ ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ И ИМОВИНСКИХ ПРАВА

СРБЕ

У

Списку неправди које избегли Срби из Хрватске састављају већ две пуне
деценије нема краја
Биљана Стјеља
Тајне оптужнице, одузета станарска права, укинуте пензије, избрисан радни
стаж, неисплаћене одштете... тешко могу да убеде прогнане Србе из Хрватске да
су са својим комшијама надомак толико пута помињаног „помирења“. За 500.000
избеглица и још 100.000 српских држављана рат још није завршен јер не могу
да остваре своја основна људска и имовинска права.
Списку неправди, које избегли Срби из Хрватске састављају већ две пуне
деценије, чини се, нема краја. Не зна се ни која их ставка више боли - да ли
одузета права или изгубљена нада да ће их икада остварити.Највише се прича о
имовини.
ФАЛСИФИКОВАЊЕ
- У Хрватској се од 1991. године масовно и незаконито одузима или користи
пољопривредно земљиште и стамбени и привредни објекти повратника српске
националности и избеглих и прогнаних Срба. На тај начин се у пракси правним
путем легализују резултати етничког чишћења - објашњава Миодраг Линта,
председник Коалиције удружења избеглица. - Према попису имовине избеглих и
прогнаних Срба из 1996. године, у њиховом је власништву 1991. године било
око 18 милиона квадратних метара грађевинског простора, од којих 14 милиона
стамбеног и четири милиона пословног простора! Под недовршене инвестиције
пријављено је око 800 милиона немачких марака. У власништву су имали и око
500.000 хектара ораница, вртова, ливада, воћњака, винограда, пашњака и око
100.000 хектара шумског земљишта. А овде нису чак укључени ни подаци
грађана Србије који су имали приватне куће и викендице по Хрватској. Таквих је
око 25.000.
Хрватске власти су показале поприличну домишљатост у начинима на које су
лишавали имовине своје бивше станаре. Осим што је већина од 10.000 српских
кућа продата на незаконит начин, без икаквог знања власника, а првенствено

фалсификовањем пуномоћи преко Владине Агенције за промет некретнина, још
најмање 10.000 српских породица, које су до рата живеле у већим градовима,
било је принуђено да склапа уговоре о размени својих кућа и станова „на
невиђено“ и испод сваке тржишне цене.
Да је овде стављен само зарез у отимању, јасно је и из званичне намере
хрватске владе да се - све под паролом „сређивања земљишњих књига“ укњижи као власник над још 700.000 катастарских парцела најкасније до 2015.
године. И њихови су власници Срби. А у међувремену ће све оне који су се
иселили, а не обрађују земљиште у Хрватској, кажњавати износима у „скромном“
распону - од 70 до 15.000 евра!
О повратку зато и сада, двадесет година касније, мало ко може да размишља.
Чак 3.000 власника уништених и оштећених кућа није ни поднело захтеве за
обнову у року до 2004. године из страха за властиту безбедност због етнички
мотивисаних суђења.
- За ратни злочин и оружану побуну хрватски правосудни органи су
процесуирали око 25.000 Срба. Ако се овај број помножи са четири, колико
просечно домаћинство броји чланова, јасно је да око 100.000 Срба није могло да
се врати или слободно путује у Републику Хрватску.
БРИСАЊЕ
Ни у остваривању права проистеклих из радног односа избегли Срби се нису
примакли решењу. Према подацима хрватског Министарства регионалног
развоја, конвалидацију радног стажа је од 2008. године, када је уз огромне
напоре коначно укинут рок за предају захтева за повезивањем стажа, затражило
24.330 бивших становника Републике Српске Крајине. До данас је обрађено 95
одсто предмета, али је позитивно решење добило свега њих 12.785. А да се ни
ова листа неће проширивати потрудила се бирократија.
- Ти су људи од 1991. до 1995. године радили у школству, здравственој и
социјалној заштити, јавним и комуналним предузећима, на железници... и сад им
Хрватска тражи да то и докажу. Не признају им, међутим, само радну књижицу,
већ траже и друга разна документа до којих је веома тешко доћи – оцењује
Линта.
Још најмање 50.000 избеглица из Хрватске није успело да наплати своје
зарађене пензије, чија је исплата обустављена од 1991. до 1995. године. У
Коалицији кажу да се у просеку ради о 81 пензији по човеку и о износима од
најмање 250 евра месечно.
А шта ради наша држава?
- Сва ова права су неотуђива и њихово кршење представља основно
нарушавање људских права које траје већ другу деценију. Очигледно је да не
постоји воља да се ови пробеми реше, а без тога нема ни говора о пуној
нормализацији односа између Загреба и Београда. Зато смо тражили и да се
наша држава активира на њиховом решавању.
ЕПИЛОГ
Позив, иза којег стоје 104 избегличка удружења, послат је у фебруару на адресе
свих шефова посланичких група и у њему молба да се закаже ванредна седница
Народне скупштине. Она би имала само једну тему - доношење резолуције којом
би показала намеру да реши сва ова питања, тачку по тачку. Одговора, међутим,
још нема.

У кабинету потпредседника Владе Републике Србије Јована Кркобабића, који је
први у српској хијерархији за решавање ових проблема, кажу да је у питању
осетљива тема, а решења веома компликована.
Како кажу, пошто је Хрватска одбила да учествује на конференцији УН 2008.
године, где је главна тема управо и била дуготрајна избегличка криза,
Република Србија је апеловала за помоћ у тражењу решења. Преко
дипломатско-конзуларних представништава обратили су се шефовима више од
80 држава.
- На нашу иницијативу одржана је у Београду 25. марта 2010. године Регионална
министарска конференција, којом је отпочео процес регионалне сарадње у
проналажењу трајних решења за проблеме избеглих лица. Као резултат
конференције до сада је одржано пет билатералних техничких састанака између
Србије и Хрватске с циљем размене података релевантних за утврђивање стања
и потреба избеглица. Одржано је 10 регионалних експертских састанака све
четири државе са циљем израде пројеката за помоћ најугроженијима - кажу у
кабинету Кркобабића.
Епилог је следећи:
Утврђене су потребе бивших носилаца станарског права. Анкетирано је 14.969
бивших носилаца станарског права и први пут су обједињени подаци јер је
Хрватска током протеклих година одбијала да достави податке о броју одузетих
станарских права. Према проценама ОЕБС тај број износи око 30.000. Постигнут
је консензус о нужности решавања питања доспелих, а неисплаћених
пензија за период 1991-1995. година и конвалидације радног стажа. Формиране
су експертске радне групе сачињене од представника надлежних министарстава
и пензионих фондова Србије и Хрватске. На инсистирање Владе Србије и
међународне заједнице, Хрватска је, 2. јуна 2011. године усвојила Закон којим
је прописано стамбено збрињавање путем:
давања у закуп (оштећене) породичне куће или стана у државном власништву
или разним донацијама земљишта и грађевинског материјала. Отворен је и нови
рок за стамбено збрињавање повратника - бивших носитеља станарског права
до 9. 12. 2011. и то под знатно повољнијим условима него раније: нижа је
откупна цена, лице не мора бити у статусу избеглице, утврђена је могућност
откупа стамбене јединице или могућност коришћења по принципу заштићеног
најмопримца уз могућност наслеђа.
Да ли је то довољно?
Антрфиле : ВИШЕ ПАРА
Влада Србије је Комесаријату за избеглице повећала средства буџета и
дозволила кадровско јачање - кажу у кабинету Јована Кркобабића. - Тешко је
исказати, али сигурно Србија годишње издваја више од 50 милијарди за
финансирање трошкова здравства, образовања, социјалне заштите, интеграције
избеглица, што су огромна средства у односу на тешку економску ситуацију.
ЗЛОЧИНИ БЕЗ КАЗНЕ
Према подацима Хрватског хелсиншког одбора из априла 2011. године, пред
хрватским правосуђем за убиство 677 српских цивила након војне операције
„Олуја“ није осуђен ниједан припадник хрватске војске ни полиције. Хрватски
хелсиншки одбор је закључио да у овој држави ни данас нема политичке воље
за процесуирање ратних злочина почињених од стране хрватских оружаних
снага. Укупно је 1.920 Срба убијено и нестало за време и након операције

„Олуја“. Исто тако, 15 хрватских невладиних организација сматра да Хрватска
није испунила европске стандарде у области правосуђа и људских права.

КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ
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МЕДВЕЂА
Пет расељених ромских породица, које су се настаниле у Медвеђи и једна
социјално угрожена породица из те општине, уселиће се ускоро у своје куће од
по 48 квадрата. Монтажне куће донација су немачке организације АСБ, а
локална самоуправа и Координационо тело за југ Србије обезбедили су локације
и комуналну инфраструктуру. Преко 90 одсто од око 1.200 избеглих и
расељених особа је у Медвеђи на сличан начин добило кров над главом.

У БИЗНИС 150 ХИЉАДА
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ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ У ШИДУ
ШИД - Избегли и интерно расељени, али и породице које су раније имале
избеглички статус, а бораве у општини Шид, до 31. августа могу да конкуришу
за опрему у вредности 150.000 динара за осамостаљивање. Наиме, Комесаријат
за избеглице издвојио је за ову намену 2,4 милиона динара, а локална
самоуправа још 240.000 динара, како би ови људи могли да започну или оснаже
бизнис из области пољопривреде, занатства, услуга... Пријаве се подносе
Повереништву за избеглице, у згради ЦК, у Улици цара Лазара 10.
- Уз бројне услове важно је да се понуди јасна и одрживу пословна идеју, као и
способност за реализацију, покаже исплативост, спремност да се региструје
активност... Ако се, рецимо, конкурише за област пољопривреде, подносилац
мора поседовати земљиште, или у својини, или као закупац. У области
сточарства, да има одговарајуће штале - предочава Ивица Јовић, повереник за
избеглице.
Посебна комисија ће после увида у документацију подносилаца, изабрати коме
ће доделити помоћ. Јовић додаје да општина има право контроле наменског
коришћења помоћи.

ОЛУЈНИ ГОВОР ДОНОСИ ОСЕКУ
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КОЛИКИ ЈЕ РОК ТРАЈАЊА СРДАЧНОГ ПОЗДРАВА ПОЛИТИЧАРА У РЕГИОНУ?
БЕОГРАД, ЗАГРЕБ: Циљ свих земаља региона је Европска унија. Иако је свима
јасно да ће у Евопу лакше заједно, у последње време односи се урушавају, а
„случај Дивјак„ и „олујни говор„ премијерке Хрватске Јадранке Косорпокушавају
да поремете односе.
Поставља се питање колики је рок трајања срдачног поздрава политичара и да
ли отопљавање односа бивших југословенских република траје само до
избијања првог озбиљног проблема или обележавања неке годишњице
страдања?
Кључ за регион су односи Србије и Хрватске, а они, тврде стручњаци, имају свој
календар. Периоде плиме и осеке.
Владимир Тодорић из Центра за нову политику каже да у августу увек долази до
захлађења односа Срба и Хрвата због обележавања годишњице „Олује„.
„И Срби и Хрвати никада неће имати исто тумачење тих догађаја нарочито у
ситуацији када нема лепих економских вести. Политичари и са једне и са друге
стране користе националну реторику која треба да окупира бираче„, навео је
Тодорић.
Политички аналитичар Жарко Пуховски рекао је да се односи ове године
додатно заоштравају, чињеницом да Јадранка Косор ускоро одлази на Косово па
ће се осека продужити.
„Међутим, моје уверење је да она неће битно утицати на односе, поготову од кад
је Јосиповић ступио на дужност односи су изразито добри„, истакао је Пуховски.
Ипак, недавна одлука Уставног суда Хрватске на основу које Срби више немају
три гарантована места у Сабору, додатно погоршава положај већ оптерећен
недовољним правима повратника и питањем несталих.
Време је да се са симболике пређе на конкретну сарадњу, сматра Жарко
Пуховски.
Исти савет властима упућују и из Црне Горе. У тој земљи, подсећају, хиљаде
грађана нема држављанство.
Новинар подгоричких „Вијести„ Неђељко Рудовић каже да они који би требало
да се тиме баве то не раде, него се искључиво баве упозоравањем и претњама и
стварањем неке фаме о угрожености Црне Горе од Србије.
„Није до краја нетачно да Србија нема аспирацију према Црној Гори, али није ни
оно што тврде наши политичари да је Црна Гора угрожена„, напоменуо је
Рудовић.
Председник Напредног клуба Чедомир Антић сматра да Србија није од
проглашења независности показала никакве аспирација према Црној Гори и није
тражила ништа од онога што не уживају други званични народи у Црној Гори.
Регионални односи највише похвала добијају у првој половини године. И поред
многобројних сусрета, који су поздравили званичници из света, резултати су
слабо видљиви.
Поставља се питање да ли је на листи порука помирења, и Тадићев и
Јосиповићев заједнички одлазак у Вуковар и Паулин двор пречица до Брисела.

Антић је рекао да у тренутку када изгледа да ћемо направити корак ка ЕУ и
босански и хрватски и српски политичари се праве да не постоје проблеми, они
тада излазе са тезом да ћемо да правимо заједничку пругу Словенија-ХрватскаСрбија, а у тренутку када тог проблема нема онда се отварају тешкоће које
постоје.
Владимир Тодорић из Центра за нову политику каже да су регионални односи у
сталном тренду поправљања искључиво због те „европске шаргарепе„ која, како
улази криза у ЕУ и њено проширење тако ће криза придруживања условити
кризу односа региона. Однос према Косову и Метохији знатно утиче на односе у
региону али, поручују саговорници, не треба заборавити да, баш као и Београд
и све друге престонице трпе међународне притиске.
Најбољи положај Срби имају у Румунији, а смањују се и тензије око питања
цркве у Македонији. Ипак, 20-годишње нерешавање неких проблема региона
потврђује да се на многе још не гледа рационално, већ кроз националне углове,
а они су различити.

PRESS CLIPPING
Уторак 23.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЕВРОПА НАС СВАЂА И ДЕЛИ
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ЗВОНИМИР СТЕВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
ПРИШТИНА - Српско становништво на северу покрајине никада неће прихватити
косовске институције, каже у интервјуу за „Правду“ државни секретар у
Министарству за КиМ Звонимир Стевић.
Каква је ситуација са Србима јужно од Ибра?
- Насиље над Србима на северу Косова настављено је серијом напада на наше
сународнике у остатку Космета. Приштинске власти су изазивањем сукоба на
северу Косова упутиле сигнал екстремистима да наставе насиље и
малтеретирање Срба јужно од Ибра, а оно се наставља провоцирањем,
смишљеном изградњом моста на Ситници у Прилужју. Циљ је јасан: притисцима
и претњама, нападима и уценама, подстаћи нови талас исељавања, како би на
Космету остало што мање Срба, на чему се заснива политика стварања
фантомске државе Косово.
Осим власти из Приштине, шта је, по вашој оцени, још допринело сужавању
надлежности српских институција јужно од Ибра?
- Уз косовску владу, која има јасну стратегију - угасити српске институције међународни фактор је директно допринео сужавању надлежности државних
институција Србије. Једноставно, не постоји оправдање међународног присуства,
ако се има у виду чињеница да повратка нема, да злочини нису истражени, да
нема одговорних за киднаповања и убиства Срба и неалбанаца. Међународне
институције протежирају све оно што нису институције државе Србије на Косову
и Метохији. Међународни фактор слепо прихвата наводну мултиетничност
косовских институција, које се, просто речено, намећу Србима, свађајући нас и
делећи.
Да ли верујете у могућност повратка ингеренција српским институцијама?
- Држава Србија на све могуће начине покушава да јача српске институције
јужно од Ибра, не правећи било какву поделу на оне јужно и оне северно од
Ибра. Улагање у развој српских средина јужно од Ибра огледа се у расподели
кредита за 34 предузетника од 3. јуна ове године. Од укупног износа од 34,2
милиона динара, 61 одсто је додељено предузетницима јужно од Ибра. Постало
је јасно свима да без непосредне помоћи, оживљавања и подстицаја, Срби јужно
од Ибра не могу опстати и бити гарант присуства и јачања државе Србије на
просторима јужне покрајине.

Подела као једно од могућих решења?
- Ми имамо јасну стратегију, утврђену Уставом и Резолуцијом Народне
скупштине о Косову и Метохији. Подела као евентуално решење никада није
разматрана на седници Владе или Скупштине, али то не значи да се о том
питању не може и не треба разговарати у наставку дијалога с Приштином. У
овом тренутку, првенствено се мора омогућити слобода кретања, безбедност,
повраћај и слобода располагања имовином и омогућити повратак расељених.
Као становник Косова и Метохије, нажалост, не видим да постоји дугорочна
политика државе према Космету. Лично мислим да би једно од могућих решења,
додуше изнуђено, могло бити разграничење Срба и Албанаца, а то значи спасити
што се спасити може.
Антрфиле : Неће нас уплашити
Да ли је организација српских институција одржива?
- Српске институције морају опстати, јер само уз њихов опстанак опстаће и
Срби, и вратиће се расељени. Неће нас уплашити и не могу нас протерати ни
Албанци, нити било ко други, уколико будемо јединствени и одлучни, уколико,
попут Срба на северу покрајине, јасно кажемо да за нас не постоји власт
Приштине. За нас постоји једна једина матична држава - држава Србија.

НЕМА КОМПРОМИСА СА ЉУДСКИМ ПРАВИМА
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ПРАВДА ЗАИЗБЕГЛЕ
Једно од отворених питања између Србије и Хрватске јесте питање кршења
људских права 500.000 избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и преко 100.000
грађана Србије, који су оштећени у својим имовинским и другим правима у
Хрватској. Избегличка удружења су у претходном периоду настојала да путем
петиције избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, коју је досад својим потписом
подржало преко 70.000 оштећених грађана, дају свој допринос проналажењу
свеобухватног, правичног и трајног решења.
И поред евидентних чињеница да се и даље ради о масовном кршењу људских
права избеглих и прогнаних Срба, Европска унија је 30. јуна ове године
закључила приступне преговоре са Хрватском. Предвиђено је да Хрватска
потпише Уговор о приступању до краја године и да после његове ратификације у
парламентима држава чланица постане 28. чланица ЕУ 1. јула 2013. године.
Охрабрује чињеница да ће у наредне две године Европска комисија већу пажњу
посветити трима поглављима, међу којима је и поглавље „Правосуђе и људска
права“. Остала два су „Тржишна конкуренција“ и „Правда, слобода и
безбедност“.
Предвиђено је да ће Комисија о наведеним поглављима подносити извештај два
пута годишње до средине 2013. године. У поглављу „Правосуђе и темељна
људска права“ пратиће се, између осталог, испуњавање обавеза и спровођење
договореног у следећим подручјима: успостављање независног, непристрасног и

професионалног правосуђа; унапређење ефикасности судства; суђења за ратне
злочине, заштита мањина, људска права, сарадња са Хашким трибуналом и др.
Узимајући у обзир наведене чињенице, избегличка удружења поздрављају
посету немачке канцеларке Ангеле Меркел Хрватској и Србији, 22. и 23. августа
ове године. Очекујемо да Немачка због политике европског проширења на
западни Балкан неће правити компромисе на рачун људских права и да ће се
снажно заложити да све државе западног Балкана, укључујући Хрватску,
поштују темељне европске вредности.
Избегличка удружења ће у Палати „Србија“ предати писмо за немачку
канцеларку Ангелу Меркел у коме тражимо подршку зс наш предлог да Европска
унија дефинише конкретне мере у случају неиспуњавања обавеза од стране
Хрватске током процеса мониторинга у наредне две године. Мере би биле на
снази све док се питања из поглавља 23, али и осталих поглавља, не реше на
ефикасан и свеобухватан начин. У писму тражимо и подршку госпође Меркел
нашем предлогу да се отвори суштински дијалог између Србије и Хрватске, уз
посредовање Европске уније, а са циљем проналажења свеобухватног,
правичног и трајног решења проблема избеглих и прогнаних Срба из Хрватске.
Аутор је председник Коалиције удружења избеглица

КВАДРАТИ РАСЕЉЕНИМА

Вечерње Новости, Датум: 23.8.2011, Страна: 5

МЕДВЕЂА - Немачка организација АСБ донирала је шест монтажних кућа за
избегла и
расељена лица и социјално угрожене са територије општине Медвеђа. Плацеве и
неопходне прикључке обезбедили су локална самоуправа и Координационо тело
за
југ Србије. Према речима Слободана Драшковића, председника општине, куће су
површине 48 квадрата.

СРБИ ИЗ ХРВАТСКЕ ТРАЖЕ ПОДРШКУ НЕ МАЧКЕ КАНЦЕЛАРКЕ
Политика, Датум: 23.8.2011, Страна: А4

Захтева се посредовање ЕУ како би се коначно остварили ставови из споразума
који су Хрватска и Србија потписале пре 15 година
Представници избегличких удружења предаће данас у амбасади Немачке
отворено писмо, за канцеларку Ангелу Меркел, поводом неиспуњавања захтева

садржаних у петицији избеглих и прогнаних Срба из Хрватске. Посета
Меркелове поклапа се са 15-годишњицом потписивања Споразума о
нормализацији односа између СР Југославије и Хрватске. Јер, у споразуму који
су 23. августа 1996. потписали тадашњи министри иностраних послова СРЈ и
Хрватске, Милан Милутиновић и Мате Гранић, између осталог, каже се да ће
стране уговорнице обезбедити услове за слободан и безбедан повратак
избеглица и расељених у њихова пребивалишта, враћање у посед њихове
имовине и правичну надокнаду за уништену, оштећену и несталу имовину.
Срби из Хрватске траже подршку немачке канцеларке у дефинисању конкретних
мера, у случају да Хрватска не испуни обавезе према избеглицама у наредне две
године, као и да се отвори суштински дијалог између Србије и Хрватске, уз
посредовање ЕУ. Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта
објашњава за наш лист да су посебно важни чланови један, два, шест и седам –
који су или прекршени или у већој мери нису реализовани у пракси.
У члану 6, уговорнице се обавезују да се неодложно убрза процес решавања
питања несталих при чему ће обе стране уговорнице разменити све расположиве
податке о тим особама, али Хрватска, тврди Линта, још не показује довољно
политичке воље да заврши процес ексхумације и идентификације жртава.
У члану 7, стране се обавезују да ће обезбедити услове за слободан и безбедан
повратак избеглих, прогнаних и расељених у њихова пребивалишта или у друга
места која слободно изаберу; да ће обезбедити тим особама враћање у посед
њихове имовине, односно правичну надокнаду као и да ће гарантовати једнаку
правну заштиту имовине физичких и правних лица.
– На реализацији одредаба из члана 7. учињено је веома мало. Хрватска низ
година након ступања на снагу споразума није обезбедила основне услове за
слободан и безбедан повратак избеглих и прогнаних Срба. Због тога у Хрватску
се од 500.000 избеглих и прогнаних вратило свега око 60.000, махом старије
животне доби. Темељни проблем Срба у Хрватској и даље је дискриминација у
законодавству и поступању државних органа. Великом броју избеглих и
прогнаних Срба, али и Срба повратника, нису враћена њихова одузета
имовинска и стечена права – каже председник Коалиције удружења избеглица.
Линта указује и на чланове један и два, у којима пише да ће СРЈ и Хрватска
поштовати суверенитет, територијални интегритет и независност друге стране
уговорнице, додаје председник Коалиције удружења избеглица.
– Влада Хрватске је прекршила споразум доношењем одлуке о признању Косова
19. марта 2008. године и на тај начин афирмисала двоструке стандарде. А
хрватска премијерка Јадранка Косор сутра путује у посету самопроглашеној
држави Косово са образложењем да то доприноси јачању мира и стабилности у
региону – каже Линта.
Са друге стране, један од потписника споразума, Мате Гранић, каже за
„Политику” да је, након потписивања Дејтонског споразума, ово био огроман
искорак у хрватско–српским односима, који је створио оквире и услове за
нормализацију односа. Гранић, који је данас власник консултантско-лобистичке
фирме, председник Хрватског друштва лобиста и декан Високе новинарске
школе, наводи да је следећи искорак био доношење плана повратка избеглица,
што се догодило у пролеће 1998. године.
– А после уласка Хрватске у НАТО и окончања преговора о приступању ЕУ,
дошло је до реалне, не само политичке, већ привредне и друге нормализације,
без обзира на то што и даље постоје отворена питања између две државе –
тврди Гранић, који је напустио активну политику пре седам година.
О захтевима избегличких удружења и притужбама да им ни до данас није
омогућен повратак у складу са чланом седам споразума, Гранић каже:
– Не бих се сложио са тиме. Наравно да има проблема и нерешених питања, али

ниједна држава није у тако кратком времену учинила више за избеглице него
Хрватска. То више није политичко, већ економско питање. Хрватска је изузетно
много чинила, у оквиру својих могућности.
На питање да ли је признањем Косова Хрватска прекршила чланове један и два
споразума, који се тичу поштовања суверенитета, територијалног интегритета и
независности Србије – некадашњи шеф хрватске дипломатије каже:
– Мислим да Хрватска није прекршила споразум. Највише штете за Србе на
Косову је начинио Милошевић. Да је Србија прихватила Рамбује–2, односно
споразум који је предлагала Контакт група, онда би сасвим сигурно био потпуно
другачији ток историје око Косова. Такође, Хрватска је чланица НАТО-а,
завршила је преговоре са ЕУ, има партнерске односе са САД и у оквиру тога
координира своју спољну политику.
Антрфиле : Признање Косова – кршење споразума
Извор близак Влади Србије напомиње да признањем Косова Хрватска јесте
прекршила споразум и да је то озбиљан проблем. Председник Тадић је учинио
велике кораке ка помирењу својим посетама Хрватској, као што је и реторика
председника Јосиповића унела нове ветрове у односе две државе. Ипак,
понашање Јосиповића и премијерке Косор која хвали ратне злочинце показује
да и у Загребу постоје различити приступи. Споразум о нормализацији односа
био је потез којим се уводи дијалог уместо унилатералних решења и то је било
тако све до момента када је Хрватска признала Косово и тиме прекршила
споразум, каже наш саговорник.

НОРМАЛИЗАЦИЈА ОДНОСА

Блиц, Датум : 23.8.2011, Страна : 4

МИОДРАГ ЛИНТА Председник Коалиције удружења избјеглица
Споразум о нормализацији односа потписан је у Београду 23. августа 1996.
године, између бивше Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске, а
ступио је на снагу 18. октобра 1996. године. Распадом СР Југославије Србија је
преузела све припадајуће обавезе бивше државе. Стране уговорнице су се,
између осталог, заложиле да ће поштовати суверенитет, територијални
интегритет и независност друге стране и обавезале се да се убрза поцес
решавања питања несталих лица. У Хрватској процес ексхумације и
идентификације жртава још није завршен. Стране уговорнице су се, такође,
обавезале да ће обезбедити услове за слободан и безбедан повратак избеглих и
прогнаних лица, да ће обезбедити враћање у посед њихове имовине односно
правичну надокнаду, да ће гарантовати једнаку правну заштиту имовине
физичких и правних лица и да ће склопити споразум о накнади за сву уништену,
оштећену или несталу имовину до којег никад

није дошло. На реализацији споразума у претходном периоду учињени су мали
помаци. Удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске траже од Владе
Србије да формира Радну групу која би имала задатак да предложи мере и
активности везане за наставак рада на реализацији Споразума.

ЖЕЉА ЗВАНА ЛИЧНА КАРТА

Вечерње Новости, Датум: 23.8.2011, Страна: 30

НОВЕ НЕВОЉЕ МОМЧИЛА ЗЕЧЕВИЋА, РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ИЗ УРОШЕВЦА
ПАРАЋИН - Бивши радник Националне службе за запошљавање, Момчило
Зечевић (65), у септембру испуњава законске услове за старосну пензију, али
захтев не може да поднесе јер нема личну карту! Али, ни надокнаду као
технолошки вишак не може да подигне без ваљаног „папира“...
Шта више, овај човек расељен из Урошевца тај документ нема већ 12 година, а
проблем је превазилазио користећи расељеничку легитимацију. Прошле године,
међутим, и њу је изгубио. Нову личну карту мора да извади са пребивалиштем у
Урошевцу, а не може да је добије јер му недостаје један документ, па моли Србе
из тог града, који га познају, да му се јаве. Јер, то је једини начин да савлада
административну препреку.
Зечевић је, иначе, тек недавно схватио да је - човек без идентитета. Када је
сакупио све што је требало да у Лесковцу, где је премештена Полицијска управа
за Урошевац, извади нову личну карту, испоставило се да по одласку из свог
града није ни био пријављен у Приштини, па сада - да би наново имао адресу у
Урошевцу - тражи некога ко би га фиктивно „узео код себе“. Нажалост, он сам
тамо више нема никога: ни имовину, ни рођаке, а у Параћину станује у Улици
вожда Карађорђа 53.
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ОТВОРЕНА ГОТОВО СВА ПИТАЊА
Преглед, Датум: 24.8.2011, Страна: 2

Веселиновић: Застоји у разговорима Хрватске и Србије
Голубић код Обровца
Шеф парламентарне групе пријатељства Скупштине Србије са хрватским
сабором Јанко Веселиновић оценио је јуче да је дошло до застоја у разговорима
између две државе о бројним отвореним питањима. Веселиновић је на научном
скупу „Хрватско-српски односи: 20 година након рата у Хрватској“, у Голубићу,
у Хрватској, рекао да су између две државе још увек „отворена готово сва
питања која могу да буду отворена“. Он је навео да је реч о питању граница,
положаја националних мањина, повратку избеглица, повратку културног блага,
питању несталих лица, суђења за ратне злочине, имовине, пензија, акција. „Та
питања морамо решавати упоредо с нашим прикључењем Европској унији, јер ће
све док се та питања не реше, грађани имати проблема“, рекао је Веселиновић.
Он је оценио да у обе државе владају велике социјалне тензије и упозорио да
недобронамерни политичари могу те тензије да искористе кроз обнову приче о
национализму и мржњи, што може да има погубне последице. Према његовим
речима, Србија и Хрватска на путу европских интеграција морају да буду
партнери, а не да се понашају као „овнови на брвну“ и да подмећу једни
другима.
Веселиновић је истакао и да је Србији искрено драго што ће Хрватска постати
чланица ЕУ и додао да Хрватска мора да буде узор Србији како да се решавају
питања попут корупције и уређења државне управе. Потпредседник владе
Хрватске Слободан Узелац рекао је да у односима две земље постоје теме које
још нису ни отворене, а камоли затворене. Амбасадор Србије у Хрватској
Станимир Вукићевић поручио је да државне структуре у Србији и Хрватској
морају предано да раде на поверењу између две државе и два народа.
Међународна научна конференција „Хрватско-српски односи: 20 година након
рата у Хрватској“ почела је јуче, а траје до 25. августа.

ПРОГНАНИ СРБИ ТРАЖЕ ПОМОЋ
Преглед, Датум: 24.8.2011, Страна: 2

Представници 104 удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске упутили су
јуче отворено писмо канцеларки Ангели Меркел у коме, у име 500.000
оштећених, траже подршку Немачке за остваривање имовинских и других
стечених и људских права која су им одузета у Хрватској. Отворено писмо за
Меркелову, која се налази у првој званичној посети Београду, предао је у
немачкој амбасади председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг
Линта, заједно с текстом Бечког споразума о сукцесији и Извештајем о
неиспуњавању захтева садржаних у петицији избеглих и прогнаних Срба из
Хрватске. У изјави новинарима Линта је подсетио да се посета Меркелове
поклапа с 15. годишњицом потписивања споразума о нормализацији односа
између Србије и Хрватске који је потписан 23. августа 1996. Тим споразумом су
се земље потписнице обавезале да ће обезбедити услове за слободан и безбедан
повратак избеглих и расељених, да ће им бити враћена имовина коју су
поседовали, односно исплаћена накнада за уништену, оштећену и несталу
имовину, навео је Линта. „У отвореном писму тражимо подршку госпође Меркел
да се отвори суштински дијалог између Србије и Хрватске с циљем проналажења
трајног и свеобухватног решења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и
грађана Србије који су оштећени у Хрватској“, казао је Линта. Дијалог између
Србије и Хрватске, како је објаснио, требало би да се води уз посредовање ЕУ, а
на основу споразума о нормализацији односа и
Бечког споразума који су представници држава насталих на подручју бивше
Југославије потписали 2001. године. Линта је нагласио да се у Бечком споразуму
врло јасно каже да ће свим грађанима бити враћена права која су имали на дан
31. децембра 1990. године, а сви уговори, склопљени у ратном периоду под
притисцима и претњама, бити ништавни. „У отвореном писму тражимо и да
госпођа Меркел подржи нашу иницијативу да ЕУ дефинише конкретне мере које
ће бити предузете у случају да Хрватска не испуњава преузете обавезе у
процесу мониторинга приступања ЕУ који траје две године“, објаснио је Линта.
Према овој иницијативи, утврђене мере би биле на снази док сва питања из
Поглавља 23 о правосуђу и основним људским правима, али и осталих
поглавља, не буду решена на свеобухватан и правичан начин. Линта је објаснио
да се Хрватска обавезала на успостављање „независног, транспарентног,
професионалног и ефикасног правосуђа; истих стандарда на суђењима за ратне
злочине, пуно поштовање права свих грађана, поштовање мањинских права
(Срба у Хрватској) и пуну сарадњу с хашким трибуналом“. Он је подсетио да су
прогнани и избегли Срби у извештају о неиспуњавању 12 захтева показали да
„Хрватска и даље масовно крши“ њихова и права великог броја грађана Србије.
Притом је подсетио да је Србима у Хрватској незаконито одузето око 40.000
станова, да око 50.000 пензионера очекује доспеле, а неисплаћене пензије, да
је око 10.000 српских кућа срушено у терористичким акцијама на подручју где
није било ратних дејстава и да још није завршен процес ексхумације и
идентификације посмртних остатака Срба из преко 600 познатих гробних места у
Хрватској, закључио је Линта.

ИЗБЕГЛИЦЕ СУ ПРОДУКТ ОБОСТРАНОГ НАСИЉА
Данас, Датум: 24.8.2011, Страна: 8

Раде Вукосав
Полемике око избеглица подгрејавају оновременска ратна схватања из
срамотног и злочиначког прошлог рата. Реаговање г. Миодрага Линте у Данасу
од 26. јула т.г. на текст Павла Радића од 19. јула под насловом „Последице
националистичког имагинарија“ доказују да многи још нису схватили ко је
примарни кривац за избеглице и за сва зла која су се тога рата десила. О
избеглицама се још пише једнострано - „они су криви“, као да са „наше“ стране,
боже мој, нема криваца.
Тако никад нећемо „истерати“ правду. Требају и једни и други и трећи
признавати истину. И осудити екстремне националисте у својим редовима.
Павле Радић је претежно у праву у својим наводима да је било „масовне
злоупотребе Срба“ из Београда. „Ако ви тражите конфедерацију, Србија ће
поставити питање граница“ (Слободан Милошевић на ЏИВ конгресу СКЈ). У свом
„догађању народа“ Милошевић је подигао незапамћену националистичку
еуфорију.
Била је година 1989. Била је још СФР Југославија. У Книн 15. јуна долазе
митингаши са Милошевићевим сликама на високо уздигнутим транспарентима и
паролама „ОВО ЈЕ СРБИЈА“, „КНИН ЧЕКА СРБИЈУ“, „СЛОБО, КНИН ТЕ ЧЕКА“.
После десетак дана митинг у Книну се понавља, а након тога по целој Хрватској
и БиХ. Туђман, који је избегао Хаг тако што га је рак покосио, на предизборним
говорима казује: „Ако гласате за ХДЗ и ако ја будем шеф ове државе - неће бити
Милошевићевих митингаша, његових слика, парола ‘Ово је Србија’ и четничких
кокарди по Хрватској...“ „Тако је, Фрањо - Живио!“ кличу му масе. И Туђман
доби изборе. А велико је питање би ли победио. Он или Рачан?
Хрватски Срби су застрашивани да ће им се поновити Јасеновац и није их тешко
било
застрашити.
Догодила
се
„балван
револуција“,
Борово
Село,
побуне,Вуковар, Овчара, Конавле и Дубровник, ракетирање Загреба. По
Шешељевој мапи „Велике Србије“, силом оружја је стварана Република Српска
Крајина (РСК), на којој је хрватски живаљ убијан и прогоњен. Онда је „Бљеском“
и „Олујом“ још горе узвраћено.
На суђењу у Хагу, некадашњи лидер Срба у Хрватској Милан Бабић је изрекао
потресно признање: „Излазим пред овај Трибунал са дубоким осећањем срамоте
и кајања. Дозволио сам себи да учествујем у прогону најгоре врсте против људи
само зато што су Хрвати, а не Срби. Невини људи су били прогањани, невини
људи су насилно истеривани из својих кућа и невини људи су убијани.“
У кратком обраћању судијама после признања кривице, Бабић је рекао: „Чак и
након што сам сазнао шта се догодило, ћутао сам о томе. Још горе, наставио сам
са службом и кроз моје властите активности постајао лично одговоран за
нехумане поступке који су погодили невине људе. Жаљење које осећам због
тога је бол са којим морам живети остатак живота. Ови злочини и моје учешће у
њима никада не могу бити оправдани“ („Данас“, Београд, 7. 3. 2006. године).
„Бол са којим је морао живети остатак живота“, прекратио је Милан Бабић
самоубиством.
Једне послератне године у Новом Саду је од стране Хелсиншког одбора за
људска права у Србији вођен разговор о ратним злочинима и суђењима и Хагу,

на коме је, од стране појединаца било паљбе по хрватским злочинцима. Дигао се
један стари Личанин, избеглица из Хрватске, и изјавио: „Људи, ја у Лици имам
сачувану кућу и имање. Никоме се нисам замјерио и могу се тамо вратити кад
год ја хоћу, али се ја тамо никад више нећу вратити. Зашто? Зато што не могу од
срамоте шта смо им све радили...“ Један бивши борац Армије РСК, у разговору с
писцем ових редова, рекао је: „Убијали смо напуштену стоку и лешине су дуго
смрдјеле свуда, а послије нисмо имали шта јести...“ Павле Радић нигде не тврди
да су „Срби били лоши, а Хрвати добри момци“. На свакој страни је било виних и
невиних.
Примарни кривци за све ово су политичке наци-елите, које су и повеле рат за
територије, а лагали да „бране свој народ“. Где год су нас „бранили“, тамо смо
страдали. Док год свака страна не призна истину; док већина Хрвата не
престане бранити своје политичаре и генерале који су криви, а Срби своје
политичаре и ђенерале, напетост се неће смирити.

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ПОСЛЕ
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Поводом годишњице Споразума о нормализацији између СР Југославије и
Републике Хрватске
Миограг Линта
Споразум о нормализацији односа потписан је у Београду 23. августа 1996.
године између бивше Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске, а
ступио је на снагу 18. октобра 1996. године након ратификације у парламентима
две државе. Споразум се састоји од 14 чланова. Сваки члан је од велике
важности јер су представљали темељ за развој нових односа након завршетка
рата. Ипак, посебно су важни чланови један, два, шест и седам који су или
прекршени са хрватске стране или у већој мери нису реализовани у пракси.
Распадом Савезне Републике Југославије Република Србија је преузела све
припадајуће обавезе бивше државе.
У члановима 1. и 2. Савезна Република Југославија и Република Хрватска (у
даљем тексту: Стране уговорнице) залажу се да ће поштовати суверенитет,
територијални интегритет и независност друге стране уговорнице. Такође,
стране уговорнице ће настојати да јачају међусобно поверење, добру вољу и
толеранцију и сарађиваће на промовисању мира, стабилности и развоја у
региону.
Влада Хрватске је прекршила Споразум доношењем одлуке о признању Косова
19. марта 2008. године. Одлука о хрватском признању Косова је била, између
осталог, у супротности са одлукама Бадинтерове комисије која је решење
југославенске кризе видела кроз поштовање тзв. авнојевских граница република
бивше Југославије. Недавно је актуелна хрватска премијерка Јадранка Косор
најавила посету самопроглашеној држави Косово за 24. август са циничним
образложењем да ће посета Приштини допринети јачању мира и стабилности у

региону.
У члану шест стране уговорнице се обавезују да се неодложно убрза процес
решавања питања несталих лица при чему ће стране уговорнице разменити све
расположиве податке о тим лицима. Нажалост, Хрватска још не показује
довољно политичке воље да заврши процес ексхумације и идентификације
жртава. Према подацима Удружења несталих и киднапованих лица „Суза“ после
операције „Олуја“ нестало је више од 2.000 крајишких Срба. До данас је
ексхумирано 969 лица, идентификовано је 600 њих, а на Институту у Загребу
налази се још 369 неидентификованих тела. Неексхумирано је више од 1.100
тела. Од тога броја, према подацима Комисије за нестала лица Владе Србије, око
390 тела се налази на познатим локацијама која још увек нису ексхумирана од
стране надлежних хрватских органа. Да не говоримо о податку Хрватског
хелсиншког одбора да 16 година после „Олује“ нема ниједне правоснажне
пресуде за убиство цивила у тој операцији.
У члану седам, који је најобимнији, стране уговорнице се, између осталог,
обавезују да ће обезбедити услове за слободан и безбедан повратак избеглих,
прогнаних и расељених лица у њихова пребивалишта или у друга места која
слободно изаберу; да ће обезбедити тим лицима враћање у посед њихове
имовине односно правичну надокнаду као и да ће гарантовати једнаку правну
заштиту имовине физичких и правних лица. У року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог споразума стране уговорнице су се обавезале да ће
склопити споразум о накнади за сву уништену, оштећену или несталу имовину.
Тим споразумом требало је да се дефинишу поступци остваривања права на
правичну надокнаду. У циљу спровођења обавеза из овог члана договорено је
оснивање мешовите југословенско-хрватске комисије састављене од по три
представника сваке стране уговорнице. Укупно је одржано 13 састанака
комисије. Последњи је био у Загребу, а следећи је требало да буде у Београду,
али је марта 1999. године дошло до бомбардовања СР Југославије. Наведена
комисија није се више састајала. На састанцима комисије су, између осталог,
разматрана питања у вези с процесом повратка избеглих, прогнаних и
расељених лица, купопродаје непокретности физичких лица као и нацрт
споразума о накнади штете за уништену, оштећену и несталу имовину. До
потписивања наведеног споразума никад није дошло.
У вез с реализацијом одредаба из члана 7. овог споразума учињено је веома
мало. Хрватска 15 година након ступања на снагу Споразума није обезбедила
све услове за слободан и безбедан повратак избеглих и прогнаних Срба. Из тога
разлога у Хрватску се од 500.000 избеглих и прогнаних лица вратило свега око
60.000, махом лица старије животне доби. Темељни проблем Срба у Хрватској и
даље је дискриминација у законодавству и поступању државних органа. Великом
броју избеглих и прогнаних Срба, али и Срба повратника, нису враћена одузета
имовинска и стечена права (куће, станови, пословни простори, привредни
објекти, пољопривредно и шумско земљиште, доспеле а заостале пензије, стара
динарска и девизна штедња, нису поништени купопродајни уговори који су
склопљени под претњама и притисцима у ратном периоду и др.).
Удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске траже од Владе Србије да, у
року од три месеца, формира радну групу која би извршила анализу степена
реализације Споразума о нормализацији односа и досадашњег рада српске
стране у мешовитој комисији. Задатак радне групе био би да предложи Влади
Србије мере и активности у вези с наставком рада на реализацији одредаба
Споразума.
Сматрамо да су Споразум о нормализацији односа и Бечки споразум о сукцесији
два основна међународна уговора која морају да буду темељ суштинског
дијалога између Србије и Хрватске о проналажењу свеобухватног, правичног и

трајног решења за 500.000 избеглих и прогнаних Срба и 100.000 грађана
Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској.
Аутор је председник Коалиције удружења Срба избеглих и прогнаних из
Хрватске

ПАРТНЕРИ У ЗАСТОЈУ
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Скуп „Хрватско-српски односи: 20 година након рата у Хрватској“
Голубић код Обровца - У разговорима између Србије и Хрватске дошло је до
застоја о бројним отвореним питањима, рекао је јуче шеф парламентарне групе
пријатељства скупштине Србије са хрватским Сабором Јанко Веселиновић. Он је
на научном скупу „Хрватско-српски односи: 20 година након рата у Хрватској“, у
Голубићу, у Хрватској, рекао да су између две државе још „отворена готово сва
питања која могу да буду отворена“.
Веселиновић је навео да је реч о питању граница, положаја националних
мањина, повратку избеглица, повратку културног блага, питању несталих лица,
суђења за ратне злочине, имовине, пензија, акција. „Та питања морамо
решавати упоредо са нашим прикључењем Европској унији, јер ће све док се та
питања не реше, грађани имати проблема“, рекао је Веселиновић.
Србија и Хрватска, казао је Веселиновић, на путу европских интеграција морају
да буду партнери, а не да се понашају као „овнови на брвну“ и да „подмећу“
једни другима. Србији је, сматра Веселиновић, искрено драго што ће Хрватска
постати чланица ЕУ и додао да Хрватска мора да буде узор Србији како да се
решавају питања попут корупције и уређења државне управе.
У односима две земље постоје теме које још нису ни отворене, а камоли
затворене, рекао је потпредседник владе Хрватске Слободан Узелац. Амбасадор
Србије у Хрватској Станимир Вукићевић поручио је да државне структуре у
Србији и Хрватској морају предано да раде на поверењу између две државе и
два народа.
Тродневна међународна научна конференција „Хрватско-српски односи: 20
година након рата у Хрватској“ почела је јуче.
Скуп се одржава четврту годину за редом у Голубићу, селу у Далматинској
загори, које је готово потпуно уништено током и након операције хрватске
војске и полиције „Олуја“ 1995. године и у које су Срби почели да се враћају
последњих година. Скуп организују Центар за историју, демократију и помирење
из Новог Сада и Удружење за историју, сарадњу и помирење из Обровца.
Бета

БАЊА ПОСТАЛА МУЛТИЕТНИЧКА

Вечерње Новости, Датум: 24.8.2011, Страна: 25

ОТВАРАЊЕ НОВОГ ЦЕНТРА ЗА АЗИЛАНТЕ У БОГОВАЂИ НИЈЕ РЕШИЛО ПРОБЛЕМ
ИЗБЕГЛИЦА У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Стижу и кријумчари људима, а све више посла има и за проститутке
ОТВАРАЊЕ новог центра за азиланте у Боговађи није решило проблем Бање
Ковиљаче где је из дана у дан све више странаца који траже уточиште. Од
почетка године границе Србије кришом је прешло 1.665 избеглица, махом из
Африке, који су на путу ка Западној Европи одлучили да предахну у нашој
земљи.
Већина смештај тражи у Бањи Ковиљачи где их је тренутно више од 400.
Развој "мултиетничке" Бање довео је и до процвата многих "услужних
делатности". У Лозници је све више посла за проститутке које радо услужују
госте из далеких земаља. Талас азиланата доноси зараду и таксистима који их
често превозе до границе са Мађарском. У стопу их прате и кријумчари људима.
Неки се чак пријављују као браћа и рођаци и траже смештај у Центру, а
значајну улогу у све разгранатијој мрежи имају и домаћи кријумчари који
организују транспорт азиланата и њихово пребацивање у Мађарску.
Варошица надомак Лознице ових дана више личи на ужурбану луку у егзотичној
афричкој земљи него на мирну бању у западној Србији. Немогуће је не
приметити стотине мушкараца и жена у одеждама егзотичних боја, са необичним
шаловима, у буркама. Пуне су кафане, продавнице и паркови. Први пут у Србију
су почеле да долазе и групе жена из муслиманских земаља без мушке пратње.
Иако свакодневно троше много новца (само кревет у приватном смештају
плаћају осам евра за ноћ) и не праве никакве проблеме, мештани негодују због
све већег присуства азиланата. Влада је недавно отворила нови центар у
Боговађи, али је ефекат на број избеглица у Бањи Ковиљачи остао готово
неприметан.
- Већина азиланата једноставно не жели у Боговађу, а многи чак напуштају
тамошњи центар и долазе у Бању - објашњава Радош Ђуровић из организације
Центар за заштиту тражилаца азила. - У Боговађи им је далеко експозитура
"Вестерн јуниона" преко кога добијају новац, мобилни телефони нису у домету
што им отежава контакт са кријумчарима који их пребацују преко границе, и
немају где да изађу и прекрате време.
Ђуровић објашњава да су азиланти одлично информисани о добрим условима у
Србији и да је њихов долазак и одлазак све боље организован. Очекује се да ће
само до краја августа кроз нашу земљу проћи 2.000 избеглица што је четири
пута више него читаве прошле године.
Антрфиле : СВЕ ВИШЕ ЛИБИЈАЦА
За тражиоце азила у Боговађи тренутно борави око осамдесет избеглица, а исто
толико их је и у Центру у Бањи. Међутим, у приватном смештају у Бањи
Ковиљачи има између 250 и 350 азиланата. Највише их је из Авганистана и
Сомалије, а у последње време све више их пристиже из Либије.

УСПУТНА СТАНИЦА
СРБИЈА је само успутна станица на путу избеглица из Африке и Азије према
западној Европи и нико од њих не жели заиста да добије азил у нашој земљи.
Статус тражиоца азила омогућава им да у нашој земљи легално бораве и одморе
се пре него што наставе пут.

ПИСМО ЗА МЕРКЕЛОВУ

Курир, Датум: 24.8.2011, Страна: 3

Срби прогнани из Хрватске затражили подршку Немачке у решавању отворених
питања с нашом суседном државом
БЕОГРАД - Траже помоћ.
Представници 104 удружења избеглица из Хрватске позвали су јуче у отвореном
писму немачку канцеларку Ангелу Меркел да посредује у отварању суштинског
дијалога Србије и Хрватске и проналажењу трајног и правичног остварења
избегличких права.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта рекао је да
се тај захтев заснива на Бечком споразуму о концесији, који предвиђа враћање
права прогнаних на стање које је постојало пре 31. децембра 1990. године.
Отворено писмо предато је писарници Амбасаде Немачке у Београду.

ОТВОРЕНА ПИТАЊА НЕ ДОПРИНОСЕ СТАБИЛНОСТИ
Дневник, Датум : 24.8.2011, Страна : 23

НАУЧНИ СКУП О ХРВАТСКО-СРПСКИМ ОДНОСИМА
ОБРОВАЦ: Шеф парламентарне групе пријатељства скупштине Србије са
хрватским
Сабором Јанко Веселинов изјавио је јуче да сва питања која би могла да буду
отворена у односима две земље и даље стоје отворена и упозорио да одлагање
њиховог решавања не доприноси стабилности у региону.

“То су питање граница, повратка избеглица, обнова имовине, повратка свих
корпуса одузетих права. Ту су, такође, питања која се тичу суђења за ратне
злочине, питања несталих, питања тужби пред највишим међународним
инстанцама”, рекао је Веселинов, који учествује на четвртом по реду
међународном научном скупу “Хрватско-српски односи” у Обровцу, у Хрватској.
Веселинов је казао да је та питања важно решити, нарочито што она директно
утичу на обичне људе и истакао да се питања индивидуалних “и даље споро
решавају”.
“Та питања се не могу остављати као другоразредна. Приоритет свима нама јесте
Европска унија и онда сва ова друга питања заправо и нису приоритети, него су
негде у запећку и чекају нека боља времена која, бојим се, тешко да ће доћи
ако то озбиљно не схватимо”, поручио је Веселинов и апеловао и на политичаре,
и на међународну заједницу да то узму у обзир.
“Изјаве које потпирују међунационалну нетрпељивост нису прихватљиве” ни
када их изговара обични грађанин, а то је много опасније када чине политичари,
додао је он.Веселинов је упозорио да избори не би смели да буду изговор да у
овој области покуша да се добије неки политички поен.
“Једноставно, то није прихватљиво на овом балканском простору, јер то изазива
последице које могу бити кобне”, рекао је Веселинов.
Подтема овогодишњег скупа “Хрватско-српски односи” у Обровцу је “Двадесет
година од почетка рата”. На њему учествује 20 научника, међу њима научници
из Србије и Хрватске, али и угледни професори са Колумбија универзитета, који
се баве питањима међунационалних сукоба. Скупу присуствују и потпредседник
Владе Хрватске Слободан Узелац, као и локални политичари из Задарске
жупаније, која је домаћин скупа.
(Тањуг)

PRESS CLIPPING
Четвртак 25.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРЕКРШЕН СПОРАЗУМ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ ОДНОСА
Преглед, Датум : 25.8.2011, Страна : 5
Београд
Коалиција удружења избеглица саопштила је јуче да је изјава премијерке
Хрватске Јадранке Косор да њена посета Косову доприноси јачању мира и
стабилности у региону увредљива за Србију и цео српски народ. „Посета
Јадранке Косор Приштини представља наставак кршења споразума о
нормализацији односа који је потписан у Београду 23. августа 1996. године
између бивше СРЈ и Хрватске и у којем се обе стране залажу да ће поштовати
суверенитет, територијални интегритет и независност друге стране“, навео је у
саопштењу председник Коалиције Миодраг Линта.
Линта је додао да је Влада Хрватске прекршила Споразум доношењем одлуке о
признању Косова 19. марта 2008. године и на тај начин афирмисала двоструке
стандарде.
Бета

ОПЉАЧКАНЕ КУЋЕ ПОВРАТНИКА
Правда, Датум : 25.8.2011, Страна : 4

УРОШЕВАЦ - У повратничком селу Бабљак у општини Урошевац опљачкане су
куће повратника. Према речима координатора општине Урошевац Милана
Јањића, осам кућа је опљачкано, однето је комплетно покућство, а случај је
пријављен полицији. „Власници тих кућа нису били ту, неки од њих су били у
Грачаници, а неки су на одмору. Однето им је комплетно покућство, столови,
столице, шпорети, телевизори, све што су имали“, казао је Јањић. У село Бабљак
вратило се тридесетак српских породица, многе од њих повремено нису ту, док
њих једанаест никако не напуштају село.

ЗАШТИТИТЕ СРБЕ ЈУЖНО ОД ИБРА
Правда, Датум : 25.8.2011, Страна : 4

ЗАХТЕВ КФОРУ И ЕУЛЕКСУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
БЕОГРАД - Министарство за Косово и Метохију упозорава и тражи од
међународних снага у Покрајини да заштите Србе јужно од Ибра од насиља
албанских екстремиста и осигура њихову личну безбедност, као и безбедност
њихове имовине. Пљачка девет кућа Срба повратника у селу Бабљак код
Урошевца последњи је у низу инцидената и напада на Србе јужно од Ибра, који
су се догодили у протеклих месец дана.
Мета напада албанских екстремиста у последњих неколико месеци су
повратничка места, са очигледним циљем да се обесхрабре они Срби који су се
вратили, или они који тек намеравају да се врате, и да се тако у потпуности
заустави повратак прогнаних у Покрајину. Министарство за Косово и Метохију
више пута је скретало пажњу међународном присуству са каквим проблемима и
притисцима се суочавају повратници, али до сада нико од одговорних ништа
није предузео да се њихов положај побољша, да им се обезбеди сигурност и
нормалан живот.
Министарство за Косово и Метохију апелује на Еулекс, али и на Кфор, да
озбиљно схвате нападе на Србе јужно од Ибра и да предзуму све да их заштите,
јер очито приштинске власти или неће, или су неспособне да осигурају
безбедност српској заједници.

ОПЉАЧКАНО ОСАМ СРПСКИХ КУЋА
Пресс, Датум : 25.8.2011, Страна : 14

СЕЛО БАБЉАК КОД УРОШЕВЦА
ПРИШТИНА - Осам српских кућа опљачкано је прексиноћ у селу Бабљак код
Урошевца, рекао је један од Срба који су се вратили да живе у то место. Лопови
су однели комплетан намештај, белу технику, а са појединих кућа скидали су и
струјомере, наводи један од повратника. У селу Бабљак изграђено је и
обновљено око 70 кућа, а у том месту живи десетак углавном старијих особа
српске националности.
Тањуг

ТРАЖЕ ЗАШТИТУ СРБА ЈУЖНО ОД ИБРА
Политика, Датум : 25.8.2011, Страна : А6

Министарство за Косово и Метохију упозорило је јуче међународну мисију и
снаге у покрајини на насиље албанских екстремиста и затражило да заштите
Србе јужно од Ибра и осигурају њихову личну безбедност, као и безбедност
њихове имовине, преноси Бета.
Министарство је упозорило да је „пљачка девет кућа Срба повратника у селу
Бабљак код Урошевца последњи у низу инцидената и напада на Србе јужно од
Ибра, који су се догодили у протеклих месец дана”.
Истовремено је подсетило да су „у последњих месеци, мета напада албанских
екстремиста повратничка места са очигледним циљем да се обесхрабре Срби
који су се вратили или они који тек намеравају да се врате и да се тако у
потпуности заустави повратак прогнаних у покрајину”.

PRESS CLIPPING
Петак 26.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ГАЖЕЊЕ СРБИЈЕ НЕДОПУСТИВО
Преглед, Датум : 26.8.2011, Страна : 2

Вучић: Држава да реагује на изјаве Косорове
Београд
Српска напредна странка осудила је јуче изјаве хрватске премијерке Јадранке
Косор дате током посете Приштини и оценила да је „скандалозно и жалосно“ што
држава Србија ни на који начин није реаговала на то. „Они (Хрватска) на сваком
месту исијавају мржњу према Србији. Скандалозно је и жалосно да држава
Србија ни на који начин није реаговала на изјаве Косорове“, рекао је заменик
председника СНС Александар Вучић на конференцији за новинаре. СНС, према
његовим речима, сматра да изјаве Косорове нису у циљу доборосуседских
односа Србије и Хрватске. Напредњаци, истакао је Вучић, сматрају да је
потребно да се граде добри и рационални односи између две земље, али не да
Србија буде понижавана. Вучић је подсетио да је 400.000 Срба протерано из
Хрватске, наводећи да је лепо што је та земља на прагу уласка у ЕУ, али да
ништа није урадила на повратку Срба, повраћају њихове имовине и побољшању
живота оних који су се тамо вратили. „Било би добро да у многим српским
селима примене бар неки европски стандард и да им дају струју и воду. А кад им
врате имовину онда могу да нам држе придике“, рекао је Вучић, додајући да ће
СНС увек инсистирати на добрим односима са свим државама, па и Хрватском,
али да никада неће дозволити да „газе по Србији“. „Нама Хрватска није
непријатељ, а од ње само тражимо да нас поштује“, истакао је заменик
председника напредњака. Вучић се осврнуо и на посету немачке канцеларке
Ангеле Меркел Београду, наводећи да његова странка од Владе Србије и
председника Србије Бориса Тадића захтева да саопште све услове који се траже
од Србије на путу ка ЕУ. Према његовим речима, Србија не може да прихвати
уклањање српских институција са севера Косова и Метохије. „О томе је потребно
разговарати са свим политичким чиниоцима, да нађемо неку врсту заједничког
става ако је то могуће, али бојимо се да ће власт и ово искористити за некакве
петпарачке политичке поене, иако је свима јасно у колико је тешкој ситуацији
држава Србија“, рекао је Вучић.
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СРБОЉУБ НИКОЛИЋ, ЧИЈА ЈЕ КУЋА НА КОСМЕТУ ОПЉАЧКАНА, ТВРДИ: За нас
овде нема живота
УРОШЕВАЦ - У ноћи између уторка и среде, непознате особе обиле су и
опљачкале осам српских повратничких кућа у селу Бабљак надомак Урошевца.
Вандали су разбили улазна врата на свим кућама и из њих однели комплетно
покућство и намештај.
Обијање и пљачка српских повратничких кућа обављена је, како тврди Србољуб
Николић, један од 13 стално настањених повратника, пред зору.
Чули смо лупање, жагор људи, али нисмо смели да изађемо. Полицију нисмо
могли да позовемо, па смо случај пријавили тек ујутру, када је свануло - каже
Николић, наводећи да су криминалци и вандали овом акцијом ставили тачку на
сваки покушај оживљавања овог српског села у општини Урошевац.
Повратници су имали најаву да ће једна већа група њихових прогнаних бивших
комшија ових дана да се врати у Бабљак. Нажалост, овом пљачком сваки
повратак у Бабљак је завршен, каже Николић. У Бабљаку и суседном Српском
Бабушу о трошку бившег УНМИК програма за развој изграђено је 80 српских
кућа, амбуланта и школа, али до ове године, изузев 13 сталних и двадесетак
оних који повремено долазе, ни у једној кући нема станара.
Напуштене куће полиција неће да обезбеђује. Кажу нам да они немају довољно
људи ни да сачувају оне у којима неко живи, а камоли да чувају „викендице“ преноси Николић речи одговорних у косовској полицији.
Поводом овог вандалског чина, Министарство за КиМ је затражило од
међународног присуства на Космету да предузме мере да заштити Србе и њихову
имовину на простору јужно од Ибра.
Акције албанских екстремиста јужно од Ибра имају за циљ да застраше ионако
уплашено српско становништво и на тај начин обесхрабре све оне који имају
намеру да се врате на своја огњишта -наводи Министарство за КиМ.

ИСТОРИЈСКО ПОНИЖАВАЊЕ
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ПРАВО НА ИСТИНУ
Марко ЈАКШИЋ
После увођења ембарга на српску робу, нема препрека да се хрватски
производи нађу на тржишту које се зове Косово и Метохија
Пријатељски однос „независних држава“ Хрватске и Косова није ништа ново
иништа чудно, имајући у виду да су и једна и друга настале на темељу злочина
и егзодуса над Србима. Само у последњим ратним сукобима, из Српске Крајине
је протерано више од пола милиона, а са Косова и Метохије више од 200.000
Срба. Није ништа чудно што те две „државе“ сарађују, јер њихов анимозитет
према Србима датира још из давних времена. Сетимо се Другог светског рата,
настанак Независне Државе Хрватске својим животима платило је милион и по
Срба, а иста судбина задесила је и Србе овде на простору Косова и Метохије,
где је била проглашена такозвана Велика Албанија...
Састала су се и нашла два непријатеља српског народа, користећи односе у
свету који су владали крајем прошлог века, где није било равнотеже снага међу
великим силама, што је НАТО пакт искористио и на бруталан начин протерао
Србе из Српске Крајине, и да 99. бомбардује Србију... И тако су на темељима
војних похода НАТО пакта настале су две парадржавне творевине...
Актуелна прича се своди на то да ове две пријатељске земље раде на
економском договору како би битку за тржиште вредно пола милијарде долара
добила Хрватска.
После увођења ембарга на српску робу готово да нема препрека да се хрватска
роба нађе на тржишту које се зове Косово и Метохија.
Оно што је чудно јесте да Београд није адекватно одговорио на такозвани
ембарго који је „Косово“ увело на српску робу. То је још једном показало да се
Србија не понаша јединствено и да не поштује сопствени Устав, по коме су и
Приштина, Београди Нови Сад... делови државе Србије. Овакво понашање
државног врха наводи на помисао да сва роба која пролази кроз Србију, а
усмерена је према КиМ, подлеже пореским обавезама, које морају да плаћају сви
грађани РС, па тако и роба из Хрватске подразумева ПДВ плус царина. У целој
тој причи пријатељских односа, реципроцитета или узвратних мера које би
Србија предузела према албанској страни, главни страдалнци би били обични и
поштени Албанци, који живе на територији јужне српске покрајине, јер би у том
случају роба која стиже из Хрватске и не само из Хрватске, била најмање за 30
одсто скупља у односу на садашње цене.
Једнострано поштујући ЦЕФТА споразум Србија ради оно што најбоље зна - на
своју штету - на штету својих произвођача, своје индустрије... јер не може да
пласира своју робу на територију Косова и Метохије зато што држава Србија
неће да примени реципроцитет у односима са „Косовом“, то јест неће да уведе
оно што је по Уставу обавезује, а то је ПДВ и царина на сву робу, која је упућена
у јужну српску покрајину. Девиза ЕУ нема алтернативу је историјски
незапамћено понижавање Србије и српског народа.
За мене лично однос Хрватске и такозване републике Косово је рачун без
крчмара, јер је Косово и Метохија део државе Србије, ако држава Србија буде
бранила своју целовитост до те сарадње неће ни доћи. Опет спољна политика
Србије доживљава фијаско. Хрватска је, свакако, привлачна дестинација за

летовање, али не за развијање добросуседских односа са Хрватском, чије
комплетно руководство распарчава Србију признајући косовску независност,
дозвољава себи до те мере мешање у унутрашње ствари да одобрава отимање
праисконске српске територије, залажући се за пријатељство сковано на
заједничком убијању и прогону српског народа, обогаћено фашистичком
традицијом.

КОСОРОВА СЕЈЕ МРЖЊУ!
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Коме је Јадранка Косор најбољи пријатељ, томе непријатељи не требају,
поручио је јуче министар дипломатије Србије Вук Јеремић, а ова његова изјава
најбоље осликава бурну реакцију српских политичара на посету хрватске
премијерке Приштини.
Подсетимо, Косорова је у Приштини истакла да Хрватска подржава
територијални интегритет Косова, да су хрватски народ и Косово „стари
пријатељи“, а да је то „пријатељство обновљено током последњег рата против
тиранских режима Србије“.
Заменик председника СНС-а Александар Вучић поручује да су њене изјаве о
„тиранским режимима Србије који су извршили агресију на Хрватску и Косово“
скандалозне.
Када Јадранка Косор говори о тиранији Србије и тиранским режимима који су
спроводили агресију на Хрватску и на Косово, морамо да је подсетимо да није
400.000 Хрвата протерано из Србије, већ 400.000 Срба из Хрватске - рекао је
Вучић и додао да СНС неће дозволити ни Хрватској ни било којој другој земљи
да „унижава Србију“.
Надамо се да ће Србија уместо дискова с песмама Хари Мата Харија, које је
Тадић последњи пут поклонио Јосиповићу, наћи за сходно да у име народа и
државе одговори Хрватској - навео је још Вучић.
Потпредседница СПС-а Дијана Вукомановић каже да је Косорова лицемер!
Овакви иступи вређају достојанство политичара и грађана Србије и показатељ
су незрелости и неспремности Хрватске да спроводи политику помирења која је
свим земљама у региону један од кључних захтева за приступ ЕУ. Лицемерство и
недоследност Јадран - ке Косор огледа се и у њеним ранијим изјавама, поготово
о хрватским генералима осуђе - ним за злочине какав је „Олуја“ -сматра она.
Лидер ЈС Драган Марковић Палма оцењује да се Косорова непријатељски
понаша према Србији.
И још је очигледно да је она инспиратор мржње, а да је тако, говори и чињеница
да она „Олују“ представља као национални празник, а сви знамо да се
тамо десио највећи злочин против српског народа после Другог светског рата додаје Палма.
Посланик УРСа Жељко Ивањи сигуран је да овакви испади не доприносе бољој
будућности Балкана.

-Косорова би морала да води рачуна управо о регионалној сарадњи и сарадњи
међу суседима, а посебно с Београдом, јер се Србија граничи с Хрватском сматра Ивањи.
Потпредседник СПО Александар Југовић каже да Косорова и Тачи настављају да
сеју мржњу у региону.
Њих двоје везује заједничка мржња према Србима. Она велича Готовину и воли
Тачија због етничких чишћења почињених над Србима у Хрватској и на КиМ. Не
би ме чудило да су се њих двоје договорили да Готовина, Маркач и Анте
Павелић због злочина над Србима постану почасни грађани Приштине.
Портпарол ДСС-а Петар Петковић сматра да је ово само наставак слављења и
величања политике злочина конкретно израженог у „Олуји“, када је „протеран
српски народ у колони од Книна до Београда“.
За председника Нове Србије Велимира Илића ово је брука:
Морамо да ставимо до знања властима у Загребу да не могу тако да се понашају.
И посебно је скандалозно да она није једина која пљује по нама! Сетимо се само
и срамнијих изјава Иве Јосиповића.
Антрфиле : Ко се с Јацом љубио?
Посланика СРС-а Зорана Красића све ово не изненађује.
Само се надам да је можда онима који су се по Брионима љубили с њом и
Јосиповићем или тамо ишли на одмор сада мало непријатно. Волео бих да су
Тадић Цветковић бар сада схватили неке ствари - саркастично одговара Красић.

ПОВЛАЧЕЊЕ БИ КОШТАЛО ЖИВОТА
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НОВОСТИ ИСТРАЖУЈУ - КОЛИКО СЕ ИЗ РЕПУБЛИЧКЕ КАСЕ ИЗДВАЈА
ЗАИНСТИТУЦИЈЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ШТА БИ СЕ ДЕСИЛО УКОЛИКО БИ СЕ
УГАСИЛЕ КАКО ЈЕ ЗАТРАЖИЛА АНГЕЛА МЕРКЕЛ
Школе су ослонац опстанка и на њих се атакује од 1999.године. У нашим
болницама се лече чак и Албанци
БЕЗ Србије и српских институција не би било живота за наше сународнике који
живе на Косову и Метохији.
То је једнодушан утисак Срба из јужне покрајине који верују да никада неће
доћи дан када ће морати да шаљу децу у албанске школе да уче по приштинском
наставном плану, да се лече у албанским болницама или да добијају социјалну
заштиту од Албанаца.
А управо то је од Србије затражила Ангела Меркел, немачка канцеларка
приликом овонедељне посете Београду - када је рекла да треба угасити све,
”паралелне институције”.

Годишње, држава издваја само за плате запослених у здравству, школству,
социјалној заштити и у локалним самоуправама на КиМ више од 22 милијарде
динара. Око 40.000 породица живи од тих личних доходака. На тај износ треба
додати инвестиције у школе, вртиће, домове здравља, што је више десетина
милијарди.
Како нам је речено у Министарству за КиМ, нико у Србији није сабрао укупна
улагања у Косово, јер је то интегрални део земље, а буџетски раздели се не
одвајају територијално.
За плате запослених у 29 општина на Косову издвојено је ове године око 2,5
милијарди динара. У двадесет општина раде српске локалне самоуправе, док
њих девет, у којима живи веома мали број Срба, функционише на нивоу
општинских координатора.
Миливоје Михајловић, шеф Владине канцеларије за сарадњу с медијима,
наглашава да држава Србија није присутна само у четири општине на северу
Косова (Косовска Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавић), већ и у 25
локалних самоуправа јужно од Ибра:
- Из државне касе финансира се рад свих ових општина и бројних институција,
од просвете до здравства и комуналних предузећа, које функционишу у
локалним самоуправама. Повлачење из ових средина значило би и укидање
значајних средстава које омогућавају, колико-толико, нормалан живот наших
људи у тим крајевима - рекао нам је Михаиловић.
Раденко Недељковић, начелник косовско-митровачког округа каже за ”Новости”
да се од сукоба до данас показало да Срби живе само тамо где постоје и српске
институције:
- Укидање наших институција довело је до масовног исељавања Срба са Косова.
Верујем у чврст став наше државе да се очувају институције јер би свака
другачија одлука била погубна - рекао нам је Недељковић.
У покрајини раде 53 основних, 25 средњих школа и 11 предшколских установа.
У оквиру Универзитета из Приштине са измештеним седиштем у Косовској
Митровици ради десет факултета које похађа око 10.000 студената. У школству
је запослено око 3.000 људи, за чије плате држава годишње издвоји око две
милијарде динара.
- Програми који се праве у косовским институцијама по својим вредносним
ставовима и идејама у функцији су промовисања тзв независности Косова, а не
унапређења квалитета живота људи који тамо живе - рекао нам је министар
просвете Жарко Обрадовић.
Српске школе похађа око 20.000 основаца и средњошколаца и око 5.000
предшколске деце:
- Албанци перманентно од 1999. године ударају на школски систем, јер сусвесни
да нашу децу нећемо слати у њихове школе. Све те наше школе функционишу
по потпуно истом систему као све остале школе у Србији. Школе су ослонац за
опстанак српског народа. Чим је Меркелова испоставила онај захтев, актив
директора у свим школама донели су одлуку да ће држати часове по приватним
кућама ако нас избаце из школских зграда - испричао нам је - Предраг
Стојчетовић, начелник школске управе на КиМ.
За здравствену заштиту на КиМ годишње се издваја око шест милијарди динара,
од чега око пет милијарди ”отпада” на плате. У 23 здравствене установе на КиМ
запослено је укупно 6.590 здравствених радника, који се налазе на платном
списку државе Србије. Они воде бригу о здрављу око 120.000 Срба и
неалбанаца, али и Албанаца који се све чешће јављају за помоћ овим
здравственим установама.

У Косовској Митровици ради и Завод за Јавно здравље, а све српске средине
обухваћене су Центрима за социјални рад који раде у свим општинама на северу
покрајине али и Грачаници, Ранилугу и Штрпцу...
Министар здравља Зоран Станковић оценио је да су институције на Косову
легитимне институције државе Србије, па су тако и здравствене институције
саставни део здравственог система Србије.
- Не постоје услови за укидање тих институција на северу КиМ. То би могло да
угрози пружање здравствене заштите становништву које живи у енклавама, као
и положај запослених у здравственом систему.
Национална служба за запошљавање издвојила је у прошлој години око 4
милијарде и 163 милиона динара, од чега је за исплату привремене новчане
накнаде расељенима издвојено око четири милијарде. За активне мере
запошљавања издвојено је 70,9 милиона динара.
Антрфиле : ЕУ ЗА САДА ЋУТИ
ИЗ бриселске администрације до закључења овог издања ”Новости” нису се
огласили поводом захтева, које је у Београду испоставила Ангела Меркел.
Ни у кабинету високе представнице ЕУ за безбедност и спољну политику Кетрин
Ештон, ни у кабинету комесара за проширење Штефана Филеа јуче нису могли
за ”Новости” да коментаришу да ли су поруке Берлина да се Србија повуче из
институција на Косову и да је то предуслов за даљи напредак на европском
путу, званичан став Европске уније.
Како нам је поручено, у врху ЕУ управо се воде консултације око овог питања и
ускоро ће Брисел изаћи са званичним ставом. Према нашим сазнањима, велики
проблем око усаглашавања представља чињеница да пет од 27 чланица ЕУ није
признало независност Косова.
НАЈВЕЋА БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА КОСОВО
-

Плате запослених у 29 општина - 2,5 милијарди динара
Материјални трошкове школа - 63 милиона динара
Трошкове локалних самоуправа - 45 милиона динара
Отпремнине за одлазак у пензију - 8,7 милиона динара
Пројекти, санације 1.300.000 динара
Накнада за социјалну заштиту - 92 милиона динара
Дотације, донације и трансфери - 13,6 милиона динара
Здравствена заштита - 6 милијарди динара
Запослени у школама - две милијарде динара
Накнада расељенима - око 4 милијарде динара
Мере запошљавања - 70,9 милиона динара

ШАМАР ИЗ ЧИСТЕ КОРИСТИ
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БУРНЕ РЕАКЦИЈЕ ПОСЛЕ ИЗЈАВЕ ХРВАТСКОГ ПРЕМИЈЕРА ЈАДРАНКА КОСОР О
ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КОСОВОМ
Јовановић: Ништа друго нисмо ни очекивали. Пуповац: Боље да реши проблем
Срба у Хватској
ХРВАТСКИ премијер Јадранка Косор пре два дана на Косову је потписала нову
”горку шлајфну” у српско-хрватској хроници. Још забриделих дланова од
аплауза Готовини и Маркачу, Косорова је после топлих загрљаја са Тачијем
поручила ”да је Хрватска највећи пријатељ Косова и да ће и даље да подржава
територијални интегритет те државе”.
У хрватском каравану који се отиснуо пут наше јужне покрајине било је више од
50 привредника. Тајкуне из ”њихове лијепе” повела је народна мудрост: док
једном не смркне, другоме не сване. Они су пожурили да напуне Тачијеве
рафове и тако истисну Србију са косовског тржишта. Улог није мали - до краја
године њихове ”твртке” могу да зараде и до 250 милиона долара на рачун наших
протераних фирми.По ко зна који пут Хрватска је прекршила и Споразум о
нормализацији односа, који је потписан 1996.
Владислав Јовановић, бивши шеф дипломатије СРЈ, констатује да од Хрватске не
можемо да очекујемо ништа лепше од оног што смо пре неки дан чули у
Приштини.
- Понашање Косорове, која је духовни наследник Туђмана и усташтва, њена је
лична и историјска освета Србији. То је и логична последица нашег инфериорног
става још када је Загреб међу првима признао Косово. Наша велика грешка је
што нормализација односа са Хрватском није текла реципрочно - препоручује
Јовановић.
Заменик председника СНС Александар Вучић је оштрији и тврди да су изјаве
Јадранке Косор скандалозне.
- Доживели смо да нам тираде о тиранском режиму Србије држе они који су
спровели највеће етничко чишћење после Другог светског рата. Косоровој би
било боље да држи придике Србији о европским вредностима када протераним
Србима врати имовину која је током рата опљачкана и спаљена - каже Вучић за
”Новости”.
Председник Српског народног вијећа Милорад Пуповац рекао нам је да би
евентуални допринос Загреба решавању отворених и болних српско-албанских
односа био и реалнији и кредибилнији уколико би и тешкоће Срба у Хрватској
коначно биле решене:
- С властитим ратним и политичким реповима најављивати учествовање у
затварању врата туђих проблема није ни реално ни политички корисно.
За Јурија Бајеца, саветника премијера за економију, није спорно што хрватске
фирме желе да утрче на косовско тржиште.
- Хрвати природно користе простор који им се отворио после ембарга Приштине
на нашу робу. То исто чине и Бугарска и Македонија - казао је Бајец за наш
лист.

Антрфиле : МРТВО СЛОВО
СПОРАЗУМ о нормализацији односа потписан је у Београду 23. августа 1996.
године између бивше СРЈ и Хрватске. У члановима 1. и 2. обе државе обавезале
су се да ће поштовати суверенитет, територијални интегритет и независност
друге стране.
Распадом СРЈ Србија је преузела све припадајуће обавезе бивше државе по овом
уговору, који је Хрватска најозбиљније прекршила признавањем независности
КиМ.

ПИСАЛИ БАН КИ МУНУ
Дневник, Датум : 26.8.2011, Страна : 2

Председници четири српске општине на Косову послали су јуче писмо
генералном секретару УН Бан Ки Муну у којем упозоравају да је мисија Кфора
изашла из своје надлежности што је довело до погоршања положаја Срба. У
писму се захтева да Кфор и приштинске власти одмах укину све мере и опозову
наредбе којима се српској заједници битно угрожавају људска права и слободе
кретања, као и нормалан живот на северу Косова. Председници општина
Лепосавић, Косовска Митровица, Зубин поток и Звечан позивају Кфор да се
врати у границе свог мандата и да своје дужности врши у складу са Резолуцијом
1244 и пратећим документима.
Председници четири општине такође траже да Унмик преузме главну улогу
цивилног присуства на северу Косова као и да се врати део српског особља, 300
до 400 људи, ради одржавања везе са међународном цивилном мисијом и
међународним снагама безбедности. Од Савета безбедности и Генералне
скупштине УН затражено је да донесу изричит налог и одлуку да се у року од 60
дана припреме стратегија и конкретни планови за повратак 200.000 лица својим
домовима, и тако после 12 година заштите њихова основна људска права. Писмо
је послато и председнику и премијеру Србије, Борису Тадићу и Мирку
Цветковићу, шефовима већине политичких странака у Србији и неколицини
министара.
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ИЗБЕГЛИЦЕ У СЛУЖБИ ЕКОЛОГИЈЕ
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ЕКО-ЗАДРУГА „ЗРЕЊАНИНКА” СТАРТОВАЛА С 11 РАДНИКА
Еколошка задруга “Зрењанинка”, коју су основали УНХЦР, Покрајински фонд за
избегла, прогнана и расељена лица и град Зрењанин, а која ће се бавити сакупљањем
и обрадом ПЕТ-амбалаже, и званично је почела рад, у просторијама старог “Тегума”.
Задруга запошљава искључиво избегла и расељена лица, и два су основна циља њеног
оснивања. Први је ресоцијализација избеглица и њихово активније укључивање у
овдашњу друштвену заједницу, а други је подизање еколошке свести грађана.
Дугорочни план је да након годину дана, колико ће овај пројекат финансирати
УНХЦР, задруга настави да послује и постане самоодржива, али и да упосли више
радника од садашњих једанаест.
– Задруга постоји више од месец дана, али интензивно послује тек десетак смена. Упослено
је 11 људи, заједно с директором и административном радницом.
Комплетну опрему за задругу, од возила за превоз амбалаже и контејнера до пресе,
обезбедили су Канцеларија УНХЦР-а и Покрајински фонд за избеглице, а град
Зрењанин уступио је производну халу и једну канцеларију у центру, у згради
Водоторња – каже директор “Зрењанинке” Александар Зиројевић.
Он наводи да је у граду већ, на разним локацијама, постављено 100 контејнера за ПЕТамбалажу, а да ће ускоро слично бити урађено и у околним селима. Као важно, Зиројевић
истиче да пласман упресоване амбалаже иде веома лако, да је тржиште напросто незасито.
– Већ имамо неколико озбиљних понуда, а имам утисак да бисмо могли пласирати и
милион тона пресоване ПЕТ-амбалаже – тврди Зиројевић.
Директор Покрајинског фонда за избегла, прогнана и расељена лица Радомир
Кукобат истиче да су захваљујући УНХЦР-у обезбеђене субвенције за плате до краја
године. То је, по његовом мишљењу, добра иницијална подршка да задруга стане на своје
ноге и касније успешно послује.
– Радно време нам је од 8 до 16 сати и чини ми се да је посао добар. За плату не питамо јер
тек смо почели, и ми, и ова задруга. Касније ће вероватно зависити од обима посла, а ми
ћемо се трудити да га обавимо што више – вели Дејан Кандић из Зрењанина, негдашњи
житељ Мостара. С 23 године он је један од најмлађих у задрузи. По струци је ветеринарски
техничар, али каже да није више оптерећен тражењем посла у својој бранши.
– Ако овде буде добро, нећу имати разлога да гледам огласе за посао у струци. Ми смо
свакако “скинути” с Бироа за запошљавање и пријављени овде као радници – напомиње
Кандић.

ПРИЗНАЈ КОСОВО ИЛИ ДОБИЈ БАТИНЕ!
Ало!, Датум : 27.8.2011, Страна : 5
Албански полицајци претукли у Пећи старца од 81 године
Костадин - Којо Стијовић (81), избеглица с Косова и Метохије, брутално је пребијен у
четвртак када је покушао да пређе прелаз Савине воде између Црне Горе и Косова!
Старац је задобио више удараца у главу и стомак, а како за „Ало!“ објашњава Костадинов
син Мијо, могући разлози за овакав хулигански поступак назови полицајаца јесу лична
карта Србије и избегличка легитимација којима се његов отац легитимисао, али и то што је
један од сведока на суђењу Рамушу Харадинају - њихов рођак!
- Отац је био код мене у Будви, па је прво отишао у Андријевицу, супрузи на гроб. Одатле
је кренуо у Дечане, да прибави документа, обиђе манастир и види да ли може ишта да
уради у вези с кућом, која је срушена током рата... Био је у аутобусу у којем су остали
путници били Албанци. Када су стигли на прелаз Савине воде, на путу Рожаје-Кула-Пећ,
косовски полицајци су га наочиглед свих избацили из аутобуса. Почели су да га вређају,
говоре му да нема право да уђе на Косово с избегличком легитимацијом и личном картом
коју је издао „српски СУП Дечани“. Гурали су га, малтретирали, а онда изударали по глави
и стомаку!
Викали су да може да пређе прелаз само ако призна „државу Косово“! Убацили су га после
тога у први комби за Црну Гору и рекли му да се више никада не враћа - описује Мијо
Стијовић малтретирање које је прошао његов отац Костадин. Мијо додаје да је сасвим
могуће да је повод за малтретирање било и то што је његов брат од стрица Зоран Стијовић,
иначе бивши припадник Државне безбедности, један од сведока на суђењу Рамушу
Харадинају у Хагу.
Како каже Мијо, оца је одмах по доласку у Андријевицу прегледала лекарка, која је
констатовала да је старац претучен. Случај је пријављен и црногорској полицији, али Мијо
није уверен да ће његов отац дочекати правду и кажњавање нападача.
ЗБОГ КАПЕ УМАЛО ОДЕ ГЛАВА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 27.8.2011, Страна : 19
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ САВИНЕ ВОДЕ ПОЛИЦИЈА
ПРЕТУКЛА ПРОГНАНИКА
Костадин Стијовић (81) у Дечане путовао на позив Комесаријата за расељене
КОСОВСКИ полицајци, на административном прелазу Савине воде, на путу Рожаје-КулаПећ, претукли су прогнаника из околине Дечана, Костадина Стијовића (81), који 12 година
живи у овдашњем избегличком насељу.
- Тако ме не би тукао ни Хитлер - каже Стијовић о полицајцима који су га батинали у
аутобусу на линији Гусиње-Пећ, приликом контроле исправа.
- Није им се свидела документација издата у "српском СУП у Дечанима", па ме
извукоше из аутобуса у којем сам био једини Србин, са црногорском капом на глави,
па наставише батинање испред возила. Иначе, у Дечане сам путовао на позив
Комесаријата за расељена лица, ради сређивања катастарских уверења. Јер, тамо сам
имао кућу и земљу, али ми није дозвољено да уђем и обиђем имовину.
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Полицајци-силеџије казали су ми да даље могу наставити само ако признам државу Косово
и извадим документа њихове државе. На крају, полицајци на Савиним водама издали су ми
записник на албанском језику, у којем су навели како сам их ја провоцирао и вређао,
називајући их терористима...
После инцидента, Стијовића су косовски полицајци "спаковали" у комби који је наишао из
правца Пећи, а он је - одмах по приспећу у Беране, отишао на преглед и у тамошњој
болници констатоване су му лакше повреде. Догађај је пријављен полицији у Беранама, где
је старац дао изјаву о инциденту који је узнемирио прогнанике са Космета настањене у
Црној Гори, који повремено одлазе у обилазак својих имања.
Антрфиле : САМО ЈЕ ВРАЋЕН
ПОДГОРИЦА - Црногорски министар унутрашњих послова, Иван Брајовић,
разговарао је са косовским колегом Бајрамом Реџепијем, који му је рекао да полиција
није применила силу против Стијовића, већ старцу, због непотпуне документације,
није био дозвољен улазак на територију Косова, па је враћен.
ХАШКО СВЕДОЧЕЊЕ
КОСТАДИН је са сином, у априлу 1999. године, био затворен у логору у Глођанима, који
су држали "војници" Рамуша Харадинаја, коме се ових дана суди у Хагу. На првом
претресу у Холандији, један од сведока против Харадинаја био је и Костадинов син, који
живи у Црној Гори...
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И „ПРЕВОД” НА ЛАТИНИЦУ МОРА ДА СЕ ПЛАТИ!?
Дневник, Датум : 28.8.2011, Страна : 5
ЗБОГ СПОРОСТИ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ХАРАЧА ДРЖАВЕ ЗА ТРИ УВЕРЕЊА ОДЕ
ЦЕО ГОДИШЊИ И ПЛАТА
Нови Сад као мултиетнички центар омогућио је свима који у њему живе да се осећају као
свој на своме, да се националне мањине служе својим језиком и писмом, певају своје
песме, читају своје новине, говоре за скупштинском говорницом уз помоћ преводиоца...
Међутим, проблем је ако се уверење неког од државних органа затражи – на латиници.
Најпре кажу: не може; након интервенције с врха: може; онда на шалтеру опет – не може...
Латинична уверења су од посебног значаја за избегле Србе из Хрватске, којих је на
нашим просторима неколико десетина хиљада. Упркос томе што вероватно и сами,
због проживљених личних траума, некако више воле ћирилицу него латиницу, из
практичних разлога су принуђени да траже разна уверења на латиничном писму
како би у Хрватској остварили неко од својих права. Нажалост, суочавају се с тим да
ћирилично уверење неког од државних органа не могу добити на латиници.
Чак ни Скупштина Војводине још није донела одлуку која би регулисала примену
латиничног писма српског језика – бар за органе и организације АПВ.
Због тога пут до два-три уверења о томе да ли, на пример, поседујете некретнину, да
ли сте платили порез на пренос апсолутних права, или да извадите најобичније
уверење о пребивалишту – прави је пакао. Не само што вам треба огромно време и
новац за разне таксе које се плаћају по глави породице, већ требају здраве ноге и снажни
нерви, због чега саветујемо свима којима из било којих разлога требају какви документи да
најпре узму пола годишњег и добро се одморе и оснаже, а онда – наравно користећи други
део одмора – крену од шалтера до шалтера. Ако, уз то, желе уверење на латиници, пре
поласка на терен добро је да детаљно проуче Устав Србије, Закон о употреби језика и
писма и Статут АПВ, иако баш превише неће разумети, баш као што није све сасвим јасно
ни онима који би требало да издају тражене документе, па отуда данас кажу једно, а сутра
друго.
Ако се, рецимо, затекнете у Служби за катастар, најпре морате узети број и чекати у реду
само зато да вам кроз шалтерско окно пруже празан образац који треба попунити и
платити таксу – и то по једном захтеву 420 динара Републици плус 108 динара за пружање
услуге. Други пут долазите поново по број и чекате у реду да предате попуњен захтев с
уплатницом, а трећи пут по уверење које је, наравно, на ћирилици. У тој служби не желе да
вам кажу да немате право на латинично решење, а које вам треба за приказ службеним
органима у Хрватској, већ одговарају „да немају софтверску подршку” за тако
нешто, а онима који желе потврду на неком од језика националних мањина кажу да
још немају запослене преводиоце.
Грађани се стога данима врте у круг, зову Београд и траже помоћ, у централи кажу како
нема проблема, како ће се свакоме удовољити и издати уверење какво тражи. То значи

поново у катастар (четврти пут) да се преда ћирилично уверење на препис, а после тога
још једном – у време када сте наручени да дођете по његово височанство – уверење. Али,
врага, оно није готово, па морати и шести пут на исту адресу, због чега не смете да
верујете у обећања и купите карту за пут унапред, јер ћете је морати враћати. На крају,
када грчевито зграбите тражено латинично уверење, не знате да ли сте уопште имали
право на њега – како је речено у Београду – или су вам „учинили” у Новом Саду, какав
утисак стичете. На питање која је порука грађанима у оваквим заврзламама, нико ништа не
жели ни да зуцне, кажу, само генерални директор Геодетског завода прича за новине. А он
је на одмору.
Посебна прича је пореска управа, у којој су ових дана били огромни редови због нових
решења о порезу на имовину. Старија госпођа коју смо срели у Градској пореској управи и
која се наслања на штап, чекајући у дугом реду и прегрејаној просторији, прича како је
добила решење да плати порез за три стана, а има – један. Међутим, како је име улице
мењано три пута, порезници су схватили да дотична има некретнину на три локације!
Ако се руководиоцу Регионалног центра пореске управе пожалите како вам у одређеној
филијали не дају уверење на латиници, он ће се чудом зачудити и обећати вам да ће одмах
послати допис по коме има да се ради. Међутим, када се вратите на шалтер с том
информацијом, сви вас немо гледају: о томе ништа не знају ни шефица, ни директор, који
одмах пред вама зове овог, оног, објашњава како никакав допис с упутима није стигао и
почиње расправа о ћирилици, латиници, земљи Србији која за писмо има ћирилицу,
Војводини у којој може само да се пева и прича ко како хоће „али државна институција је
државна институција”.
На крају, чак ако и изборите препис, опет остаје исти горак укус како су вам учинили,
попут онога у Катастру, иако су вам и овде с врха рекли да имате право. Немогуће је
израчунати број ходочашћења на исту адресу, а о најобичнијем препису с ћирилице на
латиницу и грешкама које су вас коштале ногу немогуће је говорити.
Али не, с Пореском још није све готово. Уверења која сте добили односе се само до краја
2008, а за разлику до данас морате у Градску пореску управу, „јер су се тада поделили”,
грађанима на „радост”. Поново иста прича: у ред за образац, на пошту платити 250 динара
по захтеву, поново у ред да се преда захтев, па на другу локацију по готово уверење, али
само у периоду од 14 до 15.30. Ако се деси да баш у том термину не можете, јер сте
пословно заузети или сте вадили зуб и дођете сутрадан пре подне, мислећи да само треба
преузети папир и евентуално потписати – не може. Морате да дођете у за то одређено
време, иако цела операција уручивања, коју би могао глатко да одради портир, траје две
секунде. Оно с чим немате проблема у Градској пореској управи је да вам дају уверење на
латиници без једне једине речи коментара.
Е, сад вам још треба потврда у СУП-у о пребивалишту за сваког члана породице.
Дођете, узмете толико бројева колико има чланова – тако вас упути полицајац у сали, у
међувремену платите 420 динара по члану/захтеву и седнете. Након два-три сата, када
дођете на ред да вам пруже формуларе, сазнате да свако од чланова породице мора лично
да преда захтев, без обзира што се ради о детету, супругу... Сви, дакле, морају да напусте
посао, школу, да стану у ред, допуне чекаоницу како случајно не би остало мало слободног
простора и одседе неколико сати да би шалтерској службеници пружили испуњен образац
и уплатницу. Ако је за утеху, ни у СУП-у нема проблема да уверење добијете на латиници,
довољно им је рећи једном.
У државним службама кажу да ко од грађана мисли да му је повређено неко право, може
да се жали у управном поступку. И из канцеларије Покрајинског омбудсмана поручују да
грађани могу да поднесу жалбу на рад било ког органа, па ће они испитати случај. А случај
је прилично компликован. Наиме, ко може да добије какво уверење, различито је од једне
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до друге локалне самоуправе, у зависности од процента конкретне националне мањине?
Устав из 2006. прописује у Члану 10, Став 1, да су у Србији у службеној употреби српски
језик и ћирилично писмо.
Међутим, Ставом 2. истог члана прописано је да се службена употреба других језика и
писама уређује законом на основу Устава, а у Члану 79. јемчи право на коришћење језика
и писма у срединама где чине значајну популацију. И ту државни органи, организације
којима су поверена јавна овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалних
самоуправа воде поступак и на њиховом језику.
Покрајински омбудсман објашњава да Устав даје основ за службену употребу других
језика и писама у контексту националних мањина. Међутим, како се још увек не
може спојити српски језик и латинично писмо, иако је Статутом Војводине
прописано да ће се, бар када је реч о органима и организацијама АПВ, уредити и
примена латиничног писма српског језика – само што скупштинска одлука која би
регулисала то питање још увек није донета. Стога Срби из Хрватске немају много
избора: ако не живе у средини у којој има довољно Хрвата, па да без проблема добију
уверење на латиници, већ су ту где су, морају да добро плате превођење с ћирилице
на латиницу!
Антрфиле : Трошковник
Срби из Хрватске поднели су до сада више хиљада захтева за обнову и поправку ратом
порушених и оштећених кућа, за шта су морали да приложе опсежну документацију из
места пребивалишта у Србији.
КОСОВО НИЈЕ МЕНИЦА ЗА ЕУ
Данас, Датум : 29.8.2011, Страна : 1
Чедомир Јовановић, председник Либерално-демократске партије, говори за Данас
Косовски Срби морају да имају болнице и школе, али им не требају фиктивни одборници и
општинари - Разбијена илузија да је после хапшења Младића кандидатура готова ствар
Београд - Све што смо радили последње три године помажући земљи да добије
кандидатуру, не сме бити прокоцкано. Још има простора за разуман дијалог, а ако он не
успе, грађани ће на изборе, где ће одлучити да ли желе да се вратимо у 2008. када смо били
на корак до губитка шансе да постанемо нормална земља, каже Чедомир Јовановић,
председник Либерално-демократске партије, у разговору за Данас.
- Да ли вас је изненадила изјава председника Тадића да постоји могућност да Србија до
краја године не добије статус кандидата и датум за почетак преговора?
- На тај ризик је ЛДП упозоравао, упорно тражећи напуштање политике која нас гура у
неодрживу позицију. То није изненађење, после сталног ходања по ивици, закаснелог
испуњавања услова, увек уз стрес за друштво. За грађане ово јесте шок, који не мора да
буде лош. Разбијена је илузија да је кандидатура готова ствар, која је завладала после
хапшења Младића.
- Мислите ли да је његова процена реална?
- Јесте, и мислим да председник има обавезу да саопшти све последице таквог сценарија.
Економске, политичке, психолошке, цивилизацијске, националне…
- Како објашњавате Тадићев став да Србија не може да плаћа улазак у ЕУ одрицањем од
Косова, то јест косовских Срба и институција Србије на КиМ?
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- Косово није меница за ЕУ, јер она нема покриће. Србија нема контролу над Косовом,
нити ће она икада бити могућа. Не постоји промил шанси, као што не постоји ни промил
људи који тога није свестан. Већ шест година ЛДП упозорава на то и предлаже другачију
политику. Има начина да помогнемо косовским Србима, а Срби не живе само на северу.
Скоро једнак број, у тежим условима, живи јужно од Ибра и по енклавама. Они нису
топовско месо и нису мање вредни од оних који су у стању да направе барикаду на путу. О
њима нико не говори, иако су успели да се организују, учествују на изборима, остваре
напредак, док су одавде називани издајницима.
- Како сте доживели поруке Ангеле Меркел у Београду?
- Као политику чистих рачуна, која, чак и сада, даје простор да је као земља искористимо.
Наш интерес је да решимо питање протока робе, јер сада трпимо штету од 350 милиона
евра и упропаштавамо наше фирме, цео југ Србије. Када је реч о институцијама, наравно
да косовски Срби морају да имају болнице и школе, али им не требају фиктивни
одборници и општинари. Неке од административних институција су само трошак, а
постоје и оне које су механизам за финансијске и политичке злоупотребе. Ни министар за
Косово не уме да каже колико новца одлази у тај „систем“. Коначно, испоставе наших
јавних предузећа неће спасити Србе, као што нису спасиле ни нас овде. Ако све служи да
би Срби примали новчане накнаде, онда то можемо да чинимо и директно из буџета, уз
коначно активирање могућности из Ахтисаријевог плана. Нема потребе за посредницима
који, често на сумњив начин, управљају новцем који једва налазимо.
- Ако бисте се нашли пред условом који је њему “изручен”, како бисте реаговали?
- Тражио бих од грађана и проевропских странака подршку за тешке одлуке. Вековима је
наше проклетство што не успевамо да довршимо започете послове. Иза тога увек уследи
депресија, лутање, пропадање и неповратни губитак времена. Био бих врло јасан у поруци
да ћемо потонути у сваком смислу ако се зауставе европске интеграције. За сваку одлуку
којом бисмо то избегли и Тадић би имао подршку ЛДП-а.
- Тадић је јасно изјавио да остаје при политици “и Косово и ЕУ”, јер верује у њу и јер су је
грађани два пута подржали на изборима. Шта о томе мислите? Да ли се Србија, како се
тумачи у домаћој јавности, коначно нашла пред избором “или Косово или ЕУ”?
- Та политика је била атрактивна као слоган, али је сада суочена са зидом. Нема мерила за
успех политике „и Косово и ЕУ“. Ако на регистарској таблици Косова буде прекривено
слово „Р“ које означава реч “Република”, да ли смо тиме стекли суверенитет, а ако
одустанемо од стотина директора, начелника у општинама, фингирања државне
администрације, онда значи да смо предали Косово? То је мистификација. Не мислим да
њу производи Тадић, чак верујем да у паралелним структурама има много његових
жестоких противника, саботера нормалне будућности, трговаца патриотизмом, па и
кругова склоних изазивању хаоса. То смо већ гледали у “САО Крајинама” почетком
деведесетих. Епилог знамо – избеглички кампови и растурени животи.
- Хоће ли ЛДП на неки начин да се супротстави овој политици ДС? И како?
- Ако је нова политика поигравање са јединим нормалним пројектом модернизације, онда
је логично и поштено да кажу да ће СНС бити њихов природан партнер за то. Не треба нам
овај хаос у којем су прве реакције власти биле инспирисане рециклираним Коштуничиним
порукама, а сада је наводно знак смиривања то што се председник, накнадно, враћа на
позиције на којима је био пре посете Меркелове. Мисија ЛДП је да створи магнетизам и
окупи све који разумеју да европске идеје, све што смо радили последње три године
помажући земљи да добије кандидатуру, не сме бити прокоцкано. Још има простора за
разуман дијалог, а ако он не успе, грађани ће на изборе, где ће одлучити да ли желе да се
вратимо у 2008. када смо били на корак од губитка шансе да постанемо нормална земља. И
сада ће, као и тада, људи одбацити идеју изолације Србије и даљег пропадања.
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УНУКЕ МОЖЕ ДА ГЛЕДА САМО НА СЛИКАМА
Политика, Датум : 29.8.2011, Страна : А8
ИСПОВЕСТ „ИЗБРИСАНОГ”
Зоран Милошевић је пре две деценије, као један од 26.000 „избрисаних“ грађана,
протеран из Словеније
Милан Четник
Некада се сматрало да је прогонство, после смртне пресуде, највећа казна која може
задесити човека. Међутим, у случају шездесетогодишњег Зорана Милошевића, та прастара
санкција надграђена је парадоксалним пикантеријама, драматургијом апсурда и
невероватним поступцима словеначких власти.
Овај машински техничар рођен је на београдском Дорћолу где је, у Дубровачкој
улици број осам, проживео детињство и младост, да би, 1992. године, био протеран из
Марибора, града у којем се скућио и створио породицу. Очајавајући на родном,
београдском асфалту, Милошевић је већ две деценије бескућник, власник избегличке
легитимације којој је важење истекло, и поседник здравствене легитимације коју
надлежна здравствена служба неће да му овери.
У чаршији познат као „Словенац“, Зоран је један од око 26.000 „избрисаних“ грађана
Словеније којима су поништена сва документа, било какав егзистенцијални статус и право
на даљи живот и рад у новоствореној подалпској држави.
Господин Милошевић, којем је презиме додатно забиберило сву муку, избачен је из
Словеније као поносни отац једанаестогодишње Маје и годину дана млађег Александра, а
данас већ има два унука, петогодишњег од ћерке и једногодишњег од сина, које, с
мешавином радости и суза, може да гледа само на сликама.
Описивање свог зачараног животног круга Зоран је почео 1978. године када је, као мајстор
за одржавање лифтова у „Давиду Пајићу“, отишао на рад у мариборски сервис ове фирме,
а на позив тамошњих општинских власти. После две године жени се Мариборчанком
Златком Цафнек која му рађа двоје деце, а судским решењем додељује му се четворособни
кадровски, општински стан. Предратно словеначко-српско препуцавање, осамостаљење
дежеле и обрачун ЈНА и словеначких територијалаца проживљава без проблема, као
„лојални“, али и „признати“ грађанин који гласа на изборима.
Четврту операцију колена, тешко повређеног на раду 1986. године, обавља у Београду
1990. године, због чега путује у родни град, на контролне прегледе. На католички Ускрс
1992. године враћа се преко Мађарске, на словеначки гранични прелаз Долга Вас где му
цариници, у његов пасош, ударају широки печат са великим словима „уничено“
(поништено)! Тада још није знао да је, законском силом државе Словеније, „поништени“
Мариборчанин којем је забрањен приступ кући и породици и улазак у земљу.
На Богојављење следеће године ушуњао се у Словенију преко аустријског прелаза
Шпилфелд јер се преглед воза у којем је био обављао тек кад композиција крене од
границе према Марибору. Полиција га пушта да оде кући уз услов да се сутрадан јави на
информативни разговор. Долази у свој празни стан и чека: појављују му се деца која се, у
сузама, лепе за њега, „као пауци“, како каже. Полиција га шаље у Београд по извесна
документа како би му дозволили да затражи словеначко држављанство.
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По повратку, плаћа таксу од триста марака и чека решење. После двадесетак дана полиција
га сатима испитује, а после брифинга полицијски официр Бурјан, каже Милошевић, пред
њим диктира судији за прекршаје одлуку о протеривању. Милошевића избацују на Долгој
Васи са „зеленим“, словеначким пасошем за странце.
Али, „лифтаџија“ којег зна цео Марибор, не одустаје. Са легитимацијом новинарасарадника избегличког листа „Одговор“ тражи од словеначке амбасаде у Скопљу да му се
издају акредитиви као сталном дописнику тог листа из Словеније. Благословом тадашњег
министра информисања Јелка Кацина у два наврата добија тражену акредитацију, али на
Долгој Васи два пута добија идентични одговор: „Нећеш ући у Словенију ни да ти Кучан
потпише одобрење“!
Нова, бизарна прилика да се пробије до куће указује му се 1996. када супруга Златка тражи
развод а словеначки суд му упућује позив на београдску адресу.
„Одлично, потписаћу развод само да видим ћерку и сина“, помислио је Зоран, али
граничари на Долгој Васи, приликом сваког од пет покушаја, кажу му: „Нећете проћи,
уничени сте“.
Телефонски контакт са децом има од пре неколико година што је за њега велика утеха, јер,
каже, многи његови „избрисани“ сапатници или су помрли или су „пролупали“. Брак је
судски разведен, жена му се преудала, продала њихов стан и купила кућу. Син
Александар, који још носи жигосано очево презиме, каже му да више нема снаге и да ће
узети презиме своје супруге.
Зоран је и данас на чекању, међутим, оптимистичнији је него икад: каже да је
Уставни суд Словеније, после међународних притисака, поништио спорни закон и да
је већ неколико пута био у словеначкој амбасади где му је господин Лунежник,
полицијски аташе, обећао помоћ. Киван на државу Србију која, тврди, ништа није
урадила да заштити права „избрисаних”, он жели да се врати у Словенију где ће
живети уз децу и унуке јер су му они све што има.
РЕСТИТУЦИЈА – РЕШЕЊЕ ИЛИ НОВА НЕПРАВДА
Политика, Датум : 29.8.2011, Страна : А9
Нацрт закона о обештећењу садржи и одредбе које су у супротности са правном
науком, каже адвокат Тихомир Константиновић
Београдски адвокат Тихомир Константиновић, који је први у старој Југославији 1988.
године поднео иницијативу за доношење Закона о денационализацији, поднео је
Министарству финансија примедбе на нацрт Закона о враћању одузете имовине.
Константиновић оцењује да ће власници имовине коју је држава национализовала поново
бити оштећени најављеном реституцијом и указује да би нова неправда могла да буде
избегнута применом већ постојећих правних института.
„Имовина је апсолутно право и загарантована је уставима читавог цивилизованог света. Са
тим ставом сагласили су се и челници тадашње Демократске странке Драгољуб
Мићуновић, Војислав Коштуница и покојни Зоран Ђинђић као и професори Правног
факултета Миша Орлић и Драгор Хибер. Садашњи нацрт закона о обештећењу садржи
одредбе које нису међусобно у складу и у супротности су и са правном науком’’, каже
адвокат Константиновић за „Политику’’.
Он као пример наводи члан 55 нацрта у којем пише да се „изузетно из одредаба овог члана
отуђење може вршити уз сагласност владе”, закључујући да ће извршна власт у тој
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ситуацији увек да се сагласи. Нацрт, наставља наш саговорник, предвиђа хитност ових
поступака, као и новчане казне, али не предвиђа рок за ту хитност.
„Члан 22 нацрта каже да се не враћа грађевинско земљиште на коме је изграђен објекат без
грађевинске дозволе које, у поступку легализације, буде одређено као земљиште за
редовну употребу. Зашто, кад онај ко је зидао зна чија је то земља’’, пита Константиновић.
Адвокат указује да је поступак за враћање имовине поверен Дирекцији, а да је рок за
подношење захтева две године. О том захтеву требало би да буде одлучено у року од шест
месеци, а у случају сложенијих предмета рок је годину дана.
„Само овде губи се две и по године. Чланом 36 предвиђено је да ће посебним законом, који
ће бити донет до 31. децембра 2014. године, бити регулисано издавање, промет и
коришћење обвезница и предвиђа да обвезнице доспевају у року од 20 година и исплаћују
се у годишњим ратама, почевши од 2015. године.
Очигледно је да је ово питање могло много боље и коректније да се реши, али за то није
било добре воље’’, наводи наш саговорник.
Константиновић подсећа да су, на пример, виле на Дедињу продаване за неколико хиљада
немачких марака, а сада се продају за више милиона евра, као и многобројне зграде и
станови чији је промет могао да буде заустављен. Он закључује да би у свим ситуацијама
где одузета имовина и данас постоји у натуралном облику, она морала да буде враћена
старим власницима или њиховим правним следбеницима. Они би могли да са
„откупљивачима’’ успоставе однос закупа, који држава пропише.
„При подношењу захтева биће несумњиво и многих који ће бити непотпуни, па је јасно да
ће држава и ту добити на времену, а грађани чија је имовина одузета опет ће трпети штету.
Због тога ће бити и много нових судских спорова пред домаћим судовима али и пред
судом у Стразбуру’’, закључује наш саговорник.
На питање да прокоментарише изјаву потпредседника владе Божидара Ђелића да
колонисти у Војводини могу да буду сигурни када је реч о повраћају имовине људи који су
напустили Југославију 1945. године, Константиновић оцењује да је такав став преурањен.
Он каже да се Споразум између Јосипа Броза Тита и немачког канцелара Вилија Бранта на
Брионима 1973. године, по којем Немачка нема права на фолксдојчерску имовину, не може
применити у делу где се говори о приватној имовини јер је она гарантована Уставом.
„Фолксдојчери су, као и Срби у Хрватској, побегли пред терором који се може
подвести под геноцид. Ако на њихов захтев Међународни суд у Хагу заузме став да су
фолксдојчери Југославију напустили спашавајући своје животе, онда се може
догодити да се питање те имовине поново расправља јер геноцид никад не застарева.
Не видим у чему је разлика између имовине избеглих Срба у Хрватској у овом рату и
избеглих фолксдојчера који су били грађани Југославије’’, каже Константиновић.
ПОЛИТИЧАРИ НАС ЛАЖУ
Правда, Датум : 29.8.2011, Страна : 4
СРБИ ПОВРАТНИЦИ У СЕЛИМА БЕРКОВО И РУДИЦЕ КОД КЛИНЕ
Ако ништа друго, треба нам бар морална подршка одговорних у Београду и Приштини
КЛИНА - У срцу Метохије, у селима Берково и Рудице, удаљеним петнаестак
километара од Клине, о трошку УН програма за развој и Министарства за повратак
и заједнице у влади Косова изграђено је педесетак типских кућа, површине од 45 до
65 квадрата. У ова два села, ослоњена на магистрални пут Клина-Пећ у заливу
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Источке реке, од јесени 2009. године живи педесетак Срба. За себе кажу да су
претходница масовнијег повратка, који се одлаже из дана у дан, пошто плаћају цену
недоследности изасланика Београда и неодговорности и равнодушности званичника
Приштине.
Рудничани и Берковчани, у кућерцима никлим на зидинама здања, све до средине јуна
1999. године, када су Албанци пљачкајући и палећи све што је српско, убијајући заостале
старце, спровели први талас чишћења Метохије од Срба, представљали су најбогатији део
српске популације у Метохијској котлини. Како кажу, овде тада није постојала породица у
којој је било незапослених пунолетних лица, а имали су родне њиве, које су овдашње
домаћине чиниле примером. Живели су спокојно и са оближњим комшијама Албанцима и
Ромима. Не памте да је забележена ни обична комшијска свађа због међа и управо то је
био мотив хуманитарцима да покрену талас повратка у Рудице и Берково.
Повратак се догодио. Домаћинства су колико-толико оживела и, ево, из године у годину,
из месеца у месец, број повратника се повећава. Увиђају људи да је живот могућ и да ће уз
малу помоћ Берково и Рудице оживети - каже у име Берковчана Дејан Мишић, који са
петочланом породицом летњи распуст проводи у родном селу.
Полако живот у овима селима из пепела ниче. Успели смо да рашчистимо згаришта.
Остала је понегде која вишеспратница, да подсећа да у Берокву до те несретне 1999.
године није било домаћинства које није имало стамбени објекат мањи од 500
квадрата и комплетну пољопривредну механизацију, да подсећа на времена када смо
свој капитал стечен радом и само радом улагали у своје - каже Мишић, убеђен да ће се
његове комшије, пријатељи и родбина вратити, и од Беркова и Рудица, ослоњене на
Будисавце с јужне, Осојанску котлину са северне, Витомирицу са западне и Клину са
источне стране, начинити упоришта Срба у Метохијској котлини.
Није проблем у одлучности Берковчана да се врате на своје, већ недостатак, ако ништа
друго оно бар моралне подршке одговорних и у Београду и у Приштини, за оживљавање
пољопривредних газдинстава и за стварање услова живота достојних човека. Од августа
2009. године до данас, у ова два села, изузев монаха из Високих Дечана и с времена на
време понеке полицијске патроле, нога било ког званичника, како из Београда, тако и из
Приштине, није крочила.
Мештани управо због тога кажу да Београд и Приштина само декларативно
подржавају повратак. И једни и други се због политичких поена, када коме затреба,
присете расељених, али не помињу оне који су се вратили, који из нужде рачунају да
ће било косовске, било српске власти, преузети одговорност да им помогну да бар
делмично обнове домаћинства и тако постану своји на своме.
Све је то игра. Једноставно, оног дана када су нам предали кључеве кућица њихове
обавезе према нама су престале. Не можемо да верујемо да се помоћ матичне државе
своди на допремање семенске пшенице и плаћање бензина за комби којим се четворо деце
из Рудица превози до десетак километара удаљеног Осојана - каже Машић, огорчен на
званичнике Министарства за Косово и Метохију, јер никада нису ни свратили у Берково, у
коме су повратници, куком и мотиком, обрадили стотинак хектара ораница од близу 350
хектара, с којих је пшеницом, повртарским културама, свињским месом, млеком и
кајмаком до 1999. године снабдевана пијаца у Пећи и Клини.
Рудичани, одлучни да истрпе то што су на њих заборавили, имају циљ, како каже Славко
Дашић, да никада више не напуштају своја огњишта. Одлучили су да остану и замолили
оне који се још двоуме да најкасније до почетка наредне године одлуче да ли се враћају
или не.
Доста је било вагања. Доста нам је прича и обећава о повратку. Дошао је тренутак, или си
ту, или на тебе више не рачунамо, јер је време да једном за свагда знамо на чему смо,
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колико нас има и где и коме припадамо. Неизвесност нас је довела до дна и баш због тога
морамо пресећи политику лажног профитабилног повратка и политику „гаранција“, од које
корист имају само они који на нашој несрећи убирају профит - вели Дашић.
Уз молбу званичницима да прекину да подстичу српскосрпске сукобе, Дашић моли
званичнике Министраства за Косово и Метохију да дођу у Рудице, да сачине спискове
повратника и да на основу њих, уколико планирају да пруже било какву помоћ
повратницима, коначно саопште шта су и колико издвојили за повратнике у Рудицама, јер
је време богаћења на њихов рачун прошло.

РАФАЛИ УПЛАШИЛИ СРБЕ
Правда, Датум : 29.8.2011, Страна : 4
ПУЦЊАВА У СЕЛУ МУШУТИШТА ПРЕ ПОЧЕТКА ЛИТУРГИЈЕ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Док су прогнани Срби из села Мушутишта јуче поводом
празника Успења Пресвете Богородице били на рушевинама овог храма, из
непосредне близине зачуо се рафал из аутоматске пушке, сазнаје КИМ радио.
Ову информацију КИМ радију је потврдио један од расељених Срба који су посетили
Мушутиште, Милорад Арсић. Према његовим речима, пре почетка литургије у
непосредној близини црквеног дворишта зачула се рафална паљба. „Пре него што је
служба почела, док смо палили свеће, из правца гробља које се налази у непосредној
близини и које смо такође планирали да обиђемо, зачуо се рафални пуцањ. Полиција је
била са нама, јер смо ми тамо отишли са пратњом, али они на те пуцње никако нису
реаговали“, казао је Арсић.
Група од педесетак расељених, празник Велике Госпојине обележила је на рушевинама
храма посвећеног Успењу Пресвете Богородице. Литургију је служио отац Александар
Нашпалић. Долазак расељених у Мушутиште обезбедило је Министарство за Косово и
Метохију.
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PRESS CLIPPING
Уторак 30.08.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗБЕГАВАЈУ СЕЛА
Политика, Датум : 30.8.2011, Страна : А8
Стамбени проблем прогнаних може да се реши, или макар убрза када би држава купила
јефтина сеоска домаћинства широм Србије
Комесаријат за избеглице стамбено збрињава пет избегличких или расељених
породица дневно, али тим темпом, избегличко питање у Србији решиће се тек за 20
година. Иако би проблем стамбеног збрињавања избеглица и расељених могао да се реши,
или макар значајно убрза, када би држава купила јефтина сеоска домаћинства широм
Србије, помоћник комесара за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења Иван
Гергинов тврди да је проблем у чињеници да у тим селима или кућама избеглице и
расељена лица – углавном неће да живе.
„Свако има свој лични разлог да не иде у та села. Руку на срце, да је било тамо лепо
живети, такве куће и домаћинства не би остала напуштена и запуштена”, истиче Гергинов.
Некретнине широм Србије у последње време нуде се по веома повољним ценама, тако
да се комплетно домаћинство с кућом, помоћним објектима и пет-шест хектара земље
продају од 5.000 до 8.000 евра. Тако, према писању медија, кућа у банатском селу
Падеј, удаљеном двадесетак километара од Кикинде, које има и продавницу, и
основну школу, и православну и мађарску цркву, нуди се за само 1.900 евра.
Међутим, Гергинов наглашава да избегла и расељена лица сама проналазе и траже таква
домаћинства. Тек када се одлуче за куповину, са њима на локацију одлазе и грађевински
инжењери, правници и социјални радници, који анализирају стање објекта и могућности да
се те породице интегришу у локалну средину.
„Гледа се да ли су близу школа или дома здравља – у зависности од тога да ли у
избегличкој породици има деце или старих”, напомиње Гергинов.
Од 2008. године, Комесаријат је на тај начин раселио скоро 1.000 породица, управо у
сеоским домаћинствима по целој Србији. Наш саговорник потенцира чињеницу да
људи сами проналазе себи домове где би желели да живе, а комесаријат потом
уплаћује око 7.000 евра на рачун продавца и још 1.500 евра за обнову куће.
„То су углавном куће које су биле празне после смрти неког старца, па су запуштене. Зато
им комесаријат и даје додатних 1.500 евра, за поправке које су неопходне, да би се
породице некако сместиле”, указује помоћник комесара.
Он појашњава да ни Комесаријат, као ни остали партнери у збрињавању избеглих и
расељених лица, не проналазе јефтине куће и домаћинства, која потом нуде као
могуће решавање стамбеног питања.
На наше питање, зашто Комесаријат то не чини, Гергинов одговара „да би такав
принцип подсећао на прављење колхоза за избеглице”.
Према попису који се спроведен 1996. године, у нашој земљи било је званично 610.000
избеглица. Међутим, тај број се ни до данас није смањио, с обзиром на то да је у
међувремену придодато више од 210.000 расељених са Косова и Метохије.
Антрфиле : Збрињавање 16.000 породица

– Очекујемо да ћемо на предстојећој регионалној донаторској конференцији добити
око 300 милиона евра неповратних средстава у наредних пет година намењених
стамбеном збрињавању избеглих и расељених лица – напомиње Иван Гергинов,
очекујући да ће се конференција одржати почетком наредне године. Узевши у обзир
учешће државе Србије и локалних самоуправа, донаторска конференција ће бити тешка
укупно 360 милиона евра и њоме ће се стамбено збринути 16.000 породица.
НЕМОЈТЕ ПРАВИТИ НОВИ БЕРЛИНСКИ ЗИД
Ало!, Датум : 30.8.2011, Страна : 4
Дачић поручио званичницима ЕУ
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је јуче да захтев европских
званичника да Србија напусти север Косова представља позив на расељавање Срба са
те територије. То је порука да се Срби одселе са Косова и само је наставак етничког
чишћења, без обзира на то што долази од европских политичара - рекао је Дачић после
обиласка базе Жандармерије код административног прелаза Табалије и базе Жандармерије
код прелаза Рудница.
Он је рекао да верује да европски званичници „нису свесни шта говоре“ а оценио је мисле
да неко у Београду може да диктира шта ће Срби на Косову да раде. Србији нико не смео
прети. То желимо да будемо чланица Европске уније не значи да је то наша слабост –
објашњава Дачић. Он је поручио Србима са Косова да доносе рационалне одлуке, да буду
свесни тренутне ситуације и додао да сматра да једностране акције не доприносе
стабилности на Косову.
Он је навео да је неопходно наћи компромисно решење које ће гарантовати опстанак Срба
на Косову и Метохији и које ће им обезбедити равноправан третман код међународне
заједнице у односу на оно што су Албанци имали раније.
Време када се у Европи бришу границе, апсурдно правити Берлински од административних
прелаза када су на појединим обе стране Албанци . Шта је сад решење, да затворимо и ми
прелазе код Бујановца или Прешева - рекао је Дачић.
Антрфиле : Вожња чамцем
Министар полиције Ивица Дачић обишао је јуче административне прелазе Табалија и
Рудница, као и обе базе Жандармерије. Дачић се затим провозао чамцем по језеру
Газивода. У обиласку су га пратили Милорад Вељовић, директор полиције, Младен
Курибак, полицијски генерал, Родољуб Миловић, начелник Управе криминалистичке
полиције...
ЛИЧАНИ ПАМТЕ ДОБРОТУ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.8.2011, Страна : 19
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР У НИШУ ДОБИО ВРЕДНУ ДОНАЦИЈУ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ
НИШ - Из Швајцарске је Клиничком центу у Нишу пристигла вредна донација од 45
болничких кревета са електронским механизмом, десетине душека, сточића, опреме
за кревете, два гинеколошка стола... Испоруку помоћи пропратио је дирљив сусрет
лекара обе државе и захвалност медицинске сестре Марије Вогел колегама у Нишу.
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Марија је пореклом из Лике и у току хрватске акције „Олуја“ уточиште је нашла у
Србији. Део њене породице завршио је у Београду, а Марија се обрела у Нишу, у ком
се лечио и њен отац. Борбу нишких лекара и медицинских сестара који су се у
катастрофалним условима борили за сваког пацијента, каже, никада неће заборавити.
- Особље је надљудским напорима желело да помогне мом оцу и другим пацијентима прича Марија Вогел. - Управа болнице АСАНА, у којој годинама радим, прихватила је мој
предлог да део наше опреме коју не користимо поклонимо Клиничком центру. Помогли су
нам око транспорта и царине у Црвеном крсту, а несебично су нам се на услузи нашле
медицинска сестра Жаклина Пејовић, мој рођак Бранко Динић и многе Нишлије које раде у
кантону Аргау.
Швајцарци, пореклом Нишлије, потрудили су се око утовара помоћи за родни град. Хуели
Зилберт, технички директор болнице Асана-Спитал, обећао је још једну испоруку у
септембру, а у име КЦ Ниш, захвалио им се проф. др Борислав Каменов, в. д. директора КЦ
Ниш.
РУШЕВИНЕ НИКО НЕЋЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 30.8.2011, Страна : 19
НЕКАДА ЧУВЕНИ ХОТЕЛ ”ФРУШКА ГОРА”
БУНГАЛОВА, ВЕЋ ГОДИНАМА ПРОПАДА

У

ЛЕЖИМИРУ,
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СЕДАМ

Од када су 2004. године исељене избеглице, објекат је готово уништен
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Хотел “Фрушка гора” у Лежимиру, на Фрушкој гори, са
седам бунгалова већ седам година пропада и сада је рушевина коју нико неће. Од када
су 2004. године исељене избеглице, објекат је готово уништен, остале су само зидине, а
лопови су однели чак и трафо-станицу, која је хотел и бунгалове снабдевала струјом.
Ни надлежни у Сремској Митровици немају ни решење нити новац да овај објекат поново
оживе.
Данас зграда хотела, са ког су поскидана врата, прозори, исечени радијатори, металне
ограде, почупане електро и водоводне инсталације, представља рушевину, која стоји и
пропада. Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице, каже да је пет хектара
грађевинског земљишта у Лежимиру, на коме су остаци хотела и бунгалова, идеални за
градњу спортско-рекреационог центра и да земљиште припада Градској управи у Сремској
Митровици, али локална самоуправа нема средстава за изградњу.
- Земљиште ће бити понуђено на продају, међутим, тешко да ће се наћи купац, јер би он
морао да уклони оно што је остало од хотела и бунгалова - каже Недимовић. - Хотел је
власништво Дирекције за имовину Републике Србије, а ми смо званично корисник објекта.
Могли бисмо га издати у закуп, али само на пет година, а то се никоме не исплати, јер
треба доста да се уложи у њега. Да бисмо продали грађевинско земљиште, морамо пре тога
да инсталирамо нову трафо-станицу, јер тих пет хектара нико неће купити без трафостанице - објашњава Недимовић.
Кад је половином 2004. расељен колективни избеглички центар, било је планова да се
овај хотел, удаљен 20 километара од Сремске Митровице, претвори у старачки дом. У
међувремену се појавио један купац из Немачке, који је имао у плану да санира хотел и
подигне спортско-рекреациони центар. Све су то биле само намере, које нису остварене, а у
међувремену хотел је опљачкан, тако да је од њега остала само рушевина.
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Антрфиле : ТРЕЋА - СРЕЋА
Хотел “Фрушка гора” у Лежимиру саградио је бивши ПИК “Сирмијум” из Сремске
Митровице, и то је било чувено излетиште Сремаца и Београђана. Међутим, у катастарским
књигама нема хотела, никад није укњижен, а пет хектара плаца у земљишним књигама
води се као неизграђено грађевинско земљиште, што је највећа препрека да би се хотел
закупио или земљиште купило.
На две лицитације хотел није продат, па се сви надају да ће трећи покушај бити успешнији.
РАДЕ ДОВОДИ АНЂЕЛИНУ ЏОЛИ
Вечерње Новости, Датум : 30.8.2011, Страна : 29
ПОПУЛАРНИ ГЛУМАЦ ПЛАНИРА ДА ДОВЕДЕ ХОЛИВУДСКУ ДИВУ У СРБИЈУ
ГЛУМАЦ Раде Шербеџија планира да доведе Ађелину Џоли у Београд. Након што је
недавно угостио холивудску глумицу на Брионима у Хрватској, наш прослављени глумац
има жељу да је упозна и са српском престоницом. Он је открио за портал “Стори” да жели
да Анђелину доведе у Србију у оквиру једног неглумачког пројекта.
- Тренутно преговарам са једним господином из Београда о њеном доласку, пошто би волео
да подржи једну његову акцију везану за универзитете. Преговори су у току, и било би
супер да она дође - рекао је Шербеџија, откривајући како ју је дочекао на Брионима.
- Лично сам се побринуо за њену исхрану. Боравила је у вили “Бријуни” у којој су
својевремено одседале Софија Лорен и Ђина Лолобриђида. Набавио сам јој свеже шкољке,
ораду и другу белу рибу, а пила је домаће црно вино из једне конобе близу Пуле.
Позната глумица, која је редитељски филм првенац “У земљи крви и меда” снимила
у БиХ уместо у Србији, како је планирала, два пута је посетила нашу јужну покрајину
Косово и Метохију, где је посетила УНХЦР објекте и избеглички камп.
ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 30.8.2011, Страна : А10
Зрењанин – Већ за десетак дана колико послује еколошка задруга „Зрењанинка” се
показала оправданом. Ако настави рад овим темпом овде ће се месечно пресовати 10
тона пластичне амбалаже, а десетак радника запослених из редова избеглица овде је
нашло ухлебљење.
Специфична фабрика, у којој се сортира и пресује пет амбалажа, основана је под
покровитељством београдске канцеларије УНХЦР и Покрајинског фонда за избегла,
прогнана и расељена лица. Основна делатност овог предузећа је еколошко решавање
отпада, а у њему су запослене само избеглице. Директор задруге Александар Зиројевић има
свега 25 година каже да је у граду на разним локацијама већ постављено 100 контејнера за
пластичне флаше и да ће ускоро сакупљање бити организовано и у околним селима.
У Клеку су становништву подељени еко џакови и то сваком домаћинству, а они ће бити
одвожени два пута месечно. Такав план већ се ради и за остала села.
Директор каже да је и за откуп пресоване пластичне амбалаже обезбеђено тржиште и
да је оно практично незасито. – Стичем утисак да би на основу досадашњих понуда
могли да испоручујемо на милионе тона пресованог пластичног отпада, вели млади
директор. Новој фабрици највише се радују запослени.
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– Посао није тежак и задовољни смо пре свега, јер имамо радно место у ситуацији када је
много наших суграђана без посла. Надамо се да више нећемо имати разлога да гледамо
огласе – кажу радници који су махом као деца у Зрењанин стигли у избегличким колонама.
Они ће из почетка добијати плате из субвенција УНХЦР-а, а када задруга стане на ноге
моћи ће да живе од свог рада.
То потврђују искуства у овој бранши у развијеним земљама, па првој фирми која је у
Војводини основана баш за сакупљање отпада проричу добру перспективу.
ТРАЖИМО ПОДРШКУ НЕМАЧКЕ КАНЦЕЛАРКЕ
Политика, Датум : 30.8.2011, Страна : А22
Хрватски сабор је ратификовао Бечки споразум у којем је наведено да ће свим грађанима
бити враћена њихова права од 31. децембра 1990.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица
Европска комисија је препоручила, а Европски савет донео одлуку да се 30. јуна ове
године закључе приступни преговори са Хрватском а да се до краја 2011. потпише
Уговор о приступању ЕУ. Требало би да Хрватска постане 28. чланица уније 1. јула 2013,
после ратификације приступног уговора у земљама чланицама.
Истовремено, Европска комисија је донела одлуку да ће се у следеће две године
спроводити мониторинг. Од укупно 35 поглавља већа пажња биће посвећена
поглављима: ,,Правосуђе и људска права”, „Тржишна конкуренција” и „Правда,
слобода и безбедност”. За ова три поглавља Европска комисија ће подносити
извештаје двапут годишње.
У поглављу 23. под називом „Правосуђе и људска права”, Европска комисија ће
наставити с праћењем припрема Хрватске за чланство, укључујући пуно испуњавање
и спровођење обавеза и свих осталих неопходних мера до њеног приступања у
подручјима која покривају то поглавље: успостављање независног, професионалног и
ефикасног правосуђа, успостављање истих стандарда у суђењима за ратне злочине,
заштита мањина, заштита људских права, сарадња са Хашким трибуналом и др.
Европска унија није дефинисала никакве конкретне мере у случају неиспуњавања обавеза
Хрватске него се неодређено каже да Европски савет може донети све потребне мере ако се
питања која изазивају забринутост појаве током мониторинга. Стручни тим избегличких
удружења израдио је извештај о неиспуњавању 12 захтева Срба избеглих и прогнаних
из Републике Хрватске под називом ,,Одузимање српске имовине у Републици
Хрватској 1991–2011. и хрватско правосуђе у функцији спречавања одрживог
повратка избеглих и прогнаних Срба”.
Наведени захтеви су садржани у Петицији избеглих и прогнаних Срба из Хрватске коју је
својим потписом досад подржало више од 70.000 оштећених грађана. У наведеном
извештају, који је адресиран на релевантне институције ЕУ и амбасаде земаља чланица,
наводи се низ чињеница које аргументовано говоре да Република Хрватска није испунила
европске стандарде у области правосуђа и људских права.
Током недавне посете немачке канцеларке Ангеле Меркел Београду представници
Удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске предали су у немачкој амбасади
Отворено писмо за госпођу Меркел у којем смо затражили подршку немачке
канцеларке нашем предлогу да Европска комисија дефинише конкретне мере у
случају неиспуњавања обавеза Хрватске током периода мониторинга у следеће две
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године. Мере би биле на снази све док се питања из поглавља 23 ,,Правосуђе и људска
права” не реше на правичан начин.
Затражили смо такође подршку немачке канцеларке нашем предлогу да се отвори
суштински дијалог између Србије и Хрватске с циљем проналажења свеобухватног,
правичног и трајног решења проблема избеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађана. Темељ суштинског дијалога требало би да буде Бечки споразум о сукцесији од
29. јуна 2001. који су потписале државе настале на подручју бивше Југославије.
Хрватски сабор је ратификовао поменути споразум 2004. године. У анексу „Г” Бечког
споразума јасно се каже да ће свим грађанима бити враћена њихова права која су
имали на дан 31. децембра 1990. а сви уговори склопљени за време рата биће
проглашени ништавним.
Ако се решавању многобројних проблема 500.000 избеглих и прогнаних Срба и 100.000
грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској не
приступи брзо, делотворно и искрено, углед Хрватске као демократске државе, а посебно
њен кредибилитет као нове чланице ЕУ, био би озбиљно доведен у питање. Уверени смо да
Европска унија не жели чланицу са таквим теретом.
ДАЧИЋ: ЗАШТО НА КОСОВУ НЕ БИ БИЛИ И РУСИ?
Правда, Датум : 30.8.2011, Страна : 3
РУДНИЦА - Заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да
би Србија требало да позове још неке земље, укључујући и Русију, да се придруже
међународним снагама на КиМ.
- Зашто на КиМ не би били и Руси, који су изашли из контингента Кфора? Битно је
да међународне снаге не покажу пристрасност - рекао је Дачић. Он је додао да држава
Србија неће оставити на цедилу Србе на северу Косова, и критиковао европске
званичнике због захтева Београду да институционално напусти север покрајине.
- То је порука да се Срби одселе са КиМ, која подстиче на даље етничко чишћење - рекао
је Дачић, током посете Копненој зони безбедности.
БРАНИЋЕМО СЕВЕР КОСОВА
Правда, Датум : 30.8.2011, Страна : 4
РАДЕНКО НЕДЕЉКОВИЋ, НАЧЕЛНИК КОСОВСКО-МИТРОВАЧКОГ ОКРУГА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Начелник Косовско-митровачког округа Раденко
Недељковић у интервјуу за „Правду“ каже да је стање на северу Косова и даље веома
озбиљно и тешко, с тенденцијом погоршања, али да Србе ништа неће поколебати у
борби за опстанак на овим просторима, и додаје:
- Приштина жели да промени реално стање на терену, покушава да једностраним потезима
угрози мир и стабилност на северу КиМ. Наш став је јасан, а наш циљ је да сачувамо мир,
сигурност и јединство. Овај народ нема где, притеран је уза зид и мора да се бори за голи
опстанак и останак на овим просторима.
Стижу драматичне изјаве о „гашењу паралелних институција“.
- Хипотетички, уколико би дошло до гашења институција РС, људи би се иселили.
Међународна заједница би у том случају учествовала не у интеграцији Срба у косовско
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друштво, већ у протеривању Срба са ових простора, што је дефинитивно циљ Приштине и
једног дела међународне заједнице, којој не смета звецкање оружјем у Приштини.
Једнострани потези и насиље не доносе ништа добро. Сигуран сам да психолошкопропагандни рат који Приштина води - милом или силом - гомилање припадника РОСУ у
јужни део Митровице и оглашавање терористичких организација, не угрожавају нашу
опредељеност за останак и опстанак у нашим домовима. Нико не треба да мисли да ће Срби
поново мирно гледати насиље над њиховом нејачи и имовином. У овом тренутку не знам
каква би била реакција севера, али знам да је север до сада у више наврата показао да је
спреман да се брани.
Хапшење у Зучу узнемирило је Србе, ко стоји иза тога?
- Еулекс је потпуно неспособна организација, која не зна шта жели. Није ово први пут да
се хапсе погрешни људи. Еулекс је добио ултимативни налог од Приштине да хапсе људе
на северу, без обзира што немају доказе. Све иде у правцу застрашивања и исељавања, јер
је ово изузетно повољан тренутак, почетак школске године. Наводно се спроводи истрага и
против мене и председника општина, све у сврху застрашивања. Оно што мене забрињава
јесте преузимање од стране Кфора ингеренција свих служби и мисија, па чак и од Еулекса и
КПС-а. Кфор је учествовао у хапшењу овог младића. Генерал Билер жели да реализује све
оно што не може Приштина на северу Космета. Поновићу и овог пута: он је и шеф царине
Хашима Тачија, на шта упућује и селективна примена постигнутог споразума и често
кршење договора не само када је у питању увоз робе, већ и кретање РОСУ на северу.
На предстојећој рунди преговора у Бриселу, шеф преговарачког тима Борко Стефановић је
најавио да ће се проблем решити у циљу нормалног протока робе преко административних
линија на начин који не прејудицира статус. Да ли можете то да појасните?
- Морам да признам да сам мало збуњен таквим ставом. Ако се прихвати косовски печат
царине, за мене је то обележје државности. Лично сам врло обазрив када су у питању ти
разговори и реализација тих преговора на терену. Проблем Косова и Метохије се може
решити само за преговарачким столом. Приштина би то требало да препозна и да с у
складу са тим и понаша.
Север остаје зона и криминала, по Приштини, Кфору и Еулексу?
- Ништа на северу КиМ нема што нема јужно од Ибра. Дискриминација те врсте је
специјални рат против људи на северу Космета.
Имају ли Срби на Косову довољну подршку Београда?
- Последњих дана држава је почела са адекватном подршком. Ми се надамо и очекујемо
да ће наша држава будно пратити шта се догађа у јужној српској покрајини и да ће,
према ситуацији, предузимати мере.
Говори се да ће житељи албанских села блокирати Србе, јер немају слободу кретања и да
због тога практично гладују?
- Албанци имају смисла за монтирање инцидената. Села Кошутово, Церане и Врбница у
општини Лепосавић свих ових 12 година нису имали проблема ни са кретањем, ни са
снабдевањем. Они се крећу и користе путеве које и ми користимо, све што је нама
доступно доступно је и њима. То је политички маркетинг, трик са којим покушавају да
скрену пажњу са чињеничног стања, а прича о угрожености могла би да има за последицу
улазак РОСУ у циљу заштите. То је замена теза.
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Антрфиле : Са народом и породицом
У извештајима НАТО, којима располажу медији у Приштини, вас помињу као једног од
лидера Срба кога треба ухапсити. Откуд сад то?
- У Косовској Митровица сам 24 часа. Ту сам својом породицом, пријатељима и
грађанима. Радо ћу се одазвати сваком позиву поводом истраге која се наводно води
против мене.
Објективан извештај
Да ли сте имали сусрет са новим шефом Унмика и шта очекујете од његовог извештаја у
СБ УН?
- Имао сам састанак са шефом Унмика, он је упознат са ситуацијом и са активностима
Кфора. Очекујем објективан и реалан извештај о стању на терену.
ЛОШЕ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 30.8.2011, Страна : 4
УРОШЕВАЦ - У општини Урошевац у протеклих неколико година изграђено је преко
50 кућа за српске повратнике. Вратило се, углавном, старачко домаћинство, али су
многи од њих услед честих напада напустили новоизграђене куће.
Повратник Томислав Јевтић вратио се 2006. у село Талиновац, које је једно од ретких
примера повратка у општини Урошевац. Јевтић је за КИМ радио изјавио да се вратио са
супругом. Живе од пољопривреде и минималаних новчаних примања из Србије.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ИЗБЕГЛИЦЕ НЕЋЕ НИ ДА ПОГЛЕДАЈУ КУЋЕ У СЕЛИМА
Политика, Датум : 31.8.2011, Страна : А8
Нико од избеглица из Крњаче није желео да обиђе куће у Банату, како би тамо,
евентуално, започео нови живот
Панчевачки пут без броја и без наде. Старе бараке у којима живе тужни људи, са
бесплатним смештајем и три оброка дневно. Више од два часа, узалуд покушавам да
пронађем две породице из Колективног центра за избеглице у Крњачи, које би са
екипом „Политике” пошле у Кикинду. Желели смо да погледају куће и имања која су
прилично јефтина – до седам хиљада евра, колико Комесаријат за избеглице плаћа
куповину сеоских домаћинстава. Уз додатак од 1.500 евра, за евентуалне ситне
поправке.
Можда би им се куће допале, можда би бар две породице напустиле те старе бараке и
започеле нови живот, у новом дому. Башаид, село поред Кикинде, има школу, продавнице,
полицијску станицу, забавиште... Имају струју, телефоне, спроведена је гасификација.
Банатско, лалошко село, са гостопримљивим мештанима, на магистралном путу... Село се
празни, људи одлазе. Можда би за избегле и расељене из руралних крајева Хрватске, БиХ
или са Косова и Метохије, тамо био спас? За многе, такав сценарио је логичан. А за те
људе?
Милорад Бобар је био скептик од часа кад сам крочио у други по величини Колективни
центар за избеглице у Србији, отворен у другој половини 1993. године. Некада је имао
више од 600 становника, а данас готово упола мање. Тачно 322 особе, од којих су 110
дошле са Косова.
– У последњих шест месеци, две породице су нашле нови дом у сеоским
домаћинствима. Фамилија из Босанског Брода отишла је у Алибунар, а жена из
Хрватске, пошла је Ибарском магистралом и пронашла кућу недалеко од Београда, у
Вранићу – каже Бобар који од 1998. године води смештај у кампу у Крњачи. За
последњих 13 година, према његовом сећању, мање од 10 породица је започело нови живот
у сеоском домаћинству.
– Тренутно се две породице из кампа у Крњачи интересују за куповину куће на селу –
прича Бобар, али се клади да нико неће кренути са нама ка Кикинди.
Људи су већ пустили корење у Београду, деца су им овде пошла у школу, болесни се овде
лече... Аветињски делује пејзаж некадашњих радничких барака пропале друштвене фирме
из пропале заједничке државе.
Слободан Узелац тражи кућу на селу. „Олуја” га је одувала у Крњачу, заједно са женом и
троје деце, из села Зимића, удаљеног 15 километара од Карловца. Живео је на селу, али
неће у војвођанско. Село може, али у београдском пашалуку.
– Колико има до Кикинде? Два сата вожње? Не, сувише је далеко од Београда. Ја
тражим кућу највише 50 километара далеко одавде, у правцу ка Обреновцу. Радим на
грађевини, син се недавно запослио, ћерке су ми болесне и овде имају редовне

терапије – каже ми Узелац, одбијајући да макар погледа те куће и та имања код
Кикинде.
Његова супруга је још одлучнија. Једва разазнајемо црте њеног лица, кроз мрежу разапету
преко прозора бараке која штити од комараца мутаната, заштитног знака Крњаче.
– Кикинда је предалеко. Овде смо започели нови живот.
Ђоровићи су друга породица која се јавила управи кампа, тражећи кућу на селу.
– Побегли смо из два рата. Из Босне смо стигли на Косово, са Косова смо побегли у
Крњачу. Ми јесмо за село, за кућу, али да ми град буде близу. Не могу више децу да 10
пута селим из школе – прича Милица Ђоровић, мајка четворо деце.
Њена ћерка, завршила је осми разред. Смеје се.
– Мама, где је та Кикинда?
Седамдесетрогодишња Драгиња Ивковић, из села Брђане код Сиска, излази из пренатрпане
собе, пажљиво нас слуша, и пита ме, ослањајући се на штаке:
– Сине мој, је ли има нешто ближе од те Кикинде?
Трагамо даље. Четрдесеттрогодишњи Синиша из Урошевца нема проблема са
километражом до „те Кикинде”. Али он би у супротном смеру. Ка Крушевцу или
Крагујевцу. Тамо има родбину, кумове, пријатеље...
– Не, за Војводину ме не везује ништа – кратко се преиспитује у себи – То не долази у
обзир.
Заустављам још једног човека из Урошевца који је управо сипао ручак у пластичну посуду.
Не жели да се представи. Отели су га на Косову, ратовао је, па је побегао.
– Шта је, хоћете опет да нас селите? Можда вам сметамо у Београду?
Човек из Урошевца је напрасит, раздражљив... Неколико пута је дубоко удахнуо, а потом се
извинио.
– Син ми овде студира, овде има шансу да успе. За мене је ионако готово, али желим да
будем близу њега. Да га гледам када дипломира, када се ожени, када добије децу... Желим
да видим како успева овде у Београду. Молим те, не замери ми због тога – каже човек.
Не замерам му.
– Неће нико да копа. И да оду у ту Војводину, треба им трактор, машине... Да су та села
вредела, не би их напуштали, не би те куће биле за џабе. Морате пронаћи некога коме је
баш стани-пани – саветује ме Сплићанин Мирослав Ненадић.
Он се снашао сам. Подигао је један спрат близу Батајнице. Горко се смеје. Она породица
која је отишла у Алибунар, већ се каје.
Могу ли се осуђивати ови људи због „синдрома београдизације”? Милорад Бобар који ме
испраћа, сматра да свако има право на свој избор. Добар или лош, његов је. Неколико људи
изгубљено хода кампом без броја.
НЕОПХОДНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ
Данас, Датум : 31.8.2011, Страна : 4
Београд - Коалиција удружења избеглица у Србији затражила је од Владе Србије да
донесе одлуку да се током предстојећег пописа становништва, који ће бити спроведен
од 1. до 15. октобра на посебном обрасцу евидентирају избегли и прогнани Срби из
држава насталих на подручју бивше Југославије.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица, каже за Данас да би
попуњавањем образаца била створена јединствена база избеглих и прогнаних Срба и
других оштећених са простора бивше Југославије, са прецизном евиденцијом о одузетој,
2

уништеној и несталој имовини, као и о другим одузетим правима, као што су заостале
пензије и девизне штедње.
- Обрасце би имејлом или преко дипломатско-конзуларних представништва приликом
пописа становништва требали да попуне и избегли који живе у трећим земљама, као што је
Аустралија, Нови Зеланд, Канада, САД, указује Линта. Он додаје да би Влада Србије након
евиденције морала да формира радну групу за анализу пописног материјала и изашла у
јавност са тачним подацима о броју избеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађана.
Према његовим речима јединствена база би имала велики значај у проналажењу
свеобухватног и трајног решења проблема избеглица.
- Јединствена база би ојачала позицију Србије да тражи отварање суштинског
дијалога између Србије и Хрватске и посредовање ЕУ. После више од 16 година од
ратних сукоба на подручју бивше Југославије и даље се лицитира о тачном броју
прогнаних и избеглих, па би јединствена база имала својеврстан значај и у том
смислу, закључује Линта.
ПУНА КУЋА ГЛАДНИХ ЂАКА
Вечерње Новости, Датум : 31.8.2011, Страна : 10
Породица Голубовић из Поповца, код Параћина, са деветоро деце Живи без сталних
примања. Свих деветоро креће у школу. Живе од 18.000 динара. Годину дана нису јели
месо
ТАМО где је пуна кућа деце, тамо су Голубовићи.
Средовечни мештанин из Поповца крај Параћина показује на стару жуту кућу, на брду, у
којој живи једна од најмногобројнијих породица у овом делу Србије. У дворишту оронуле
зграде коју су до недавно користиле избеглице, дочекују нас најмлађи Голубовићи - Матеја
(6), Лука (7), Немања (8). Иза мање деце извирују чупаве главе Александра (9) и
Кристијана (10). А у кући још Веснине и Горанове деце: Никола (12), Милош (13) и две
старије сестре Маријана (14) и Тијана (16). У наручје мајке Весне (38) трчи најмлађи
Матеја.
- И он полази у предшколско - каже Весна. - Сва су нам деца школарци. Отац Горан
Голубовић (42) скромно додаје: - Најмлађи ће добити књиге од школе и Завода за
уџбенике, али за старију децу немамо ни уџбенике, ни школски прибор.
На шпорету на дрва се крчка купус и кува пасуљ.
- Наша деца месо су последњи пут јела прошле године. И за славу спремим само жито и
погачу. Деца не траже ништа, научила су да им је довољно онолико колико им дамо. Носе
оно што им други дају. Не знам када су појела комадић чоколаде - каже Весна.
Голубовићи живе од десетак хиљада социјалне помоћи и четири дечја додатка, укупно око
18 хиљада динара. Ни Весна ни Горан немају сталне приходе, а сваког би се посла, углас
кажу, прихватили оберучке. Уз помоћ Центра за социјални рад Општине Параћин
омогућено им је да по три месеца раде у градској чистоћи. Кад плате аутобуске карте,
месечно им остане по три хиљаде динара.
- Ово је сезонски посао, не знам шта ћемо на јесен - каже Горан.
До пре десет година Горан је радио у параћинској фабрици стакла као физички радник.
Мука га је натерала да у време инфлације, кад од зараде није могао ни векну хлеба дневно
да однесе кући, иде у надницу. С посла је отишао без речи, а данас би радо покуцао на
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фабричка врата. Радио је најтеже послове само да би породицу прехранио. Пре четири
године тешко је повређен у саобраћајној несрећи.
Десет месеци је лежао прикован за болнички кревет. Само што се придигао, задесила га је
друга већа невоља - на њега се срушио стари амбар. Лекари су се борили за његов живот.
- Пред нашом иконом, деца и ја смо се молили, плакали - каже Весна. - Веровала сам у
Горанову снагу, али и у Божју правду да ме неће оставити да их сама подижем.
До пре две године Голубовићи су живели у некомфорном стану, без воде и струје, у
суседном селу.
- Девет година сам вукла воду из бунара - каже Весна, показујући руке оболеле од
артритиса. - Иако немам кухињу и судове перем у кади, сада је лакше.
Општина Параћин у сарадњи са Центром за социјални рад, Голубовићима је дала на
коришћење руиниран избеглички стан у Новој колонији, у Поповцу. Од намештаја
имају оно што су им други дали. Деца спавају на гвозденим креветима. Собе
простране, с високим плафонима, неокречене, из трулих зидова вире каблови, прозор
шкрипи на ветру, не може да се затвори па зими „поједе топлоту“.
- Однедавно, припада им по пет и по килограма хлеба дневно које добијају из народне
кухиње - каже Биљана Миленовић Стојановић, директорка Центра за социјални рад у
Параћину. - Од 2002, од када су наши корисници, помажемо им у новцу, гаредероби, храни,
књигама, али социјална помоћ није довољна. Све би било лакше да бар Горан има сигуран
посао.
Да би помогли родитељима, деца су преко лета радила на комшијским њивама, плевила
баште, садила паприку, купус. Уместо хонорара кући поносно донесу пуне кесе поврћа.
- Неки су ме питали што овако сиромашни изродисмо деветоро деце - каже Весна. - Они су
наше богатство.
Антрфиле : МАЈКА ЖЕЛИ ДА ИХ КРСТИ
КРИСТИЈАН и Никола показују дипломе са такмичења. Александар, иако један од
талентованијих у клубу, не може да тренира фудбал, јер родитељи немају хиљаду динара за
месечну чланарину. Нема чак ни лопту. А Матеја сања - сладолед и бицикл.
Њихова мајка жели да их свих деветоро крсти. Ни за то у кући Голубовића није било пара.
ДРУГАРИЦЕ
- БОЛИ ме када се Маријана врати уплакана из школе - каже Весна. - Неке другарице
понижавају је што је сиромашна. Тада не поједе ни крофну коју им ујутру испечем за
ужину. Професори слушају и ћуте.Веснина мука је и 29.000 динара дуга за три екскурзије
које је добила на зајам од школе „Бранко Радичевић“ у којој деца уче.
КЛИНЦИ ОПЕТ У ДОБРОТИ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 31.8.2011, Страна : 17
ЗРЕЊАНИН ПОВРАТИО ВРЕДНО ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
Градоначелник најавио реновирање запуштеног објекта
ЗРЕЊАНИНСКА градска власт успела је да поврати вредно зрењанинско дечје
одмаралиште на Црногорском приморју у Доброти, крај Котора. Градоначелник др
Милета Михајлов управо се вратио из посете Котору, где је са тамошњим властима
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успео да среди папире за одмаралишта, које је последње две деценије било узурпирано
прво од избеглица, а касније и бескућника у Доброти.
- У Црној Гори у току је поступак конверзије права коришћења грађевинског земљишта у
имовинско право, па очекујемо да ћемо добити и власнички лист за објекат одмаралишта у
Доброти - каже др Михајлов, који је истовремено најавио скорашње реновирање
запуштеног објекта.
Генерације зрењанинских малишана одрастале су и упознавале се са морем у овом
одмаралишту. Објекат познатији као Палацин породице Радоничић, има историјскоархитектонску вредност. Уписан је у регистар споменика културе и налази се под заштитом
Унеска.
Распадом Југославије, одмаралиште је запуштено, а уместо деце из Зрењанина, његови
становници постали су избеглице и бескућници. Зрењанин се годинама судио око враћања
у посед одмаралишта, да би га локална власт, на челу са контроверзним градоначелником
Гораном Кнежевићем, 2006. издала у закуп на 50 година једној црногорској фирми.
Уговор је, међутим, 2008. поништен јер није постојала сагласност за издавање од
Дирекције за имовину Србије. Нова градска власт наставила је борбу за одмаралиште и
коначно успела да га поврати.
Антрфиле : ОБНОВА
- ОДМАРАЛИШТЕ је прилично запуштено, па ће бити потребно реновирање. Гледаћемо
да до краја године припремимо документацију и већ на пролеће 2012. започнемо радове.
Објекат ће се поново наћи у функцији одмаралишта. Јер, много је зрењанинске деце која не
могу на летовање. Доброта ће, као и раније, бити прилика за њих - да виде море, проведу
распуст, науче да пливају - каже градоначелник Михајлов.
ПРАВО НА ИСТИНУ
Правда, Датум : 31.8.2011, Страна : 5
Обележен је Међународни дан несталих лица. Избегличка удружења траже од Влада у
региону да покажу стварну политичку вољу у циљу расветљавња судбине отетих и
несталих и кажњавању одговорних за те злочине. Такође, тражимо од Европске уније
да се питање решавања судбине близу 14.000 несталих постави као један од услова
државама у региону за пријем у чланство Европске уније. Дајемо подршку иницијативи
породица киндапованих и несталих са Косова и Метохије да се питање расветљавања
судбине чланова њихових породица буде приоритет и дијалогу Београда и Приштине.
Избегличка удружења већ дуже време траже од Владе Србије да донесе одлуку да се током
пописа становништва у Србији на посебном обрасцу изврши евиденција избеглих и
прогнаних Срба из држава насталих на подручју бивше СФРЈ (Хрватска, БиХ и Словенија),
као и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у
наведеним државама, и да се изврши евиденција њихове одузете, нестале или уништене
имовине и других одузетих права. Такође, тражимо да се избеглим и прогнаним Србима и
другим оштећеним грађанима који живе у трећим земљама (Аустралија, Нови Зеланд, САД,
Канада, европске земље и др.) омогући да путем поште, и-мејла или наших дипломатскоконзуларних представништава попуне наведени обрасци. На тај начин добили бисмо
јединствену базу избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана са простора
бивше Југославије са прецизном едивенцијом о одузетој, уништеној и несталој имовини и
другим одузетим правима.
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Након завршене евиденције, Влада Србије морала би да формира Радну група која би
извршила анализу пописног материјала и изашла у јавност са тачним подацима о броју
избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана и њихове одузете, уништене и
нестале имовине и других одузетих права. Јединствена база оштећених грађана имала би
велики значај у проналажењу свеобухватног, правичног и трајног решења наших проблема.
Премијер Цветковић већ шест месеци не сматра за потребно да прими делегацију
избегличких удружења на разговор премда смо упутили званични допис за састанак још 23.
фебруара ове године. На поновљени допис од 12. августа, такође, нема одговора. Избегли и
прогнани Срби и други оштећени грађани сматрају да Влада Србија има уставну и моралну
обавезу да отвори дијалог са властима у Загребу, Сарајеву и Љубљани са циљем заштите
наших људских права. У овдашњој јавности се, с времена на време, провлачи теза да су
проблеми избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана мање-више решени и да
не треба због тога оптерећивати односе са државама у региону.
По нашем мишљењу, то је крајње погрешан приступ. Због тога тражимо од Владе Србије
да искористи предстојећи попис становништва у Србији како би се дошло до тачних
података о броју оштећених грађана и њихове одузете, уништене и нестале имовине и
других одузетих права. У супротном Влада Србије ће показати да нема стварне политичке
воље да се питање људских права оштећених грађана дефинише као једно од отворених
питања у односима са Хрватском и другим државама региона. Јединствена база оштећених
грађана ојачала би позицију Србије да тражи отварање суштинског дијалога између Србије
и Хрватске уз посредовање Европске уније. Дијалог би се водио у периоду док се Хрватска
налази под мониториногом Европске уније који ће, како ствари тренутно стоје, трајати до
01. јула 2013. године када би Хрватска могла да постане члан Европске уније.
ПРИЈАТЕЉ НИНКО
Данас, Датум : 31.8.2011, Страна : 5
Сафета Бишевац, ресетовање
Кад год на дневи ред дођу српско-хрватски односи, сетим се бројних Срба из Хрватске које
сам упознала након “Олује”, када су избегли у Србију, а ја за Нашу Борбу и касније Данас
пратила хуманитарне и избегличке теме. Падне ми на памет Нинко Мирић, чији је живот
парадигма лудила које може да уништи живот обичног човека, ни кривог ни дужног. Мој
пријатељ Нинко је био судија у Карловцу.
Почело лудило у Хрватској и он, након што је његовој колегиници такође српске
националности дигнут аутомобил у ваздух, одлучи да остави кућу и посао и оде код својих
у близини Книна. У Карловцу га гледали попреко јер је Србин, отишао код “својих” да
буде на сигурном, но и тамо био прокужен. Јесте Србин, али није екстремиста, није хтео да
ратује у “Војсци РСК”, самим тим прогласише га за “издајника”. Избегао Нинко у Београд
након “Олује”. Ангажовао се на пружању правне помоћи избеглицама у Хелсиншком
одбору за људска права у Србији. Значи, опет је био “издајник”.
Једном смо заједно обилазили избеглички центар на Ртњу. Хорор сцене, напуштен рудник,
бедне бараке И у њима избеглице. Један старији Крајишник прилази и грли Нинка. “Знаш
ти да сам на почетку рата хтео да те убијем? Било нас неколико у кафани, поменусмо те.
Тад си једини код нас причао да од наше Републике Српске Крајине нема ништа, да се
нећемо ујединити са Србијом, џабе ратујемо, издаће нас Милошевић…Кренуо сам с
пушком до твоје куће, ал ме задржаше. Јесам био мало пијан, ал стварно сам хтео да те
убијем”, исприча он.
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“Знам. Драго ми је што су те задржали”, одговорио му је Нинко. Вратио се Нинко у
Хрватску 97-98. Имао проблема са враћањем куће и посла, али како сам чула, све је коликотолико дошло на своје. Опет је судија у Карловцу.
Знам и многе избеглице који нису могли да врате имовину и среде своје животе, али колико
је томе допринела Хрватска, а колико Србија? С пуним правом удружења Срба избеглих из
Хрватске подсећају на своје проблеме и од Загреба и света захтевају решење. С пуним
правом је председник Србије Борис Тадић замерио хрватској премијерки Јадранки Косор
што је у говору на прослави “Олује” поздравила ратне злочинце. То је срамно, али зашто
Србија толико година од “Бљеска” и “Олује” не проговори јасније о улози и одговорности
тадашњег државног врха ове земље? Неко је Србе у Хрватској хушкао, наоружавао, слао
им добровољце, обећавао уједињење са Србијом, а онда их препустио Војсци Хрватске. Тај
неко није био у Загребу, већ у Београду. Зашто Србија ћути о протеривању И злостављању
Хрвата у “РСК”? О хрватским заробљеницима заточеним у Србији, “која није учествовала
у рату”? Тек када отворено и без политикантства проговори о ономе што је претходило
“Бљеску” и “Олуји”, Србија ће имати пуно право да прозива Хрватску и да замери
тамошњим званичницима на понекад неприкладном речнику.
А њега је на релацији Београд - Загреб ових дана баш било. Србија се није ни повратила од
посете Ангеле Меркел, кад Јадранка Косор оде у Приштину и узруја овдашњу јавност.
Онда јој узврати министар иностраних послова Србије Вук Јеремић, дипломатски како
само он уме. Прозборише и председници Борис Тадић и Иво Јосиповић. Онда Косор
узврати Јеремићу, Тадићу и појави званој мрски Београд који је навикао да наређује свима.
Словеначки премијер Борут Пахор није имао куд, долете код Тадића у покушају да помири
Србију и Хрватску. Већи део овдашњих медија и јавности на рубу хистерије, као да се за
нови српско-хрватски рат спремају. Богу хвала, те су Звезда и Партизан играли против
ирског и француског клуба, да је случајно био неки хрватски, “Максимир” би доживео
репризу у горем облику.
“Усташе” и “четници” кренуше да чисте оружје заостало из последњег рата, кад - хладан
туш из Прага. Државнички мудро Тадић је искритиковао и Косорку и Јеремића, чије су
изјаве “апсолутно неприхватљиве”. „Морамо се вратити дијалогу, морамо решавати
конкретне проблеме и градити најближе могуће пријатељство између српског и хрватског
народа, Србије и Хрватске“, поручио је Тадић. Значи, српско-хрватског рата неће бити, а
Срби и Хрвати ће поново, до прве следеће прилике, бити “пријатељи”. Да ће прилика бити биће.. Избори у Хрватској ове, код нас следеће године. Хрватска у предворју ЕУ, ми све
даље, што и није толико битно у поређењу са економском кризом. Без обзира на разлике,
Хрватска и Србија су на рубу економске катастрофе, а у таквим околностима, екстремна
националистичка реторика, дође му као природан избор. Само дугорочно погрешан. Али
кога је још за то брига? Важно је добити који глас.
УЗ ПОСАО И ТЕСКОБА ЛАКША
Вечерње Новости – Србија, Датум : 31.8.2011, Страна : 30
У МНОГИМ МЕТОХИЈСКИМ СЕЛИМА, УПРКОС ТЕШКОЋАМА, ПОВРАТНИЦИ
ВЕРУЈУ У ОПСТАНАК И УВЕЛИКО ПЛАНИРАЈУ СРЕЋНИЈУ БУДУЋНОСТ
Јокићи стигли из Словеније, Ђурићи се још окупљају, а студент Жарко само жели да остане
на Космету
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ОСОЈАНЕ - Преуређени лимени контејнер, постављен на ливади покрај пута, недалеко од
центра села, већ три године дом је породице Јокић. Када су се из Словеније вратили у
Осојане - поред тада запуштеног и оштећеног "смештаја" - по доласку у ово метохијско
село, купили су и неколико ари плаца, на којем су почели да граде кућу...
- С обзиром на то да смо и супруг и ја из ових крајева отишли пре више од три деценије,
одлучили смо да се, као пензионери, вратимо. Осим гробова предака, али и трогодишњег
сина, преминулог пре 30 година и сахрањеног на градском гробљу у Пећи, привукло нас је
и ово окружење, које прија нашој болешљивој кћерки Данијели (31). Иако годинама пати
од астме, због чистог ваздуха и предивне природе, овде као да је оздравила - прича Станија
Јокић, уверена како ће у својој Метохији завршити започету кућу и основати прави дом...
Слободанка Ђурић (44), самохрана мајка Јелене (15) и Миливоја (24), такође се вратила у
Осојане.
- Када су ми, јуна 1999, готово на кућном прагу, мужа убили Шиптари, за мене је то био
смак света. Са троје деце, од којих је најмање имало две, а најстарије 12 година, кренула
сам у избеглиштво и једва смо преживљавали. Иако ми је највећа жеља била да се вратимо
у родно село, то смо учинили тек 2003. - каже Слободанка, настањена у кући од 59
квадрата, коју су им саградили хуманитарци.
Ова храбра жена, нада се да ће на Космет стићи и њено треће дете, двадесетдвогодишњи
син који још покушава да се снађе у расељеништву...
- Најтеже је што овде нема посла за младе. Ето, мој Миливоје радио је три месеца као
волонтер и поново остао без посла. А не бира посао, поготово зато што Јелена креће у
средњу школу у Митровици, па ће нам добро доћи допуна мојој плати радника у школи,
која износи 23.000 динара - сведочи Слободанка, задовољна што у дворишту успева да
одгаји коју животињу и обрађује мало баште...
У Осојану, код рођака, обрео се и Жарко Миловановић (27) из суседне Клине. Без родитеља
и крова над главом - откад му је мајка с којом је живео недавно преминула - морао је да
прекине студије. У Митровици је, каже, био принуђен да обавља углавном сезонске
послове, али и тога је све мање. Ипак, једина жеља му је да остане на Космету!
- Поред слободе, највише нам недостају радна места. Иако су овде идеални услови за
пољопривреду и сточарство, можемо да обрађујемо само окућнице, док су осталу земљу
узурпирали Албанци - истиче Вукомир Ђурић, потпредседник општине Исток, измештене
у Осојане, прецизирајући како се ради о неколико хиљада хектара имања, некада
заједничког сеоског пољопривредног добра "Дубрава", па највећи број повратника живи од
примања из Србије.
Док објашњава да у селу, на које се ослања још десетак повратничких места, поред локалне
самоуправе, раде и основна, и средња школа, Црвени крст, пошта, дом културе и дом
здравља, Ђурић сматра да је опстанак Срба у такозваној Осојанској долини и Метохији
могућ. Решење види у развоји малих и средњих предузећа, односно мини-погона, чија би
отварања - поред државе - иницирали и привредници из Србије...
Антрфиле : ПЛАЦ ЗА ТОТОВЕ
СИЛВАНА (31) и Габријел (33) Тот, избегли 1999. из Приштине, с троје малолетне деце
најпре су се вратили у село Видање, у општини Клина, а онда стигли у Осојане, у којем
Силвана (на слици с децом) ради као медицинска сестра. Живе само од њене плате, али
истичу значајну помоћ посланика СПС, Дејана Раденковића, који им плаћа станарину за
изнајмљену кућу, а недавно им је - са партијским колегама - даровао и 2.000 евра, за
куповину плаца на којем планирају да граде кућу.
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ДОЛИНА
ПОРЕД Осојана, у које су се први повратници вратили још 2001, такозвану Осојанску
долину чини још десетак села у општинама Исток и Клина, са око 2.000 Срба. Ускоро ће
бити подељено 13 станова које је изградило Министарство за КиМ, а предстоји и отварање
вртића чију је градњу иницирао Драган Ђилас, градоначелник Београда...
ДАКИЋ ПРЕБАЧЕН У БОЛНИЦУ У ЗАГРЕБУ
Пресс, Датум : 31.8.2011, Страна : 5
Оптуженик После интервенције Министарства правде Србије
Миле Дакић, некадашњи председник СНВ САО Крајине, пребачен је јуче из карловачког
затвора у болницу затвора „Реметинец“ у Загребу, где би требало да сачека почетак суђења,
сазнаје Пресс.
Дакић је у Загреб пребачен после ургенције српског Министарства правде, које ће, на
иницијативу Слободана Хомена, и финансирати његову одбрану.Мира Дакић, Милетова
супруга, каже да се осећа као да се поново родила јер коначно „види светло на крају
тунела“, како назива агонију од 26. маја, када је њен супруг ухапшен у БиХ и изручен
Хрватској:
- Не могу да опишем своје олакшање и радост када сам чула да је Миле пребачен у
затворску болницу у Загребу. То ми је лично јавио Слободан Хомен и тај његов позив ми
показује да се држава заузела за мог супруга - прича Мира за Пресс.
Миодраг Линта, председник удружења избеглица, каже да је ово добар корак, али да
очекује да Србија испуни обећање и финансира одбрану Дакића.Слободан Хомен каже да
ће држава и даље помогати Дакићу:
- Даћемо гаранције које смо обећали, финансираћемо одбрану и учинити све што можемо
да му помогнемо - каже Слободан Хомен.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 01.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЈОШ ТРИ КУЋЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Датум : 1.9.2011, Страна : 11
ПЕЋИНЦИ: На територији пећиначке општине већ другу годину заредом, у току је
избор корисника за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима у куповини
и донацији кућа са окућницом. Средства су добијена од Комесаријата за избеглице
Републике Србије и овог пута ће бити откупљене три куће.
По речима поверенице за избеглице пећиначке Општине Драгице Петковић на овај конкурс
се јавило шест избегличких породица, од којих је комислија изабрала три које су се нашле
на прелиминарној листи. Тако су се на листи нашли Жељко Дмитровић из Брестача, Лазар
Лукић из Деча и Мирјана Хорват из Суботишта.
- Овај предлог листе објављен огласној табли Општине и Месних канцеларија, у понедељак,
а подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко писарнице општинске
управе, у року од осам дана од дана објављивања предлога листе, односно до понедељка 5.
септембра до 14 часова – истиче повереница Петковић и додаје да је, поред овог конкурса,
завршен и поступак доделе пет монтажних кућа, које је за избегла и интерно расељена
лица са територије општине Пећинци обезбедила Међународна организација за
миграције, тако да ће на територији пећиначке општине стамбено бити збринуто још
осам избегличких породица.
СТАЗУ ПРАВЕ И КОМШИЈЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.9.2011, Страна : 18
ИЛИНЦИ КОД ШИДА
ИЛИНЦИ - Житељи Улице др Јована Рашковића, у избегличком насељу у Илинцима
код Шида, више неће морати да гацају по блату јер су започели радови на изградњи
450 метара дуге пешачке стазе.
Пре неколико месеци, председница општине, Наташа Цвјетковић, обећала је да ће локална
самоуправа омогућити да становници ове улице добију пешачку стазу. Оно што је обећано,
ових дана се спроводи у дело. Локална самоуправа је за набавку грађевинског
материјала издвојила из буџета 300.000 динара, а помоћ је пружила и Месна заједница
Илинци, која је купила даске за шаловање и ангажовала главног мајстора за
надгледање радова.
- Свако ради испред своје куће и сложним радом изградићемо стазу - задовољно прича
Штефица Дракулић, која се са породицом доселила из околине Нашица у
Хрватској. Њене речи потврђује и комшија Миливој Ђурђевић, некадашњи становник
Сремских Чаковаца:
- Доста смо газили блато. Коначно да и наша деца не иду блатњава у забавиште и школу.
Локална самоуправа је испунила своје обећање - каже Ђурђевић.

БАШАИД ЗОВЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 1.9.2011, Страна : А8
У банатском селу, 22 километара удаљеном од Кикинде, продаје се најмање 20 кућа за
цену мању од 7.000 евра по објекту, али нема заинтересованих да их купе
Башаид – Село Башаид, ни тамо ни вамо. Од Кикинде удаљено 22 километара, од
Зрењанина 33, од Бечеја 18 километара. Зоран Петровић, председник месне заједнице,
ипак сматра да село није недођија у коју вас избаци аутобус фирме „Крстић”, па
побегне без трага, већ микроцентар севернобанатског света. Ваљда је зато само у
Башаиду вашар тако спектакуларан, и ваљда зато тамо прво гостује новосадска
акустична равничарска поп-атракција „Фрајле”, а тек онда одлазе на тезгу у Кикинду.
Село гасификовано, са кафићима, школом и вртићем, продавницама, домом здравља
који ради у две смене, полицијом и црквом. И са 20 кућа на продају, које коштају око
7.000 евра свака. Таман колико држава плаћа избеглим и расељеним лицима да се
скуће и почну живот изнова. После неуспешне потраге за две породице у избегличком
кампу Крњача које смо желели да поведемо у Башаид да погледају то класично
банатско лалинско село, пошли смо сами да проверимо вреди ли почети изнова у
Башаиду.
Корпулентни Зоран Петровић, први човек села, најпре креће са историјским пи-аром. Неко
време били су толико моћни да су и шеф партијског комитета Војводине, и председник
покрајинске привредне коморе и помоћник покрајинског ДБ-а, из Башаида одлазили на
посао. А са њима у екипи и први секретар тадашње моћне савезне Удбе. На излазу из села,
аутобуси су превозили око 1.000 радника, ђака и поштене интелигенције на радне задатке у
индустријску Кикинду. До шездесетих година прошлог века имали су и породилиште.
Недостајала је само касарна!
А онда су дошле деведесете. Прве избеглице стигле су после рата у Хрватској.
– Можда је стигло стотинак породица, али мало њих се задржало. Одлазили су ка Новом
Саду или Београду. У засеоку Бикач било је слободних плацева који су се делили
бесплатно. И, ништа. Нико није хтео ни темељ да подигне – каже Зоран.
Али тада ни сељани нису били расположени за долазак нових становника.
Шездесетседмогодишњи Раде Парента из села код Задра стигао је на облацима
„Олује” са женом и три ћерке. Тадашње власти су усмеравале избегле из Хрватске
ка Косову, али је Раде визионарски скренуо са пута.
– Мештани нису желели ни да чују за избеглице. Нису нам давали ни да будемо под
киријом. Ја сам дошао без кошуље и са 200 немачких марака у џепу – прича Раде.
Седимо у његовој новој, белој кући. Његова ћерка Соња је дипломирала медицину, удала се
за мештанина Драгана Грујића и постала лекар сеоског Дома здравља. Али није све
изгледало тако идилично, када је Раде морао да прода златни прстен за 300 марака, да би
прехранио породицу. Његов зет Драган је продао кола, како би тасту купио стару кућу од
набоја.
– Зидао сам део по део, собу по собу, полако. Сада не бих могао да се вратим у
Хрватску. Сродио сам се са комшијама. Штета што избеглице из кампа у Крњачи нису
хтеле да дођу овде, да виде како се живи. Нама раније држава није куповала куће и
имања. Морали смо да се сналазимо сами. Сада им се то нуди на тацни.
Опет, разумем их, јер су по 10 или 15 година у Крњачи. Ту су пустили корење сада их је
тешко ишчупати из Београда – прича Раде.
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Одлазимо у једну од кућа која се налази на списку месне заједнице, намењену избеглицама.
Типична стара, војвођанска. Мало набој, мало цигла. Двориште треба очистити, покосити
траву. Главна кућа има пет соба, од којих у четири треба увести добре мајсторе и молере,
који би могли да их очас претворе у пристојно место за живот. На пету собу треба
заборавити и претворити је у шпајз. Бродски под је у добром стању и са неколико хиљада
евра за адаптацију, уз санирање спољне фасаде, кућа би могла да послужи као мотив за
цртање банатских разгледница.
Имање површине пет, шест ари има и летњу кухињу, свињац, котарку, гаражу, неколико
воћки... Али може ли се живети само од тога? Зоран Петровић препоручује: стотинак метара
даље у закуп се може узети јутро земље и кренути полако са пољопривредом. Мало за себе,
мало за пијацу.
Добро, није баш добитак на лотоу. Ни Кикинда није оно што је била у доба СФРЈ, када се
налазила на врху лествице по платама, што је такође омиљено и радо цитирано народно
предање из опуса севернобанатске митологије. Али ново пребивалиште у Башаиду изгледа
много разумније, него живот у избегличким камповима. Преко пута куће коју смо посетили,
продају се још две. Типична српска прича: старци умиру, млади одлазе и село са 3.500
душа, све је празније.
Зоран каже:
– Ваљда ће сад да стане, јер све што је мислило да оде, отишло је!
Одавно не постоји анимозитет према избеглицама. Напротив, сеоска администрација
званично позива избегле и расељене да дођу. Добродошли су!
ЛИНТА: ПРЕМИЈЕРКА ХРВАТСКЕ СЕ ПОНЕЛА НЕЕВРОПСКИ
Политика, Датум : 1.9.2011, Страна : А8
Коалиција удружења избеглица у Србији саопштила је јуче да се премијерка Хрватске
Јадранка Косор понела „неевропски” јер је изјавила да ће влада Хрватске учинити све
да расветли судбину 999 несталих лица хрватске националности, док није ни поменула
нестале Србе.
Како је саопштено, нестало је 2.130 Срба. Председник Коалиције удружења избеглица у
Србији Миодраг Линта, у саопштењу је написао да став Јадранке Косор и владе Хрватске
најбоље „илуструје чињеница да се на подручју Хрватске налази 40 познатих гробница”
страдалих у хрватским операцијама „Бљесак” и „Олуја”. У гробницама је најмање 400
посмртних остатака који још нису ексхумирани, пише у саопштењу. Коалиција удружења
избеглица у Србији затражила је од владе Хрватске и влада осталих земаља региона да се
питање несталих, без обзира на националну припадност, реши што пре.
РОМИ РАСЕЉЕНИ МИМО СТАНДАРДА
Правда, Датум : 1.9.2011, Страна : 11
БЕОГРАД - Европски центар за права Рома указао је да су у половини случајева
принудних исељења ромских породица из нехигијенских насеља у Београду
прекршени међународни стандарди и обавезе. Према статистици, од априла 2009. до
августа 2011. године било је 12 акција принудног исељења ромских породица, а укупно је
расељено 1.500 људи. Европски центар крајем године објавиће резултате о стварном
положају протераних Рома.
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НЕМА ПРАВДЕ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 1.9.2011, Страна : 5
ЕУЛЕКС И КПС НЕ ХАПСЕ УБИЦЕ СРБА
БЕОГРАД - Од доласка Кфора и Унмика на Косово 12. јуна 1999. године убијено је
више од 1.200 људи. Најтежи злочин догодио се 24. јула те године у селу Старо Грацко, код
Липљана, када је убијено 14 Срба, међу којима је био и један 15-годишњак, који су радили
на својим имањима. Две године касније, код Подујева догодио се бомбашки напад на
аутобус, којим су Срби путовали из Ниша ка централном Косову, када је погинуло седам
лица српске националности, а 43 теже и лакше повређено.
И ова година отпочела је са нападима на Србе и њихову имовину. У селу Опрашке, код
Осојана, у својој кући нападнут је и тешко повређен повратник Бранко Миловановић.
Наоружане особе напале су у мају брачни пар Џаврић у Брестовику, код Пећи. Стари
брачни пар се на Косово вратио пре пет година. У августу је запаљена кућа Новице Цукића,
а обијено је и опљачкано девет кућа Срба повратника. Средином августа непознати
нападачи пуцали на кућу косовског Србина Благоја Орловића у селу Горњи Стрмац.
Последњег дана августа, група Албанаца напала је Б.А. (24) у селу Понеш код Гњилана,
који је покушао да их спречи да сруше његову стару кућу. Б. А. је лакше повређен, а напад
није пријавио косовској полицији, јер нема поверења у њу.
Актери већине ових злочина никад нису откривени. Упркос тој чињеници, Еулекс и даље
тврди да нема разлике у разоткривању кривичних дела. Тако портпарол Еулекса Ирина
Гудељевић за „Правду“ каже да је јучерашња акција претреса кућа у општини Зупче, у
потрази за осумњиченима за убиство припадника РОСУ, легитимно изведена акција и да
нема места никаквим спекулацијама да је она била етнички мотивисана.
Све наше акције нису, нити смеју бити етнички мотивисане, јер то није у складу са
владавином права. Акција претреса кућа у месту Зупче изведена је у циљу проналажења
лица одговорних за убиство припадника РОСУ, а подсетила бих вас и на то да Еулекс
спроводи и истраге усмерене ка проналажењу криваца у злочинима где су жртве биле
српске националности, али, понављам, никада нисмо, нити ћемо се у истрагама бавити
националношћу жртава и починилаца већ само правом и правдом , каже Гудељевићева.
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ЦУЦИЋ: НОСИО БИХ НА ЛЕЂИМА ЉУДЕ ДО БАШАИДА
Политика, Датум : 2.9.2011, Страна : А7
За државу је најбоље решење куповина сеоских домаћинстава за избегле и расељене, каже
шеф Комесаријата за избеглице
Комесар за избеглице Републике Србије Владимир Цуцић, тврди за „Политику” да би
и на леђима носио избеглице до Башаида, када би био сигуран да ће неко од породица
тамо купити кућу и започети нови живот.
– Дао бих им и своја кола, ма било шта, само да избегли и расељени погледају то лепо
село близу Кикинде – казао је Цуцић реагујући на серију текстова „Политике” која је
покушала да одговори на питање – зашто избегла и расељена лица не користе у већој
мери помоћ државе, која нуди да им купи сеоске куће и имања у вредности до око
7.000 евра, уз додатак од 1.500 евра за адаптацију домаћинства.
У Башаиду, удаљеном 22 километра од Кикинде, постоји таквих 20 кућа, које би могле
постати нови дом за избеглице, а Месна заједница и мештани позивају породице из
избегличких кампова да се преселе у њихово село. „Политика” је, међутим, узалуд
покушавала да наговори бар две избегличке породице из кампа у Крњачи да, у
организацији нашег листа, посете Башаид.
– Да је среће, наша избегличка криза би се до сада тако и решила, али се све мање људи
одлучује да почне живот на селу. Погледајте случај у Башаиду. Мештанима би одговарало
да тамо дођу нови људи. Школа би се проширила, дошла би нова деца. Амбуланта би
наставила да ради... Са друге стране, избегли људи би се брзо навикли на нови живот.
Велики број избеглица је дошао у Србију из средина сличних Башаиду – истиче Цуцић.
На наше питање, зашто комесаријат не организује посете избеглих селима попут Башаида,
која би радо примила нове комшије, Цуцић одговара:
– Зато што не верујем да би ико од њих ушао у аутобус. Наиме, тај програм откупа сеоских
домаћинстава није нов. Траје 10 година и ипак даје резултате.
Откупи се између 400 и 500 кућа годишње. За државу је то најисплативије и најбоље,
јер се не праве избегличка гета. Наглашавајући да Србија неће имати могућност да
реши избеглички проблем само у Београду или у кругу двојке и да је погрешно што
највећи део избеглих и расељених чека управо решење својих стамбених проблема у
главном граду, комесар за избеглице је подсетио да Београд тренутно има око 300.000
подстанара.
– Са друге стране, разумем те људе у кампу у Крњачи. Скоро 20 година су у близини
Београда. Деца су се навикла, стари гледају где су им лекари...– напомиње наш саговорник
истичући да је данас Србија званично земља са највећим бројем избеглих и интерно
расељених у Европи.
Према његовим речима, Србија се налази међу пет најугроженијих земаља у свету у вези са
питањем избеглица и зато се он узда у међународну донаторску конференцију од које се
очекује више од 300 милиона евра бесповратне помоћи за решавање питања избеглих и

расељених. Без средстава донаторске конференције, избеглички проблем у Србији ће се
решити за најмање 17 година, процењују у Комесаријату, али наглашавају да је
Комесаријату повећан буџет, уз велику подршку делегације ЕУ у Београду, Бироа за
миграције амбасаде САД, као и УНХЦР-а и немачке и швајцарске владе.
Антрфиле : Одузета права
Владимир Цуцић сматра да је веома је важно да се избеглицама врате њихова права
која су им одузета у земљама које су били принуђени да напусте.
– Тај проблем важи нарочито за Хрватску, као и интерно расељене на Косову. Са БиХ
је, захваљујући анексу седам Дејтонског мировног споразума, који је део Устава БиХ,
98 одсто те приче завршено – напомиње Цуцић.
ПОМИРЕЊЕ РЕГИОНА ВОДИ У ЕВРОПУ
Вечерње Новости, Датум : 2.9.2011, Страна : 3
УОЧИ САМИТА ШЕФОВА ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ, ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ
САСТАО СЕ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА ХРВАТСКЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И МАКЕДОНИЈЕ
Тадић: Односе Србије и Хрватске не могу покварити неодмерене изјаве. Затражена заштита
права Срба и у Црној Гори и Македонији
ПРЕДСЕДНИЦИ Србије и Хрватске Борис Тадић и Иво Јосиповић поновили су јуче
међусобну подршку за прикључење Европској унији и нагласили да се отворена
питања неће решавати кроз условљавање тих интеграција.
Тадић је током поподнева имао и одвојене сусрете са председницима Црне Горе Филипом
Вујановићем и Македоније Ђорђем Ивановим, који су у Београд допутовали како би данас
учествовали на деветом Унесковом самиту шефова држава Југоисточне Европе, у
археолошком налазишту Виминацијум, код Костолца.
- Односи између Србије и Хрватске превише су важни, и за наше две државе и народе, и за
регион, да би неодмерене изјаве њихов развој довеле у питање - поручили су Тадић и
Јосиповић.
Председник Србије је рекао да је са председником Јосиповићем учинио велики напор да се
односи две државе подигну на највиши ниво и да се тако мора и наставити. Председници
су, такође, нагласили да ће подстаћи своје владе да убрзано решавају сва отворена
питања - избеглих, несталих, граница, сукцесије и права мањина.
Закључено је и да треба одржати међународну донаторску конференције за избеглице, као
и решити имовинско-правне проблеме избеглих. Теме је била и утврђивање судбине
несталих, што је оцењено као приоритетно хуманитарно питање.
Тадић је председнику Црне Горе Вујановићу рекао да Србија жели најближе могуће
пријатељске односе са том земљом и да даје пуну подршку Црној Гори на путу ка ЕУ.
Председник Србије је поручио да права Срба у Црној Гори не смеју бити сведена на
мањинска и да треба да се омогући равноправан статус српског језика у образовном
систему.
- Србија је веома заинтересована да се питање двојног држављанства реши у што краћем
року - истакао је Тадић.
Председника Македоније Ђорђа Иванова, Тадић је уверио да је Србија спремна за
унапређење сарадње у свим областима. Председник Србије је тражио и да се омогући пуно
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остваривање права на употребу српског језика у Македонији, поштовање права на
информисање на матерњем језику Срба, као и веће ангажовање македонских власти на
обезбеђивању услова да се српски споменици у Македонији чувају, штите и обнове.
Антрфиле : ПРИЈАТЕЉСТВА
ЈОСИПОВИЋ је, пре сусрета на Андрићевом венцу, у пратњи војвођанског премијера
Бојана Пајтића обишао хрватску националну заједницу у Шиду.
- Нормално је да има успона и падова у односима Србије и Хрватске. Злочине из
прошлости не смемо заборавити. Зато постоје судови. На нама који водимо политику је да
градимо мостове пријатељства - поручио је Јосиповић.
ЈОСИПОВИЋ: ВЕРБАЛНИ СУКОБИ НЕ УТИЧУ НА УЗЛАЗНИ ТРЕНД ОДНОСА
Правда, Датум : 2.9.2011, Страна : 3
БЕОГРАД - Председник Хрватске Иво Јосиповић рекао је да су односи Србије и Хрватске у
узлазном тренду, и да то не могу да промене повремени вербални сукоби званичника две
земље. Хрватски лидер истиче да су хрватско-српски односи апсолутно, гледајући кроз
дужи период, у узлазном тренду.
- Од времена рата, када су односи практично потпуно били престали, данас смо, ипак,
у ситуацији када су се многе ствари промениле, а сарађује се у многим важним
питањима - рекао је Јосиповић и додао да је,остало још отворених питања, од
несталих особа и злочина до повратка избеглица.
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ХРВАТА У СРЕМУ!
Ало!, Датум : 2.9.2011, Страна : 3
Иво Јосиповић обишао војвођанско село Кукујевци
Сремски бискуп римокатоличке цркве Ђуро Гашпаровић пожалио се јуче
председнику Хрватске Иви Јосиповићу да је из региона Срема у Војводини под
претњама протерано више од 20 хиљада Хрвата.
„Хрвати су присилно и уз претње и насиље морали да замене своје куће у Срему“,
рекао је Гашпаровић после разговора са Јосиповићем у сремском селу Кукујевци.
Представници Заједнице прогнаних Хрвата Војводине апеловали су на Јосиповића да
у разговору са државним врхом Србије инсистира на процесуирању налогодаваца и
извршилаца злочина етничког чишћења Хрвата из Срема. Они су оценили да се
прогонство сремских Хрвата често заборавља не само у Србији већ и у Хрватској и
међународној заједници. Јосиповићу су поручили да се добросуседски односи не могу
стварати на забораву злочина.
Мештани села Кукујевци хрватске националности испричали су Јосиповићу да су почетком
деведесетих година били изложени страшним претњама, отпуштањем с посла, бруталним
премлаћивањима и убиствима. Навели су да су у тим злочинима у почетку учествовале
редовне полицијске снаге Србије, док су убиства вршиле паравојне формације. Према
њиховим речима у том делу Срема убијено је седморо људи, од којих је шесторо
масакрирано. У селу Кукујевци од 500 хрватских породица, колико их је било пре рата,
данас их је остало пет. Председник Хрватског националног вијећа у Србији Славен Бачић
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рекао је да је црква у Кукујевцима, коју је јуче посетио Јосиповић, симбол страдања
војвођанских Хрвата. Црква у центру села Кукујевци једна је од најстаријих католичких
цркава у Војводини, а у запуштеном је стању од 1995. Почетком деведесетих у тој цркви је
неколико година радила локална пилана. Јосиповић данас у Виминацијуму учествује на
Деветом регионалном самиту Унеска о савременој уметности и помирењу у југоисточној
Европи.
Антрфиле : Гужва код Тадића
После обиласка Срема, Јосиповић се јуче у Београду састао с председником Србије
Борисом Тадићем. Шеф српске државе угостио је јуче и председнике Црне Горе и
Македоније, Филипа Вујановића и Ðорђа Иванова, на маргинама деветог Унесковог
састанка шефова држава југоисточне Европе. Самит „Савремена уметност и помирење у
југоисточној Европи“ биће одржан данас у археолошком налазишту Виминацијум код
Костолца.
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ДОГОВОР ЗБОГ БРИСЕЛА
Пресс, Датум : 3.9.2011, Страна : 3
Императив После тешких речи, Тадић и Јосиповић обнављају сарадњу
Током дводневног боравка у Србији хрватски председник Иво Јосиповић постигао је
два циља - посетом хрватској заједници у Срему задовољио је унутарполитичке
интересе тамошње јавности и освојио поен у спољној политици пошто се сагласио са
председником Србије Борисом Тадићем да су односи две државе превише важни да би
их реметиле неодмерене изјаве.
Регионална сарадња је императив за прикључење ЕУ и отуд напор Јосиповића да односе
две државе подигне на највиши ниво пошто су озбиљно уздрмани након оштрих ставова
које су недавно разменили хрватска премијерка Јадранка Косор и шеф дипломатије Вук
Јеремић. А Хрватска чека чланство у ЕУ следеће године.
Таква политика одговара и Србији, која у децембру очекује одлуку Брисела о кандидатури.
Хет трик Јосиповића
Тако су Тадић и Јосиповић прекјуче, уочи самита шефова држава региона, поновили
међусобну подршку за прикључење ЕУ и нагласили да се отворена питања неће решавати
кроз условљавање тих интеграција.
Професор ФПН Предраг Симић каже да је Јосиповић искористио прилику да с
председником Тадићем зарад прикључења ЕУ смири страсти на релацији Београд - Загреб.
- Тадић и Јосиповић су смирили страсти у односима две државе. Регионална сарадња је
услов без кога се не може напредовати у европским интеграцијама, а Србија очекује
кандидатуру крајем ове, а Хрватска чланство следеће године. Али, Јосиповић не заборавља
ни гласаче код куће. Хрватску, наиме, очекују избори, те се његова посета хрватске
заједнице у Срему може посматрати и као удварање јавном мњењу у Хрватској - оцењује
Симић.
Сарадник Института друштвених наука Невен Цветићанин каже да је Јосиповић посетом
Србији задовољио интересе хрватске јавности и добио поен у спољној политици.
- Посетом Хрватима у Срему, који су му пренели да је одатле 90-их протерано 20.000
Хрвата и апеловали да код државног врха Србије инсистира на процесуирању
налогодаваца и извршилаца злочина етничког чишћења Хрвата из Срема, он је
доказао да брине о националним интересима своје државе. Знајући да је регионална
сарадња императив за ЕУ, он се заложио да се Србија и Хрватска подржавају у
прикључењу Унији. И то је исправна политика, јер регионална сарадња не искључује
националне интересе. Напротив, на таквом принципу је изграђена и функционише ЕУ наводи Цветићанин.
Заборавни председник
Удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске замерила су Јосиповићу што се
приликом посете Србији није састао са њиховим представницима.

- Решење за избегле и прогнане Србе је потребно пронаћи пре пријема Хрватске у ЕУ.
У супротном, изјаве о искреној сарадњи и помирењу ће бити само маркетиншка
прича за Брисел. Иначе, непријатно смо изненађени Јосиповићевим понашањем, јер
је током посете сремском селу Кукујевци испало да постоји само проблем избеглих
Хрвата из Србије - рекао је председник Коалиције удружења избеглица Миодраг
Линта .
БОЉИ УСЛОВИ ЗА РОМЕ
Правда, Датум : 3.9.2011, Страна : 22
НОВИ ПАЗАР - Представници Министарства за људска и мањинска права посетили
Нови Пазар и са градоначелником Мехом Махмутовићем разговарали о побољшању
услова живота Рома расељених са КиМ у насеље Блажево.
„Циљ посете био је да се упознамо са ситуацијом у том насељу и видимо на који начин
можемо да помогнемо да се што пре реши проблем инфраструктуре и побољшају услови
живота ромских породица“.
СЛАГАЛИ ИВУ ЗА ЦРКВУ
Курир, Датум : 3.9.2011, Страна : 7
Католичка црква у Кукујевцима, за коју су се Хрвати жалилида је урушена после 1995, већ
тридесетак година је оронула
КУКУЈЕВЦИ - Хрватска посла!
Посета председника Хрватске Иве Јосиповића сремском селу Кукујевци у четвртак
прошла је у знаку масних лажи. Осим спорне тврдње сремског бискупа Ђуре
Гашпаровића да је из Срема током деведесетих протерано 20.000 Хрвата, изговорена
је још једна неистина - да је католичка црква у Кукујевцима урушена после 1995.
године. Како за Курир тврди председник МЗ Кукујевци Мирослав Стојчевић, реч је о
дезинформацији.
- Црква је у таквом стању последњих тридесетак година, орунула је временом, никад
у њу није улагано. Лично сам тражио од великодостојника Католичке цркве да се
уреди бар са спољашње стране - каже Стојчевић.
Он је, иначе, један од бројних Срба из Хрватске коју су по избијању рата 1991. мењали
своју имовину с војвођанским Хрватима.
- Дошао сам из села Капелна, општина Доњи Михољац. Било је људи који су давали по
две, три куће за једну стару набијачу овде. Може увек да се упореди оно што смо дали са
оним што смо добили. То је рађено на обострану иницијативу, углавном у периоду између
1992. и 1993, и представља трагедију оба народа, а сад испада да су само Хрвати
расељавани - констатује Стојчевић и додаје да у селу владају нормални међунационални
односи.
- Свако је добродошао - поручује он.
Антрфиле : Јосиповића баш брига за расељене Србе
Коалиција удружења избеглица Срба из Хрватске „непријатно је изненађена понашањем
председника Хрватске Иве Јосиповића, који је посетом селу Кукујевци упутио поруку
српској и хрватској јавности да постоји само проблем избеглих Хрвата из Србије“.
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- Није сматрао да је потребно да прими нашу делегацију нити да обиђе неко од бројних
избегличких насеља у којима 16 година живе избегли и прогнани Срби - констатује
председник Коалиције Миодраг Линта.
ПРЕГОВОРИ НЕПОШТЕНИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 3.9.2011, Страна : 18
ПРОТЕСТ УДРУЖЕЊА РАСЕЉЕНИХ СА КОСМЕТА
КРАЉЕВО - Стотинак чланова Удружења расељених са Космета протестовало је
прексиноћ на Тргу српских ратника у центру града, захтевајући од Владе Србије да
„прекине непоштене преговоре Београда и Приштине о судбини Косова“.
- Да су ти преговори поштени, водили би се на Брезовици, или у Косовској Митровици, па
чак и у Приштини, а не у Бриселу. Овако, они су само фасада, заправо покриће Хашиму
Тачију да уз помоћ Међународне заједнице преуземе контролу над целом територијом и
тиме запечати судбину око 200.000 Срба са севера Косова - поручио је са говорнице
Живота Јевтић, потпредседник Удружења расељених са Космета.
Организаторе није забринуо слаб одзив расељених којих, према проценама, само у граду
на Ибру има око 20.000.
- Завладала је апатија, као да смо се предали и дигли руке од свега - разочарано каже
Димитрије Вулевић из Косовске Митровице.

3

PRESS CLIPPING
Понедељак 05.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЧИКАШКИ СРБИ ТУЖИЛИ МПРИ
Политика, Датум : 4.9.2011, Страна : А10
Федерални суд у Чикагу прогласио се надлежним за тужбу досељених Срба,
прогнаних и избеглих из Хрватске, против Агенције пензионисаних америчких
генерала – МПРИ, потврдио је јуче Танјугу председник „Веритаса” Саво Штрбац.
У име групе Крајишника, грађана САД, тужбу су у августу прошле године поднеле две
адвокатске канцеларије, а на предмету ради више од 80 адвоката, рекао је Штрбац. Тужба
је поднета на иницијативу Срба окупљених у организацијама „Жртве геноцида у Крајини”
и „Српски крајишки сабор”.
Штрбац је подсетио да су МПРИ основали пензионисани генерали америчке армије, за
коју познаваоци тамошњих прилика тврде да је она продужена рука америчке
администрације, за коју обавља прљаве послове, које иначе не би могла легално да ради.
Прогнани Срби из Хрватске оптужили су МПРИ за учешће у геноциду и прогону
200.000 Срба из РСК у операцији хрватских снага „Олуја” 1995. године. При том су,
као доказ приложили уговор о сарадњи, који је МПРИ закључила са владом
Хрватске, рекао је Штрбац и додао да је тај уговор потписао покојни хрватски
министар одбране Гојко Шушак.
По том уговору, МПРИ је пружала услуге хрватској војсци, рекао је Штрбац, а према
доказима који су избили на видело током суђења хрватским генералима у Хашком
трибуналу, ради се о обучавању и оспособљавању хрватске војске, превасходно
официрског кадра. Поред тога, МПРИ је наоружавала хрватску војску са
софистициранијим оружјем, као што су беспилотне летелице и помагала им, ако не и у
целости планирала акцију „Олуја”.
Прогнани Срби овом тужбом траже одштету од 10,4 милијарде америчких долара,
рекао је Штрбац, истакавши да њихов првенствени циљ није новац, већ истина о
страдању Срба у Хрватској.
Федерални суд у Чикагу прогласио се надлежним по овој тужби 22. августа, а
образложење одлуке, на 21 страници, потписао је судија Рубен Кастиљо. Према том
образложењу, суд сматра да тужба има и дубину и озбиљност, а поред тога тужена
агенција МПРИ има своје филијале и послове у држави Илиноис и околним местима у
којима живе Срби, који су подигли тужбу и у могућности су да редовно долазе на суђења.
Доносећи ову одлуку, суд је позвао обе стране да постигну вансудску нагодбу.
До првог рочишта, које је заказано за крај септембра, обе стране треба да се изјасне и
преложе које доказе треба извести, што ће одредити даљи ток процеса, објаснио је
Штрбац.

ПОБОЉШАТИ ЖИВОТ РОМА
Блиц, Датум : 4.9.2011, Страна : 26
НОВИ ПАЗАР - Директор Управе за људска и мањинска права Ненад Ђурђевић и
градоначелник Новог Пазара Мехо Махмутовић разговарали су јуче о побољшању
услова живота око 500 Рома, расељених са Косова и Метохије, у насеље Блажево.
Ђорђевић каже да је циљ његове посете био да се упозна са ситуацијом у том насељу и да
види на који начин Министарство за људска и мањинска права може да помогне.
Новопазарска власт је већ предузела одређене мере у побољшању живота ових Рома,
обезбеђен је део инфраструктуре, као и цистерне са пијаћом водом.
АЛБАНЦИ БОЈКОТУЈУ ПОПИС У ОКТОБРУ
Ало!, Датум : 4.9.2011, Страна : 4
СКУПШТИНА албанских одборника из Прешева, Бујановца и Медвеђе одлучила је
да Албанци са тог подручја бојкотују попис становништва у Србији, заказан за
октобар. Народни посланик Риза Халими навео је да су Албанци незадовољни што су
обрасци за попис на српском језику, то јест исписани ћирилицом.
Он је навео да је један од разлога за овакву одлуку и то што у листама нису тачно
регистровани ни повратници ни избегла лица. Халими наводи и да пописом неће
моћи да се „види“ ни све већи број такозваних невидљивих Албанаца - особа које су
се због економске и политичке ситуације, социјалне угрожености и непоштовања
људских права одселиле или на Косово или у земље Западне Европе.
ПРЕБРОЈАВАЈУ СТОЛИЦЕ, ХАРМОНИКЕ И КОМПЈУТЕРЕ
Политика, Датум : 4.9.2011, Страна : А8
У току је провера квалитета рада високих школа, извештаји Комисије за
акредитацију у новембру
У једном броју високих школа, ових дана није само упис разлог за појачану нервозу
запослених. Комисија за акредитацију већ је „прочешљала” десет државних и приватних
високих школа пре летње паузе, а ових дана кренуће у нови обилазак високошколских
установа. Они ће методом случајног узорка пребројавати столице и компјутере, прегледати
документацију, завиривати у учионице и библиотеке, разговарати са менаџментом,
професорима и студентима о Болоњи, бодовима, дипломама, практичној настави...
На списку школа које већ могу да одахну је и најтраженија високошколска установа у
Србији – Београдска пословна школа. Директор др Илија Самарџић не крије задовољство
после посете Комисије за акредитацију, а каже да су истог утиска и студенти и професори
и шефови катедри.
– Они имају унапред утврђен план и програм боравка, били су овде цео дан, све им је
било на располагању, бројали су столице, рачунаре… Једина замерка је била што смо
увек уписивали нешто више студената него што је дозвољено, али смо ми имали све
папире јер је проширење ранг-листи одобрило Министарство просвете и науке,
будући да бесплатно уписујемо и студенте Роме, избеглице, студенте са хендикепом...
Не можете решавати социјалне проблеме и поштовати бројке – каже професор
Самарџић.
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Он додаје да ће све то бити исправљено у децембру, када очекују да добију нову, вишу
квоту, јер су доказали да имају довољно капацитета за повећан број студената. Школа
иначе има 16.000 квадратних метара.
Број мобилног телефона директора Високе школе за васпитаче струковних студија у
Алексинцу др Стојана Обрадовића налази се на сајту школе, што није уобичајено.
За наш лист каже да је он руководилац посла и да уједно представља школу и да је
логично да увек мора да буде доступан сваком студенту, професору, па и новинару. На
питање како је изгледала посета тима Комисије за акредитацију, он каже да су обилазак
започели разговором са директором, у којем их је обавестио о повећаном броју студената
за последње три и по године, као и повећаном броју наставника, а нарочито доктора наука.
– Ми смо им, на пример, показали графиконе о томе шта студенти мисле о професорима, а
они су тражили листиће са студентским одговорима. Проверавали су како штампамо
дипломе, да ли штампамо додатак дипломи, обишли су вртић који имамо у школи и који
делом служи и за праксу, по чему смо јединствени у Србији.
По моделу случајног узорка су улазили у учионице и обишли на пример музички кабинет,
видели да имамо потребан број хармоника, гитара… – прича др Обрадовић.
Упитан да ли је школа „умивана” пре доласка комисије, директор одговара да није било
потребе, да је школа уредна, управо је сређен и кров и да је једна од професорки у прошлој
контроли чак рекла да је такву свечану салу видела једино у Амстердаму.
Др Татјана Маринковић, директорка Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија „Висан” из Земуна, каже да су ову посету доживели као помоћ за побољшање
квалитета и да се нису посебно припремали.
– Нисмо кречили, али јесмо нешто мало украшавали, ставили смо цвеће… У принципу све
је сређено, од простора до документације и само смо одржавали систем по добијању
акредитације. Чланови комисије разговарали су са нашим професорима, студентима,
обилазили простор, и најдуже су се задржали у разговору са студентским парламентом –
прича др Маринковић.
Главна тема су били бодови, јер квадрата (1.300) има и више него довољно за тренутних
280 студената. Ово је млада школа, капацитети нису пуни, има слободних места, каже
директорка, а други уписни рок је у току.
Налази Комисије за акредитацију требало би да буду познати у новембру, а идуће године
креће проверавање и приватних и државних факултета по реду по којем су акредитовани.
ПРВОКЛАСНО СТАНОВАЊЕ ЗА 1.430 ДИНАРА МЕСЕЧНО!
Дневник, Датум : 5.9.2011, Страна : 15
СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ У НОВОМ САДУ, ЗРЕЊАНИНУ И СОМБОРУ СПРЕМНИ ЗА
СТАНАРЕ У 2011/12.
Месец дана пред почетак нове академске године, 1. септембра, почео је конкурс за
смештај студената у студентске домове у 2011/12, а први се, већ традиционално,
пријављују бруцоши, који то могу учинити до 15. септембра. Прва два дана, 1. и 2.
септембра њих стотинак већ је конкурисало за дом у Студентском центру „Нови Сад”, који
обезбеђује смештај у укупно десет домова у Војводини: осам у Новом Саду и по једном у
Зрењанину и Сомбору.
У њима се може сместити укупно 3.064 млада станара, и то врло комфорно и удобно јер је
чак седам домова највише, прве категорије, а три су другорангирани, али сви детаљно
реновирани у последњих неколико година. Такође, ваља подсетити на то да су међу
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домовима прве категорија два сасвим нова – „Нови Ц” у Новом Саду и „Др Зоран Ђинђић”
у Сомбору (отворени 2009).
Међутим, конкурсом који је расписало Министарство просвете и спорта предвиђена је
попуна 2.986 места – 2.635 у Новом Саду, 208 у Зрењанину и 143 у Сомбору, јер је 78
места у новосадским домовима изузето из расподеле на основу става Министарства
просвете и науке и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне
заједнице. За међународну размену резервисано је 38 места, док ће ресорни покрајински
секретаријат одлучивати о расподели 40 места која ће бити „економска”. За њих ће
студенти плаћати пуну цену, а чини је збир учешћа Републике и цене коју плаћа станар
дома одређене категорије смештен на основу конкурса. Уколико за ова места не буде
довољно заинтересованих студената, она ће бити увршћена у редовну расподелу.
Буџетски студенти уписани у прву годину студија на факултетима и високим струковним
школама у 2011/12. за дом конкуришу до 15. септембра, а од 16. септембра до 31. октобра
то могу учинити студенти виших година студија првог степена (друга, трећа, четврта, пета,
шеста), другог степена (мастер и специјалистичких) и трећег степена (докторске студије), а
основни услов за све је да студирају на терет буџета.
Конкурсом су предвиђене мере подршке за студенте из осетљивих друштвених група
– из материјално угрожених породица, без родитељског старања, из
једнородитељских породица, Роми, они чији су родитељи нестали или киднаповани
на територији Косова и Метохије и бивших република СФРЈ, избеглице и расељени,
повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти, те студенти с
инвалидитетом, хроничном болешћу и реконвалесценти, па сви они који не добију
смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев Студентском центру,
односно Служби смештаја да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених
капацитета ове установе, што је до десет одсто укупног капацитета.
Образац пријаве на конкурс купује се (300 динара) на благајни Службе смештаја или
благајни исхране, у приземљу студентског дома „Слободан Бајић” у Новом Саду, а уз
купљени образац добија се и врло корисна брошура „Водич за студенте 2011/12”, у издању
СЦ „Нови Сад”. Ту се налазе све информације и „путокази” како да на најлакши начин
остваре своје право на смештај и исхрану, која им је документација потребна за
конкурисање, могу сазнати где су домови, мензе, студентска поликлиника, шта је, где се и
како добија студентска картица која је основни идентификациони документ за плаћање
смештаја и/или исхране, али и „електронски кључ” за отварање врата дома у којем
станују...
По важећем ценовнику, студент за смештај у дому прве категорије месечно плаћа 1.430
динара, а 1.100 динара у другој категорији. Исхрана у мензи месечно кошта 3.960 динара:
доручак је 31 динар, ручак 55, а вечера 46 динара! Оваквим ценама држава заиста
максимално излази у сусрет најбољим студентима који студирају ван места боравка.
Антрфиле : Летње дотеривање
Свако лето Студентски центар искористи да понеки од домова или ресторана којима
управља улепша, боље опреми... Тако је било и ове године, па су у време студентског
распуста офарбане ограде на терасама у домовима „Живојин Ћулум” и „Цар Лазар”,
инсталирана је рачунарска мрежа у највећем новосадском дому „Слободан Бајић”,
набављена нова постељина за све домове, а у Ресторану 4, познатом као „Велика менза”
замењене су плочице, уз пратеће инсталатерске радове.
Студенти „крстили” два дома
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После петиције студената новосадских домова „Нови Б” и „Нови Ц„ да се овим домовима
дају имена које су сами студенти предложили, Управни одбор Студентског центра „Нови
Сад” прихватио је те предлоге. Нова, званична имена су „Цар Лазар” (бивши „Нови Б”) и
„Никола Тесла” („Нови Ц”). Најстарији у (за сада) трочланом низу студентских домова на
овој локацији (Булевар деспота Стефана, на Лиману) где су и поменути домови, је „Проф.
Живојин Ћулум”.
КОСМЕТСКИ ТУЖИОЦИ „ДРУГОГ РЕДА”
Политика, Датум : 5.9.2011, Страна : А9
Од 500 судија, тужилаца и судија за прекршаје са Косова и Метохије данас у српском
правосуђу ради само око 50, што је тек 10 одсто, кажу Радован Тодоровић и Миле
Марковић, бивши тужиоци из Приштине, који су од 2004. до 2009. године радили у
Крагујевцу и Београду, а већ 20 месеци не раде нигде. Нису прошли реизбор, а Државно
веће тужилаца у августу је одбило њихове приговоре.
– Тужиоци и судије са Косова већ годинама су у Србији грађани другог реда. На Косову и
Метохији радило је 20 судова и 10 тужилаштава, који су укинути 1999. године, осим у
Косовској Митровици. Од тада се држава према нама понаша дискриминаторски.
Владиним закључком одређене су нам плате од 4.200 динара месечно, јер нисмо радили,
али то није била наша кривица. Држава је морала да нам обезбеди радни статус – прича
Тодоровић.
Његова петочлана породица протерана је из Приштине 30. августа 1999. године.
Тодоровић је са супругом, троје деце и четири кесе дошао код стрица у Крагујевац. Тек
2004. године упућен је на рад у тужилаштво у Аранђеловцу иако је, каже, било слободних
тужилачких места у Крагујевцу. Свакодневно је путовао по 120 километара, све до краја
2009. године, када није реизабран. Од тада је без посла и до данас је примио само две
плате.
– Реформу правосуђа дочекали смо охрабрени, јер смо се надали да ће наш положај
коначно бити решен, али судијски и тужилачки кадар са Косова и Метохије смањен је за
90 одсто. Изабрани су само они који су нашли добру везу. Наше пријаве за општи избор на
тужилачка места су склањане у фиоке и на њима је уписивана ознака ВП, што значи „виша
политика” – тврди Тодоровић.
Уместо здравствене књижице има обичан папир – потврду о здравственој заштити, који
оверава на свака два месеца. Испред броја личне карте има слово „р”. Све то наводи као
илустрацију за дискриминацију грађана Србије који су са КиМ.
– Имамо статус интерно расељених лица, а угрожени смо, и то не од народа, него од
државе. Угрожени смо од Државног већа тужилаца. За мене ДВТ није прибавило
мишљење тужиоца у Аранђеловцу нити мишљење колегијума, а то је било неопходно за
одлучивање о избору. Конкурисао сам у 12 тужилаштава. Имао сам норму 108 одсто, а
изабрани су људи са нормама испод 60 одсто – прича Тодоровић и показује нам
документацију.
Каже да је у Државно веће тужилаца током лета морао ићи три пута.
– Рекли су ми да сам конфликтна личност и да сам мало радио, а имам пребачену норму од
108 одсто. Национална стратегија обавезује све државне органе да предузму све мере у
циљу запошљавања интерно расељених лица. Зато ћемо сви добити спорове у Стразбуру –
каже Тодоровић.
Иако на ивици егзистенције, уз помоћ рођака и супруге, која је запослена, успева да
школује три студента. За упис у адвокатску комору потребна је сума од десет хиљада евра,
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коју нема, а не може да ради послове који су неспојиви са послом тужиоца, јер се нада да
ће једног дана ипак радити свој посао. „Не могу данас да будем конобар, а сутра тужилац,
данас да служим пиће а сутра да тужим”, каже Радовановић.
Миле Марковић био је тужилац у Приштини до 1999. године, а 2004. године запослио се у
Четвртом општинском тужилаштву у Београду. Без посла је остао крајем 2009.
– Од 15 заменика тужилаца у бившем Четвртом општинском тужилаштву, сви су прошли
реизбор, осим нас троје који смо дошли са Косова, а имали смо највише стажа и искуства,
ја 33 године, а колегинице по 28 година. Имали смо одличне резултате. Радио сам
најсложеније предмете, претежно из области привредног криминала – каже Марковић.
Додаје да су и из бившег Првог општинског тужилаштва реизбор прошли сви осим једног
колеге, који је са Косова.
– Не мислимо да имамо нека посебна права само зато што смо са Косова, него зато што
смо бољи од других који су изабрани, али ако смо гори – онда у реду. Када нисам прошао
реизбор, тражио сам пријем у ДВТ. Примили су ме Владимир Вукчевић и Ђорђе Остојић,
који су рекли да немају никаквих примедби на мој рад, да ће бити расписан додатни
конкурс и да не бринем. Изашао сам задовољан, али нисам био изабран ни на додатном
конкурсу, када су примљени нови људи, који нису били заменици тужилаца, већ стручни
сарадници – прича Марковић.
Државно веће тужилаца одбило је његов приговор. Три пута је долазио на рочиште и чекао
по пет и по сати да би изашао пред комисију.
– Моја норма је била 90 одсто, али у њу нису урачунате одлуке које су радили моји
приправници, као што су другима урачунате. Са таквом статистиком имао бих норму 150
одсто – каже Марковић.
Иако је прошле године поднео жалбу Уставном суду, није му исплаћена ниједна плата, као
свима осталима, Притом школује две ћерке студенткиње и каже: „Срећа је да супруга
ради”.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЗАТУРЕНИ НА ДНУ ЖИВОТА
Вечерње Новости, Датум : 6.9.2011, Страна : 17
У БИВШЕМ ИЗБЕГЛИЧКОМ НАСЕЉУ ПЛАНУМ У НОВОЈ ПАЗОВИ ЈОШ ЖИВИ
ДЕСЕТ ПОРОДИЦА
Крајишници немају где да оду из барака у којима нема ни струје ни воде
НОВА ПАЗОВА - Десет избегличких породица из Книнске Крајине још живи у
бившем избегличком насељу Планум у Новој Пазови. Пре две године центар је
расформиран, али, ових 20 људи немају где да оду, па живе у баракама, којима је
искључена и вода и струја. Злопате се, од свих заборављени и без изгледа да ће ове
трошне бараке заменити стамбеним простором у коме могу нормално да живе. Ипак,
надлежни у општини Стара Пазова верују да ће се и за овај проблем наћи решење.
У баракама су остали углавном старији људи, који нису у стању да себи обезбеде кров над
главом, а њихова бивша имовина у Книнској Крајини препуштена је зубу времена. Кад би
се, кажу, две државе договориле да им се како-тако надокнади имовина која је остала у
Крајини, они би све своје проблеме одмах решили и не би чекали било чију помоћ.
- Ја сам тесар, радим повремено на грађевини и тако преживљавам. Овде имам собу,
војнички кревет, стари шпорет сам добио од човека који је хтео да га баци. Имам и плац са
изливеним темељом, али даље не могу - прича Никола Ераковић (50), некад становник села
Стикова, код Дрниша. - Када би некако добио кровну конструкцију и столарију саградио
би кућицу и отишао одавде, да се честито окупам и да после више од 700 дана мрака
седнем за сто и вечерам уз светло сијалице.
Породица Вуковића, из Цетине, код Книна, њих троје - Петар(73), Марија (72) и син
Никола Вуковић (40), такође живе у бараци Грађевинског предузећа “Планум” у Новој
Пазови. Петар и Марија су болесни, имали су по две операције, а син Никола је превозник,
вози комби. Пре доласка у избеглиштво био је дизаличар-краниста у книнској “Творници
вијака”.
- Једва зарадим да се прехранимо. Оба родитеља су ми тешки болесници, међутим,
када би имао било какав плац упустио би се у градњу кућице за нас троје. Али од тога
нема ништа. Када је Влада Италије финансирала градњу 76 станова за избеглице у
Новим Бановцима, сви смо ми конкурисали, али нисмо решили наше проблеме. Пре
две године било је приче о плацевима за ових десет породица, али ни то више нико не
спомиње. Више не видим излаза из ове беде. Ми овде више не постојимо као људи,
сви су нас заборавили, а муке су нам превелике - огорчен је Никола Вуковић.
Каже да је из Крајине побегао са 26 година, да се још није оженио, а када би имао било
какав кров над главом формирао би породицу, као сви нормални људи.
- Овако, не иде. Како се оженити, стећи децу у овој бараци, као у логору. Оде ми младост и
живот у патњи - додаје Никола.

Сличне судбине и приче су и Момчила Мајсторовића, из Бенковца, и Зорке Граовац, из
Обровца. Туга и чемер прати ове несрећне људе, који сами нису у стању да реше своје
проблеме, а помоћи ниоткуд.
Антрфиле : РЕШЕЊЕ ПРЕ ЗИМЕ
- ОЧЕКУЈЕМ да ће се овај проблем решити пре зиме. Покушаћемо у сарадњи са
Републичким комесаријатом за избеглице да обезбедимо стамбени простор, или
плацеве да ови људи коначно изађу из “Планумових” барака, које су крајње
неусловне за живот - каже Срђан Станковић, потпредседник Скупштине општине
Стара Пазова.

СТАНОВИ СОЦИЈАЛНИ, А УГОВОРИ НА ЕНГЛЕСКОМ
Пресс, Датум : 6.9.2011, Страна : 19
Анкетни одбор Неправилности у раду Градске стамбене агенције
ЧАЧАК - Анкетни одбор Скупштине града Чачка након скоро осам месеци
испитивања утврдио је да је у раду Градске стамбене агенције било неправилности, и
то у вези са изградњом и доделом социјалних станова.
Ови станови за избеглице и социјално угрожене Чачане грађени су у насељу
Кошутњак средствима УН Хабитата, а како је утврдио Анкетни одбор, сви уговори и
пратећа документација су само на енглеском језику, без превода на српски. Ове
уговоре потписали су представници локалне и државне власти.
Први уговор у септембру 2004. године о донацији потписали су представници финансијера
УН Хабитата и амбасадор Италије у Србији, а са друге стране председник Чачка и
министар за капиталне инвестиције. Са праксом уговора и анекса уговора искључиво на
енглеском језику наставило се и касније, тако да није било могуће утврдити ко је и какве
обавезе преузео, каже се у извештају Анкетног одбора, који ће се ускоро наћи пред
локалним парламентом. У закључку Анкетног одбора ипак стоји да су главне обавезе обе
стране испуњене, тако да је нејасно да ли су стари уговори накнадно преведени са
енглеског језика.
Међутим, Анкетни одбор је утврдио да је извођачима радова по основу накнадних
радова неосновано исплаћено 2,88 милиона динара.
У насељу Кошутњак до сада је средствима УН Хабитата изграђено више од 70
станова који су углавном намењени избеглицама из Хрватске и Босне, ратним
инвалидима и социјално угроженим Чачанима, али који имају приходе довољне да
могу да плаћају закуп, будући да се станови не добијају у трајно власништво.
Анкетни одбор је констатовао и неке неправилности приликом издавања ових станова, а
записници о закупу нису стигли на адресу Анкетног одбора. Утврђено је и да је било шест
случајева издавања неадекватних станова, а најдрастичнији пример је када је
стопроцентном инвалиду додељен стан на четвртом спрату.
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ПРВА ПЛАТА ОД ПЛАСТИКЕ
Вечерње Новости, Датум : 6.9.2011, Страна : 17
ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА “ЗРЕЊАНИНКА” ЗАПОСЛИЛА 11 ИЗБЕГЛИЦА
ЗРЕЊАНИН - Еколошка задруга “Зрењанинка”, прва те врсте у Банату, основана
овог лета у граду на Бегеју под покровитељством београдске канцеларије УНХЦР и
Покрајинског фонда за избегла, прогнана и расељена лица, успешно је започела
пословање.
За свега десетак дана постојања, у погону смештеном у бившој производној хали
гумаре “Тегум”, обрађена је замашна количина пет амбалаже. Ако се настави
садашњим темпом, сортираће се и пресовати око 10 тона пластичних флаша месечно.
То је и основна делатност ове младе задруге, у којој су запослене само избеглице.
- Задруга постоји више од месец и по дана, али интензивно послује од средине августа.
Упослено је 11 људи, а осим директора и једног административног радника, сви су у
производњи. Комплетну опрему, од возила за превоз амбалаже и контејнера, па до пресе,
обезбедили су канцеларија УНХЦР и Покрајински фонд за избеглице, а град Зрењанин
уступио је производну халу и канцеларију у центру - каже Александар Зиројевић, директор
“Зрењанинке” .
Са свега 25 година, Александар се одлично снашао у првом менаџерском изазову у
каријери. Оформио је тим младих и амбициозних људи, углавном средњошколаца разних
занимања, али који су себе пронашли у специфичној радно-еколошкој мисији. У
Зрењанину је, иначе, на разним локацијама постављено 100 контејнера у које грађани могу
да одлажу ПЕТ амбалажу. Слично ће ускоро бити урађено у околним селима. У оближњем
Клеку становништву су подељени еколошки џакови, и то сваком домаћинству.
Прикупљање ПЕТ амбалаже ићи ће два пута месечно, а план се већ ради и за остала села.
Радомир Кукобат, директор Покрајинског фонда за избегла, прогнана и расељена лица,
задовољан је како се остварује експериментални пројекат за запошљавање избеглица.
- Задруга је регистрована и опремљена, а захваљујући УНХЦР, обезбеђене су и субвенције
за плате до краја године. То је добра иницијална подршка да стане на своје ноге и касније
успешно послује - сматра Кукобат.
Антрфиле : ТРЖИШТЕ НЕЗАСИТО
- ПЛАСМАН упресоване амбалаже иде веома лако, тржиште је напросто незасито.
Већ имамо неколико озбиљних понуда, а имам утисак да би могли да пласирамо и
милион тона годишње - тврди Александар Зиројевић.
ТАДИЋ БИО У ЗАТВОРУ
Курир, Датум : 6.9.2011, Страна : 7
Мери Ворлик написала у депеши да је Тадићзбог демократије доспео иза решетака
БЕОГРАД - Жртвовао се.Амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик послала је извештај
Стејт департменту у коме преноси детаље с првог састанка с председником Србије
Борисом Тадићем. На Ворликову је утисак оставила Тадићева прича о борби Србије за
демократију, његов став да од Косова неће одустати и да је држава спремна за дијалог како
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би побољшала живот Срба на КиМ. Она је пренела и податак да је председник Србије био
у затвору месец дана.
„Он је указао на недостатак конкретних договора на високом нивоу. Рекао је да политика
САД према Балкану, посебно према Косову, има импликације на демократију у Србији.
Подсећајући на своје стално залагање и борбу за демократске процесе, као и месец дана
које је провео у затвору због свог активизма, Тадић је нагласио да ће српска влада
наставити с процесом демократизације друштва“, написала је Ворликова.
Она је истакла да је Тадић јасно ставио до знања да Србија неће променити свој став
о КиМ, она је додала да је Тадић тражио асистенцију САД у решавању „великог
проблема избеглица“ с Хрватском.
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СРБИ ТУЖЕ АМЕРИЧКЕ ГЕНЕРАЛЕ
Политика, Датум : 7.9.2011, Страна : А4
Хрватска је добро проценила да унајмљивањем 25 врхунских америчких официра, међу
којима и десетак генерала, истовремено купује и њихове везе у Пентагону
Срби из САД, избеглице из некадашње Републике Српске Крајине, а сада грађани
САД, туже америчку компанију Л-3 МПРИ за учешће у геноциду и прогону 200.000
Срба из Крајине током операције „Олуја“.
Као доказ умешаности америчке компаније у те догађаје приложен је и уговор МПРИ и
Хрватске о обуци хрватских официра и војника.
Суд у Чикагу прогласио се надлежним за тај процес, иако је компанија МПРИ
(Милитари профишн рисорс инкорпорејшен) тражила да се суђење одвија у
Вашингтону. Без обзира на ти како ће се завршити суђење, овај процес могао би да има
велики утицај и на хрватску тужбу против Србије и на српску противтужбу против
Хрватске пред Међународним судом правде у Хагу.
Л-3 МПРИ је приватна америчка компанија, можда и највећа и најпознатија фирма у
ери приватизације ратовања. Основана је 1987. године, са седиштем у Александрији,
држава Вирџинија. Делокруг послова компаније врло је широк, од пружања услуга
хуманитарног карактера до обуке војника и официра, или обуке политичких лидера.
Заправо, МПРИ се појављује тамо где званична Америка и не жури превише – компанија
се специјализовала за послове командовања, контроле, комуникација, обавештајне
делатности, извиђања... МПРИ запошљава пензионисане америчке генерале,
адмирале, обавештајце, политичаре. Садашњи шеф компаније је пензионисани генерал
Бенц Ј. Кредок. Компанија сарађује са скоро свим битним америчким министарствима, од
Пентагона до Стејт департмента и Министарства домовинске безбедности, али и са 200
америчких факултета. После Дејтонског споразума МПРИ је склопио уговор вредан 140
милиона долара ради обуке припадника армије БиХ. Сличне уговоре компанија је имала и
са Кувајтом и Јужноафричком Републиком.
Када је у питању тужба Срба из САД против МПРИ, она се темељи на чињеници да је
између МПРИ и Хрватске потписан уговор о сарадњи, под именом – „Демократски
транзициони програм“. Службеници МПРИ , пензионисани генерали америчких
оружаних снага, имали су своје седиште у касарни, војном училишту „Петар
Зрињски“ на Чрномерцу, у западном делу Загреба.
Ту су спроводили програм обуке хрватских официра. Наиме, Хрватска је добро проценила
да унајмљивањем 25 врхунских америчких официра, међу којима и десетак генерала, ради
обуке, инструктаже и усмеравања командног кадра нове хрватске војске, истовремено
купује и њихове везе у Пентагону, у великим америчким фабрикама оружја, везе и
познанства у америчкој обавештајној заједници, али и у структурама НАТО-а. Јер, све су
то били генерали и адмирали коју су пензионисани три до четири године раније, дакле

били су у најбољој форми актуелних сазнања, свих могућих веза у Пентагону, ЦИА, ДИА,
НСА, Стејт департменту... Двојицу високих америчких официра из МПРИ, из тог времена,
познајем и лично. Заменик начелника Генералштабног колеџа армије САД генерал Крозби
Бач Сент био ми је домаћин приликом гостовања на тој војној академији у Форт
Левенворту 1983. године, а адмирал Хантингтон Хардисти, заменик врховног команданта
Пацифика, био ми је домаћин у Перл Харбору на Хавајима исте године. Обојица су ми
дали и интервјуе.
Да ли су ти пензионисани амерички генерали били распоређени непосредно и у хрватске
јединице на терену у време „Олује“, тешко је сада утврдити. Да су хрватски командни
кадар подучавали најновијим трендовима у области вођења рата, то није спорно. Није
спорно ни то да су пре и у време „Олује“ са аеродрома на острву Брачу полетале америчке
беспилотне летелице и извиђале све што се догађа у Книну и околини. О томе су писале и
хрватске новине. Ко је ангажовао те беспилотне летелице, остаје привидна мистерија. Није
ваљда да МПРИ има у свом арсеналу и такве „играчке“. Или их је једнократно изнајмио?
Од кога? И то се зна.
Тужба Срба из САД против компаније МПРИ ићи ће вероватно на доказивање како
хрватска војска не би могла у августу 1995. да изведе операцију „Олуја“ без директне
америчке подршке. Како ће се то доказати, велико је питање. Осим тога, службени је став
Вашингтона „да је ’Олуја’ била легитимна и легална операција Хрватске“. Злочине
почињене против Срба, током и после „Олује“, САД не поричу, али поричу сваку
везу САД са тим злочинима.
Како онда успоставити последичну везу између компаније МПРИ, злочина и прогона
Срба из Крајине? Адвокати МПРИ могу увек да кажу да је компанија хрватске официре
подучавала организацији савремене војске и војном менаџменту, али не и тактици
ратовања и руковођења, посебно не убиствима стараца, убиствима цивила. Тешко је
претпоставити да у уговору између МПРИ и Хрватске стоји нешто што би компанију
МПРИ касније могло да доведе пред било који суд.
Адвокати Срба и српских организација у САД у овом процесу сматрају да је „Олуја“
изведена по уџбеницима НАТО-а, и да су неки од пензионисаних генерала из МПРИ
били аутори војне доктрине НАТО-а – „Ваздушно-копнена битка 2000“.
Главни аутор те доктрине био је некадашњи врховни командант НАТО-а, амерички
генерал Бернард Роџерс, али треба поштено рећи да „Олуја“ и „Ваздушно-копнена битка
2000“ имају везе баш као Марко Краљевић и телевизија. Осим тога, од 1983. написано је
најмање десетак књига о новој војној доктрини НАТО-а. Ја сам само до 1991. за разне
новине написао најмање пет великих чланака о тој фамозној доктрини. Доктрина се односи
на конвенционалан сукоб НАТО-а и Варшавског уговора, у њој нема ништа о спаљивању
села и егзодусу становништва. У сваком случају, Срби у САД овим су процесом на путу
да добију барем једну битку, да напокон америчкој јавности објасне шта се све
догађало у крвавом грађанском рату у СФРЈ.
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ПЕНЗИОНЕРИ КАО АКТИВИСТИ
Данас, Датум : 8.9.2011, Страна : 17
Помоћ старијим суграђанима и избеглим лицима важни стубови акција Црвеног
крста Србије
Једна од новијих акција јесте она у којој се путем телефонских разговора пружа подршка
Активисти и активисткиње Цвеног крста Србије све чешће, кроз разне програме, помажу
старијим и немоћним суграђанима. Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста
Србије, која подсећа да је главна активност ове организације, једне од најстаријих у свету умањити патњу људи пружајући им различите видове подршке, а да се нови програми
подршке највише примењују на југу и југоистоку земље, у руралним подручјима
- Поред дистрибуције хуманитарне помоћи у виду породичних пакета хране и хигијенских
пакета, од изузетног је значаја и дистрибуција оброка путем народних кухиња. Како је у
овом случају реч о планинском подручју, са великим бројем старачких домаћинстава,
посебна пажња усмерена је на развој програма „Бриге о старима“ кроз обиласке таквих
домаћинстава. Реализујемо и акције „Радни викенд на селу“ у којој поред наших
волонтера учествују здравствене и социјалне институције, као и пољопривредни и
ветеринарски стручњаци, истиче Миленовићева за Данас. Као упечатљиву акцију, наша
саговорница наводи једну коју реализује Црвени крст Крагујевца.
- Зове се „Помоћ телефоном“, а суштина је да активисти Црвеног крста позивају
старе, усамљене људе жељне пажње и на тај начин им пружају психосоцијалну
подршку и неопходне информације. Дакле, ово није ситуација у којој људи позивају
Црвени крст, већ Црвени крст иде њима у сусрет. Корисници су стари, усамљени, некада
са децом која живе далеко, свих социјалних категорија.
Посебно је значајно да су реализатори програма витални пензионери, који су већином
старији од 65 година. Наша саговорница објашњава да они свакодневно проводе по два
сата у просторијама Црвеног крста Крагујевца. Свако од њих има листу од 25 „својих“
пријатеља које позивају и разговарају. Постоји и свеска са рођенданима, које наши
волонтери не заборављају да честитају.
- База података иначе садржи више 300 особа, углавном из Крагујевца, али у последње
време акција се проширује и на сеоско подручје, истиче Миленовићева. Када је реч о
помоћи из дијаспоре и иностранства, у Црвеном крсту нам наводе да је, између осталих,
хуманитарна организација “Народна помоћ Француске” веома активна. Већ шесту
годину за редом долази у Србију са пакетима помоћи, било да је у питању храна,
одећа, обућа или средства за хигијену. Најчешће долазе у Пожегу, где је стациониран
највећи број избеглих из Крајине. Француски хуманитарци неретко помажу и новчано, а
у Србију их је први довео Драган Котарац, секретар Скупштине дијаспоре Срба Јужне
Француске. Након посете избегличких кампова у Пожеги, пријатељи из Француске се,

према речима нашег саговорника, у своју домовину враћају са потпуно другачијим
погледом на свет.
- Обичног човека у Француској муче проблеми са којима се сви срећемо - како платити
струју, кредит, сакупити новац за остале потребе...Али када видите људе без ичега, којима
је пакет хране или средства за хигијену све, схватите колико су ваши проблеми мали и
безначајни. Хуманитарци помажу људима, али из личног искуства могу да кажем да је тај
утицај обостран. Кроз рад са онима којима помажете и ви се мењате, каже Котарац.
Драган Котарац осим што са својом хуманитарном организацијом из Француске дели
помоћ по избегличким камповима, каже да је тим људима некад битније да неко са
њима разговара.
Антрфиле : Волонтери углавном млади
Црвени крст Србије има 60.000 волонтера. Од укупног броја, 60 одсто волонтера су млади.
У општинама и градовима у Србији свакодневно је активно њих 10.000.
Поред конкретне помоћи, интензиван је и рад са младима, будућим волонтерима на обуци
у пружању прве помоћи, промоцији хуманих вредности, борби против трговине људима,
превенцији болести зависности, припреми за несреће и деловању у несрећама.
СВЕ МАЊЕ СТАНОВНИКА НА ЈУГУ СРБИЈЕ
Политика, Датум : 8.9.2011, Страна : А6
Док се Срби на југу Србије жале на мајоризацију у сопственој држави и захтевају поделу
општине Бујановац, Албанци тврде да су жртве, а ту нервозу унео је предстојећи
октобарски попис.
Риза Халими, председник Партије демократског деловања (ПДД) и народни посланик,
износи и податак да је број грађана албанске националности у општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа смањен за 35.000 за последње три деценије, пре свега као последица
тешког економског стања у овим општинама.
– Тврдим да је са југа Србије отишло најмање 35.000 Албанаца и тај процес не јењава. На
попису 1981. било је укупно 71.000 Албанаца у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи. Затим је
1991. извршена само процена и остала је иста цифра. А на попису 2002, утврђено је да има
само 57.000 Албанаца у ове три општине. Као што видите, то је прилично смањење,
односно око 15.000 Албанаца је мање. То је последица не само исељавања из економских
разлога, већ и оног током рата, бомбардовања и оружаних окршаја који су трајали до маја
2001. године у Копненој зони безбедности – каже Халими за „Политику”.
После добијања визне либерализације заоштрио се и проблем са азилантима, додаје
председник ПДД-а. Тај процес се, како објашњава, раније одвијао у илегалним
условима, а сада Албанци одлазе са пасошима.
– Велики део њих иде да посети родбину у европским земљама, или покушава да се снађе,
ради на црно, а мањи део их се пријављује за азил. Овде на југу нема услова за рад, јер је
стопа незапослености већа од 70 одсто и људи траже решење. Неки су се снашли и на
Косову и живе тамо. Кажем вам да у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи нема перспективе –
тврди Халими.
Овај посланик изводи своју демографску рачуницу у погледу смањења броја албанског
живља на југу централне Србије. Како објашњава, природна стопа раста албанског
становништва у последњих 30 година износи 15 промила.
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– То би за три деценије дало бројку од 95.000 Албанаца у три општине на југу. Ако видимо
да је 2002. било само 57.000, а сада се процењује да нема више од 55.000 до 60.000
Албанаца, онда је јасно да нека просечна депопулација износи најмање 35.000 људи.
Бесперспективност је никад већа и свако гледа да оде негде у западну Европу – објашњава
наш саговорник.
– У Медвеђи је од 5.500, по попису из 1991, остало мање од 500 Албанаца. Понављам,
главни разлог је економски, јер нису остварени основни циљеви владиног програма из
2001. годину – каже Риза Халими. Срби из Прешева и Бујановца не слажу се са оценама
албанског политичког лидера.
Светислав Величковић, председник Одбора за људска права у Бујановцу и потпредседник
Народног већа Срба у Бујановцу, тврди за наш лист да није тачно да се Албанци исељавају
под притиском.
– Њих никада није ни било толико колико тврде! Упорно смо то и доказивали, како
међународној заједници, тако и нашим политичарима, који нису имали слуха.
На територији општине Бујановац Албанци могу да раде шта хоће. Више нема никаквих
обавештења на српском језику, док су сви формулари на латиници, што је противно члану
10 Устава Републике Србије. Ти Албанци, за које они сада тврде да су „етнички
очишћени“, заправо су се одселили још седамдесетих година, али у много мањем броју
него што они тврде. Рецимо, они увек тврде да Велики Трновац има 10.000 становника,
али поуздано знам да их има мање од 5.000 тамо.
То је исто као и на Косову и Метохији, где су увек надувавали цифре, а никад нису хтели
да се попишу и да изађу на изборе, јер би се утврдило колико их има – објашњава
Величковић.
Како каже потпредседник Народног већа, на југу пре свега Срби немају посла, а у Прешеву
и Бујановцу све етничке групе живе боље од Срба.
То се најбоље може видети по томе у каквим кућама ко живи. Албанци држе стоваришта,
све локалне компаније, комплет трговину, угоститељство, аутопревоз... А Срби раде у
албанским фирмама, јер не могу више да добију посао у структурама локалне самоуправе у
Прешеву и Бујановцу. Та места су резервисана
искључиво за Албанце. Зато тврдим да не постоји етничко чишћење над Албанцима, такве
тврдње су њихов опробан метод да изазову интервенцију и мешање међународне заједнице
– наводи Величковић, председник Одбора за људска права у Бујановцу.
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗБЕГЛЕ ДО 9. ДЕЦЕМБРА
Правда, Датум : 14.9.2011, Страна : 9
БЕОГРАД - Избегли и прогнани Срби, бивши носиоци станарског права, неће моћи да
остваре право на стамбено збрињавање уколико не поднесу захтев у року који истиче
9. децембра ове године, упозорио је Комесаријат Владе Србије за избеглице.
СТИГЛЕ ИЗБЕГЛИЦЕ, ПОСКУПЕЛЕ КУЋЕ
Политика, Датум : 14.9.2011, Страна : А8
Ђорђије и Милица Ђоровић са Косова, у Башаиду обишли сеоска домаћинства како би
коначно напустили избеглички камп у Крњачи
Башаид – Ђорђије шири руке, нервозно шета около, отвара стару зелену капију. Не држи
га место, почиње да цупка, као да је од ујутру попио бокал кафе. Можда му се живот овог
уторка потпуно промени јер ова бела кућа му се заиста допада. Типична банатска, у
типичном лалошком селу, испред које стоји Ђорђије, интерно расељено лице.
У кући подигнутој 1957. године, до пре годину дана, живела је једна бака. После њене
смрти, наследници из Кикинде желе да продају имање.
Педесетдеветогодишњак из села Дреновчића код Клине, опет посматра двориште зарасло у
траву, мерка радионицу и свињац, анализира где би могао да засади поврће:
– Е, овде бих доживео 100 година – каже Ђорђије, отац десеторо деце, усред северног
Баната.
– Овде бих се уселила вечерас – шапуће његова супруга Милица.
Подсећамо, недавно је „Политика” узалуд покушавала да пронађе породице које би
из избегличког кампа у Крњачи кренуле са нама у Башаид, село 22 километара
удаљено од Кикинде. Више од 20 кућа продаје се за мање од 7.000 евра, колико
држава плаћа откуп сеоских домаћинстава за избегла и интерно расељена лица.
Сеоска администрација Башаида је званично позвала избеглице да се доселе, али
становници тужног кампа у Крњачи нису желели да се одазову. Чак је и републички
комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио да би на леђима носио избеглице до
села јер је, према мишљењу Комесаријата и међународних донатора, куповина
сеоских кућа најбољи начин за њихово трајно збрињавање.
Прошло је недељу дана. Само се Ђорђије Ђоровић јавио нашој редакцији,
пожелевши да види Башаид и куће које се продају. Рекао је кратко:
– Ужелео сам се дворишта, кокошки и слободе, ал немам паре за пут до Башаида!
Цуцић није морао да га носи на леђима до села удаљеног 22 километара од Кикинде. У
возилу УНХЦР-а, заједно са окружним координатором комесаријата Радмилом Дедовићем,
Ђорђије и његова супруга Милица, кренули су на пут. У кампу у Крњачи живе са четворо
деце. Најстарији Василије има 17 година, Марија 15, а Немања и Стефан 11, односно две и

по године. Живе бедно, у два собичка, са 8.500 динара и три оброка дневно. Из првог
брака, Ђорђије има још шесторо деце. Сви су збринути и расути, што по свету, што по
Србији.
Ђорђије је напустио село Дреновчић код Клине на Косову 17. јуна 1999. године и живео
„на кирији” по селима на Ибарској магистрали. Био је и економ локалног фудбалског
клуба у Врчину, али су клупске просторије нестале у пожару, па је Ђорђије, без цвоњка у
џепу, доспео у Крњачу.
У Башаиду нас дочекује председник Месне заједнице Зоран Петровић. Одмах
објашњава Ђорђију све предности живота на селу. Школа и вртић за децу, Дом
здравља и апотека који раде у две смене, бесплатан превоз за гимназијалце до
Кикинде, гостољубиви мештани... Две дискотеке, три кафића и кафана без певаљке.
Хамбургери, пице и банкомат. Нема шта нема, што би рекао Зоран. Само је људи све
мање.
Ђорђије креће одмах у акцију. Повереник Комесаријата Радмило Дедовић објашњава да је
из средстава УНХЦР-а и међународних донатора више од 700 породица збринуто у
сеоским домаћинствима. И да је штета да ова породица не пронађе своју срећу.
Прва кућа је велика, али исувише запуштена. Милица је незадовољна, осећа се влага, у
адаптацију би требало уложити најмање десетак хиљада евра. Да би се поново осећали као
људи. А газда тражи седам.
Друга кућа је такође велика. Додуше, тешко је пронаћи гарсоњеру у равници. Ђорђије и
Милица се консултују. Неће ни њу. Морали би да у кешу имају бар пет, шест хиљада евра,
како би је средили.
Зоран Петровић каже да су остале куће, које коштају до седам хиљада евра, још лошије.
Зато нас одводи ка белој, лепој кући због које је Ђорђије у еуфорији.
Али комшиница која откључава дворишну капију, каже да је цена – 11.000. Ако би се цена
спустила на 9.000, Ђорђије би могао да дода још две хиљаде. Повереник је прагматичан,
пита Ђорђију, да ли може да се снађе за 2,000. Ђорђије је имао и лошије тренутке у
животу, па ноншалантно одговара:
– Море, просићу ако треба!
Повереник позива одмах газде мобилним телефоном. Предлаже им да спусте цену на
9.000, објашњава да држава даје седам, док ће Ђорђије негде ископати још две.
Али са друге стране, стиже брз одговор:
– Е, сада је цена – 12.000 евра!
Повереник узвраћа:
– Наша последња понуда је девет хиљада! Добро размислите!
Ђорђијев оптимизам је спласнуо. Милица и он одлазе до још једне куће. Лепа и скупа, и
опет 11.000 евра. Уморни, наслањају се на металну капију, која их дели од дворишта
украшеног цвећем. Нови живот за њих налази се иза те капије, али четири хиљаде евра је
за становнике кампа у Крњачи равно добитку седмице на лотоу. Који, узгред, не може да
се уплати у Башаиду.
ОТВОРЕНО ПИСМО ИЗБЕГЛИЧКИХ УДРУЖЕЊА ЦВЕТКОВИЋУ
Политика, Датум : 14.9.2011, Страна : А8
Представници 100 избегличких удружења предаће данас премијеру Мирку
Цветковићу отворено писмо у којем траже да влада по хитном поступку донесе
одлуку да се током предстојећег пописа становништва у Србији на посебном обрасцу
изврши евиденција особа које су избегле или прогнане из држава насталих на
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подручју бивше СФРЈ, као и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским
и другим правима у наведеним државама, и да се изврши евиденција њихове одузете,
нестале или уништене имовине и других одузетих права.
Истовремено, они траже да се избеглим и прогнаним лицима и другим оштећеним
грађанима који живе у трећим земљама, омогући да путем поште, и-мејла или
дипломатско-конзуларних представништава попуне наведени образац. „Јединствена база
оштећених грађана имала би велики значај у проналажењу свеобухватног, правичног и
трајног решења наших проблема”, наводи се у саопштењу које је потписао председник
Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта.
Још се додаје да је Министарство правде СР Југославије током 1996, организовало попис
имовине избеглих и прогнаних и да је, према незваничним информацијама, пописни
материјал после оснивања Државне заједнице СЦГ пренесен у Министарство финансија
Србије, односно сектор за имовинско-правне односе. Иначе, избегличка удружења су ове
године упутила већ три званична дописа премијеру у којима траже да их Цветковић прими,
али до тог сусрета још није дошло.
НОВО ПИТАЊЕ – ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА ЖИВОТ
Политика, Датум : 14.9.2011, Страна : А22
ШТА ДА СЕ РАДИ: У ЧЕМУ НАМ МОЖЕ ПОМОЋИ ПОПИС
Сваки нови попис становништва, по правилу, доноси многе новине у односу на претходни,
па ће тако бити и на попису који почиње 1. октобра ове године.
Једна од новина коју ће донети овај попис јесте у томе што ћемо добити комплетну слику
дневних миграната –где и којим превозним средством у току дана путују на посао или у
школу. Одговор на ово питање је значајан за велике градове, али и за остала насеља. На
основу тога могуће је сачинити одговарајуће развојне планове, не само унутар великих
градова него и за више општина и округа истовремено.
Попис доноси и мноштво информација од значаја за особе са посебним потребама, то јест
за лица која имају потешкоћа у обављању свакодневних активности код куће, у школи, на
послу због проблема са: видом, слухом, говором, кретањем итд. Пошли смо од чињенице, а
консултовали смо представнике државних институција, научне установе и цивилни сектор,
да у Србији не постоји јединствена и ажурна база података о особама са посебним
потребама, иако имамо стратегију Владе Србије за побољшање положаја особа са
посебним потребама.
Тако ћемо на основу пописа имати и податке о томе где ова лица живе, које су старости и
пола, каквог су образовања итд.
Први пут пописујемо и такозване примарне и секундарне бескућнике. У ствари, податке о
секундарним бескућницима прикупљали смо и у претходним пописима. То су лица која су
изјавила да живе у тзв. објектима настањеним из нужде (настањена шупа, гаража,
приколица итд.). На новом попису имаћемо, међутим, и категорију примарних бескућника,
оних који немају чак ни привремену адресу становања. То су лица која, на пример, лети
живе испод мостова, на клупама итд. Попис ових особа биће одржан као претпопис током
овог месеца, а велику улогу у свему томе имаће Републички и Покрајински завод за
социјалну заштиту.
Богатије државе које могу за овакве статистичке акције да издвоје велика средства (нпр.
Канада) пописују бескућнике тако што у поноћ одређеног дана пописивачи уђу у све
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објекте који су лоцирани као место спавања ових људи. Али сада ћемо и ми први пут
имати податке о томе колико је таквих лица, где се налазе, које су старости итд.
На свим пописима јавност посебно занимају и подаци о броју неписмених. На прошлом
попису 2002. било их је око 220.000 или 3,4 одсто. То су особе без школске спреме или са
завршеним првим-другим разредом основне школе, која не знају да прочитају или да
напишу текст у вези са неком од најобичнијих ствари из свакодневног живота. На
прошлом попису, неписмене великим делом чиниле су женске особе старије од 65 година,
у сеоским подручјима. Видећемо колико се слика у том погледу сада променила. Такође,
видећемо какве су промене настале са (не)писменошћу Рома, нарочито међу млађом
генерацијом.
Међутим, новост у вези с пописом јесте у томе што ћемо први пут бележити и тзв.
компјутерску писменост. Тако ћемо први пут имати комплетне податке о томе колико
становника Србије зна да користи рачунар и Интернет, да обрађује текст, шаље
електронске поруке итд. Као и сви подаци на попису, и ови ће нарочито бити занимљиви
због своје територијалне, али и генерацијске димензије.
Ново је и питање о изворима средстава за живот (не и о њиховој висини), то јест да ли су
лица у претходних годину дана живела на основу свог рада, тј. од своје зараде, да ли од
пензије, од социјалних примања, или кредита-стипендија за студенте. Или су издржавана
лица. Као и на прошлом попису, регистроваћемо и контингент избеглих, и интерно
расељених са Косова и Метохије, као две посебне категорије. Имаћемо и њихове
комплетне одговоре – да ли раде, где станују итд.
* Снежана Лакчевић - Начелница Одељења за попис становништва

4

PRESS CLIPPING
Четвртак 15.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ТАКВИ СМО – НИКАКВИ
Политика, Датум : 15.9.2011, Страна : А15
УВОДНИК, Александар Апостоловски
Стигао Ђорђије са женом у Башаид и изазвао мини потрес на сеоском тржишту
некретнина. Ђорђије се довезао возилом УНХЦР-а, у друштву регионалног повереника
Комесаријата за избеглице. У селу га је дочекао председник Месне заједнице. Сели су,
попричали, а онда кренули да обилазе сеоске куће на продају.
Ђорђије и супруга Милица су интерно расељене особе. Напустили су Косово пре 12
година, злопатили се осам година по селима дуж Ибарске магистрале, а већ четири, са
четворо деце, живе бедно у два собичка избегличког кампа у Крњачи.
Милици и Ђорђију недостаје село. Навикли су на слободу, а већ 12 година живе као у
затвору. Иако су, званично, са ове стране решетки.
Ђорђије је помислио да слободу коначно може да пронађе у Башаиду. Село има све, од
хамбургернице до банкомата. Може да се наручи и пица, што код равничара јесте једна
врста јереси, али сведочи да је Башаид заиста центар микросвета северног Баната.
Али џаба инфраструктура, од здравствене до кулинарске, кад људи беже за Кикинду,
Зрењанин, или још даље, у свет. Више од 20 сеоских домаћинстава се узалуд продају
месецима и годинама. Нико не купује те старе, војвођанске куће, па се шеф села Зоран
Петровић досетио. Држава ионако плаћа за сеоска домаћинства највише 7.000 евра
чиме трајно збрињава прогнане и интерно расељене особе. Људи без игде ичега тако
постају газде, а све празнија села добијају нове становнике.
И свима добро. Зато је сеоска локална администрација позвала избеглице у Башаид.
Избеглице, међутим, нису поделиле тај ентузијазам. Неће људи из Београда, траже шансу у
велеграду. Што каже један расељени, да села вреде, не би одатле бежали. И „Политика” је
у неколико чланака писала о том феномену.
Опет џаба.
Једини се из кампа јавио Ђорђије. Хоће у Башаид, па је тамо стигао као хаџија, као
светао пример интерно расељеног који хоће у село. А село ко свако село. Брзо се
рашчуло, па цене кућа скочиле. Неке од 7.000 нарасле на осам, а једна бела, лепа, у
коју су се напречац заљубили Милица и Ђорђије, са 11.000 евра – на читавих 12.000.
Било је потресно гледати Ђорђија како из еуфорије пада у депресију. Повереник из
Београда, наиме, одмах је позвао газде телефоном и предложио им да спусте цену те беле,
лепе куће на девет хиљада евра, како би држава платила седам, а Ђорђије додао некако још
две хиљаде. Газде су, чувши да се ту помиње држава, одмах подигле цену за хиљадарку.
Милица и Ђорђије су се покуњени вратили за Београд.

Ко зна колико нема купаца за кућу, али сада је Ђорђије био ту, за њим могу и остали, па
зато треба уграбити шансу и зарадити још коју хиљаду. Са тржишног аспекта и вечне
клацкалице понуде и тражње, ту нема шта да се приговори.
Власници кућа у Башаиду са својом имовином могу да раде шта хоће и да је продају
по којој год цени желе, ма шта остали мислили о томе.
А ко год се упита – какви смо то људи – нека себе стави у улогу власника кућа у Башаиду.
Ако није лицемер, признаће. Такви смо – никакви.
ОБУКА ЗА ОСНИВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Политика, Датум : 15.9.2011, Страна : А7
Како формирати социјално предузеће, направити му бизнис план и ступити у
пословни однос са „класичним” привредницима – то су ствари којима ће стручни
предавачи подучавати полазнике курса у организацији Британског савета и форума
младих са инвалидитетом.
Социјална предузећа запошљавају неквалификоване, транзиционе губитнике,
маргинализоване групе попут Рома или избеглица, ментално недовољно развијене и
особе са инвалидитетом, то јест, све оне које послодавци заобилазе. Док у Британији
они представљају пет одсто свих фирми, код нас једва да постоје, без обзира на огроман
број грађана Србије који су „неконкурентни на тржишту рада”. Обука ће им дати смернице
како да отворе сопствени бизнис и развију га, а помоћи ће им и да се повежу са
привредницима који су вољни да помогну заједници, између осталог и тако што би
укључили социјална предузећа у своје ланце набавке.
Формулар за пријаве на курс могу се наћи на интернет-адресама www.fmi.rs,
www.socijalnopreduzetnistvo.rs i www.britishcouncil.rs/se. Попуњен формулар, уз
кратку биографију и мотивационо писмо, потребно је послати на
communication@britishcouncil.rs до 4. октобра.
ИЗБЕГЛИ ТРАЖЕ ПОСЕБНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
Преглед, Датум : 15.9.2011, Страна : 5
Представници 100 избегличких удружења доставили јуче премијеру Цветковићу отворено
писмо
Линта истакао да прогнани и избегли Срби сада траже од Владе да их информише о томе
шта је у протеклих 15 година урађено на реализацији споразума о нормализацији односа
Србије и Хрватске из 1996. и које мере с тим у вези планира да предузме у наредном
периодуч.
Представници 100 избегличких удружења доставили су јуче српском премијеру
Мирку Цветковићу отворено писмо са захтевом да Влада Србије по хитном поступку
донесе одлуку да се прогнани и избегли Срби с подручја бивше СФРЈ евидентирају на
посебном обрасцу на предстојећем попису становништва.
„На посебном обрасцу треба да се попишу и грађани Србије који су у Хрватској, БиХ и
Словенији оштећени у имовинским и другим правима“, изјавио је новинарима председник
Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта, који је у згради Владе предао отворено
писмо. Прогнани и избегли Срби траже, како је објаснио, да се изврши евиденција њихове
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одузете, нестале или уништене имовине и других стечених права. „У отвореном писму
тражимо и да се избеглим и прогнаним лицима, као и другим оштећеним грађанима
Србије, који живе у трећим земљама, омогући да образац за попис попуне путем редовне и
електронске поште или у дипломатско-конзуларним представништвима Србије у
иностранству“, навео је Линта. Он је истакао да би посебна евиденција на попису
омогућила стварање јединствене базе оштећених грађана и имала би велики значај у
проналажењу свеобухватног, правичног и трајног решења свих избегличких проблема.
Подсетивши да је министарство правде СР Југославије током 1996. године организовало
попис имовине избеглих и прогнаних Срба и осталих грађана који имају имовину у
Хрватској, Линта је навео да од премијера Цветковића сада траже одговор на питање да ли
је овај пописни материјал икада обрађен и да ли је сачињен званичан извештај о вредности
њихове незаконито узурпиране имовине. Према његовим речима, у отвореном писму
Влади Србије је упућено још пет захтева.
„Затражили смо да Влада Србије усвоји петицију избегличких удружења коју је
подржало 75.000 грађана, а која садржи 12 захтева о поврату станарских, имовинских
и других стечених права Срба из Хрватске, укључујући неисплаћене пензије и обнову
порушених или оштећених кућа на подручју где није било оружаних сукоба“, рекао је
Линта.
Поред тога, како је рекао, од Владе се тражи да усвоји Предлог резолуције о поштовању
људских права прогнаних и избеглих Срба из Хрватске и да га упути Скупштини на
усвајање. Циљ резолуције је да створи оквир за отварање суштинског дијалога о
нерешеним имовинским и другим правима Срба у Хрватској, рекао је Линта. Он је указао
да је темељ за решавање тих питања споразум о нормализацији односа Србије и Хрватске
из 1996. године којим су се две земље обавезале да ће склопити договор о накнади за
уништену, оштећену и несталу имовину. Линта је истакао да прогнани и избегли Срби
сада траже од Владе да их информише о томе шта је у протеклих 15 година урађено на
реализацији тог споразума и које мере с тим у вези планира да предузме у наредном
периоду.
„Тражимо, такође, да Влада Србије код бивших држава сукцесора хитно иницира седницу
сталног мешовитог комитета задуженог за спровођење одредби Бечког споразума о
сукцесији из 2001. године“, рекао је Линта. Он је подсетио да је анексом Г тог споразума о
приватној својини и стеченим правима утврђено да ће свим грађанима бити враћена права
која су уживали на дан 1. децембра 1990. године. „Мешовити комитет се досад бавио
поделом имовине, зграда, конзулата и амбасада, архивске грађе и новчаних средстава
бивше СФРЈ, али никада одредбама анекса Г“, рекао је Линта. Он је подсетио да је
последњи састанак тог комитета одржан у септембру 2009. године и нагласио да зато
прогнани и избегли Срби траже да Влада Србије иницира да што брже буде одржана
седница на којој ће бити разматрана питања приватне својине и стечених права грађана.
Антрфиле : Линта: Влада води политику попуштања
Одговарајући на питања новинара, Линта је рекао да делегацију избегличких удружења до
сада нису примили ни председник државе, ни премијер иако су то у неколико наврата
тражили. Он је казао да Влада води политику попуштања „у очекивању да ће Хрватска
бити један од савезника Србије у процесу европских интеграција“. „Ми мислимо да то није
добар приступ и залажемо се да Влада води политику чистих рачуна према Хрватској
засновану на принципу реципроцитета, јер само такав приступ може да доведе до
истинског помирења и правих добросуседских односа у региону“, закључио је Линта.
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АМЕРИЧКИ СУД ПРИХВАТИО СРПСКУ ТУЖБУ ЗА „ОЛУЈУ“
Пресс, Датум : 15.9.2011, Страна : 6
ПРОГНАНИ У „ОЛУЈИ“ ТРАЖЕ 10,4 МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА
Добра вест Федерални суд у Чикагу огласио се надлежнима да води процес против
америчке војне компаније Л-3 МПРИ, која је обучавала хрватску војску и омогућила јој
набавку оружја. У образложењу констатовано да тужба има и дубину и озбиљност
Београд, Наталија Секулић
Федерални суд у Чикагу огласио се надлежним и прихватио тужбу Срба протераних
из Крајине у акцији „Олуја“, којом од америчке војне компаније Л-3 МПРИ траже
одштету од 10,4 милијарде долара, односно по 25.000 за сваку од жртава прогона.
Тужбу су поднели Срби из Чикага, који терете америчку компанију за учешће у геноциду и
прогону 200.000 Срба, с обзиром на то да су њени стручњаци обучавали хрватске војнике
и омогућили Хрватској набавку оружја.
Везе у Пентагону
Суд у Чикагу образложио је своју одлуку на 21 страници, а потписао га је судија
Рубен Кастиљо. Суд је констатовао да тужба има и дубину и озбиљност, а наведено је и
да Л-3 МПРИ има своје филијале и послове у држави Илиноис и околним местима и у
могућности су да редовно долазе на суђења.
- Бивши амерички официри су хрватски командни кадар подучавали у најновијим
трендовима у вођењу рата, а на располагању су им биле и беспилотне летелице које су
могле да извиде све што се догађа у Книну и околини. Хрватска је проценила да
унајмљивањем 25 врхунских америчких официра, међу којима и десетак генерала, ради
обуке, инструктаже и усмеравања хрватске војске, истовремено купује и везе у Пентагону,
у великим америчким фабрикама оружја, везе и познанства у америчкој обавештајној
заједници, али и у структурама НАТО-а - наводи за Пресс детаље овог уговора војни
аналитичар Мирослав Лазански.
Како појашњава, хрватске војнике подучавали су амерички генерали и адмирали,
који су пензионисани три до четири године раније, у најбољој форми и са свим
могућим везама у Пентагону, ЦИА, ДИА, НСА, Стејт департменту...
- Тужба Срба из САД треба да докаже да хрватска војска не би могла у августу 1995. да
изведе операцију „Олуја“ без директне америчке подршке. На том путу им као препрека
стоји званични став Вашингтона да је „Олуја“ била легитимна операција. Иако злочине
против Срба током „Олује“ САД не поричу, и те како поричу било какву умешаност
Американаца - оцењује наш саговорник.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта сматра да би било
изузетно значајно да суд у Чикагу потврди да је реч о злочиначком подухвату, чији циљ
није био успостављање суверенитета, већ протеривање Срба.
- То би била велика морална и материјална сатисфакција за све те људе. Укупна
одштета од 10,4 милијарде долара настала је као захтев да 200.000 жртава добије
25.000 долара и да се исплати пет милијарди долара камате од пет одсто годишње.
Адвокатима би припала трећина одштете - каже Линта.
Могућа и нагодба
Сву потребну помоћ крајишким Србима који су подигли тужбу пружио је
документационо-информациони центар „Веритас“, чији председник Саво Штрбац каже да
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је суд оставио странкама време за нагодбу до 27. септембра ове године, када ће се одржати
прво рочиште.
- Уколико не буде договора, уследиће велики спор. А ако дође до нагодбе, што није
искључено, то би значило исплату мање одштете од тражене. Адвокати сматрају да ће
успети или у нагодби или у пресуди. Како су ме обавестили, пред Федералним судом у
Чикагу већ се води један спор против Л-3 МПРИ, који је у завршној фази и компанија ће га
вероватно изгубити - каже Штрбац.Он појашњава да ће од новца који очекују избегли
Срби из Крајине бити направљен фонд.
- Многи ће морати да докажу кога су изгубили током рата, шта им је уништено од
некретнина... и то доказивање неће бити нимало лако. Ипак, у првом плану овде је,
иако обештећене није занемаривао, истина о рату. А то би онда утицало на многе ствари у
српско-хрватским односима - процењује Штрбац.
Антрфиле : Тим адвоката
Српску тужбу пред Федералним судом у Чикагу заступа четворочлани адвокатски тим. У
њему су специјалисти за овакве спорове Ентони Д’Амато, Роберт Павич, Иван Остојић и
Кевин Роџерс.
БЕДА НЕМА НИ ВОДУ
Вечерње Новости, Датум : 15.9.2011, Страна : 5
СТАМБЕНИ ФОНД НЕДОВОЉАН И ЗАСТАРЕО, А СИРОМАШНИ ЖИВЕ У
ПРЕНАСЕЉЕНИМ КУЋАМА
Половина нема тоалет, око 55 одсто купатило, а 40 одсто кухињу
СЛИКА становања у Србији, у другој деценији 21. века, и даље делује мрачно: половина
најсиромашнијих, а њих према званичним подацима има око 700.000, нема чак ни тоалет!
Око 55 одсто нема купатило у стану, а око 40 одсто кухињу.
Према подацима Владиног тима за инклузију и смањење сиромаштва, само 3,8 одсто
најсиромашнијих има централно грејање. Трећина нема инсталације водовода, а скоро
половина канализацију. Телефон поседује само 51,5 одсто сиромашних.
Већина домаћинстава испод границе сиромаштва (који имају мање од око 8.000 динара по
члану породице) станује у скромним кућама које су сами изградили, док свега девет одсто
живи у становима. Од тога, два одсто проводи живот у просторијама које нису намењене
становању, у екстремно лошим условима!
Најсиромашнија домаћинстава најчешће станују у својим, пренасељеним и неусловним
кућама, или становима без основних инсталација. Трошкови становања више од једне
трећине најугроженијих прелазе половину њихових месечних прихода.
Што се тиче трошкова становања осталих, они чине отприлике петину укупних издатака
једног домаћинства. Међу подстанарима највише (15-20 одсто) има приходе између 30.000
и 50.000 динара.
После приватизације деведесетих, око 98 одсто стамбеног фонда налази се у приватном
власништву, а после усвајања Закона о реституцији, овај проценат вероватно ће порасти.
Враћање имовине старим власницима рађа, међутим, питање да ли ће скочити и број оних
који ће завршити на улици.
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Мина Петровић, професор социологије града на београдском Филозофском факултету,
нада се да до тога неће доћи:
- Питање је шта ће власницима бити враћано у натури, а шта новчано надокнађено. Осим
тога, они који буду морали да се иселе из станова, по закону ће од општине добити други
смештај. Зато је добро што се доноси и Закон о јавној својини, који ће регулисати шта од
некретнина припада општинама.
Она додаје да је овај тренутак ипак прави да Србија коначно донесе националну стратегију
становања, да би се тачно знало како људи и где живе, колики су им капацитети за
узимање кредита и решавање стамбеног питања, а колике су могућности државе да
најугроженијима обезбеди социјалне станове. Време је и за промену Закона о становању,
јер овај датира још из 1992.
Антрфиле : МАЛО ПРИХВАТИЛИШТА ЗА БЕСКУЋНИКЕ
У СРБИЈИ су лане потојала 54 колективна центра, у којима је смештено 4.256 људи
(898 избеглица и 3.358 интерно расељених). У око 40 непризнатих колективних
центара смештено је око 1.600 лица. Око 8.500 веома угрожених избеглица,
хроничних болесника и особа са инвалидитетом, живи у приватном смештају.
После пописа становништва знаће се бар приближно и колико Србија има
бескућника. У земљи постоје три прихватилишта са изузетно малим капацитетима:
Београд 104, Нови Сад 35 и Ниш 6 места, кроз које годишње прође око 520 особа.
У Прихватилишту за одрасла и стара лица у Београду за ”Новости” кажу да се процењује
да их само у главном граду има неколико хиљада, а кроз Кумодрашку прође око 300
годишње.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПРИЈАВОМ ДО СТАНА
Вечерње Новости, Датум : 16.9.2011, Страна : 4
КОМЕСЕРИЈАТ ПОЗИВА ИЗБЕГЛЕ ИЗ ХРВАТСКЕ
КОМЕСАРИЈАТ за избеглице позвао је бивше носиоце станарског права да
најкасније до 9. децембра поднесу захтев за стамбено збрињавање у Хрватској. Према
речима комесара Владимира Цуцића, иако је реч о 24.000 носилаца станарског права,
од марта, када је акција почела, пријавило се тек око 200 породица:
- Треба да искористе могућност да добију какав-такав стан који могу одмах да откупе по
повољним условима. Ако се не пријаве, тиме поручују да им Хрватска ништа није узела.
Ако се одлуче само за судске поступке, немају шансе да добију спор, чак ни у Стразбуру.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ БИЗНИСА
Дневник, Датум : 16.9.2011, Страна : 11
ЗАЈЕДНИЧКИМ НАПОРИМА ДО ВИШЕ РАДНИХ МЕСТА
ВРБАС: У Врбасу је одржан информативно - едукативни састанак поводом пројекта
„Заједничким напорима до више радних места“, између подносиоца захтева за доделу
средстава за покретање сопственог бизниса или за унапређење већ постојећег посла и
представника невладине организације Едукациони центар из Лесковца, која је задужена за
реализацију овог пројекта.
Помоћ је намењена избеглим и расељеним лицима који имају пребивалиште на
територији општине Врбас. Према речима руководиоца пројекта Јелене Марин,
Европска унија, преко Делегације Европске уније у Србији, обезбедила је од 1.500 и
2.000 евра.
- Ово ће, свакако, утицати на економски развој целе заједнице. Планирамо да наставимо са
оваквим пројектима и наредне године, с тим што ће следећи пут средства бити намењена
некој другој циљној групи – рекла је Марин и истакла да ће на одабир оних који ће добити
бесповратна средства утицати, пре свега, квалитет пословног плана.
Овај пројекта, додала је Марин, није хуманитарног карактера већ развојног, јер је
основни циљ да појединац покрене бизнис, а временом када се посао развије и да
запосли још људи.
Помоћник председника општине Врбас Мирко Копривица је истакао спремност локалне
самоуправе да помаже избегличкој популацији.
- Пристигло је укупно 73 захтева за доделу средстава и од наредне недеље нас очекује рад
на терену заједно са представницима Едукационог центра како би одабрали 20 људи
којима ће, према нашим очекивањима, до краја године бити додељена средства - истакао
је Копривица.

СРБИМА СЕ УКИДАЈУ СВА ПРАВА
Правда, Датум : 16.9.2011, Страна : 7
АЛАРМАНТНИ ПОДАЦИ КОСОВСКЕ СТРАТЕШКЕ АКЦИОНЕ МРЕЖЕ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Поводом обележавања Међународног дана демократије,
15. септембра, Косовска стратешка акциона мрежа (КСАМ) наглашава да се на
Косову не поштује у довољној мери примарна вредност демократије, а то је
поштовање основних људских права. Резултати разних истраживања, која редовно
спроводе чланице КСАМ-а, потврђују константно кршење закона и одредби Устава.
„Демократија на Косову етнички се и селективно примењује, а то као последицу има
подељено друштво, чији већински део становништва ужива сва права, док се мањинске
заједнице и даље суочавају са дискриминацијом. Наглашавамо да демократска начела не
би требало да подстичу насиље, а сведоци смо репресивних мера, које институције у
Приштини примењују на северу Косова, што за последицу има велику узнемиреност
тамошњег становништва. Недостатак сигурности и безбедног окружења основна је
препрека повратку расељених лица, иако је то гарантовано Резолуцијом 1244 Савета
безбедности УН“, наводи се у саопштењу КСАМ-а.
КСАМ подсећа да у Приштини данас живе 22 српске породице, односно нешто више
од 40 појединаца, од некадашњих 40.000 Срба који су живели у том граду, а слична
ситуација је и у осталим градовима широм Косова. У Призрену, Пећи, Ђаковици,
Урошевцу, Гњилану, Вучитрну, Клини, Истоку и Подујеву готово да нема Срба.
„Могућности економског развоја невећинских заједница су минималне. Услед непостојања
гаранција безбедности, непостојања капитала и слабих инвестиција у области
пољопривреде, мале привреде и инфраструктуре, безначајан је број повратника у односу
на тренд исељавања припадника свих заједница које живе на Косову. Срби на Косову се и
даље суочавају са проблемом спорог враћања узурпиране и окупиране имовине, па оно
што је по демократским и светским стандардима неотуђиво право, на Косову не може да се
примени због неажурних, неефикасних и дуготрајних правних процеса“, примећује КСАМ.
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УСКОРО САВЕТ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Блиц, Датум : 17.9.2011, Страна : 4
МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица
Град Београд формираће савет за избегла и расељена лица који треба да утврди
адекватну политику, циљеве, програме и пројекте, на основу чега ће се израдити
стратегија града за ову проблематику, договорено је на састанку заменика
градоначелника Милана Кркобабића и представника избегличких удружења.
Представници избегличких удружења су на састанку са замеником градоначелника
Београда Миланом Кркобабићем истакли да постоје три велике групе проблема са којима
се суочавају избегла, прогнана и расељена лица, и која захтевају системски приступ у
решавању.
Прво, решавање стамбених потреба кроз изградњу социјалних и непрофитних
станова, доделу пакета грађевинског материјала, откуп сеоских домаћинстава у
приградским општинама и адаптацију стамбених објеката који се налазе у лошем
стању.
Друго, економско оснаживање кроз програме запошљавања и самозапошљавања.
Треће, изградња инфраструкуре у избегличким насељима, као што су Алтина, Бусије,
Грмовац, Плави Хоризонти, Калуђерица, Овца и Борча и др. (електрична енергија,
водовод, канализација, плиновод, школе, здравствене амбуланте, вртићи и др) - каже
за “Блиц” Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица.
Представници удружења сматрају да треба основати и фонд за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, за који би средства била обезбеђена из градског буџета,
донација и повољних кредитних линија.
ИЗВЕСТИОЦИ СЕ СТИЖУ У БЕОГРАД
Правда, Датум : 17.9.2011, Страна : 3
СТРАЗБУР - Известиоци Парламентарне скупштине Савета Европе боравиће у посети
Београду од 19. до 22. септембра, како би проценили различите аспекте испуњења
обавеза Србије према Савету Европе.
У посети Србији боравиће Давит Харутинијан из Јерменије и Индрек Сар из
Естоније, а главне теме о којима ће се разговарати су најновији политички догађаји,
реформа правосуђа и ситуација у медијима, као и подносиоци захтева за азил,
избеглице и Роми.

ЉУДИ МЕТА ЗБОГ КРАВА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 17.9.2011, Страна : 19
НОВА СЕРИЈА ПОДМУКЛИХ НАПАДА АЛБАНАЦА НА СРБЕ, ПОВРАТНИКЕ У
МЕТОХИЈСКО СЕЛО ЖАЧ
Дрљевићи каменовани како би им украли стоку добијену од манастира Високи Дечани
ИСТОК - Неколико група Албанаца каменовало је прексиноћ, у више наврата, српске
повратнике у селу Жач, у метохијској општини Исток. У нападу који је трајао више
од два сата, по речима Вукмира Ђурића, заменика председника општине, повређен је
повратник Вељко Коматовић, погођен каменом у колено. Већих последица по остале
повратнике није било...
- Ово је други напад за последње две ноћи, јер смо и раније били уочили групу Албанаца
који се прикрадају кући, са намером да нам из штале украду краве које смо недавно
добили од манастира Високи Дечани. Међутим, на време смо их уочили, па су се
повукли... Прексиноћ су се, међутим, вратили у већем броју, распоређени у неколико
група, те почели каменовање не би ли нас уплашили и лакше опљачкали - истиче Небојша
Дрљевић, који се у Жач вратио у марту прошле године, са супругом и троје деце.
Напомињући да је, у тренутку напада, у његовој кући било шест мушкараца, две жене и
троје малишана, Дрљевић истиче како су морали да узврате и заштите животе, односно
имовину...
- Чак и када је стигла полицијска патрола, спаса нам није било, па смо морали да
сачекамо патролу Кфора - објашњавају повратници у село Жач који су, до изградње
кућа, првих неколико месеци живели под шаторима.
Сада, у обновљеним и новим домовима, има 14 породица, а петоро деце школу похађа у
неколико километара удаљеном, такође повратничком, селу Осојане...
Антрфиле : НАСТАВАК ПРИТИСАКА
ЈУЧЕ око поднева, на путу из Осојана према Жачу, Албанци су каменовали комби којим је
управљао Богдан Дашић из метохијског села Руднице. Како сазнајемо, ради се о возилу
које је ђаке превезло до школе, а нападнуто је надомак Жача. Дашић није повређен, а
припадници Кфора истражују инцидент.
СТРАТЕГИЈА
НАЈНОВИЈИ напади на повратнике у Метохији само су одраз дешавања на северу
Космета, која за циљ имају да нас заплаше и протерају са ових простора, деморалишући
све друге Србе који размишљају о повратку на Космет - истиче Вукмир Ђурић, заменик
председника општине Исток у коју се, укључујући и суседну Клину, вратило готово 2.000
Срба.
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ГОДИНУ И ПО ДАНА ЧЕКАМО ОДГОВОР ХРВАТСКЕ
Данас, Страна : 6, Датум : 17.9.2011
РАЗГОВОР
Гашо Кнежевић, представник Србије у Комисији за сукцесију бивше СФРЈ
Београд - „Ја нисам видео државу да је њени држављани гледају са више
омаловажавања, потцењују је, не верују јој ништа, а са друге стране желе да се ослоне
на њу“, каже у разговору за Данас Гашо Кнежевић, високи представник Србије у
Комисији за сукцесију бивше СФРЈ односно примену Уговора о сукцесији коју су државе
сукцесори потписале има већ десет година.
Кнежевић на тај начин реагује на јавне притиске нарочито удружења избеглица из
Хрватске да се држава више и на досад неупотребљаване начине ангажује на
примени Анекса Г тога уговора којим је регулисана сукцесија приватне својине и
стечених права, дакле проблем имовине физичких лица и предузећа на територијама
држава бивше СФРЈ, а ван матичне. „У случају имовине физичких лица и предузећа
ми немамо право да будемо тужилац и то људи морају да схвате. Србија ту није
титулар својине, ако би Србија тужила, тужба би била одбачена због недостатка
активне легитимације.
Мој задатак није да будем у кожи тужиоца, мој задатак је да направим правни оквир који
ће њима то омогућити, а ја мислим да свако оно лице које је тужилац мора или да се само
бори или да надје неког адвоката“, каже Кнежевић и додаје да му се за помоћ највише
обраћају носиоци станарског права и старе девизне штедише.
„Мајски састанак Комисије за сукцесију у Сарајеву отказан је на инсистирање Србије због
тога што нису хтели да ставе Анекс Г као посебну тачку дневног реда. Наводно су се томе
противили сви, тако је нама речено. Оно што ја сигурно претпостављам то је да су се
Хрвати противили јер они са наше стране имају предложен нацрт билатералног уговора о
спровођењу Анекса Г који им је послат пре годину и по дана. Они на њега нису реаговали.
Најмање интереса за стављање Анекса Г на дневни ред има Хрватска. Пошто је свесна да
су многа физичка лица српског порекла имала имовину у Хрватској, која је била
атрактивна не само због пословних односа него и због туризма, циљ Србије је да се тај
анекс што боље спроведе“.
Држава, дакле, ипак располаже неким ингеренцијама да се у спровођење овог анекса
умеша?
- Постојале су два пута за функционисање тог Анекса: генерална супституција, када
државе стају на место својих држављана у међусобним односима, али тим путем државе
свесно нису пошле, вероватно због тога што су биле свесне да немају апаратуру са којом
би могле да заврше цео посао. Други је пут, који није ништа мање цивилизован и ја бих га
као појединац увек изабрао, да се заштита пребаци на титуларе права својине, на физичка
лица и предузећа, да они сами иду са заштитом, а да држава само обезбеди правни миље да
та заштита заиста буде и пружена. Тај пут је изабран Анексом Г: све државе су замрзле
имовинско стање на један моменат и тенденција је да се са тим замрзнутим датумом
имовина заштити тако што ће се вратити титулари у посед, а ако је то немогуће, онда би се
добила новчана накнада за ту имовину која би требало да одговара тржишној вредности
или да буде веома блиска њој.
Ко би то платио?
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- Заправо се своди на то да то буде држава. Шта се десило у Хрватској? Прво уредбом, а
онда законом је заправо извршена национализација те имовине и то је ушло у неке
фондове. Е сад, претпоставка је , пошто је Хрватска на крају пристала да потпише
уговор о сукцесији и ратификовала га је 2004. године, претпоставка је да су они о
томе водили рачуна и да те фондове нису протраћили.
То је исто питање и у Србији. Ми смо неколико уредби донели у погледу предузећа и ја
стално добијам тврдњу, и верујем да је тако, да ако долази до приватизације тих предузећа,
која су условно пореклом из Хрватске и Словеније, да тај новац не иде у буџет него на
посебан рачун.
А знате ли колико новца сада има на том рачуну?
- Не знам, не питам, плашим се. Али тврде да има и да ће се надокнада вршити хрватским
фирмама са тог рачуна. Тако би требало сви да се понашају. Самим уговором о сукцесији
је гарантовано да ће све државе сукцесори држављанима других држава, који у тим
државама-сукцесорима имају нешто што мисле да је угрожено, гарантовати слободан
приступ судовима, да ће се понашати реципрочно у том погледу. Али пракса је почела да
се разликује чим је почела реализација тог уговора. Словенци предводе једну групу
држава, међу којима могу да кажем теоретски стоји и Србија, а које кажу да је уговор о
сукцесији довољан да се непосредно примењује, не треба му никаква друга подршка неког
правног акта, постоји такозвана директна имплементација. Словенци тако и раде.
Међутим, Хрватска је одмах после 2004. године заузела становиште да уговор о
сукцесији нема директну примену и да је потребно да се донесу билатерални
споразуми између свих заинтересованих држава, како би се створила још једна
правна подлога за примену уговора о сукцесији. То је било јасно речено на београдском
састанку пре две године и Србија је тада из прагматичних разлога рекла - ми имамо исти
став као Словенија, али да не бисмо компликовали живот било коме у нашој земљи, ми
ћемо пристати да са свима који су заинтересовани закључимо билатералне уговоре који ће
појачавати уговор о сукцесији и бити основ за даљи рад. Одмах после тога смо направили
нацрт уговора и послали прво Хрватској јер је, прво највећа, а друго највише има
заинтересованих лица на тој релацији Србија - Хрватска. И на то ми немамо одговор већ
годину дана.
Па шта пише у том билатералном уговору који сте понудили Хрватској?
- У том предлогу ми смо дотакли питање станарских права, али пошто смо знали да
је то шкакљива ствар, рекли смо ако баш хоћете, поделимо уговор на два дела, један
да буду друштвена предузећа, а други да буде заштита станарских права. И
председнику Тадићу је током једног сусрета са хрватским политичарима речено да ће
то бити решено, а онда је донет неки акт, који је, колико сам чуо, доста економски
неприхватљив за заинтересоване грађане.
Држава има право да види да ли су тим хрватским решењем Срби стављени у исти правни
положај као и други?
- Ми немамо право да се боримо против решења, ми само можемо да водимо рачуна да ли
смо дискриминисани у односу на припаднике других држава, и наравно да ћемо о томе
водити рачуна, али ми не можемо утицати на мериторно решење.
Како можете приволети Хрватску да одговори на вашу понуду?
- Само дипломатски. Ми да се обраћамо Бриселу и да пишемо да имамо проблема са
уговором о сукцесији, не знам колико би се на то добро гледало. Али један инострани
инвестициони је откупљивао српску имовину у Хрватској и онда су, кад је закључен
уговор о сукцесији, покушали да реше тај проблем, да утерају своје дугове, али наишли су
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на исти блок на који су наишли наши држављани. Тај Фонд је писао Европској унији, ја
сам имао то писмо, разговарали су и са нашим премијером о том проблему. Мислим да ће
њихово писмо имати већег утицаја него што би имало наше. Ја знам да су они то писмо
предали пре једно осам месеци и ништа, ја не знам да се ишта у Бриселу догодило.
А старе девизне штедише, шта они хоће?
- Ту имамо питање: шта је са филијалама банки чији је корен Србија, Беобанке,
Инвестбанке, а те су се филијале налазиле у Тузли, Карловцу, неки су штедели у тим
филијалама. Да ли је новац тих штедиша обавезна да враћа Србија или је обавезна да враћа
држава на чијој територији је филијала била? Колико ја схватам став Србије, ми смо сада у
разговорима у оквиру наших органа, а на иницијативу Словеније ће се вероватно у скоро
време одиграти један састанак овде у Београду где бисмо покушали да нађемо неки начин
да задовољимо захтеве тих штедиша макар постојеће законско решење довели у питање
амандманом на неко од решења.
Антрфиле : Завршено 60 одсто
Можете ли да процените у којој мери је Уговор о сукцесији већ реализован?
- Кад сам преузео овај посао, оптимистички ми је речено, ајде, Гашо, молимо те ради то,
већ је 95 одсто тога решено. Кад сам ја ушао у то, онако грубо сам рекао, па добро мало
сте ме слагали, није 95 посто него 60 посто.
Српски став
У мешовитим банкама је спорно 645 милиона долара. Шта је са тим?
- Једна по једна полако се решавају те приче. Али са аспекта Србије сада говорити о 645
милиона више нема никаквог смисла због ликвидације тих банака и чињенице да су неким
уговорим о поравнању већ намирене државе сукцесори. Сума је знатно мања од тога и
мислим да су тога свесне и државе сукцесори. Ако питате неког од њих вероватно ће
тражити 600 милиона, али српски став је другачији. Као што се овде многе ствари користе
за локалну политику, тако се чини и у другим државама.
Нека оснују фонд за помоћ избеглицама
Пада ли држави на памет да, рецимо, избеглице из Хрватске немају пара да саме воде
судске поступке за заштиту имовине?
- Све је могуће, али онда би требало да разговара неко са неким у овој држави да се
оснује фонд за помоћ таквим лицима. То је правни пут. А не терати државу у нешто
нашта она нема прва.
Нисмо заинтересовани
У уговору о сукцесији пише да ће покретна војна имовина бити предмет посебних
аранжмана?
- Да, али пише: посебних аранжмана заинтересованих држава. Ми кажемо нисмо
заинтересовани - готово. Тачка. Ми мислимо да је што се тиче војне имовине све
завршено. Енглеска верзија уговора је још изразитија у том смислу него наша, да
билатерални споразуми могу бити закључени само између држава које то интересује.
Косово је Србија
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У рашчишћавању имовинских односа на Косову и Метохији хоће ли бити примењиван
Уговор о сукцесији или Ахтисаријев план?
- Ја ћу вам рећи оно што је службени став ове државе, а то је да је Косово део Србије. И то
је за мене затворена прича. Дакле, немам никакву потребу за било какве спекулације.
Сви задовољни примопредајом
Да ли се примопредаја дипломатско-конзуларних представништава врши према усвојеном
временском плану?
- За сада видим да су сви задовољни. Био је неки мали инцидент између нас и Словенаца у
Риму. Они је требало да преузму амбасаду, а ми резиденцију које су, међутим, у истом
дворишту и то је због прекатастеризације, коју су обавили Италијани, изазвало проблеме.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Вечерње Новости, Датум : 19.9.2011, Страна : 4
Лозница - У сарадњи са Комесаријатом за избеглице Србије, град је склопио уговор са
6 избегличких породица, која бораве у Вуковом крају, које ће, за набавку опреме и
алата, добити укупно 800.000 динара, саопштио је Петар Екмечић, заменик
градоначелника Лознице.
У последње три године, сарадња Комесаријата и града, резултирала је обезбеђивањем
парцела, материјала чија је вредност више од 20 милиона динара.

СРЕДСТВА ЗА БИЗНИС
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 19.9.2011, Страна : 17
У ВРБАСУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА
ВРБАС - У оквиру пројекта „Заједничким напорима до више радних места“, у Врбасу
је одржан информативно-едукативни састанак подносилаца захтева за доделу
средстава за покретање сопственог бизниса и унапређење већ постојећег посла, и
представника НВО „Едукациони центар“ из Лесковца. Овај пројекат и помоћ која се
остварује учешћем у њему намењен је избеглим и расељеним лицима која имају
пребивалиште на територији општине Врбас.
По речима руководитељке пројекта Јелене Марин, 20 особа које буду укључене у пројекат
добиће средства у висини од 1.500 до 2.000 евра, а новац је обезбеђен од стране Европске
уније.
- Ово ће свакако утицати на економски развој не само учесника у пројекту већ и целе
заједнице. Планирамо да наставимо са оваквим пројектима и наредне године, с тим што ће
следећи пут средства бити намењена некој другој циљној групи - рекла је Маринова и
истакла да ће на одабир оних који ће добити бесповратна средства утицати пре свега
квалитет пословног плана.
Она је додала да пројекат није хуманитарног карактера, већ развојног, јер је основни циљ
да појединац покрене бизнис, а временом, када се посао развије, и да запосли још људи.
Помоћник председника општине Врбас Мирко Копривица је рекао да су пристигла 73
захтева за доделу средстава и да ће ове недеље почети рад на терену, односно одабир људи
којима би до краја године требало да буду додељена назначена средства.

ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЈАНЕ
Блиц, Датум : 18.9.2011, Страна : 2
СВЕНКА САВИЋ чланица Женске владе
Питања миграција су централна у XXI веку у свету и код нас, али држава Србија
нема посебну стратегију кад је ова тема у питању, посебно не када су у питању
мигранткиње, избеглице и расејане по планети жене са нашег терена у свету и из
света које су нама дошле. Нека отворена питања су већ данас јако актуелна, као што
су питања личних докумената (пасоша), запошљавања, заштите здравља или
добијања пензије, али и питања идентитета, матерњег језика или вероисповести.
За разлику од мушкараца, жене су мање видљиве у процесима миграције, па се у
постојећој литератури мало може наћи података о специфичностима женске мигрантске
ситуације. На пример, готово да немамо података колико је у Србији данас Кинескиња,
Украјинки, Рускиња, Ромкиња, али ни тачних података колико је наших
високообразованих (и других) жена у свету ван домовине где своје дарове развијају и
професионално се афирмишу (мислим, на пример, на композиторке, професорке
универзитета у разним дисциплинама, уметнице разних профила, спортисткиње разних
дисциплина и све друге).
АЛБАНЦИ ИМ ТРУЈУ БУНАРЕ
Правда, Датум : 19.9.2011, Страна : 6
МУКЕ ПОВРАТНИЧКИХ ПОРОДИЦА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
ПРИШТИНА - Косовско министарство за повратак и заједнице појачаним
активностима настоји да спречи негативне последице које тензије са севера Косова
неизоставно остављају на остатак Косова и Метохије. Званичници овог министарства,
предвођени министром Радојицом Томићем, непрекидно су на терену.
Они покушавају да с повратницима буду 24 сата, како би благовремено реаговали и
спречили било какве акције које могу угрозити безбедност повратника, посебно оних
у метохијској котлини и изолованим српским и мањинским срединама попут
Рабовца и Јањева у општини Липљан, Бабљака и Српског Бабуша у урошевачкој
општини, Црквених Водица и Јањиних Вода у Обилићу, до удаљених планинских
села у општини Штрпце.
Желимо да поделимо судбину с повратницима. Да им пружимо руку подршке, да схвате да
наша улога није вођење политике на високом нивоу већ брига о повратницима, иначе
најугорженијој категорији становништва Косова - каже Томић, најављујући да ће
службеници овог министарства наредних дана 24 сата бити на терену.
Томић је, посетом и уручивањем покућства повратничкој породици Хрвата Николе
Бркића, у Јањеву код Липљана најавио активнију улогу овог министарства у наредном
периоду.
Срећан сам што могу да поделим радост са Николом и Олгом Бркић и њиховом децом, или
с породицом Бојане и Ивице Марковић из Црквених Водица код Обилића. Они су својим
примером показали да живот на своме нема алтернативе - каже Томић, уверен да
дешавања на северу Косова неће утицати на процес повратка расељених.
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Повратак је реална и једина позитивна опција. Дајемо све од себе да покажемо и докажемо
своју посвећеност процесу повратка и реинтеграције, да помогнемо свим заједницама да се
осећају добродошлим и да схвате да је ипак најбоље код своје куће и на својој земљи. Ови
примери и примери Срба из Жача потврда су да је повратак могућ, али је потребно
ангажовање свих субјеката да се повратницима омогући одржив опстанак - каже Томић.
Никола Бркић у име Хрвата-Јањеваца, чији је биолошки опстанак угрожен на Косову и
Метохији, јер је њихов број сведен на промиле, упутио је апел сународницима да се врате
на своје, да схвате да уз помоћ надлежних домаћих и међународних институција могу
опстати на своме.
Ми смо прва хрватска породица која се после прогона 1999. године вратила у Јањево.
Нисмо имали избора. Свуда сам био странац, непожељан и обележен.Једино сам прави
Хрват-Јањевац у село Јањево - прича Никола, у нади да ће га комшије Албанци прихватити
и да ће му обезбедити услове да његова шесточлана породица помогне осталим Хрватима
на Косову да опстану. Сличну поруку у име своје четворочлане породице, којој је о
трошку Министарства за КиМ изграђена кућа, а о трошку министарства за повратак и
заједнице у влади Косова допремљено покућство и намештај, упутио је Ивица Марковић
из Црквених Водица код Обилића.
- Свестан сам ризика који са собом носи повратак, али без физичког присуства, макар то
било на згаришту или рушевини дома у коме си рођен, нема повратка. Све приче о
повратку на папиру стварно су бесмислене. Врати се, заноћи у своме и кажи - вратио сам
се, ја сам ту - то је једина опција стварног повратка - каже Марковић, захвалан свим
донаторима и ‘’Правди’’ што су му омогућили да са супругом Бојаном, ћеркицама
Миљаном и Магдаленом сан усније у свом кревету под кровом своје куће.
О трошку овог министарства за децу повратнике школског узраста обезбеђен је школски
прибор, ђачке торбе и опрема. Уручивање ће бити извршено по систему од врата до врата
током ове недеље. Првих седам на том списку јесу деца из Жача и двоје Милетића из села
Опрашке код Истока.
Наша жеља је да видимо радост на њиховом лицу, да ђаци и њихови родитељи схвате да
смо с њима и да делимо њихову судбину -каже Томићев саветник Ивица Танасијевић,
најављујући да ће повратницима у Жачу бити допремљени и пакети хране док ће
Милетићи и девет повратничких породица у Дреновцу код Клине уз то добити и пакете
воде. У покушају да спрече најављени организовани повратак у Опрашке, Дреновац,
Берково, Рудице и Будисавце код Клине, Албанци су украли хидрофоре и загадили бунаре,
али министарство за повратак и заједнице, како каже Томић, притећи ће у помоћ док од
осталих косовских и међународних институција задужених за безбедност очекује да својим
„посвећеним односом“ покажу да подржавају повратак и опстанак на своме.
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ХРВАТИ СУ ПРИМИТИВНИ
Курир, Датум : 20.9.2011, Страна : 6
Напади на Србе без казне
После инцидента у Трпињи, где су „бранитељи“ уринирали по српској цркви, страх
међу Србима расте
БЕОГРАД - Страх, завера ћутања, игнорисање!
Срби се боје, надлежни ћуте и углавном игноришу инцидент у Трпињи и запишавање
српске цркве!
Ово је, укратко, део атмосфере у Хрватској после текста у Куриру у којем је описано како
су се бранитељи под заставом „За дом спремни“ понашали приликом проласка кроз
већински српско село у околини Вуковара.
Слободан Узелац, потпредседник хрватске владе из српске СДСС, задужен и за људска
права, био је кратак:
- Зар заиста мислите да том простачком моралном дну приличи икаква пажња осим тужне
констатације да и с таквим људима делимо овај несрећни свет? Уз то, не мислите ли да би
управо јавна пажња коју бисмо им одаслали било испуњење њиховог патолошког циља?
Српски министар за дијаспору Срђан Срећковић исто је реаговао.
- Згрожен сам! Такво понашање заслужује само презир и жаљење што такви људи постоје.
Не знам шта бих друго рекао.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске, каже да свако угрожавање националних и верских осећања и права Срба, у
шта спадају и Томпсонови концерти, само сметају здравим снагама у Хрватској, а
највише Србима.
- То је предизборна политика деснице, а Томпсонов концерт укључује најекстремније
елементе ХДЗ. Реагују на најпримитивнији начин, а Срби су под сталном пресијом и не
знам докле ће да издрже - каже он.
ОПЕТ ЛИТУРГИЈА НА БИСТРИЦИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 20.9.2011, Страна : 30
После 12 година поЧела призренска богословска Школа „Свети Кирило и Методије“
После дванаест година изгнанства, Призрен је од јуче поново постао седиште чувене
Богословије СПЦ „Свети Кирило и Методије.“ Свечаним уписом прве генерације
ученика, обновљен је рад једне од најпознатијих образовних установа СПЦ, која је до

сада била привремено измештена у Нишу. У обновљеној згради Богословије, наставу
ће, по речима владике Теодосија, епископа рашко-призренског, похађати десетак
ученика.
- Ове године наставу ће похађати само ученици првог разреда, и то углавном са подручја
Космета. Има и ђака чије су породице расељене са Космета у централну Србију, а један
ученик се вратио из Црне Горе - каже за „Новости“ епископ Теодосије кога је Синод СПЦ
именовао за в.д. ректора Богословије.
Иако је зграда Богословије само делимично обновљена, у њој су створени услови за
боравак ученика и професора. Они ће бити смештени у реконструисаном старом делу
комплекса Богословије. Иначе призренска Богословија подигнута је 1871. године и била
прва Средња богословско-учитељска школа у старој Србији.
Почетак рада Богословије обележен је свечаном литургијом у обновљеном храму светог
Ђорђа, удаљеном свега пар стотина метара од комплекса Богословије.
- Долазак ученика и професора, који ће на градским улицама бити препознатљиви, веома је
значајан не само за преостале Србе у Призрену већ и за расељене којима је то позив да се и
они могу вратити својим домовима - истиче Спаса Андрејевић(46), из суседног
повратничког села Новаке који је претходних година надгледао обнову Богословије.
Антрфиле : ПАТРИЈАРСИ
Богословију у Призрену, која је била духовна колевка богословске школе СПЦ завршили
су или су у њој предавали готово сви српски патријарси, почев од Варнаве, Гаврила,
патријарха Павла и Његове светости садашњег патријарха Иринеја.
СРБИ НИСУ ПОЖЕЉНИ
Курир, Датум : 20.9.2011, Страна : 6
Коалиција удружења избеглица у свом саопштењу каже да „инцидент у Трпињи и бројни
други са антисрпском позадином имају за циљ да јасно ставе до знања Србима да нису
пожељни у Хрватској“:
„Хрватска полиција има двоструке стандарде. Инциденти које почине Хрвати толеришу се
и прећутно одобравају, а они у којима учествују и Срби хрватска полиција у својим
извештајима описује као четничке. Проблем који имају Срби у Хрватској је
дискриминација у законодавству и поступању државних органа.
Апелујемо на ЕУ да јасно стави до знања Влади Хрватске како Хрватска не може
постати члан Уније ако једнако не третира грађана без обзира на националну, верску
или другу припадност.“
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НАКНАДА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
Правда, Датум : 21.9.2011, Страна : 6
БЕОГРАД - Исплата редовне новчане накнаде незапосленима почиње данас на
шалтерима пошта у Србији. Истовремено ће почети и исплата привремене накнаде
расељенима са Косова и Метохије.

СЛУЧАЈ КОНУЗИН
Политика, Датум : 21.9.2011, Страна : А22
Ретки су догађаји у којима се огледају многа лица Србије као што је то случај са иступом
амбасадора Конузина на Београдском безбедносном форуму.
Чини ми се да треба говорити о начину на који је Конузин рекао то што је рекао, али и о
садржају. Што се тиче начина, он није био уобичајен, ни дипломатски. Нажалост, у
погледу истинитости онога што је рекао био је сасвим у праву. Зар није надреална
ситуација када дипломате са Запада хвале напредак Србије на скупу у Београду док
истовремено њихове трупе у статусно неутралним мисијама на Косову спроводе план
косовске владе превозећи царинике хеликоптерима изнад постављених српских барикада?
Председник Тадић је додуше у свом уводном излагању говорио о Косову, али мислим да
није природно одсуство реакције учесника панела који су из Србије.
Да подсетим, Србија се одрекла резолуције коју је требало упутити Генералној скупштини
УН (а коју је усвојила на својој скупштини) и заменила је оном направљеном у сарадњи са
ЕУ. Ушла је у преговоре и онда долази до очигледно координисаних активности владе
Косова и западних сила са циљем промене реалности на северу Косова.
Која је сврха потписивати било који уговор ако се они више него очигледно крше –
од Кумановског споразума, Резолуције 1244, договора о доласку Еулекса, па све до
најновијих договора? Међународној заједници очигледно није приоритет повратак
избеглих Срба, ни побољшање њихових животних услова већ успостављање државе
Косово. У првом немају никаквих резултата, у другом су запањујуће ефикасни.
Шта је него понижење ове земље ако се спречава истрага о трговини људским органима
под окриљем Уједињених нација? Зар оно што је изрекла госпођа Меркел у Београду није
највећа могућа увреда овој земљи? Па она нам је рекла да немамо право да имамо своје
институције на делу територије која није призната као држава ни од УН ни од целокупне
Европске уније, а уопште се није осврнула на улогу своје земље у прошлости Србије. Зар
све то нису много већа понижења од оног Конузиновог?
Па хајде онда или све да их осудимо или о свима да ћутимо!
Павле Мартиновић, Аранђеловац

ПРОТЕРИВАЊЕ ИЛИ СТРАХ ОД ОДМАЗДЕ
Политика, Датум : 22.9.2011, Страна : А14
У „Политици” од 17. септембра објављен је прилог адвоката Тихомира Константиновића,
из Београда.
Он поново тврди, дословце, да су фолксдојчери побегли пред терором, да не види
разлику између избеглих Срба у Хрватској у овом рату и избеглих фолксдојчера (не
каже протераних). Најважнији део изјаве су поменуте две реченице, остало је
споредно.Коментатор његове изјаве, такође, погрешио је када је употребио реч
„протеривање”.Они су напустили земљу, због страха од освете.
Не помиње члан 1. нацрта предлога закона о враћању одузете имовине и обештећењу (исти
текст у Предлогу закона), где је предвиђена граница 9. март 1945. године, после чега се
враћа имовина, затим не помиње члан 5. став 2. тач. 3. истог нацрта, где пише да немају
право на повраћај они који су били припадници окупационих снага, које су деловале на
територији Републике Србије, за време Другог светског рата, као и њихови наследници.
Иначе, примедбе адвоката Константиновића су неосноване сем у делу где препричава
текст нацрта.
Новинарка Д. Ч. врло коректно је написала тај чланак о њему, значи цитирала га је, што
сада он изричито јасно потврђује.
На крају, даје бесплатне, нетачне, правне савете. Не кажем да се нуди да заступа
фолксдојчере, јер би то била само обична претпоставка.
Чудно је, да изузев проф. др Милана Шкулића нико није реаговао на изјаву адвоката
Константиновића. Зоран Илић, Београд
ЗА ИЗБЕГЛЕ ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ
Политика, Датум : 22.9.2011, Страна : А15
Представници избегличких удружења траже од Владе Србије да донесе хитну одлуку
да се током пописа становништва од 1. до 15. октобра на посебном обрасцу
евидентирају лица која су избегла или прогнана из држава насталих на подручју
бивше СФРЈ (Хрватска, БиХ и Словенија), као и грађани Србије који су оштећени у
својим имовинским и другим правима у поменутим државама. Истовремено тражимо
да се избеглим и прогнаним лицима и другим оштећеним грађанима који живе у
трећим земљама омогући да се евидентирају у нашим дипломатско-конзуларним
представништвима. Јединствена база података о оштећеним грађанима ојачала би
позиције Србије у отварању суштинског дијалога са Хрватском уз посредовање ЕУ.
Тражимо и одговор од владе шта је с резултатима пописа имовине избеглих и прогнаних
лица који је 1996. године организовало Министарство правде бивше СР Југославије. У
августу 2010. упутили смо допис Министарству финансија Републике Србије у којем смо
тражили одговор на следећа питања: прво, да ли се материјал о попису имовине избеглих и
прогнаних Срба налази у Министарству финансија, сектор за имовинско-правне односе;
друго, да ли је тачна информација да пописни материјал није обрађен те да не постоји
званичан извештај о вредности имовине избеглих и прогнаних Срба и осталих грађана;
треће, у случају да је пописни материјал обрађен да ли је званичан извештај о вредности
имовине избеглих и прогнаних Срба и осталих грађана доступан јавности. Одговоре на ова
питања још нисмо добили.
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Подсећамо да су представници 104 удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске
потписом и печатом подржали петицију избеглих и прогнаних Срба из Хрватске. У
петицији је набројано 12 кључних проблема 500.000 избеглих и прогнаних Срба из
Хрватске и више од 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и
другим правима у Хрватској. Од децембра прошле до јуна ове године прикупили смо
70.000 потписа подршке оштећеним грађанима. Прикупљене потписе смо доставили
председнику Србије, председници Народне скупштине, премијеру, као и релевантним
личностима у међународној заједници (Европска унија, Савет Европе, ОЕБС и др.).
Миодраг Линта, Председник Коалиције, удружења избеглица
ВОДИТЕ ПОЛИТИКУ ЧИСТИХ РАЧУНА
Данас, Датум : 22.9.2011, Страна : 8
Поводом интервјуа Гаше Кнежевића „Годину и по дана чекамо одговор Хрватске“ (Данас,
17 - 18. септембар 2011.)
РЕАГОВАЊЕ
Интервју са господином Гашом Кнежевићем, високим представником Србије у
Сталном мјешовитом комитету са спровођење Бечког споразума о сукцесији изазвао
је велико интересовање међу грађанима који су оштећени у својим имовинским и
другим правима у Хрватској. Господин Кнежевић, реагујући на захтјеве избјегличких
удружења да се Србија активније укључи у рјешавање наших проблема, каже, цитирам, „Ја
нисам видео државу да је њени грађани гледају са више омаловажавања, потцјењују је, не
вјерују јој ништа, а са друге стране желе да се ослоне на њу“.
Наведена тврдња је, у најмању руку,нетачна. Њом се шаље порука јавности да су избјегла
и прогнана лица из Хрватске, незахвална за оно што је Србија до сада за њих учинила.
Сматрамо да приступ дисквалификације и оптуживања једног дијела грађана Србије, који
су највеће жртве ратова на простору бивше СФРЈ, неће помоћи рјешавању проблема, а
може само додатно продубити неповјерење и сумње оштећених грађана у искреност
намјера актуелне власти.
Избјегличка удружења, дужи временски период, активно настоје да успоставе
дијалог са представницима власти у Србији у циљу проналажења правичног и
трајног рјешења за 500.000 избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске и преко 100.000
грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у
Хрватској.
Предсједник и премијер не сматрају потребним да приме нашу делегацију.
Подсјећамо јавност да је Петицију избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске, у којој се
наводи 12 проблема везаних за повратак одузетих имовинских и стечених права, успоставу
истих стандарда у суђењима за ратне злочине и рјешавање питања несталих лица својим
потписом досад подржало 70.000 оштећених грађана.
Г. Кнежевић истиче да у примјени Анекса Г споразума, којим је регулисана сукцесија
приватне својине и стечених права тј. проблем имовине физичких лица и предузећа,
Србија нема право бити тужилац јер, цитирам, „Србија није титулар својине, ако би Србија
тужила, тужба би била одбачена због недостатка активне легитимације. Мој задатак није
да будем у кожи тужиоца, мој задатак је да направим правни оквир који ће њима то
омогућити, а ја мислим да свако оно лице које је тужилац мора или да се само бори или да
нађе неког адвоката“.
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Г. Кнежевић сигурно зна да хиљаде избјеглих и прогнаних лица у последњих 15
година настоје да правним путем у Хрватској остваре своја имовинска и друга права.
Велика већина није у том успјела јер у Хрватској функционише етнички мотивисано
правосуђе, које активно ради на легализацији резултата етничког чишћења Срба.
Такође, хрватски Сабор и Влада усвојили су низ закона и подзаконских аката чији је
циљ спречити поврат одузете српске имовине, стечених права или накнаду штете за
уништену, оштећену и опљачкану имовину.
Наводимо само два примјера.
Први - у дијелу Хрватске у ком није било ратних дјеловања, током 1990 - 1995. године,
срушено је у класичним терористичким акцијама преко 10.000 српских кућа и привредних
објеката. Хрватска је промијенила члан 180. Закона о обавезним односима којим је
предвиђена накнада материјалне штете. Оштећени Срби су настојали да правним путем
добију одштету, али нису успјели. Други, у Хрватској је, на незаконит начин, Србима
одузето преко 30.000 станова на којима је постојало станарско право. Срби су под
притисцима, пријетњама и физичким нападима били принуђени да напусте своје станове.
Хрватска држава се позвала на једну одредбу из Закона о стамбеним односима из бивше
СФРЈ према којој се носиоцу станарског права одузима стан ако у њему не борави шест
мјесеци у континуитету. Та одредба до 1991. године је била формалног карактера, а
Хрватска ју је примјенила, с тим што је рок боравка изван стана скратила на три мјесеца.
О низу других проблема, као што су неисплаћена динарска и девизна штедња, неисплаћене
пензије, уговори о замјени кућа и станова који су склопљени за вријеме рата под
притисцима и пријетњама, одузети или уништени пословни и привредни објекти, одузето
или узурпирано пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште, уништене или
оштећене куће које нису обновљене, опљачкана покретна имовина., да и не говоримо.
Г. Кнежевић каже да је српска страна, прије годину и по дана предложила хрватској нацрт
билатералног споразума о спровођењу Анекса Г али да они на њега досад нису реаговали.
То је, према њему, разлог због чега од септембра 2009. године досад није одржан састанак
Комитета. Подсјећамо да се у Анексу Г јасно каже да ће грађанима бити враћена права која
су они имали на дан 31.12.1990. године. Ако то није могуће, онда би се према исказу г.
Кнежевића, цитирам „добила новчана накнада за ту имовину која би требало да одговара
тржишној вредности, или да буде веома блиска њој“.
На крају долазимо до кључног питања. Како Србија настоји приволити Хрватску да
одговори на понуду Србије у вези посланог нацрта билатералног споразума за
имплементацију Анекса Г Бечког споразума? Г. Кнежевић одговара, цитирам, „Само
дипломатски. Ми да се обраћамо Бриселу и да пишемо да имамо проблема са Уговором о
сукцесији , не знам колико би се на то добро гледало“. Ако Србија настави да води
садашњу политику, коју репрезентује г.Кнежевић, Хрватска још дуго времена неће
одговорити на понуду Србије. Тражимо да Србија питање одузете имовине и стечених
права физичких и правних лица дефинише као отворено питање у односима са Хрватском.
Актуелна политика попуштања и незамјерања са образложењем да ће Хрватска бити наш
савезник у процесу европских интреграција погрешна је и штетна. Битан елеменат те
политике јесте жртвовање имовинских и других права избјеглих и прогнаних Срба и
других оштећених грађана. Тражимо да Србија хитно почне водити политику чистих
рачуна према Хрватској засновану на поштовању људских права грађана. Посебно
тражимо да Србија води дипломатску и политичку офанзиву према ЕУ и другим
међународним организацијама са захтјевом да Хрватска прије пријема у чланство ЕУ мора
да врати одузета имовинска и стечена права физичким и правним лицима или омогући
правичну новчану накнаду.
Аутор је председник , Коалиције удружења избјеглица
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СРБИМА ЗАБРАЊЕН УЛАЗАК НА КОСОВО
Правда, Датум : 23.9.2011, Страна : 4
КПС СПРОВОДИ НАРЕЂЕЊЕ КОСОВСКОГ ПРЕМИЈЕРА ХАШИМА ТАЧИЈА
ПРИШТИНА - Косовска полицијска служба хапшењем 13 возача на царинском терминалу
у јужној Косовској Митровици започела је реализацију другог дела плана успостављања
власти косовских институција на северу Косова.
Акцијом спроведеном под изговором спречавања илегалног боравка на Косову, власти у
Приштини упутиле су јасну поруку Србима да ће свако ко је рођен на Косову и Метохији,
а не поседује косовска лична документа, бити ухапшен. Косовска лична документа морају
поседовати сва лица рођена на Косову - кажу у полицијској станици у Приштини, уз
упозорење да је законом предвиђено да лица која нису рођена на територији Косова морају
поседовати боравишну дозволу министарства унутрашњих послова. У супротном, њима
неће бити дозвољен улазак на Косово - тврде у полицији, најављујући да ће потпуна
примена закона започети 1. новембра ове године.
Тог дана ступа на снагу споразум о слободи кретања, који су прихватиле делегације
Приштине и Београда 2. септембра ове године у Бриселу - тврде у полицији, стављајући на
увид упутство које је издао министар Бајрам Реџепи.
Упркос позивању на Закон о путним исправама, у изворима блиским косовском премијеру
„Правди“ је потврђено да је у питању наставак реализације владиних мера о успостављању
власти на целој територији Косова. - Реализација тих мера започела је 25. јула ове године,
а настављена је успостављањем царинских пунктова. Њен први део биће завршен забраном
кретања без косовских личних докумената или боравишне дозволе за странце.
Договор ће доследно примењивати полиција, која је добила налог да с времена на
време, до 1. новембра, приводи лица затечена на Косову без валидне документације,
како би они који не прихватају косовску независност били приморани да поднесу
захтев за добијање персоналне документације или радне дозволе, чиме директно
признају косовску државу - кажу у полицији.
Исти тврде да на територији Косова јужно од Ибра не постоји Србин који нема
косовска лична документа. Око 50.000 Срба, који живе у централној Србији, поседује
косовска документа, преко којих остварују право на косовске пензије, социјалну
помоћ или су, попут 18.000 наводних повратника, стављени на списак корисника
помоћи УНХЦР-а.
Антрфиле : Америка их наоружава
Паралелно с акцијом успостављања приштинске власти, Косовска полицијска служба
наставља с опремањем. Влада је проценила да КПС убудуће не треба да зависи од
милостиње Кфора, као у акцијама спроведеним 25. јула и 16. септембра, па је министар
Реџепи добио одрешене руке да набави два хеликоптера, чиме би КПС постала

функционална. Укупна вредност ће достићи износ од 20 милиона евра, од чега ће, како се
незванично сазнаје, Сједињене Америчке
Државе обезбедити десетак милиона, док ће остатак бити обезбеђен путем донација и из
непосредних прихода. Званичници владе Косова су албанским медијима изјавили да ће у
наредном периоду бити набављено шест савремених хеликоптера, али ће у првом наврату,
за десетак дана, на Косово стићи три летелице средње класе, пошто влада Косова нема
средстава да обезбеди осам до 14 милиона евра, колико кошта савремено опремљен
хеликоптер.
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НОВАК СА ДЕЦОМ У СМЕДЕРЕВУ
Блиц, Датум : 24.9.2011, Страна : 35
УНИЦЕФ
Најбољи тенисер на свету Новак Ђоковић, нови амбасадор УНИЦЕФ-а за Србију,
посетиће у понедељак вртић “Пчелица” у Смедереву. У ову предшколску установу
уписана су деца са инвалидитетом и сметњама у развоју, они који живе у
избегличким насељима и камповима и малишани ромске националности.
БАРАКЕ ПАДАЈУ, СТАНАРИ ЈОШ НЕИСЕЉЕНИ
Дневник, Датум : 24.9.2011, Страна : 13
ПОЧЕЛО РУШЕЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ НАСЕЉА У ЗРЕЊАНИНУ
Рушење дрвених барака у неформалном избегличком насељу у Зрењанину са зебњом
је посматрало неколико породица које су настањене на том простору покрај
“Термотоплане”. Багер ЈКП “Чистоћа и зеленило” јуче ујутро је почео са уклањањем
монтажних објеката, мада у појединима има станара, још нерасељених по програму
који је донирала компанија Викторија груп.
Расељавање овог насеља започето је 11. јула, након озваничења донације новосадске
фирме, о чему је потписан и протокол у зрењанинској Градској кући. Донатор је своје
обавезе испунио, али је зашкрипало у брзини пресељења, углавном из процедуралних
разлога. “Викторија груп” је одлучила да помогне и обезбеди кров над главом станарима
избегличког насеља који су, пре тога, годину дана живели без струје јер им је искључена
због лоших електричних инсталација.
- Зашто журе са рушењем када нису решили проблем свих станара овог насеља –
питала се јуче Мариона Тот, која са сином Ференцом живи у једној од четири бараке.
Мариона је овде становала са мужем који је био избеглица. Он је умро, а син и она су
остали у баракама. Нема где да оде, а са пензијом од 10.000 динара, како каже, нигде и не
може. Мариона вели да јој је локална самоуправа обећала нужни смештај али до сада,
наводно, ништа није решено.
У проблему је и Златибор Пауновић, избеглица из Босне и ратни војни инвалид. Он
није у групи чије расељавање је решавано кроз програм Викторија групе, јер је
његов син претходно купио кућу у Арадцу.
- Тражимо разуман рок за исељење, да нам дозволе да преселимо ствари, да нас о свему
писмено обавесте, као што се то ради у свакој нормалној држави – рекао је Пауновић.
И Бранка Стеванов, којој је обезбеђена кућа у Јанков Мосту, није се још преселила и јуче
је са пресоталим дугогодишњим комшијама гледала почетак рушења монтажног насеља у
којем је провела избегличке године.

Референткиња у зрењанинском Повереништву за избеглице при Градској управи
Верона Томин изјавила је да се бараке код “Термотоплане” руше сукцесивно - само
оне које су исељене и испражњене. Остале се, по њеним речима, неће рушити док год
људи тамо бораве.
- Очекује се веома брзо да ће цео пројекат пресељења бити завршен, и не видим разлога за
бригу свих оних људи који су тамо – поручила је Томинова.
ТРАЖЕ 30 МИЛИЈАРДИ €
Правда, Датум : 26.9.2011, Страна : 8
ХРВАТСКА НЕЋЕ ОДУСТАТИ ОД ТУЖБЕ ЗА ГЕНОЦИД ПРОТИВ СРБИЈЕ
БЕОГРАД / ВУКОВАР - Према речима хрватске премијерке Јадранке Косор,
Хрватска неће повући тужбу за геноцид против Србије, јер, како је нагласила,
никоме неће дозволити да ревидира хрватску историју. У том случају, уколико би
Хрватска добила спор пред Међународним судом, према грубим проценама могла би
да од Србије захтева одштету у износу и до 30 милијарди евра.
Иако се ни у тужби ни у противтужби нигде конкретно не спомиње износ који би страна
која изгуби спор требало да плати на име одштете, у хрватској и српској јавности
спекулише се о цифри од 30 милијарди евра.
Председник документационог центра „Веритас“ Саво Штрбац сматра да хрватска
тужба може само допринети коначној истини и да је то шанса да Србија пред докаже
геноцид који је Хрватска починила током акције „Олуја“ 1995. године, али и у
бројним другим случајевима током ратних дејстава од 1991. године.
- Сви докази су на нашој страни и искрено навијам да Јадранка Косор не одустане од
тужбе, јер ни Србија због огромног броја жртава од 1941. до 1995. не сме одустати од
контратужбе.
„Олуја“ по злочинама почињеним у тој акцији испуњава пун капацитет када је реч од
дефиницији геноцида од стране УН. Јадранка Косор добро зна да је онај политичар који
повуче тужбу политички и медијски мртав, па тако и она то неће учинити у борби за власт.
Уверени смо, дакле, да ће пресуда у Хагу бити у нашу корист, а ветар у леђа нашој
контратужби даје и пресуда хрватском генералима на челу са Готовином. Пресуда
Међународног суда може бити тројака - да је злочин учињен на обе стране, да га је
починила само једна страна, или да га уопште није ни било.
Иако смо оптимисти, свесни смо да је могуће и да изгубимо спор. У том случају, Србији
бити наложено да плати одштету Хрватској, која свакако неће бити мала - каже Штрбац.
И председник Асоцијације избегличких удружења из Хрватске Милојко Будимир уверен је
да су право и правда на страни прогнаних Срба.
Очекивана пресуда за нас је да Хрватска буде осуђена за геноцид и да прогнаним Србима
исплати одштету у износу од 30 милијарди евра, према грубим проценама, али свесни смо
да ће и Хрватска вероватно потраживати сличну суму уколико суд пресуди у њихову
корист. Без обзира на ризик да плати огромну суму, Србија би требало са оптимизмом да
ишчекује пресуду из Хага, јер су сви докази на српској страни - каже Будимир.
Да одштетна сума у оба случаја може износити 30 милијарди евра, сматра и председник
Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта, али је исто тако уверен да тужба
Хрватске нема шансе за успех.
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Српска страна има много доказа да је Хрватска извршила геноцид, а изјава Јадранке Косор
је у склопу предизборне атмосфере у Загребу. Ако има још права и правде, Хрватска ће
морати да плати одштету Србима - каже Линта.
Антрфиле : Српске оптужнице нарушавају односе земаља
Бивши саветник председника Хрватске Томислав Јакић изјавио је да ће оптужница коју је
Србија подигла против 44 хрватска држављанина, међу којима је и потпредседник Сабора
Владимир Шекс, неминовно нарушити односе између две државе и помоћи десно
оријентисаним политичким партијама у Хрватској пред изборе.
- Ово је добродошао поклон сваком ко жели да на националној бази мобилише бирачко
тело - рекао је Јакић, додајући да су односи између Србије Хрватске кренули нежељеним
током пошто је Хрватска признала Косово.
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Данас, Датум : 26.9.2011, Страна : 15
ЗА ИЗБЕГЛЕ ИЗ БОСНЕ, ХРВАТСКЕ И СА КОСМЕТА
Општина Нови Београд
У сарадњи са општином Нови Београд, Српски демократски форум спроводиће
програм давања бесплатне правне помоћи расељеним лицима у циљу заштите
њихових права. Савете из области права пружаће сваке суботе од 8 до 14 часова
правник који се налази у соби 13 у сали општине Нови Београд.
Општина Нови Београд у сарадњи са Српским демократским форумом организоваће
сваке суботе бесплатну правну и информативну помоћ за заинтересована лица са
територије Хрватске, Босне и Херцеговине, као и Косова и Метохије. Та помоћ
обухватиће писање жалби, захтева као и тужби.
Српски демократски форум је невладино удружење основано да би се бавило заштитом
права избеглица са територије Републике Хрватске. Као и заштите интереса сваког
појединца, повратком избеглих и расељених, као и да би пружио правну помоћ у вези с
њиховом интеграцијом у локалној заједници. Сваке суботе расељене и избегле особе моћи
ће да потраже правну помоћ у просторијама општине Нови Београд,као и да добију савет у
вези с програмом стамбеног питања, решавања пензионог и здравственог осигурања као и
осталих нерешених питања.
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САГРАЂЕНО ПЕТ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 27.9.2011, Страна : А15
Краљево – Кључеви од нових кућа додељени су јуче за пет избегличких породица које
су биле привремено настањене на подручју града Краљева. У нове домове уселили су
се чланови домаћинства Мирка Живковића у Краљеву, затим Бобана Дикића,
Гордане Врљеш, Зорана Станојковића у Жичи и Љутице Паћанца у Ковачима.
За све њих монтажне куће су грађене новцем из фондова Европске уније, а
реализација пројекта била је поверена немачкој невладиној организацији „Хелп“.
Помоћ у овом хуманом послу пружио је и УНХЦР, Комесаријат за избеглице Србије и
град Краљево.
Приликом предаје кључева од куће величине 47 квадрата петочланој породици Живковић,
која је од земљотреса живела у контејнеру, Марзија Палота, представник Делегације ЕУ, и
Тимо Штегелман, представник „Хелпа“, истакли су да се пројекат помоћи избеглим и
интерно расељеним лицима реализује у пет градова Србије у вредности од око милион
евра, а на подручју Краљева уложено је око 260, уз учешће града од 60 милиона евра.
Поред градње поменутих кућа, за 29 избеглих или расељених породица је испоручен
грађевински материјал, а око 40 домаћинстава је подржано у покретању сопствене
пословне делатности.
Иначе, на подручју Краљева привремено се населило више од 20.000 избеглица и
расељеника, а уз овакву и сличну помоћ од 20 сада постоје само још два колективна
центра. Но, како је истакла Драга Трнинић, представница Комесаријата за избеглице
Србије, за невоље и тих породица ускоро ће се пронаћи повољно решење.
ТРАЖЕ ПОВРАТАК ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ
Правда, Датум : 27.9.2011, Страна : 9
КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ ОБРАТИЛА СЕ ВЛАДИ СРБИЈЕ
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица у Србији затражила је од Владе Србије да
са владама Хрватске и других бивших југословенских република почне преговоре о
имовини која је незаконито одузета после 1991. и продата.
Удружење тражи да што пре буде сазвана седница Сталног мешовитог комитета за
спровођење Бечког споразума о сукцесији, на којој би се разговарало о тој имовини.
У Анексу Г Бечког споразума, под називом „Приватна својина и стечена права“,
каже се да ће грађанима и другим правним лицима бити призната, заштићена и
враћена права која су имали 31. децембра 1990. године, у складу са утврђеним
нормама и стандардима међународног права.
У случају да нека од држава сукцесора одбије договор о примени Анекса Г, Влада Србије
би требало да поведе дипломатску активност у Европској унији и другим центрима

међународне заједнице. Од Владе се тражи и да укине делове Уредбе о заштити имовине
предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ, којима се омогућује
приватизација имовине чији су власници предузећа из Хрватске и других држава
сукцесора.
КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 27.9.2011, Страна : 16
КРАГУЈЕВАЦ - Три ромске породице из Колективног центра у крагујевачком насељу
Пивара за расељене са КиМ добиле су монтажне куће у оквиру пројекта ‘’Подршка
избеглим и интерно расељеним лицима у Србији’’. Четрврта кућа намењена је
смештају деце без родитељског старања.
ПОМОЋ СРЕДЊОШКОЛЦИМА ИЗ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Правда, Датум : 27.9.2011, Страна : 17
НОВИ САД - Влада Војводине уручила је једнократну помоћ од по 40.000 динара за 50
средњошколаца из избегличких породица које живе у Војводини.
Уговоре о додели помоћи средњошколцима уручио је председник Владе Војводине Бојан
Пајтић, који је изразио задовољство што Покрајина може да подржи добре и талентоване
ученике.
ДОМ ЗА НЕВОЉНИКЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 27.9.2011, Страна : 19
КРАГУЈЕВАЦ - У нове, монтажне куће у насељу Пивара јуче су се уселиле три
породице које су становале у једном од овдашњих Колективних центара за избегла и
расељена лица. Кров над главом добиле су три ромске породице, а пројекат
заједнички финансирају међународне институције и Скупштина града.
У истом насељу изграђена је још једна монтажна кућа намењена за смештај деце без
родитељског старања која напуштају социјалне институције, односно овдашњи Дом за
незбринуту децу „Младост“. Реч је о објекту који је саграђен уз финансијску подршку
Министарства рада и социјалне политике.
СУПРУЖНИЦИ СЕ УБИЛИ ЗБОГ БРАЧНЕ КРИЗЕ?
Ало!, Датум : 27.9.2011, Страна : 7
Брачни пар Чолић, Рајко ( 77) и Анђа ( 85), који су у суботу заједно одузели себи
животе вешањем, осим здравствених проблема, претходних неколико месеци
покушавали да преброде брачну кризу, саопштили су из србобранског центра за
социјални рад.
Рајко је, кажу у центру, у августу напустио своју осам година старију супругу и отишао у
Босну, те запослени у тој установи сумњају да су брачне несугласице и старачка тескоба
највероватније пресудили да времешни брачни пар на трагичан начин оконча живот.
2

Партнерска криза наступила је средином августа, када је Рајко напустио Анђу, дао изјаву у
нашој служби о томе да напушта Србобран и отишао у Босну. Као што смо и очекивали,
вратио се након петнаестак дана - наводи се у саопштењу србобранског центра за
социјални рад, који је о Чолићима водио бригу од прошле године. Запослени у тој
установи кажу да су се времешни супружници у последње време често свађали, али да
коначан исход нису могли да предвиде.
Рајко и Анђа су у Србобрану живели као подстанари од Рајкове пензије, док је Анђа
примала додатак за туђу негу и помоћ. Укупна месечна примања износила су око 36.000
динара, тако да у Центру одбацују могућност немаштине као мотива за самоубиство.
„Крајем прошле године, на своју иницијативу, покушали су да бораве у геронтолошком
центру у Бечеју, али нису успели да се прилагоде. Након непуна два месеца, вратили су се
у Србобран и остварили право на породични смештај“, кажу у центру и додају да су
Чолићи имали стални медицински надзор и сву потребну бригу, али да њихове породичне
проблеме нису могли да реше.
Подсетимо, у суботу око 18.30, Чолићи су пронађени обешени у дворишту куће у улици
Беле Бартока 19 у Србобрану, где су живели. Супружници су се почетком деведесетих
доселили из Босне у Србобран, где су имали родбину. Нису имали деце, а њихови
познаници кажу да су били везани једно за друго.
Антрфиле : ОСТАЛО ОДЕЛО
ХРАНИТЕЉКА двоје стараца Бранка Бањац-Нијемчевић каже да је у шоку због смрти ово
двоје људи потпуно сметнула с ума да су јој они недавно рекли како су закупили још
раније себи гробницу.
- Показали су ми одела у којима треба да буду сахрањени једног дана када умру, али сам у
шоку на то заборавила - каже Бранка.
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PRESS CLIPPING
Среда 28.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДОДЕЛА СТАНОВА ЗА 12 ПОРОДИЦА
Преглед, Датум : 28.9.2011, Страна : 5
У Шапцу ће данас 12 избегличких и социјално угрожених породица добити кључеве
станова у згради у чију је изградњу Европска унија уложила 210.000 еура. На
отварању објекта „Социјално становање у заштићеним условима“, како је најављено,
говориће и министар рада и социјалне политике Расим Љајић.
Програм подршке избеглицама и интерно расељеним лицима финансира ЕУ, а
спроводе га делегација ЕУ у Србији, Комесаријат за избеглице Србије и Међународна
организација за миграције. Кроз тај прогам избеглицама, интерно расељенима и
локалном социјално угроженом становништву помаже се у изналажењу трајних
решења путем изградње и доделе станова „социјалног становања у заштићеним
условима“ и монтажних кућа.
И КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Правда, Датум : 28.9.2011, Страна : 18
КРАЉЕВО - У Краљеву ће данас бити потписан уговор којим ће 99 интерно
расељеним особама бити омогућено да добију монтажне куће, вредне 25 милиона
динара.
Средства из буџета Владе Србије биће утрошена на куповину и постављање
монтажних кућа којима ће, после више од десет година, интерно расељени добити
кров над главом, саопштио је Комесаријат за избеглице.
ЗАШТО ПРОГНОЗЕ ГРЕШЕ
Политика, Датум : 28.9.2011, Страна : А22
ШТА ДА СЕ РАДИ: У ЧЕМУ НАМ МОЖЕ ПОМОЋИ ПОПИС
И данас је доминантна пракса у свету да се најпоузданија оцена величине и битних
обележја неке популације добија потпуним или делимичним пописом њених становника.
Стога, попис становништва пружа најбољу основу за израду пројекција будућих промена у
развоју становништва.
Међутим, не постоји само једна могућа будућност, већ много њих, од којих су неке
вероватније од других. Наиме, у просеку људи живе дуго, одликује их релативно дуг
размак између рођења и добијања деце, и под утицајем су демографских стопа са веома
правилним старосним обрасцима, који се генерално веома споро мењају. Због тога је
демографски развој популације поуздано предвидив током прилично дугог периода, за
разлику од економских варијабли или, пак, метеоролошких показатеља.

Но, и поред тога, демографско прогнозирање повлачи за собом добар део неизвесности. На
пример, извесно је да ће становништво Србије, као уосталом и готово целе Европе,
убрзано демографски старити све до 2030–2035. године због уласка популационо бројних
бејби-бум генерација у групе старог становништва.
Међутим, оно што не знамо је колики ће део ових генерација доживети старост или колико
ће се потенцијалних радника родити и проживети своје године у радном добу да би
помогло издржавање старијих.
Један од главних закључака из спроведених анализа тачности националних пројекција
становништва у развијеним западним земљама после Другог светског рата је да је лакше
предвидети главне резултате следеће популационе пројекције у одређеној земљи него
предвидети саму популацију те земље.
Другим речима, стварни трендови рађања, умирања и миграција су много нестабилнији
него што се обично претпоставља у пројекцијама. Тако су анализе популационих
пројекција већине европских земаља, укључујући и Србију, указале на фрапантну
сличност у прогнозираним вредностима у свакој новој пројекцији у поређењу са
претходном, док су стварни (пописни) показатељи често показивали прилично другачији
развој.
Тако је оштар пад плодности током седамдесетих година прошлог века (у Србији већ
током шездесетих) дошао као изненађење за већину аутора пројекција, али и демографа
уопште. Међутим, крупне грешке у овом периоду нису резултирале само прецењивањем
броја рођених већ и потцењивањем броја старих (нарочито оних најстаријих) услед
песимистичких претпоставки о кретању морталитета. Посебно питање су грешке у
предвиђању међудржавних миграција, с обзиром на то да су оне детерминисане крајње
непредвидивим политичким, економским и правним факторима. Најсвежији пример су
избегличке миграције у Србији.
Главни разлог зашто прогнозе греше је наше ограничено схватање демографског
понашања, будући да још увек не постоје валидне социо-психолошке теорије које би у
довољном степену објасниле демографске појаве. Када знамо да је демографске процесе
тешко објаснити, онда је јасно зашто их је још теже предвидети. Стога је разумљиво да ће
свака пројекција становништва погрешити мање или више у односу на број који
региструјемо пописом.
Ипак, актуелни развој пројекционе методологије, захваљујући претежно развоју
статистичких метода, све више ограничава субјективну оцену прогностичара, који су до
сада углавном тежили прецењивању величине наше популације под утицајем опште
друштвене жеље за порастом наталитета, што ће показати и резултати овогодишњег
пописа. Ипак, висока цена пописне акције, као репера за квалитет пројекција, одређује
њено спровођење тек на сваких десет година, па су регистри становништва, попут оних у
скандинавским државама, вероватно најбоља алтернатива праћењу демографског развоја
популације, али у случају Србије не и у блиској будућности.
* Владимир Никитовић*Научни сарадник, Институт друштвених наука, Београд
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Четвртак 29.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ РОМЕ
Политика, Датум : 29.9.2011, Страна : А17
Краљево – Према уговору о изградњи станова, који је јуче потписан између Љубише
Симовића, градоначелника Краљева, и Владимира Цуцића, комесара за избеглице, 22
ромске породице избегле са КиМ а привремено смештене у такозваном шаторском
насељу у Краљеву добиће нове станове.
Комесаријат за избеглице издвојио је 25 милиона динара за изградњу ових станова а
инфраструктуру је обезбедио град Краљево. Градња би требало да се оконча крајем
пролећа наредне године.
Тако ће, како је и комесар Цуцић објаснио, од 11 колективних центара колико их је
било на подручју Краљева остати само један у Матарушкој Бањи. Локација за
изградњу 15 станова намењених породицама из тог колективног центра већ је
додељена а наредне године се очекује потписивање новог партнерског уговора о
изградњи стамбене зграде између града Краљева, Комесаријата и УНХЦР-а.
ЉАЈИЋ: ИЗБЕГЛИЦЕ НЕЋЕ ОСТАТИ НА УЛИЦИ
Данас, Датум : 29.9.2011, Страна : 6
Шабац - Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић рекао је јуче да ће све
избегле или интерно расељене особе имати адекватан смештај пре затварања
колективних центара 2012. године.
„Сигурно нико неће остати на улици. Било би потпуно бесмислено да затворимо
колективне центре, а да не обезбедимо пристојан смештај за те људе који су живели у
немогућим условима свих ових година“, рекао је Љајић током уручења кључева зграде за
избеглице и расељене.
Љајић је истакао да је битно да свако добије кров над главом и да се затворе
колективни центри, а не да ли ће се то постићи изградњом станова, куповином
напуштених кућа и сеоских имања или другачије.
Он је поновио да ће Србија и даље инсистирати на повратку избеглих и расељених где је
то могуће.
УГРОЖЕНИМА НОВИ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 29.9.2011, Страна : 4
ПОДЕЉЕНИ КЉУЧЕВИ 12 СТАНОВА У ШАПЦУ
Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић уручио је јуче у Шапцу кључеве
нових станова за 12 избегличких, интерно расељених и социјално угрожених породица.
Стамбена зграда вредна је 350.000 евра, а у финансирању је ЕУ учествовала са

210.000 евра, Словенија са 25.000 евра, док је Шабац за локацију и комунално
опремање утрошио 130.000 евра.
- Уз помоћ међународних партнера до сада смо изградили 682 стамбене јединице за
2.100 породица у преко 40 општина широм Србије - рекао је Љајић. - Нико неће остати
на улици и бесмислено је затварати колективне центре док свима
МОРАЈУ ДА ОТВОРЕ И ТРЕЋИ ЦЕНТАР ЗА АЗИЛ
Пресс, Датум : 29.9.2011, Страна : 14
Све више азиланата из Азије и Африке у Србији
Појачан долазак Улице Бање Ковиљаче, али и Лознице све више подсећају на неки
азијски или афрички град, а ни у недавно отвореном центру за азил у Боговађи више
нема места
Бања Ковиљача/Ваљево
У Србији је све више азиланата. Два центра за азиланте, у Бањи Ковиљачи и недавно
отворен у Боговађи, претесна су за оне који стижу из азијских и афричких земаља.
Прелазећи преко Србије они желе да се дочепају неке западноевропске земље.
Процењује се да ће их бити још више пошто је Грчка преплављена азилантима.
Због тога је држава принуђена да отвори још један центар за азиланте.
- Преговарамо са Министарством одбране о уступању неке касарне која би требало да
буде преуређена за смештај азиланата. План нам је да нови центар за азиланте буде
удаљен до 100 километара од Београда, али још увек нисмо донели коначну одлуку
око локације - рекла је за Пресс Јелена Марић из Комесаријата за избегла и расељена
лица Србије. У новом центру за азиланте моћи ће да буде смештено око 500 људи који
траже азил у Србији.
Азиланти у Србију стижу преко Турске, Грчке и Македоније, пешке прелазе границу са
Србијом и аутобусом се пребацују до Београда, из којег таксијем долазе у Ковиљачу и
Боговађу.
Инвазија азиланата на Бању Ковиљачу започета крајем прошле године узела је
толико маха да ово бањско лечилиште све више личи на некакав азијски или
афрички град. Азиланти се срећу на сваком ћошку, а све чешће су и на улицама шест
километара удаљене Лознице.
Све више Сомалијаца
Поред најбројнијих Авганистанца, све више је Сомалијаца који беже од рата, терориста,
беде и глади. Има и доста Пакистанаца. Центар за азил је већ скоро годину дана стално
пун, тренутно има 80 станара, а ни отварање новог у Боговађи са 150 места није смањило
навалу на Ковиљачу.
- Смештај свакодневно тражи стотинак азиланата. Од почетка године примљено је 309
тражилаца азила, а скоро 200 их је од јуна премештено у Боговађу. Притисак је сталан каже Роберт Лесмајстер, управник Центра за азил.Лозничкој полицији се од почетка
године пријавило око 1.700 азиланата, али има и оних у транзиту који се не јаве, буду дандва и продуже даље. У последњих седам дана полицији у Лозници дневно се пријави по
педесетак тражилаца азила, а полицијска процена је да их ван центра у Ковиљачи тренутно
има око 2.000. У последње време стижу и са женама. Азиланти су запосели клупе у
бањском парку, седе и по травњацима, мувају се центром места, а на пољанчету бањског
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бувљака играју крикет. Они за које нема места у Центру за азил изнајмљују куће, шупе и
станове у Ковиљачи.
Авганистанац Ахмет (21) је из Кандахара. Радио је као преводилац за канадску војску и
каже да су због тога терористи хтели да га убију. Хоће у Канаду.
Сународницима саветује да кроз парк и место не иду после 23 часа јер се дешавало да их
пресрећу и нападају пијани локални момци. Зна земљаке који спавају под ведрим небом,
мада се већина снађе. Сомалијац Абдуризак (29) из Могадиша стигао је пре пола месеца.
Са још шест сународника сместио се у једну кућу. Каже да је морао да оде из Сомалије јер
су га терористи терали да постане бомбаш самоубица.
- У Сомалији су хаос, глад, сиромаштво, морао сам да побегнем. Желим да одем у Канаду
или Америку, где је живот лепши, и да после доведем жену и петоро деце. Можда останем
и у Србији, мирно је и нема рата - каже проводећи време у бањском парку са
сународницима.
Беже из центара
У Центру за азиланте у Боговађи који је отворен првог јуна више нема слободних
места. У последњих месец дана у Боговађу је стигло више од 70 нових азиланата, који
су, заједно са 80 азиланата пребачених из Бање Ковиљаче, попунили све смештајне
капацитете у одмаралишту Црвеног крста у Боговађи које је претворено у Центар за
азиланте.
Било је већ неколико случајева бекства азиланата из Боговађе.
- Они, практично, слободно могу да се крећу по Србији, а неки су то злоупотребили и
највероватније су илегално преко Мађарске и Хрватске побегли у земље западне Европе.
Србија је за већину житеља Африке транзитна земља.
Овде добију смештај, исхрану, здравствену заштиту и право на преводиоца, али већини
њих је крајњи циљ западна Европа, а Србију користе као земљу која је на прагу ЕУ.
Многима од њих Србија је земља предаха, јер их овде нико не дира пошто имају папире
који им омогућавају слободу кретања по нашој земљи - каже шеф одсека за странце
Полицијске управе у Ваљеву Драган Станковић.
Антрфиле : Већина каже да је рођена 1. јануара
Шеф одсека за странце Полицијске управе у Ваљеву Драган Станковић каже да највише
азиланта долази из Сомалије, Авганистана и Ирака, али их има и из Либије, Ирана,
Алжира, Шри Ланке, Пакистана и других земаља.
- Највећи број азиланата у Србију уђе без икаквих докумената, па је тако 50 одсто њих у
формуларима навело да је рођено 1. јануара неке године. Углавном долазе појединачно и
већина није расположена за разговор, тако да је веома тешко добити стварне податке о
њима - наводи Станковић.
ДОМ ЗА 150 РОМА
Пресс, Датум : 29.9.2011, Страна : 16
Куће за расељене у Краљеву
Изгубили наду Монтажне куће за 22 породице са Космета које последњих 12 година живе
у изузетно тешким условима треба да буду завршене до средине наредне године
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Око 150 Рома расељених са Косова и Метохије, који живе у Краљеву и међу којима је
више од две трећине деце, од средине наредне године добиће прави кров над главом
уместо контејнера и барака у којима живе последњих 12 година.
Монтажне куће за 22 породице изградиће Комесаријат за избеглице, коме је за то
Влада Србије наменила 25 милиона динара. Краљево ће обезбедити земљиште и
инфраструктуру. Уговор о изградњи јуче су потписали комесар за избеглице
Владимир Цуцић и градоначелник Краљева Љубиша Симовић.
Иако су градске власти још пре неколико година обезбедиле воду и струју за житеље тзв.
Контејнерског насеља, услови за живот су изузетно тешки надомак градске депоније и
азила за псе луталице. Посебно је тешко кад пада киша, па неколико десетина деце једва
гаца по блату. Зато је вест коју су им јуче донели новинари да је потписан уговор о
изградњи кућа изазвала радост и неверицу.
Сенада Бериша живи са ћерком која је шести разред и, како са поносом истиче мајка, врло
добар је ђак, и са сином који је предшколац. Живот би јој се из корена променио кад би
добила кућу.
- Шта да вам кажем кад ћерка и дан-данас има проблема са прстом који јој је изгризао
пацов кад је била мала. Слаба је струја и лоше инсталације, па стално избијају пожари и
изгори и ово мало куће и покућства што имамо - прича Сенада.
Њена комшиница Виолета Шећировић има четворо деце, од шест месеци до седам година.
Виолета каже да децу купа у кориту, да тренутно нема пацова у насељу, али да је најезда
бубашваба, да муж скупља секундарне сировине и да тако преживљавају. Док неколицини
млађих жена и мушкараца у насељу причамо да ће добити куће и износимо детаље које
смо сазнали приликом потписивања уговора, једна старија жена све време запиткује:
- Стварно ћемо да добијемо куће? Праве куће? И свака породица ће да има своју кућу? А
колико ће купатила да буде? На сваку кућу по једно? Аууу!
Према речима комесара за избеглице Владимира Цуцића, предстоји изградња још 15
станова за последње расељене који су остали у колективном центру у Матарушкој
бањи. Преко Комесаријата за избеглице у Краљеву до сада је изграђено више од 200
станова.
- До средине наредне године затворићемо и последња два од 11 колективних центара
на подручју Краљева које смо имали у почетку. Овај град је поднео огроман терет,
јер избегла и расељена лица у њему чине више од 15 одсто у односу на домицилно
становништво и један је од ретких градова који је имао такав прилив становништва рекао је Цуцић.
не обезбедимо пристојан смештај.
СТАРИНИ ЈАБЛАНУ УЗЕЛИ УНУКЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 29.9.2011, Страна : 18
ШТРАЈК ГЛАЂУ И ЖЕЂУ ИСПРЕД СУДА ОЧАЈНИЧКИ ПОТЕЗ РАСЕЉЕНОГ СА
КОСОВА
Центар за социјални рад у Прокупљу одузео двоје деце породици Митровић
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ПРОКУПЉЕ - Јаблан Митровић (73) расељен са Космета са пребивалиштем у селу Мађару
код Прокупља, започео је штрајк глађу и жеђу испред зграде суда у овом граду захтевајући
да му Центар за социјални рад врати унуке Милана (5) и Мирослава (10).
Објашњавајући да су радници прокупачког Центра за социјални рад крајем претходне
недеље, одвели двоје деце у хранитељску породицу, Јаблан истиче да ће радије умрети на
степеницама суда него што ће се вратити кући без унучади.
- Прошлог петка док сам ја чувао унуке, јер су им родитељи по налогу Центра за социјални
рад, били у болници, дошли су из ове установе са великим бројем полицајаца и буквално
ми одвели унуке на превару. Искористили су тренутак када син Небојша (46) и снаха
Косовка (43) нису били код куће и без икаквих папира и налога одвели их од нас - прича
овај човек који од уторка по подне седи на степеницама прокупачког суда.
- Чињеница је да тешко живимо. Осим синовљевог минималца који прима на име рада на
Космету, других примања немамо. Бавимо се пољопривредом и чувамо нешто стоке истиче Јаблан. -Кажу ми да немамо услове да чувамо децу, па нека нам помогну да их
обезбедимо а не да нам их отимају, једино благо које имамо.
- Јесмо сиромашни, али деца никада нису трпела гладна. Они су нам све што имамо, тако
да нам је и избеглиштво са Космета лакше него ово што нас је задесило, јер знам да деци
нигде не може бити боље него са родитељима, али и са мном јер их волим неизмерно сузних очију прича овај видно намучен и ојађен човек који тврди да се, све док буде
одговоран за своје поступке, неће померати са степеништа суда. Радије каже неће ни
живети, него што ће то чинити без унука, који су му једини смисао живота.
Антрфиле : РОДИТЕЉ1И БИЛИ ОПОМЕНУТИ
У ЦЕНТРУ за социјални рад објашњавају да су деца дата у хранитељску породицу, јер у
својој нису имали услове за живот.
- Осим што су угрожена и стамбено и материјално, деца су и занемаривана. Ову породицу
пратимо две године, указивали смо родитељима и деди да обезбеде боље услове, што се
нажалост није догодило - истиче Споменка Димитријевић, социјални радник. Она
потврђује да приликом одузимања деце родитељи нису били код куће.
СТАНОВИ ЗА 10 ПОРОДИЦА
Блиц – Србија, Датум : 29.9.2011, Страна : 11
У Шапцу уручени кључеви избеглицама
Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић рекао је јуче да ће све избегле или
интерно расељене особе имати адекватан смештај пре затварања колективних центара у
Србији.
- Сигурно нико неће остати на улици. Било би потпуно бесмислено да затворимо
колективне центре, а да не обезбедимо пристојан смештај за те људе који су живели у
немогућим условима свих ових година - рекао је Љајић у Шапцу током уручења кључева
зграде за избеглице и расељене. Љајић је истакао да је битно да свако добије кров над
главом и да се затворе колективни центри, а не да ли ће се то постићи изградњом станова,
куповином напуштених кућа и сеоских имања или другачије. Десет породица избеглих и
расељених лица и две социјално угрожене породице су од Љајића данас добиле кључеве
станова.
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Зграду вредности 210.000 евра, са 12 станова површине од 39 до 54 квадратна метра
финансирали су Европска унија са 185.000 евра и Република Словенија са 25.000
евра, док је Град Шабац дао земљиште и комуналне прикључке. Према речима
амбасадора Словеније Франца Бута, та земља је ове године за сличне пројекте дала
800.000 евра.
Ми јесмо чланица ЕУ, али смо делили исту судбину са Србијом и спремни смо да
помогнемо, сматрајући да је изградња стамбених објеката за избегла и расељена лица један
од добрих модела - рекао је Бут.
Заменик шефа делегације Европске комисије у Србији Адриано Мартинс рекао је да
су до сада изграђени станови за 7.500 избеглица и расељених. Мартинс је најавио
наставак таквих пројеката и оценио да је шабачка зграда „пример како се сарадњом
Србије, ЕУ, Словеније и локалне заједнице могу решити проблеми“.
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PRESS CLIPPING
Петак 30.09.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КРОВ НАД ГЛАВОМ ДОБИЛО 12 ПОРОДИЦА
Правда, Датум : 30.9.2011, Страна : 16
У ШАПЦУ ОТВОРЕНА ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
ШАБАЦ - У Шапцу је јуче отворена стамбена зграда у којој ће бити смештено 12
избегличких, интерно расељених и социјално угрожених породица са подручја овог
града. Корисницима су кључеве станова уручили делегати ЕУ у Србији, амбасадор
Словеније, представници Међународне организације за миграције, министар рада и
социјалне политике Расим Љајић и Милош Милошевић, градоначелник Шапца.
Станови за избеглице и социјално угрожене, резултат су пројекта „Подршка избеглим и
интерно расељеним лицима у Србији“, који су заједнички реализовали Град Шабац, Влада
Србије и европски партнери.
Кров над главом добило је 36 људи, а ово није једини пројекат који помаже угроженима,
јер смо до сада на сличан начин збринули преко 7.500 људи и намеравамо да наставимо
како би се проблем избеглица и интерно расељених решио - истакао је Адријано Мартинс,
заменик шефа делегације Европске комисије у Србији.
Објекат површине 565 квадрата има 12 стамбених јединица од 39 до 54 квадрата и
заједничку просторију за боравак и дружење. Сви станови су опремљени основним
намештајем, купатилом и кухињом. Власник објекта је Град Шабац, а управљање је
поверено Центру за социјални рад. Како је истакао министар Расим Љајић, очекује се
стамбено обезбеђење преосталих 3.500 људи из ови центара. Светлана Радосављевић у
свом новом стану ће живети са петомесечном ћерком Мануелом и мајком Десанком
Арнаутовић. Не крије сузе и каже да је годинама сањала да има свој дом.
- Од 1994. године биле смо у колективном центру у Варни. Дошли смо из Осијека 1991.
године Имала сам тада пет година и слабо се сећам кроз шта смо све пролазили Годинама
смо слушали приче да ће нам бити до дељен стан, али нисмо ве ровали. Ово нам је оства
рење свих снова. Немојте замерити мојој мајци што не може да прича са вама.
Ухватила је туга и плач јер је мислила да ће умрети у оном центру где смо биле - каже
Светлана Радосављевић.
КРАЈИШНИЦИ НА КОРАК ОД 10 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА?
Ало!, Датум : 30.9.2011, Страна : 4
Суд у Чикагу прихватио тужбу протераних Срба из Хрватске против МПРИ због акције
„Олуја“!
Крајишници су коначно стигли на корак од истине о погрому у операцији „Олуја“,
али и потенцијалних 10,4 милијарде долара одштете! Амерички судија Рубен
Кастиљо, којем је додељен случај тужбе Крајишника против америчке компаније

МПРИ, прихватио је у целини оптужницу коју су покренули Срби из Хрватске
против америчких генерала из те компаније. Почетак суђења очекује се 2013. године!
Кастиљо је наложио обема странама да до фебруара 2013. године прикупе све
материјалне и нематеријалне доказе, након чега ће он одредити датум почетка
суђења.
Како за „Ало!“ објашњава Саво Штрбац, директор документационог центра „Веритас“, ова
одлука је уследила након бахатог понашања шесторице адвоката МПРИ-ја, који другу
страну нису удостојили чак ни евентуалног разговора о нагодби, коју је судија предложио
чим је размотрио оптужницу. Ипак, они су остали затечени оштрином наступа судије
Кастиља, који је изјавио да у овом тренутку неће одбацити ниједан део оптужнице!
- Федерални суд у Чикагу, ком су Срби поднели оптужницу, огласио се надлежним.
Захтев који је МПРИ изнео за изузеће суда одбијен је јер та компанија послује и зарађује
велике паре и у Чикагу, а ту живи и велики број Срба који су их тужили. Такође, судија је
објаснио да је Чикаго одличан и због веза са Европом, па на суђење лако могу да дођу
сведоци оптужбе. Судија је одлуку образложио писмено, на 21 куцаној страници - рекао је
за „Ало!“ Штрбац. Како објашњава наш саговорник, иако фебруар 2013. делује далеко,
сада се мора убрзати посао.
Неопходно је међу 200.000 прогнаних Срба пронаћи оне који би били најбољи сведоци и
који могу да обезбеде најбољу документацију за доказни материјал. Иначе, како су
најавили адвокати Срба, у децембру се очекује још једно статутарно рочиште, на коме
тужени такође могу предложити нагодбу.
Антрфиле : Пресуда „Олуји“ доказ
- Оно што нашој страни такође иде у корист јесу и првостепена пресуда хрватским
генералима за заједнички злочиначки подухват у „Олуји“, као и српска противтужба за
етничко чишћење и геноцид - каже Саво Штрбац.
БОЈКОТ КОЈИ ВУЧЕ У ДАЛЕКУ ПРОШЛОСТ
Политика, Датум : 30.9.2011, Страна : А22
ШТА ДА СЕ РАДИ: У ЧЕМУ НАМ МОЖЕ ПОМОЋИ ПОПИС
Бранислав Радивојша
Поноћ између петка и суботе (30. септембар – 1. октобар) биће за пописиваче важан
тренутак за утврђивање чињеница: ко је рођен, а ко није, ко је жив, а ко више није, ко је
дипломирао, а ко је са средњом стручном спремом, ко се запослио, а ко је незапослен, ко је
постао пензионер... И тако од податка до податка, од особе до особе, од домаћинства до
домаћинства. Током петнаест наредних дана свако ће од нас разговарати с пописивачем и
одговарати на његова (њена) питања. Већ 15. новембра сазнаћемо колико нас је у Србији, и
колико нас је у сваком од 6.155 насеља.
И одмах ћемо моћи да упоредимо бројке са онима од пре девет година (прошли попис): да
ли нас је мање или више, које је насеље у успону а које копни, да ли је Нови Сад већи од
Ниша, колико су Краљево и Крушевац порасли због прилива расељених са Косова...
Касније стиже мноштво других података. О просечној старости, о просечној величини
домаћинства, о националној припадности… Подаци о националној припадности обично
највише занимају јавност због сталних миграција и повремених разлика у изјашњавањима,
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али то је само мали део непрегледног мноштва чињеница које заједно дају детаљну
популациону слику државе.
Толико детаљну да ћемо после овог пописа знати колико свако насеље има неписмених, а
колико ванбрачних заједница, колико је особа са посебним тешкоћама у вези са видом,
слухом, ходом... Знаћемо и то који су извори средстава за живот у сваком домаћинству,
колико је где деце и у ком су узрасту. Затим, ко где путује, а ко не путује, ко користи
рачунар и Интернет...
Података је толико да је одговор на питање из наше серије ,,У чему нам може помоћи
попис” веома једноставан: може нам помоћи у свему, наравно ако има оних који су вољни
да се суоче са добијеним бројкама и да их користе на најбољи начин.
Демографи кажу да је код нас таквих релативно мало и помињу установе за планирање,
државну администрацију, локалну самоуправу, научнике. У развијенијим земљама
резултати пописа се више користе за предузимање разних мера којима се неке
нелогичности добијене на основу ове статистичке акције могу исправити. Што је, опет, у
вези са економским могућностима државе. Јер, од каквог је значаја био пописни
податак из 2002. да су насеља у Србији на периферијама већих градова имала мањак
школског простора (због избеглица и расељених) када локалне заједнице нису имале
новац да граде школе. Ови подаци су, међутим, и овде касније довели до оријентације
планера ка новим школама на периферији.
Пописни резултати су од све веће користи и с обзиром на убрзани развој такозваног
цивилног друштва. Удружења грађана, женске организације, удружења особа са посебним
потребама, клубови досељеника, ромске организације итд. шире своју активност и њима је
и те како стало до чињеница о себи, тако да све већа ,,растреситост” друштва и исказивање
различитих групних интереса дају попису све већи значај.
Зато звуче веома анахроно позиви неких националних представника на југу и југозападу
Србије на бојкот пописа; као да је пописна активност исто што и изборна и као да попис
осим националне нема стотине других димензија. Уосталом, да нема пописа свет би много
мање знао о себи и кад се неко залаже за бојкот као да нас вуче у далеку прошлост. И то
веома далеку, јер први ,,модерни” попис Србија је имала још 1834. године.
У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА 8.600 ЉУДИ
Политика, Датум : 30.9.2011, Страна : А4
Бањалука – За решавање проблема расељених лица, повратника и избеглица у првих
шест месеци ове године Република Српска је потрошила 7.094.000 конвертибилних
марака, навео је прексиноћ помоћник републичког министра за избеглице и
расељена лица Драго Вулета, на седници Народне скупштине РС.
Вулета је казао да је два милиона марака потрошено за решавање проблема избеглица и
расељених, а пола милиона марака за интерно расељена лица. Он је објаснио да је за
финансирање повратка у РС намењено 3,5 милиона марака, а пола милиона марака
за повратак Срба у Федерацију БиХ. За трајно решавање смештаја корисника
колективних центара и алтернативних видова смештаја намењено је 144.000 марака.
Да је положај повратника и интерно расељених лица незавидан потврђује и саопштење
Канцеларије високог представника међународне заједнице у БиХ (ОХР).
После обиласка Горње Бочиње, Јоховца и Тешња, са представницима УНХЦР-а,
амбасадорима Канаде, Француске и Велике Британије, Валентин Инцко се прексиноћ
огласио саопштењем.
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„Шеснаест година после рата, 8.600 људи још увек живи у 159 колективних центара
широм БиХ, од којих многи не задовољавају ни основне потребе, као што су текућа
вода, грејање и електрична енергија”, навео је Инцко.
Он је закључио да би „избеглице, повратници и интерно расељена лица имали бољу шансу
да реше озбиљне економске изазове да постоји боље финансирање јавних услуга, да су оне
боље организоване и да је политички фокус стављен на
питања која су грађанима важна”.
НОВИ СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Данас, Датум : 30.9.2011, Страна : 17
Од 11 избегличких колективних центара у Краљеву - остала још два
Краљево - Председник Републичког комесаријата за избеглице Владимир Цуцић и
градоначелник Краљева Љубиша Симовић потписали су уговор о сарадњи током
изградње монтажних стамбених јединица за 150 интерно расељених са Косова. Ти
људи сада су смештени у колективном центру Шаторско насеље на Старом
аеродрому у Краљеву.
Цуцић је казао да је Комесаријат за решавање стамбеног питања породица
смештених у Шаторском насељу дао 25 милиона, као и да је у Краљеву постојало 11
избегличких колективних центара, од којих су активна још два
- Шаторско насеље и центар у Матарушкој бањи. „Изградњом ових стамбених јединица,
ми овде практично затварамо и последња два колективна центра са укупно 22 породице и
150 људи“, казао је Цуцић.
Он је рекао да ће породице из Шаторског насеља бити стамбено збринуте најкасније до
пролећа наредне године, као и да ће бити изграђено 15 станова за решавање стамбеног
проблема интерно расељених из колективног центра у Матарушкој бањи. „Комесаријат је
у сарадњи са градом до сада на подручју Краљева изградио преко 200 стамбених јединица
што нас чини најбитнијим социјалним градитељем“, рекао је председник републичког
Комесаријата за избеглице.
Градоначелник Краљева Љубиша Симовић казао је да се изградњом стамбених јединица за
кориснике колективних центара „ставља тачка на нешто што је дуги низ година мучило
Краљево“.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДА КОСОВКИ ВРАТЕ ДЕЦУ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 1.10.2011, Страна : 30
ПРОКУПАЧКИ ПРИВРЕДНИЦИ ПОКРЕНУЛИ АКЦИЈУ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКОЈ
ПОРОДИЦИ МИТРОВИЋ
Група привредника иницирала отварање жиро-рачуна. Деда и даље пред судом
ПРОКУПЉЕ - Неколико привредника из прокупачке општине који за сада желе да
остану анонимни, покушаће да помогну породици Митровић, из прокупачког села
Мађара, којима је Центар за социјални рад одузео двоје деце, Милана (6) и Мирослава
(10) и сместио их у хранитељску породицу.
Пре неколико дана, деда дечака, седамдесеттрогодишњи Јаблан, започео је штрајк глађу
испред прокупачког суда захтевајући да му се врате унучићи.
- Радије ћу и умрети на овим степеницама него што ћу се кући вратити без унука - рекао је
новинарима исцрпљени Јаблан, који одбија сваки вид медицинске помоћи, али и сарадњу са
Центром за социјални рад, од којих захтева да дечаке врате биолошким родитељима,
његовом сину Небојши (46) и снахи Косовки (43) са којима живи у домаћинству.
Иницијатори акције за помоћ породици Митровић, избеглој са Космета у ово прокупачко
село, надају се да ће успети да обезбеде нормалне услове за живот дечака. Апел за помоћ
упутили су и политичким странкама у граду и надају се да ће и локална самоуправа помоћи
око поправке и опремања куће у којој су Митровићи настањени.
- И нама је тешко што немамо боље услове за живот јер смо избегли са Космета, где смо
оставили све што смо имали, али децу волимо и бринемо се о њима колико можемо. Деца
никада нису трпела гладна. Она су једино благо које имамо - прича деда Јаблан. Небојша и
Косовка не споре тешке услове у којима одрастају деца, али сматрају да малишанима нигде
не може бити боље него уз биолошке родитеље.
- Од како су нам узели децу не престајемо да плачемо ни ја ни моја супруга. Желимо да
учинимо све што је у нашој моћи да нам врате синове. Читаво село зна да ја надничим како
бих им приуштио барем најосновније за живот - говори Небојша. Косовка истиче да нису
криви што су се нашли у тешким животним околностима јер им је на Космету одакле
су избегли, све остало. Митровићи живе од Небојшиног минималца који прима на има
косовског додатка, а донедавно су били и корисници материјалног обезбеђења Центра
за социјални рад тако да им укупна примања износе око 15.000 динара, а живе у кући
коју им је уступио рођак.
Антрфиле : УСЛОВИ
- ТОЛИКО година смо чували децу и сада да нам их одузму. Јасно нам је да немамо најбоље
услове за живот и безброј пута смо покушавали да уредимо и опремимо кућу, али никада
нам није остајало новца за то - прича мајка Косовка, која се осим за децу брине и за
здравствено стање свекра јер је каже до сада два пута имао инфаркт.

СА ЗЕБЊОМ У НОВИ ВИКЕНД
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.10.2011, Страна : 17
ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЈУЧЕ РАСПРАВЉАЛИ О БЕЗБЕДНОСНОЈ
СИТУАЦИЈИ У ТЕМЕРИНУ
Полемика СРС и ДСВМ о „кривици“ избеглица за ремећење међунационалних односа
ТЕМЕРИН - Уместо озбиљне стратегије и конкретних мера које би трајно решиле
проблем затегнутих међунационалних односа у општини Темерин који је ескалирао
серијом физичких обрачуна између младих Мађара и Срба, јучерашња седница
локалне скупштине је, углавном, донела нова препуцавања. Одборници су, истина
једногласно, „енергично осудили свако насиље, а нарочито оно које у основи има
међунационални карактер“, али је спремност да, сви заједно, уроне у суштину проблема,
нажалост, изостала.
Уместо тога, тон једночасовној расправи дала је на тренутке бурна полемика, пре свега
између представника опозиционе СРС, са 11 од 33 одборничка мандата, појединачно најјаче
странке у темеринској СО, и ДСВМ, једне од чланица владајуће већине, у којој су још и
одборници СВМ, ДС, СПС и ДСС.
- Ми не можемо да решимо проблеме који потресају општину, све док постоје ставови
попут оног који заступа ДСВМ и у којима се узроци за све међунационалне невоље траже у
насељавању како они кажу некултурних избеглица у Темерин - рекао је Ненад Диновић из
СРС. - Одборник Бела Чорба је то рекао чак и после пребијања српских дечака, на састанку
са покрајинским омбудсманом. Као да су избеглице наговориле младе Мађаре да туку
Србе?!
Чорба је, међутим, одбацио ову оптужбу, рекавши да му није падало на памет „да
квалитативно упоређује две културе“.
- Ја сам само рекао да је реч о различитим културама за чије усклађивање је потребно време
- додао је он. - Да би се ово стање превазишло, неопходна је међусобна толеранција свих, и
староседелаца и избеглица које су се овде населиле.
У општини Темерин, која броји око 30.000 душа (однос Срба и Мађара је 60:40), у
последњих двадесетак година се, иначе, стално настанило око 6.000 избеглица.
Због означавања управо њих, као једног од узрочника поремећених међунационалних
односа, Јована Богдановић, такође из СРС, јуче је од председника општине Андраша
Густона (ДСВМ) затражила или јавно извињење или - оставку.
- То је дискриминација једног дела грађана којима и сама припадам - рекла је огорчено
Богдановићева.
Густон, међутим, није желео да одговори на ове оптужбе.
- Нећу да коментаришем клевете које су део предизборне кампање, а она је, очигледно, већ
почела - рекао је Густон.
Покушаји одборника других странака, попут Владице Радосављевића (ДСС) и Ласла Хајдуа
(ДС) да „спусте лопту“ и расправи дају конструктивнији тон, нису дали резултат. У самом
Темерину је јуче, иначе, било мирно, а присуство полиције на улицама било је мање
уочљиво него претходних дана. Ноћне патроле су, међутим, и даље појачане, а тако ће бити
и током викенда, који се ишчекују са зебњом.
Јер, већина досадашњих инцидената дешавала се управо суботом и недељом.
Антрфиле : ИНСЕКЦИЈА ПОЈАЧАНО
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С ОБЗИРОМ на то да се инциденти у Темерину најшечће дешавају у, или, испред кафића,
контрола њиховог рада је, потврдила је „Новостима“ Гордана Бараћ, начелник Управе за
инспекцијске послове, већ појачана. Радно време кафића у овом граду је, иначе, од шест до
23 часа, радним данима и недељом, односно, од шест до један иза поноћи петком, суботом и
верским и државним празницима.
ЈОШ НЕ ИДУ У ШКОЛУ
ПОРЕД 16-годишњег Србина Б. О., претученог 26. септембра, у школу нису кренули ни
његови вршњаци Н. П. и Л. В, двојица од укупно четворице Срба, које је група младих
Мађара претукла 15 дана раније.
- Плаше се повратка у школу у коју иду и нападачи, а психолози су нам саветовали да не
форсирамо њихов повратак - каже Жана Пердув, мајка Н. П. - У понедељак ћемо се са њима
поново консултовати, а онда одлучити када ће поново у школске клупе.
БОЛНИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 1.10.2011, Страна : 17
ЛОЗНИЦА - Хуманитарна организација "Спасимо избегле Србе" из Лос Анђелеса,
даровала је Дечјем одељењу Опште болнице у Лозници холтер ЕКГ апарат, вредан
20.000 долара, који региструје рад срца током 24 и 48 часова. Поклон је уручио Миле
Николић, родом из Шапца, председник хуманитарне организације из овог америчког
града.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА - ЗАНАТЛИЈАМА
Данас, Датум : 3.10.2011, Страна : 14
Сомбор - У повереништву Комесаријата за избегла и прогнана лица у Сомбору
потписани су уговори о додели средстава на основу конкурса Комесаријата, уз
подршку града Сомбора. Износ од 750.000 динара поделило је осам избеглих лица
занатлија, односно сваком је припало по 93.750 динара.
Златко Миличевић, повереник у сомборском повереништву Комесаријата, објаснио је да се
новац неће исплаћивати на руке, него ће се плаћати рачуни за набављену опрему. Љубан
Млађан, власник стоваришта из Чонопље, на пример, помоћ ће искористити за
набавку бонсека за резање дрва, а Бранислава Трбојевић Ћузди из Сомбора набавиће
део опреме за фризерски салон.
АНКЕТАРИ ЗАКУЦАЛИ НА ВРАТА
Вечерње Новости, Датум : 2.10.2011, Страна : 5
У СВИМ МЕСТИМА У СРБИЈИ
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА

ЈУЧЕ

ПОЧЕО

ПОПИС

СТАНОВНИШТВА,

Први подаци о одзиву биће познати сутра. Пописивање траје најмање пола часа
КАКО се зовете? Колико чланова броји ваше домаћинство? Површина стана у коме
живите? Колика вам је кухиња? Од чега је сазидана зграда у којој живите? Како се грејете
зими?
Ова питања први пут поставило је јуче више од 40.000 анкетара у домовима грађана широм
земље. Они ће заједно са 5.000 општинских и градских инструктора током наредне две
недеље радити на попису становништва, домаћинстава и станова Србије.
Пребројавање је у 161 општини широм земље, без Косова и Метохије, почело тачно у осам
часова изласком на терен „војске“ анкетара. Прве формуларе попунили су заједно са
инструкторима, који су ударили гланц на тродневну обуку и тестирање запослених на овом
послу.
У Републичком заводу за статистику (РЗС) „Новостима“ је речено да је попис успешно и
без проблема почео у свим деловима земље.
- Прве информације говоре да први дан рада на терену протиче у најбољем реду - каже
Снежана Лакчевић, начелник одељења за попис РЗС. - Старт посла одвија се у знаку
уходавања система и привикавања пописивача на разговор са људима. Прве вести говоре
да грађани знају да је попис почео, а познато им је и шта се од њих очекује.
Завод за статистику отворио је и телефонски центар преко кога грађани могу да добију све
информације о анкетирању. Према речима Лакчевићеве, током јучерашњег дана јавио се

велики број сународника из земље и иностранства са питањима о времену и детаљима
пописа.
- Први подаци из којих ћемо видети одзив грађана и успех пописа имаћемо у понедељак каже Лакчевићева. - Претпостављамо да током викенда нећемо имати превелики број
попуњених образаца. Очекујемо, међутим, да ће се пописна машинерија захуктати
почетком следеће недеље.
Међу првим домовима на која су јуче ујутру закуцали пописивачи био је и Београђанин
Владета Јовановић, коме су у госте стигли анкетари из београдске општине Палилула.
- Чика Владо, имате ли компјутер? - питала је пописивач Лидија Цветић, која је „задужила“
блок зграда у Кнез Даниловој улици.
- Не. То је за мене луксуз - уз осмех је рекао Јовановић и наставио да одговара на питања о
члановима породице, радном статусу, писмености, завршеној школи...
Пописни формулар добро је „набијен“ рубрикама, а пописивач ће грађанину поставити по
најмање 70 питања. Прва група питања, односи се на домаћинство (број чланова, стан,
кућу, материјал, имовину и сл.), док остатак чине лични подаци о сваком грађанину
понаособ - име, презиме, пол, занимање, стручна спрема... Статистичари кажу да је за
пописивање једног домаћинства, зависно од броја чланова, потребно најмање пола часа.
Како је пребројавање посао од општег интереса, његови организатори очекују да грађани
дају тачне и прецизне податке о себи и својим укућанима. Ово је и законска обавеза, па
закон за одбијање одзива или лажирање информација прописује казне од 20.000 до 50.000
динара.
Изузетак од овога чине свега четири питања на која одговор - није обавезан. Грађанин је
слободан да одбије да се изјасни о националној припадности, вероисповести, матерњем
језику и инвалидитету.
Грађане које пописивачи не затекну код куће на вратима ће сачекати обавештење о времену
следећег доласка. Истим путем могу и да анкетара обавесте о термину који им одговара.
Пописивачи су дужни да три пута обиђу стан или кућу. Уколико у стану и после тога не
буде никога, најосновнији подаци ће бити прикупљени од комшија.
Антрфиле : НЕЗАДОВОЉНИ
КОАЛИЦИЈА удружења избеглица у Србији незадовољна је што Влада Србије није
одлучила да се на посебном формулару изврши попис одузете, нестале и уништене
имовине избеглих и прогнаних и грађана Србије оштећених у имовинским и другим
правима на подручју неке од република бивше СФРЈ.
Ова организација, поводом почетка пописа у Србији, позвала је избегле и прогнане из
Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине да посебно обрате пажњу на поглавље
„Миграције“ у пописници.
- Сва лица која изјаве да су се принудно доселила после 1991. године сматрају се
избеглим лицима - саопштила је ова Коалиција.
БОШЊАЦИ
ПОЗИВ на бојкот пописа становништва у Србији, који је упућен Бошњацима, доживео је
фијаско - рекао је јуче министар рада и социјалне политике Расим Љајић, и навео да је јуче
до подне у Новом Пазару само један грађанин одбио да се изјасни.
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- Грађани су показали да су политички и на сваки други начин зрели и да схватају да је
попис у њиховом интересу - рекао је Љајић, и навео да очекује да се највећи број Бошњака
одазвати попису.
ТАДИЋ: ОДАЗОВИТЕ СЕ!
ПРЕДСЕДНИК Србије Борис Тадић позвао је све грађане Србије да учествују на попису и
да се на њему изјасне како желе.
- Попис је питање слободе и на њему грађане Србије нико ни на који начин не сме да
присиљава да се изјашњавају другачије -нагласио је председник Србије.
- Данас је стварно важно да позовем све грађане, не само припаднике већинског српског
народа, већ и припаднике свих националних мањина да се изјасне онако како желе и у
складу са тим како се осећају.
Тадић је истакао да питање заштите идентитета свих националних заједница јесте од
суштинске важности за успостављање слободе и владавине права у Србији.
- Уколико бисмо на било који начин доводили у питање идентитет људи, на тај начин
бисмо сузбијали слободу јер је ово питање слободе - навео је шеф државе. Србија, према
његовим речима, свим својим грађанима гарантује слободу, перспективу за живот и
заштиту сваке врсте идентитета.
ПОЗИВ ДИЈАСПОРИ
ПОВОДОМ пописа становништва у четири земље региона - Мађарској, Македонији,
Албанији и Румунији - министар вера и дијаспоре Срђан Срећковић позвао је Србе у тим
земљама да се слободно изјасне о националној и верској припадности.
- Постоји тенденција да се специфична права мањинских националних заједница остварују
у зависности од њихове бројности. Зато је важно да се припадници српског народа на
предстојећим пописима у земљама региона без било каквог устручавања, национално и
верски изразе - рекао је Срећковић и указао да је то њихово демократско право.
Срећковић је подсетио да сви имамо заједничку „одговорност да сачувамо нацију, културу,
веру и српски језик за потомке“.
- Резултати овог пописа биће још једна прилика да се створи јединство унутар српског
националног корпуса у земљама региона, али и да се створи јаснија слика колико Срба
живи у тим земљама - казао је министар.
Попис становништва у Мађарској, Македонији и Албанији почео је данас, а у Румунији ће
се одржати од 20. до 31. октобра.
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ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА СРПСКЕ СТУДЕНТЕ ИЗ ХРВАТСКЕ
Дневник, Датум : 5.10.2011, Страна : 15
Из буџета Војводине ће и ове године бити финансирано школовање студената српске
националности из Хрватске који су положили пријемне испите на факултетима
Универзитета у Новом Саду и високим школама струковних студија, истакнуто је у
разговору председника покрајинске владе Бојана Пајтића са члановима Заједничког већа
општина Вуковара.
Пајтић је са представницима тог већа Војиславом Станимировићем и Драганом Црногорцем
разговарао о наставку сарадње и пружању помоћи културним манифестацијама и медијским
пројектима којима се доприноси очувању српског језика и националног идентитета Срба у
Хрватској. Поводом школовања српске деце на матерњем језику, истакнуто је да се на тај
начин обезбеђују потребни образовни профили српској националној мањини за њен
суживот и равноправно учешће у друштвеном животу Хрватске.
Влада Војводине и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
суфинансирали су програме културног стваралаштва Срба у Хрватској, помажући тако
Српско културно друштво „Просвјета” и Заједничко веће општина у Вуковару, које сада
припрема манифестацију „Дани Бранка Радичевића“.
Разговарано је и о акцијама повратка Срба у места у Хрватској из којих су избегли.
Покрајинска влада је, кроз програме Фонда за избегла, прогнана и расељена лица,
помагала избеглице које су се вратиле у Хрватску.
ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА НЕВИДЉИВЕ
Преглед, Датум : 5.10.2011, Страна : 5
Пројекат УН о социјалној инклузији успешно спровели УНХЦР и Праксис
Без докумената живи више од осам милиона становника у земљама Европске уније, а у
Србији закони нису усклађени са Декларацијом о људским правима, истиче Венсан Дежер,
шеф Делегације ЕУ у Србији
Европска комисија и Агенција УН за избеглице (УНХЦР) обезбедили су финансијску
помоћ од 352 хиљаде евра за пројекат „Социјална инклузија-подршка
маргинализованим групама“, који је од августа 2009. до јуна 2011. године успешно
реализовала невладина организација Праксис. Венсан Дежер, шеф Делегације ЕУ у
Србији истакао је јуче на презентацији резултата пројекта у Београду, да је постојање
огромног броја особа без личних докумената значајан проблем многих земаља у
оквиру ЕУ, а процењује се да постоји око осам милиона илегалаца.

У Србији је ситуација веома проблематична, јер се крши Декларација о људским правима, а
најугроженија је ромска популација, која не може да оствари ни грађанска ни социјална
права, рекао је Дежер. Он сугерише да се решења нађу у поједностављивању преоцедуре на
нивоу републичке и локалне управе, али уз могуће измене законске регулативе, али и да се
ова тема расправља на највишем нивоу, у парламенту. Александро Арболеда, шеф
канцеларије УНХЦР-а у Београду, наводи да у Србији живи око 450 хиљада Рома, како је
наведено и одговору на упитник Европске комисије.
Процењује се да постоји 593 насеља у којима живи 201.353 домицилна и преко 46
хиљада интерно расељених припадника ромске националности, а многи живе потпуно
илегално.
Активности УНХЦР-а на пољу смањења броја апатрида обухватају информисање на свим
нивоима, као и директну помоћ појединцима, од којих многи нису уписани у књиге
рођених, немају личне карте ни остала документа, посебно у заједницама Рома, Ашкалија и
Египћана, наводи Арболеда.
„Правно невидљива лица“ су путем реализације програма, добила бесплатну правну помоћ
и спровођење поступака за накнадни упис у књиге рођених, односно долажење до валидних
папира. Пројекат је спроведен у 18 општина где су посећена 82 ромска насеља, поднето је
4.000 захтева за издавање, а прибављено 3.689 различитих докумената.
Покренуто је 260 управних и поступака пред судовима, од чега је 175 завршено, а издате су
262 личне карте, истакла је је Иванка Костић, извршна директорка Праксиса. По њеним
речима, на терену је стање више него алармантно јер се ради о најсиромашнијима, који не
знају чак ни датум, место рођења, имена родитеља...
„Уколико не постоје живи сведоци, о њиховом рођењу тешко је доказати да уопште постоје,
због чега треба мењати правне прописе који то регулишу.
Апатриди су искључени из свих социјалних токова, немају приступ запошљавању,
здравственим и социјалним установама, а због њихове невидљивости, постоје и
безбедносни ризици, за њих и заједнице у којима живе. Ради се, иначе, о регионалном
пројекту спроведеном у Србији, Косову, Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори, а
правници Праксиса су посредовали у прибављању 990 докумената за до тада невидљиве
Роме, Ашкалије и Египћане“, додаје Костић.
КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Правда, Датум : 5.10.2011, Страна : 16
ЖИТОРАЂЕ - У оквиру акције "Пробудимо живот, изградимо Србију", Народна
канцеларија председника Републике у сарадњи са компанијом "Филип Морис" у
Нишу, изградила је шест стамбених објеката у селу Дубову, који су намењени за
становање избеглих породица.
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СРБИЈА ОЧЕКУЈЕ ВИШЕ СТОТИНА МИЛИОНА ЕВРА
Београд, Датум : 6.10.2011, Страна : 5
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да очекује да Србија од
донатора добије значајна средства за решавање проблема избеглица и интерно
расељених лица и да је реч о више стотина милиона евра. Кркобабић, који у Женеви
присуствује 62. заседању Извршног комитета Високог комесаријата УН за избеглице,
рекао је да ће на ту тему имати састанке с високим комесаром УН за избеглице
Антониом Гутересом и с главним замеником помоћника државног секретара
задуженог за Биро за популацију, избеглице и миграције САД Дејвидом Робинсоном.
„На заседању се припрема и врши процена за утврђивање донаторске конференције, која
ће бити одржана на министарском нивоу, вероватно у Србији, и на тој министарској
конференцији очекујемо да обезбедимо значајна средства за решавање проблема избеглица
и интерно расељених лица“, рекао је Кркобабић у телефонској изјави Танјугу. Кркобабић
је истакао да „очекујемо значајна средства и да ћемо коначно изаћи из проблема
дуготрајног избеглиштва“. Он је додао да ће та конференција највероватније бити одржана
у марту следеће године.
Делегација Србије је, како је саопштио његов кабинет, раније у току дана на заседању
изложила проблеме избеглиштва у Србији, а да је Гутереш поздравио напоре Србије да
реши те проблеме. Обраћајући се представницима преко сто земаља света, потпредседник
Владе Србије је истакао неопходност даље подршке међународне заједнице при решавању
егзистенцијалних питања избеглица и интерно расељених лица, као и додатног ангажмана
на успостављању ефикасног правног механизма за остваривање права избеглих лица.
СВАКИ ТРЕЋИ СТАНОВНИК У КОВИЉАЧИ ЈЕ АЗИЛАНТ
Блиц, Датум : 6.10.2011, Страна : 11
Туристички центар тражи помоћ државе
Инциденти све учесталији. У уторак спречена масовна туча азиланата, па се грађани Бање
плаше за безбедност
Према последњим подацима с почетка седмице, у Бањи Ковиљачи тренутно борави
више од 2.500 азиланата ван Центра за азил, што је скоро половина од броја
становника овог туристичког места, потврдио је јуче Видоје Петровић,
градоначелник Лознице, који је са својим сарадницима обишао ову месну заједницу.
Петровић се одазвао позивима грађана, који се свакодневно жале на проблем прекобројних
азиланата, а како је рекао, ситуација се може поправити само уколико држава предузме
конкретне кораке и спречи њихов неконтролисан прилив.

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

2

КОНКУРС ПА ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 6.10.2011, Страна : 5
ШИД - На конкурс за расподелу бесповратних средстава за економско оснаживање
избеглих лица, 19 породица добило је измећу 110.000 и 150.000 динара. Средства су
намењена за набавку опреме и алата како би ти људи покренули свој бизнис.
Ивица Јовић, повереник за избеглице, каже да ће шест породица набавити
пластенике, остали ће узети алат, козе, супрасне крмаче...
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СТАНОВИ УМЕСТО БАРАКА
Вечерње Новости, Датум : 7.10.2011, Страна : 27
ДВАДЕСЕТ ИЗБЕГЛИЧКИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА ДОБИЛО КРОВ НАД
ГЛАВОМ
Изградњу станова финансирала ЕУ, град обезбедио локацију
СМЕДЕРЕВО - Двадесет избеглих, расељених и локалних угрожених породица уселило
се јуче у нове станове изграђене кроз партнерство Европске уније, УНХЦР-а,
Комесаријата за избеглице и локалне самоуправе у пројекту социјалног становања у
заштићеним условима.
Нафија Бајрами, из Прешева, самохрана мајка са петоро деце, после деценије
подстанарског живота, уселила се у нов, двособан стан комплетно опремљен намештајем и
белом техником. Породица Бајрами једна је од 20 које су добиле кључеве станова
изграђених кроз програм подршке избеглицама и интерно расељеним лицима, који
финансира ЕУ, а спроводе Делегација Европске уније у Србији, Комесаријат за избеглице и
УНХЦР.
ЕУ је током протекле две године, из средстава инструмента предприступне помоћи
издвојила 29 милиона евра за решавање стамбених питања избеглица и интерно расељених
лица, унапређење њиховог економског положаја и пружање правне помоћи.
- ЕУ и Влада Србије испуниле су обећања о бољем животу најугроженијих грађана.
ЕУ је до сада уложила укупно 54 милиона евра у пројекте за избегла, интерно
расељена лица у Србији. Пројекти ће бити настављени и 2012. године - изјавио је Рено
Енумон, шеф сектора за финансије Делегације ЕУ у Србији.
До сада је концепт социјалног становања реализован у 28 градова у којима је
изграђено више од 590 стамбених јединица.
Према речима државног секретара у Министарству за рад и социјалну политику Зорана
Мартиновића, у плану је изградња још 100 станова за 400 људи.
У Србији данас живи 71.716 избеглица и 210.000 интерно расељених са Косова и Метохије.
Од некадашњих 700 колективних центара данас их има 42 у којима живи са 3.500 људи. У
Смедереву живи 18.000 избеглих и расељених.
- Пре две године када је пројекат почео, имали смо 632 породице у колективном центру,
некада највећем на Балкану, а сада их има 250 - наводи градоначелник Предраг Умичевић.
У Смедереву су до сада изграђене две зграде у насељу Ковачићево са укупно 40 станова за
32 породице из избегличког центра и шест угрожених смедеревских породица које имају
право овде да остану док им се социјални статус не побољша. Оба пројекта укупно вреде
око 1,2 милиона евра.
Антрфиле : ГРАД ОБЕЗБЕДИО ЛОКАЦИЈУ

ГРАД је поклонио земљиште и опремио локацију инфраструктуром, а у изградњу је
уложено 370.000 евра. Радове је извео „Хаузинг“ центар. Зграда има 65 станара.
Становима ће управљати Центар за социјални рад, а један је намењен за нови вид
социјалне заштите „Кућа на пола пута“.
МУЛТИЕТНИЧКА
Вечерње Новости, Датум : 7.10.2011, Страна : 23
ФОЧА - Патрик Мун, амбасадор Америке у БиХ, и Здравко Крсмановић, први човек
Фоче, јуче су у том граду предали на употребу стамбену зграду са 14 станова за
расељене Србе и избегле Бошњаке.
Градња је коштала 850.000 конвертибилних марака, а под њен кров уселиће седам
бошњачких и четири српске породице. Три стана планирана су за општинске кадрове.
ИЗБЕГЛИЧКИ АНЕКС Г
Политика, Датум : 4.10.2011, Страна : А22
У бечком споразуму о сукцесији јасно се каже да ће грађанима и правним лицима бити
враћена права која су имали на дан 31. децембра 1990.
Миодраг Линта*
Конференција министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе на
тему избеглиштва и расељеништва ће се, како ствари стоје, одржати 7. новембра 2011.
године у Београду.
Конференција је од изузетне важности за проналажење правичног и трајног решења
проблема свих избеглих и прогнаних на овим просторима, па и избеглица у Србији. У
Паризу је прошлог месеца одржан последњи у низу припремних састанака у вези с
предстојећом министарском конференцијом, на коме су учествовали представници
министарстава спољних послова и надлежних институција за избеглице четири
државе. На састанку је договорен нацрт политичког документа под називом
„Заједничка декларација за завршетак и проналажење трајних решења за угрожене
избеглице и интерно расељена лица”.
Према нашим информацијама, министарска конференција има само социјалнохуманитарни циљ тј. да се потпише заједничка декларација чиме би се створили услови за
организовање донаторске конференције током 2012. године.
Предвиђено је да се на донаторској конференцији прикупе средства за решавање стамбених
потреба породица избеглих и расељених које немају решено стамбено питање, без обзира
на то да ли желе да се врате у места одакле су избегли или да се интегришу тамо где
тренутно живе. Што се тиче заштите људских права избеглица, у финалном нацрту
заједничке декларације уопштено се говори о обавези четири државе да поштују
међународне норме и стандарде.
Избегличка удружења сматрају да заједничка декларација, поред социјално-хуманитарног,
мора да има још један циљ - доследно поштовање и заштиту људских права избеглих и
прогнаних лица. Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора морају одмах почети да активно раде
на повратку наше незаконито одузете имовине и стечених права и да омогуће накнаду
штете за уништену, оштећену или несталу имовину. Због тога тражимо да у тексту
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заједничке декларације јасно стоји обавеза четири државе да у што краћем временском
року започну дијалог и постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког споразума о
сукцесији. Поменути споразум су потписали представници држава наследница бивше
Југославије 2001, а ступио је на снагу 2004. године, након ратификације у националним
парламентима.
У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права” јасно се каже да ће
грађанима и правним лицима бити призната, заштићена и враћена права која су
имали на дан 31. децембра 1990, у складу са утврђеним нормама и стандардима
међународног права. Било какав наводни пренос права учињен после 31. децембра
1990. и закључен под присилом или супротно нормама међународног права биће
ништаван. Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према
међународном праву и Уставу Хрватске (члан 140), има већу правну снагу од домаћег
законодавства. У протеклом периоду представници четири државе нису ниједном
разговарали о спровођењу Анекса Г Бечког споразума. Углавном су се бавили поделом
дипломатско-конзуларних представништава, архивске грађе и сл.
Тражимо зато од међународних организација, земаља ЕУ и других да подрже наш предлог
да предстојећа конференција министара спољних послова створи оквир не само за сазивање
донаторске конференције, већ и обавеже власти у Србији, Хрватској, БиХ и Црној Гори да
хитно започну дијалог и што пре постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког
споразума.
*Председник Коалиције удружења избеглица
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ОПАСНА КАМПАЊА ХДЗ: НАПРЕД У ПРОШЛОСТ
Дневник, Датум : 9.10.2011, Страна : 2
ИНТЕРВЈУ :
ВЕСНА ПУСИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ХНС-а И ПОТЕНЦИЈАЛНИ НОВИ ШЕФ ХРВАТСКЕ
ДИПЛОМАТИЈЕ
Упркос противљењу хрватског председника Иве Јосиповића, државног тужиоца
Младена Бајића, порукама из Брисела и негодовању опозиционе Кукурику
коалиције, чију окосницу чине СДП, ХНС и ИДС, Влада Хрватске је пре два дана
пустила у процедуру Предлог закона о ништавности правних аката ЈНА, бивше
СФРЈ и Србије. Истовремено, на предизборном скупу у Осијеку представник владајућег
ХДЗ-а Јосип Ђакић је отворено заговарао нетрпељивост према Србима, а када се томе
додају и недавне поруке саме премијерке Јадранка Косор, очигледно је у ком правцу иде
кампања странке коју је основао Фрања Туђман: национална хомогенизација.
– Данас више нема никакве сумње да се ХДЗ одлучио за кампању „Напред у прошлост!“ –
каже за наш лист проф. др Весна Пусић, председница Хрватске народне странке и
саборска заступница која води Национални одбор за праћење преговора о приступању
Хрватске ЕУ. – Претња губитка власти, која сваким даном постаје све реалнија, произвела
је код њих неку врсту психозе. ХДЗ-ова инстинктивна реакција је враћање на
националистичке пароле, агресивну јавну реторику према свему и свакоме, производња
осећања угрожености и страха. У последње две седмице поменули су Фрању Туђмана
више пута него укупно у задњих 10 година.
Истовремено, додаје Весна Пусић, Европска унија, којом се ХДЗ још до недавно хвалила,
потпуно нестаје из јавних наступа челника ове странке.
– Такво понашање је разумљивије са становишта социјалне психологије, него са
становишта политике: враћају се на оно чиме су у ратно и постратно време добијали
изборе. Али ситуација се у Хрватској битно променила. У испитивањима јавног мнења
ХДЗ добија 19 посто гласова, а у некима и мање од тога. То су најнижи бројеви које су
они икад имали у анкетама. Наравно, не треба их потценити, али мислим да су битно
промашили стратегију, која је очито више резултат њиховог инстинкта него рационалне
анализе. Таквим начином губе умереније бираче десног центра, а не добијају екстремну
десницу, јер је она против ЕУ коју ХДЗ својата – објашњава саговорница „Дневника”.
У разговору за наш лист публициста Томислав Јакић је упозорио да се може очекивати
(зло)употреба Вуковара у предизборној кампањи. Може ли и како Кукурику коалиција
избећи да буде увучена у ту утакмицу? Питам јер је једна од замерки на рачун
социјалдемократске владе Ивице Рачана била управо та да се он устезао од сарадње са
српском заједницом како му то не би спочитавали они који су га и иначе оптуживали да је
„непатриота”...

– Ово је сасвим друго време у Хрватској. Мислим да је већ очито да ће ХДЗ користити све,
без обзира на интересе земље и политички ниво који је овде већ достигнут. А што се
Кукурику коалиције тиче, мислим да се и ту види да се она апсолутно не да увући у ту
врсту јавног говора и тема. Можда би опасност била већа да је ХДЗ мало рафиниранији.
Али оваквим начином и нивоом, отворили су простор Кукурику коалицији да се представи
као једина разумна и компетентна политичка опција у овој земљи.
Кукурику коалиција, али превасходно СДП, нема баш добар однос са Самосталном
демократском српском странком. Значи ли то да не постоји простор да најјача српска
странка у Хрватској буде део власти, или и у овом случају може бити потврђено правило
да је „љубав једно, а интереси друго”?
– Природно је да представници националних мањина у Сабору буду у савезништву с
владајућом већином, јер другачије не могу остварити интересе и захтеве својих бирача.
Будућој влади је важно да има снажни мандат и зато је важно да Кукурику коалиција
добије већину на изборима. Но, у парламенту ће представници националних мањина без
даљег бити део те владајуће већине, колика год она била.
Увелико Вас најављују као новог министра спољних послова Хрватске уколико ваша
коалиција добије већину на изборима. Веома отворено питање: могу ли се односи две тако
важне државе у региону заснивати на личним симпатијама и антипатијама, па тако
председници Тадић и Јосиповић веома добро комуницирају, док министри спољних
послова Јеремић и Јандроковић не могу да се виде очима?
– Очито је да се односи Хрватске и Србије морају темељити на рационалним интересима
обеју земаља, а то су, за почетак, мир, стабилност и економски просперитет. Добри или
лоши лични односи ту не могу бити пресудни, али је исто тако сигурно да су добри лични
односи увек плус и олакшавају посао.
Хрватска ће следеће године постати пуноправна чланица ЕУ, али низ питања на
релацији Загреб-Београд нису разрешена, од граница до повратка избеглица. Да ли ће
хрватски улазак у ЕУ помоћи да се та питања реше, или се ипак може поновити
словеначко-хрватски сценарио?
– Хрватска ће постати пуноправна чланица ЕУ 1. јула 2013. То је, по мом мишљењу,
први важни корак у стабилизовању регије. Али никако не и последњи. Интерес је и
Србије и Хрватске да Србија прође кроз целу процедуру реформи и трансформација
које је прошла Хрватска, и тиме да се не само квалификује за чланство у ЕУ, већ
допринесе и својој и регионалној стабилности и просперитету.
Однос који је у том погледу Словенија у једном периоду имала према Хрватској, више је,
заправо, штетио Словенији него било коме другоме. Хрватска би требало да има јако лошу
и кратковидну спољну политику да понови ту словеначку погрешку.
Почели смо с Јадранком Косор па да с њом и завршимо: отворено је рекла да Хрватској не
пада на памет да повуче тужбу против Србије за геноцид, и поред оцене председника
Јосиповића да би постизање разумног договора о међусобном повлачењу тужби био добар
пут за наставак унапређења односа двеју држава. Какав је Ваш став о тој теми?
– Ово предизборно време, нарочито с ХДЗ-ом у оваквом стању и оваквој кампањи, није
најбоље за отварање оваквих тема. Што се мене тиче, ја сам увек за разум и разумни
договор, ако је он могућ. Но, без обзира који ће се начин показати најбољим, важно је и
време је да се то поглавље већ једном затвори.
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Антрфиле : Једнаки третман мањина
Шта хрватска заједница у Војводини реално може да очекује од нове владе коју би
предводила Кукурику коалиција?
– Активну комуникацију, покретање низа прекограничних пројеката за које средства
осигуравају ЕУ фондови, коришћење и преношење хрватских искустава из ЕУ преговора,
рационалну и постепену изградњу односа између Хрватске и Србије који ће укључивати
једнаки статус и третман хрватске, односно српске мањине у обе земље.
БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Курир, Датум : 9.10.2011, Страна : 6
ОЕБС
ПРИШТИНА - Заменик шефа Мисије ОЕБС на Косову, Едвард Џозеф, позвао је
власти да уложе додатне напоре у циљу гарантовања безбедности повратницима у
селу Бабљак, у општини Урошевац.
Џозеф је истакао забринутост због недавног таласа провала и крађа на локацијама за
повратак у селу Бабљак.
АНЂЕЛИНА УСКОРО У БЕОГРАДУ
Вечерње Новости, Датум : 10.10.2011, Страна : 32
ГЛУМАЦ РАДЕ ШЕРБЕЏИЈА ПОТВРДИО ДОЛАЗАК ХОЛИВУДСКЕ ДИВЕ У СРБИЈУ
СЛАВНИ глумац Раде Шербеџија тврди да ће Анђелина Џоли сигурно доћи у Београд. У
интервјуу који је дао за Танјуг, Шербеџија је, коментаришући могућност да у Србију
доведе Анђелину Џоли, како је недавно обећао, нагласио да нема разлога да се то не
догоди, јер холивудска глумица жели да дође у Београд.
Након што је недавно угостио холивудску глумицу на Брионима у Хрватској, наш
прослављени глумац има жељу да је упозна и са српском престоницом, у оквиру једног
неглумачког пројекта.
- Тренутно преговарам са једним господином из Београда о њеном доласку, пошто бих
волео да подржим једну његову акцију у вези са универзитетима. Преговори су у току, и
било би супер да она дође - рекао је тада Шербеџија, откривајући како ју је дочекао на
Брионима.
- Лично сам се побринуо за њену исхрану. Боравила је у вили „Бријуни“ у којој су
својевремено одседале Софија Лорен и Ђина Лолобриђида. Набавио сам јој свеже шкољке,
ораду и другу белу рибу, а пила је домаће црно вино из једне конобе близу Пуле.
Позната глумица, која је редитељски филм првенац „У земљи крви и меда“ снимила
у БиХ уместо у Србији, како је планирала, два пута је посетила нашу јужну
покрајину Косово и Метохију, где је посетила УНХЦР објекте и избеглички камп.
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БЕЗ ДОМА И РАДОСТИ

Вечерње Новости, Датум : 12.10.2011, Страна : 10

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

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

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

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

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

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

ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ БЛОКАДУ ПРИСТУПА ХРВАТСКЕ
ЕУ
Политика, Датум : 12.10.2011, Страна : А8

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

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

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

ХРВАТСКА ДА ИСПУНИ ОБАВЕЗЕ

Правда, Датум : 12.10.2011, Страна : 9

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

„НЕВИДЉИВИ И НЕПОЖЕЉНИ“

Данас, Датум : 12.10.2011, Страна : 23

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

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

КНИН ГОРЕО ЗБОГ ГОТОВИНЕ

Пресс, Датум: 13.10.2011, Страна: 12

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

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

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

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

Златибор и Рашко преносе незадовољство и разочарање својих суграђана, који
су у једној верзији криминалци, а у другој су злоупотребљени од стране
појединаца, и питају се да ли је могуће и да после два и по месеца њиховог
протеста против насилне интеграције у тзв. косовске институције, српска јавност
и српски политичари изигравају неинформисане или информисане из
непроверених извора, као што су наведени лидери, и да држава Србија није у
стању да заштити своје грађане.
- Истина која се тога дана на Јарињу догодила јесте да су мештани са територије
општине Лепосавић након пронесене вести о хапшењу наших суграђана кренули
ка барикади на алтернативном прелазу Јариње који је Кфор затворио, са циљем
да се они ослободе. Народ се није разишао ни након ослобађања ухапшених
лица, на барикади је било окупљено више од 1.000 људи, који су тражили да
Кфор склони жицу са алтернативног прелаза - каже Златибор Ђорђевић.
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ЗБРИНУТО 46 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Политика, Датум : 18.10.2011, Страна : А14
Сремска Митровица – Три избегличке породице добиле су монтажне куће, а њих 43
грађевински материјал за стамбено збрињавање у Сремској Митровици, у оквиру
пројекта немачке невладине организација Хелп, локалних власти и Комесаријата за
избеглице, који је финансирала Европска унија.
Три породице су добиле монтажне куће, и то у Лаћарку, градском насељу „Мала
Славонија“ и у Мачванској Митровици, преноси Танјуг. На градском подручју Сремска
Митровица 1996. године било је готово 19.000 избеглих лица, док данас има
регистрованих 1.855 избеглих и 311 интерно расељених особа.
ДОБРОТА САГРАДИЛА ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 18.10.2011, Страна : 16
ЈеданаестоЧлана породица ЂуриЋ из косметског села БинаЧ добила нову куЋу
Нову кућу уз помоћ донатора саградила Рашко-призренска епархија
УМЕСТО на поду, деветоро деце Ђурића из косметског села Бинач од сада ће спавати
на удобним креветима у својим собама. После дванаестогодишњег подстанарског
живота у једној собици, јер су им кућу 1999, године запалили Албанци, ова
једанаесточлана породица од јуче има сопствени праг. Родитељи Данка (42) и
Милосав (49) са деветоро деце уселили су се у нову кућу од 53 квадрата, коју им је уз
помоћ донатора из земље и иностранства саградила Рашко-призренска епархија.
- Ова кућа је саграђена с љубављу. Уложивши у њихов дом, хумани људи омогућили су
опстанак још једне породице на Космету као што ће и Рашко-призренска епархија
наставити да брине о свом народу на овој светој земљи - рекао је, приликом освештења
новог дома Ђурића, епископ рашко-призренски, владика Теодосије. Радост због усељења
била је прилика да родитељи али и деца, коју су посебно одбрадовали бројни поклони
гостију, барем на трен забораве све невоље кроз које су пролазили претходних неколико
година...
- Тежак је овде живот. У изолацији, без могућности да се ради и заради за сопствену
егзистенцију. Ипак, нигде другде не бих могао да живим и зато ћу овде остати до краја
живота - прича Милосав, чија породица преживљава од његовог минималца који износи
11.000 динара и дечијег додатка од 4000 динара.
- Да није помоћи хуманих људи, тешко бисмо преживели. Овако добијамо гардеробу и
хранимо се у Народној кухињи.

- Осим две дечије собе и кухиње, сада у новој кући имамо и купатило коме су се наша деца
посебно обрадовала - једногласни су родитељи, уверени да је од јуче за њих почео нови
животни период.
Антрфиле : НАЈБРОЈНИЈИ
НАЈСТАРИЈИ од деветоро Ђурића Слободан (21) и Милош (19) завршили су средњу
школу, нису имали прилике да наставе школовање али ни да се запосле, што родитељима
тешко пада. Шесторо деце, Милица (17), Небојша (15), Јасмина (11), Марко (10) и
Валентина (8) похађају средњу и основну школу у Биначу у три километра удаљеној
Витини. Шестогодишња Јована кренула је у предшколско, док се трогодишњи Дејан још
не одваја од родитеља. Иначе, Ђурићи су најбројнија од четрдесетак српских породица у
селу у коме живи више од двеста албанских породица. Са комшијама, углавном
католицима, не комуницирају, али кажу да свакодневно стрепе јер се ситуација на северу
покрајине одражава и на њихову безбедност....
ДОНАТОРИ
Изградњу куће Ђурићима посредством Рашко-призренске епархије помогли су
Радмила Милентијевић, из Њујорка, Институт за физику и Правни факултет из
Београда, Црквена општина из Едмонтона у Канади, Црквена општина Свети Сава
из Њујорка, док су опремање објекта помогла Кола српских сестара из четири града у
Америци.
ЗА БЕОГРАД...
Данас, Датум : 18.10.2011, Страна : 9
Да су све престонице магнети, који се брзо укрупњавају, није ништа ново. Није ново нити
то да је давно пласиран генијални афоризам да ће у комунизму сви живети у Београду, али
то ипак није успело ондашњим креаторима стварности.
Међутим, они су се, у то доба, макар трудили да направе добру базу за свој сан „пламене
зоре, дим из димњака“.
Наиме, тадашњи нам је главни град запошљавао више од 250.000 индустријских радника.
Истовремено, та радничка армија је имала „филијале“ по целом несврстаном свету, плус
ону најмање стручну, која ја опслуживала белоевропске престонице и паланке. И они су се
водили као Београђани, али овде годинама нису „трошили“ струју, воду и канализацију,
већ само своје позамашне девизне плате.
Чак су са собом водили и бројне ћате јер требало је и по пустињама и прашумама нешто
администрирати.
Тако да прича о томе да процес индустријализације и деаграризације неминовно води у
мегалополисоманију пада у воду. Сада нема ни десетог дела оне авангарде која је, како
кажу стари Београђани, „посељачила“ Град, али је набујало бројчано стање бирократске,
услужне, трговинске и војске за продају магле.
Ко то тамо сада пева и шта све ради у Београду, сазнаћемо ваљда после 15. новембра,
када ће се верификовати процена да Србија има око 200.000 становника мање, а да је
нових 150.000 придошлица обогатило престоницу. Остатак је ваљда помро и отишао
у иностранство, а за избеглице, „интерно расељена лица“ и оне који по градским
парцелама чекају стамбено решење, не знамо методологију, односно „пописну“ груду.
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У сваком случају, лицемерно је сада ишчуђавати се над подацима који би - да није и
њих, невољом натераних - могли бити демографски много гори. Може се очекивати,
међутим да ће се кукњава о паду наталитета позива на посела за упознавање будућих
супружника и на повратак на родну груду интензивирати после овог пописа, и да ће
сходно манипулативним жељама, ући у битне предизборне програмске „циљеве“. И да ће
носиоци тих програма, чим прођу избори, позапошљавати своје земљаке и рођаке на баш
лепа мастиљарска престоничка места или у најгорем случају, негде „да нешто додавају“.
И тако, бројни „додавачи“ ће једног дана желети свој стан, за који ће добити повољан
кредит, па ће им кућа и оно што су им преци стекли у завичају остати празни. А ново
огњиште - надајмо се све са пеленама - развијориће се по терасама, и сви ћемо живети у
комунизму бољем него што су нам претходници прорекли. Готово сви у неколико градова,
а нико нешто конкретно да ради. Па ћемо увозити радну снагу да нам окопава баште око
блокова, јер неће имати шта да се једе.
РАЗВИЈЕНО ТРЖИШТЕ САМО У ХРВАТСКОЈ И ТУРСКОЈ
Данас, Датум : 18.10.2011, Страна : 11
Мишљење Брисела о напретку девет држава према тржишној привреди
Београд - У свом мишљењу о напретку девет држава кандидата и потенцијалних кандидата
(укључујући и Косово) према Европи, Европска комисија је постојање функционалне
тржишне привреде признала само Хрватској и Турској. И условно Исланду, формулацијом
да се „може сматрати функционалном тржишном економијом“.
За Македонију је наведено да је у том погледу „ наставила добро да напредује“, за Црну
Гору да је „направила значајан напредак у правцу функционалне тржишне економије“, а за
Албанију да је „направила известан напредак како би постала функционална тржишна
економија“. За Босну и Херцеговину је наведено да је „ направила мали напредак ка
функционалној тржишној економија“, а за Косово да „није направило напредак ка
стварању функционалне тржишне економије“.
Што се Србије тиче, оцењено је да су потребна одређена побољшања јер тржишне
механизме ометају правна несигурност, администрирање, снажна инволвираност државе,
недовољна конкуренција и секторске деформације.
Веома значајан део становника Србије без сумње занима мишљење Европске
комисије о напретку који су Хрватска и Косово учинили и обезбеђењу безбедносних и
економских услова за повратак избеглица и принудно расељених лица.
Европска комисија сматра да је у Хрватској учињен добар напредак у повратку
избеглица, а да повратак избеглица и интерно расељених лица за косовске
институције остаје изазов.
Европска комисија наводи да избеглице настављају да се враћају у Хрватску и да је
напредак учињен код обезбеђивања смештаја кроз одговарајући програм за
избеглице. Број жалби на одбијене захтеве за обнову стамбених објеката, каже ЕК,
смањен је. Учињен је напредак у обнови кућа. Имплементација одлуке о пензијским
правима наставља се. „Али Хрватска мора да учини напредак у решавању око 2500
преосталих захтева за решавање стамбених питања. А морају да буду убрзани и
напори за стварање економских и социјалних услова неопходних за одржив повратак
избеглица“.
У овом контексту, Хрватској се признаје да је направила одређени напредак у поштовању
и заштити мањина и њихових културних права. Ипак, „Хрватска мора да настави да јача
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дух толеранције према мањинама, нарочито хрватским Србима. Случајеви дискриминације
се настављају нарочито у јавном сектору и на локалном нивоу“.
Што се Косова тиче, подвлачи се да је јавни буџет намењен повратку избеглица смањен за
40 одсто и да је веома мали. Европска комисија оцењује да је главни проблем за вољан и
одржив повратак избеглица питање повраћаја имовине и стварање економских
могућности. „Многе расељене особе још живе у тешким условима. У погледу културних
права ограничен напредак може да се констатује:
Сарадња између надлежних министарстава и централног и локалног нивоа постоји.
Закони о заштити културног наслеђа и имплементација закона и даље су слаби“.
Антрфиле : Ни статистичка грешка
Бруто домаћи производ Србије чини 0,25 одсто укупног бруто домаћег производа свих 27
држава чланица Европске уније

4

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

ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 19.10.2011, Страна : 17
ИРИГ - Пет избегличких породица у општини Ириг добило је сеоске куће, окућнице и
по 110.000 динара за набавку грађевинског материјала, опреме, намештаја, или за
куповину стоке. Средства за куповину сеоских кућа, од по 770.000 динара,по једној
кући са окућницом, обезбедио је покрајински Фонд за избегле и расељене.
У иришкој општини за ова средства конкурисало је 18 избегличких породица.
СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Политика, Датум : 19.10.2011, Страна : А14
Ужице – Петнаест избеглих, расељених и социјално угрожених породица уселиће се
данас у станове у новоизграђеној згради у Севојну код Ужица, најавила је општинска
управа Ужица, преноси Бета.
У нову зграду, чија је изградња коштала више од 300.000 евра, уселиће се 12 породица
избеглица и интерно расељених лица и три социјално угрожене породице из локалне
заједнице.
РЕКОРДАН РАСТ ЗАХТЕВА ЗА АЗИЛ
Политика, Датум : 19.10.2011, Страна : А2
Женева – Према броју тражилаца азила у индустријализованим земљама у првој
половини ове године Србија са Косовом нашла се на трећем месту, одмах иза
Авганистана и Кине, саопштио је јуче Високи комесаријат УН за избеглице
(УНХЦР), јавља Танјуг.
Комесаријат је саопштио да је из Авганистана стигло 15.300 захтева за азил, Кине
11.700, а из Србије са Косовом 10.300. Следе Ирачани са 10.100 и Иранци са 7.600
захтева за азил.
Омиљене земље за тражење азила биле су САД, чијим властима је упућено 36.400
захтева, затим следе Француска са 26.100, Немачка са 20.100, Шведска са 12.600 и
Велика Британија са 12.200 захтева.
УНХЦР је саопштио да је број оних који траже азил у развијеним земљама у односу на
исти период прошле године порастао за 17 одсто и да се очекује да ће број тражилаца
азила у 2011. да се удвостручи и да ће коначни број бити 420.000 захтева.
Уколико се обистине прогнозе УНХЦР-а, то ће бити највећи број тражилаца азиланата у
свету за протеклих осам година, чему ће делимично допринети и политичке кризе у
земљама северне Африке, у Обали Слоноваче и Сомалији, пренеле су агенције. „Ова

година је била кризна година за премештања као ниједна до сада од кад обављам функцију
високог комесара”, изјавио је високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш,
осврћући се на протесте у северноафричким државама који су приморали на стотине
хиљада људи да напусте домове у Либији и Тунису.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Политика, Датум : 20.10.2011, Страна : А16
Краљево – До септембра следеће године у Краљеву ће бити изграђено 20 станова за
избегла и расељена лица, чиме ће бити затворен и последњи од два преостала
колективна центра у овом граду, преноси Танјуг. Уговор о изградњи станова јуче су у
Краљеву потписали УНХЦР, Комесаријат за избеглице Србије, град Краљево и
овдашњи Центар за социјални рад.
Средства за изградњу стамбене зграде у износу од 360.000 евра донира Европска унија
преко своје канцеларије у Београду, а град Краљево ће обезбедити плац и изградити
инфраструктуру.
Међу ових 20 станова, који ће бити саграђени у Борачком насељу, четири стана ће бити
намењена домаћем социјално угроженом становништву. Градоначелник Краљева Љубиша
Симовић је захвалио свим донаторима који су у последњих десет година саградили око 200
станова за избегле и расељене. „Без помоћи државе и међународних организација Краљево
само никада не би могло да се избори са око 20.000 избеглих и расељених који су се у наш
град доселили у последњих 20 година“, истакао је Симовић.
УСЕЉЕНО 15 НОВИХ СТАНОВА У СЕВОЈНУ
Пресс, Датум : 20.10.2011, Страна : 18
Сигуран кров Кључеве добило 12 избегличких и три сиромашне породице
СЕВОЈНО - У Севојну је јуче избеглим, расељеним и социјално угроженима предато
15 социјалних станова. У новоизграђену зграду уложено је 310.000 евра, од чега је
Европска унија обезбедила 244.000 евра.
У нову зграду, чија је градња трајала годину дана, усељене су 12 избегличких и три
социјално угрожене ужичке породице. Станови су површине од 26 до 52 квадратна
метра.
Пошто су обезбеђени станови за 15 породица, у Ужицу више неће постојати
колективни центри „Забучје“ и ГП „Златибор“.
Поред Европске уније, новац су обезбедили и Комесаријат за избеглице Владе Србије,
немачка невладина организације „АСБ“ и град Ужице.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер рекао је у Севојну да се не ради само о додели
станова, већ да се избеглим лицима омогући основа за економски живот.
Дежер је нагласио значај затварања колективних центара којих је тренутно у Србији 28, док
их је у протеклих 15 година било 323.
Државни секретар у Министарству за рад и социјалну политику Зоран Мартиновић рекао је
да је протеклих девет година донаторским и средствима Владе Србије изграђено 736
социјалних станова у којима је смештено 2.200 људи.

Мартиновић је најавио да се следеће године планира изградња нових 145 станова у којима
ће бити смештено 350 људи.
- Нисмо више људи без адресе, после 20 година избеглиштва - казала је новинарима
Слободанка Милићевић, избеглица из Сарајева, која је у Севојну са ћерком Драганом
добила стан.
ПОВРАТНА КАРТА 40 МИЛИОНА
Вечерње Новости, Датум : 20.10.2011, Страна : 4
ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ ВИШЕ ОД 9.000 ЉУДИ ВРАЋЕНО ИЗ ЕУ У ПОСТУПКУ
РЕАДМИСИЈЕ
Србија трећа по броју тражилаца азила
ВИШЕ од 9.000 људи, према подацима званичног Брисела, враћено је у поступку
реадмисије из земаља ЕУ у Србију у последње две и по године. Само преко Аеродрома
”Никола Тесла” од 2009. допутовало је 3.198 људи, од чега убедљиво највише ове
године - 1.220.
Нико, међутим, не може да процени колико лажних азиланата још чека повратак. У
Комесаријату признају да се и сами изненаде колики је ”прилив” током појединих
месеци. Ове године највише их је стигло преко аеродрома у априлу (193), мају (181) и
септембру (145). Осим тога, многи који су принудно враћени, после неког времена
поново одлазе у потрази за хлебом.
- Према најгрубљим проценама, повратак чека још 80.000-100.000 људи - каже Радош
Ђурић из Центра за заштиту и пружање помоћи тражиоцима азила.
Повратници стижу на различите начине. Део њих долази авионом, и о томе постоје далеко
прецизнији подаци него о онима који долазе преко замолница које сами шаљу МУП. Њих
је, према Ђуровићевим речима, у последњих пет година било између 30.000 и 40.000.
Србија, иначе, има потписан споразум о реадмисији са Аустријом, Бугарском, Француском,
Немачком, Великом Британијом, Мађарском, Италијом, Малтом, Словачком и Словенијом,
а највише људи враћено је из Немачке, Шведске и Швајцарске.
- Највећи број вратио се својим кућама - каже Јелена Марић из Комесаријата за избеглице. Њих 15 смештено је ове године у прихватно-транзитне центре, једно дете у установу за
малолетна лица и једна особа у болницу.
Из буџета је за реадмисију у 2011. и 2012. години Комесаријату за избеглице додељено 80
милиона динара, односно 40 милиона годишње.
Србија са Косовом се, иначе, према броју тражилаца азила, према подацима УНХЦР,
ове године нашла на трећем месту, одмах иза Авганистана и Кине. Из Авганистана је
стигло 15.300 захтева за азил, Кине 11.700, а из Србије са Косовом 10.300.
Антрфиле : ПОСЛЕ БЕОГРАДА, ЖЕЛЕ ВРАЊЕ
ПО доласку у Србију, поред Београда (број повратника ове године износи 170), људи
најчешће одлазе у Врање (102) Лесковац (63), Смедерево (58), Вршац (58) и Ниш (49).
Мада је било приче да међу ”лажним азилантима” има највише житеља са југа Србије, у
Прешево се од почетка године вратило само 32, а у Бујановац 24 људи.
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КЉУЧЕВИ ЗА ТРИ КУЋЕ
Данас, Датум : 20.10.2011, Страна : 29
Пројекат „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“
Сремска Митровица - У Лаћарку код Сремске Митровице представници Комесаријата
за избеглице Републике Србије, немачке невладине организације „Хелп“, УНХЦР-а и
Града Сремска Митровица уручили су кључеве корисницима три монтажне куће које
су саграђене у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у
Србији“.
Овај пројекат је финансирала Европска унија, а реализовао „Хелп“, у сарадњи са Градом
Сремска Митровица, Комесаријатом и УНХЦР-ом. Пројекат се реализује у пет градова у
Србији, а донација ЕУ за овај пројекат износи око милион евра, док је Митровица за ове
намене издвојила износ 23.625 евра. Иначе, вредност пројекта у Сремској Митровици
износи више од 200.000 евра.
- Ово је само наставак добре сарадње Комесаријата за избеглице, организације „Хелп“
и локалне самоуправе и срећан сам што смо могли да помогнемо у реализацији
оваквог пројекта који много значи за породицу која има малу децу и којој тек
предстоји даљи развој, рекао је градоначелник Сремске Митровице Бранислав
Недимовић. Представник републичког Комесаријата за избеглице Владан Хаџић истакао је
да је на подручју митровачке општине према попису из 1996. године било 19.000
избеглица, док их сада има око 1.900.
- Ово је један од начина решавања стамбеног проблема избеглица, у чему смо велику
подршку и разумевање имали од организације „Хелп“ и Града Сремска Митровица - рекао
је Хаџић.
Регионални представник организације „Хелп“, Тимо Штегелман рекао је да су они,
такође, подржали и 43 породице с подручја митровачке општине, којима је у оквиру
истог пројекта испоручен грађевински материјал за завршетак или адаптацију
стамбених објеката. Власник новоизграђене куће, Драган Бојић захвалио се на донацији и
рекао да је за чланове његове породице, супругу и двоје деце, ово велики дан, с обзиром на
то да су протеклих 16 година били подстанари.
УЗНЕМИРЕНОСТ ЗБОГ ЈАДРАНКЕ КОСОР МИОДРАГ ЛИНТА
Данас, Датум : 20.10.2011, Страна : 8
Апел Срба избеглих и прогнаних из Хрватске Европском парламенту
Укупно 104 удружења Срба избјеглих и прогнаних из Хрватске упутили су отворено
писмо релевантним личностима у Европском парламенту - предсједник, шефови
седам политичких група, предсједник Комитета за спољне послове, предсједавајућа
Поткомитета за људска права, предсједник Делегације ЕУ - Хрватска, Специјални
извјештач за Хрватску - у коме апелују да Европски парламент не одобри
потписивање Уговора о приступању Хрватске Европској унији све док Хрватска не
испуни преузете обавезе из Анекса Г Бечког споразума о сукцесији, не успостави исте
стандарде у суђењима за ратне злочине, не ријеши питање несталих лица и не
сарађује у потпуности с Хашким трибуналом.
Парламентарни извјештач за Хрватску Ханс Свобода најавио је да ће се о томе гласати на
Комитету за спољне послове Европског парламента 14. новембра, а на пленарној сједници
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1. децембра 2011. године. Тек у случају подршке биће могуће потписивање приступног
уговора.
У отвореном писму стоји да је Република Хрватска под притиском међународне
заједнице вратила дио одузете имовине и обновила дио порушених кућа српским
повратницима. Међутим, великом броју избјеглих и прогнаних Срба није, још увијек,
обезбиједила мирно уживање своје имовине и стечених права. То се односи на куће,
станове, пословне просторе, привредне објекте, пољопривредно, шумско и
грађевинско земљиште, покретну имовину, новчану штедњу у банкама, заостале а
доспјеле пензије, као и непризнавање права у процесу приватизације.
Велики број уништених или оштећених стамбених, привредних и јавних објеката
није обновљен. Укинут је члан 140. Закона о обавезним (облигационим) односима
који је омогућавао накнаду штете за уништену, оштећену или несталу имовину.
У области суђења за ратне злочине међу осумњиченим, оптуженим и осуђеним је чак 95
одсто Срба, који су прије рата чинили 15 одсто становништва Републике Хрватске, и свега
пет одсто Хрвата. Према досадашњем искуству, у раду хрватских правосудних органа по
питању процесуирања Срба за ратне злочине може се закључити да судски процеси, поред
оправданог разлога да се сви починиоци ратних злочина изведу пред лице правде, имају и
други циљ - одвраћање избјеглица, првенствено Срба, од повратка или путовања у завичај.
Низ чињеница показује да у Хрватској, још увијек, постоје двоструки стандарди у
суђењима за ратне злочине.
Влада Републике Хрватске је 29. септембра 2011. године усвојила Приједлог закона о
поништавању правних аката правосудних тијела Републике Србије.
Непосредан повод за овакву одлуку је недавна оптужница достављена из Београда
хрватском министарству правосуђа против 44 припадника хрватских оружаних снага и
цивилне власти због ратних злочина почињених над српским цивилима на подручју
Вуковара 1991. године. Избјегли и прогнани Срби сматрају да Приједлог закона није у
складу с модерном европском праксом и европским директивама јер даје могућност ратним
злочинцима да буду заштићени и избјегну одговорност.
Такође, Република Хрватска шаље поруку да одбија сарадњу с Републиком Србијом у
области процесуирања лица која су починила ратне злочине без обзира на националну
припадност.
Према подацима Комисије Владе Србије за нестала лица у Хрватској постоји 40 познатих
гробница у којима су сахрањени посмртни остаци Срба. Велики број гробница, још увијек,
није познат. Хрватска власт не показује политичку вољу да се посмртни остаци
ексхумирају, идентификују и предају породицама да их сахране према хришћанским
обичајима. Према подацима удружења несталих Хрватска није ријешила судбину 2.100
несталих лица српске националности.
Хрватска премијерка Јадранка Косор је више пута у јавности упућивала похвале
генералима Анти Готовини и Младену Маркачу, осуђеним у Хагу за злочине над Србима.
Наведене изјаве хрватске премијерке су додатно појачале узнемиреност и сумње
избјеглих и прогнаних Срба да Влада Републике Хрватске, у пракси, обесхрабрује
повратак, подстиче дух нетолеранције, не показује вољу да се казне ратни злочинци и
спроведе правда, шаље поруку да Срби нису пожељни у Хрватској и чини штету
процесу помирења између хрватског и српског народа.
Подсјећамо да је Република Хрватска својим потписом преузела обавезу да у потпуности
сарађује с Међународним судом за ратне злочине у бившој Југославији.
Уколико се рјешавању горе наведених проблема не приступи на брз, искрен и дјелотворан
начин, онда ће избјегли и прогнани Срби остати без своје имовине и стечених права,
злочини против Срба неће бити процесуирани, питање несталих лица остаће отворено. У
4

протеклих 16 година десетине хиљада појединаца и породица покушали су да поврате своја
незаконито одузета имовинска и стечена права управо пред судовима Републике Хрватске.
Велика већина њих су водили или воде поступке по пет, десет и више година, али без
резултата. Јасно се може закључити да хрватски судови нису показали независност,
непристрасност, професионалност и одговорност у заштити права избјеглих и прогнаних
Срба.
Аутор је председник Коалиције удружења избјеглица
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ИЗБЕГЛИЦАМА ПЕТ КУЋА
Блиц – Србија, Датум : 21.10.2011, Страна : 1
СМЕДЕРЕВО
У Смедереву су у четвртак новим станарима уручени кључеви пет монтажних кућа
које су подигнуте у оквиру програма подршке избеглим и интерно расељеним лицима
у Србији. Овај пројекат финансира ЕУ, а реализује га немачка невладина
организација ХЕЛП у сарадњи са градом Смедеревом, Комесаријатом за избеглице
РС и УНХЦР-ом. Донација ЕУ која се, осим у Смедереву, реализује у још четири
града у Србији, износи око милион евра.
ОСТАЛО ЈОШ 28 КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА
Данас, Датум : 21.10.2011, Страна : 29
Завршена стамбена зграда у Ужицу за избегле и интерно расељене
Ужице - Дванаест породица избеглих из Босне и Херцеговине и Хрватске и интерно
расељених са Косова и Метохије, као и три сиромашне породице из Ужица уселиле су
се пре два дана у нову зграду у Севојну. Свечаности је, поред многобројних гостију,
присуствовао и Венсан Дежер, шеф Делегације ЕУ у Београду.
Већина избегличких и расељених породица живеле су у колективном центру Забучје и
у објекту ГП Златибор у Ужицу, али изградњом те стамбене зграде, ови објекти биће
затворени. Изградња стамбене зграде део је пројекта „Подршка интерно расељеним
лицама и избеглицама у Србији“, који је финансирала ЕУ, спровела немачка
невладина организација АСБ, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Србије и
локалном самоуправом.
ЕУ је обезбедила 262.500 евра, а град Ужице је 50.000 евра за инфраструктурне прикључке,
осим за централно грејање.
Истакавши да је јучерашњи дан велики датум за тринаест избеглих и интерно расељених
породица, јер ће убудуће живети у пристојним условима, Венсан Дежер је поручио да су у
Србији некада била 323 колективна центра, те да их је остало још 28 који ће такође
ускоро бити затворени. Он је за 7. новембар у Београду најавио регионалну
конференцију, која ће бити посвећена решавању статуса избеглих и интерно
расељених лица.
Антрфиле : Још 145 станова
Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада и социјалне политике, истакао је
да је за девет година, страним донацијама и новцем из републичког буџета, у педесет
градова и општина изграђено 735 таквих станова за 2.200 избеглих и интерно расељених, те

да је у плану да се ове и наредне године изгради још 145 стана за 350 људи, чиме ће бити
затворени постојећи колективни центри у Србији.
РЕАДМИСИЈА: У СРБИЈУ ВРАЋЕНО 9.000 ЉУДИ
Вечерње Новости, Датум : 21.10.2011, Страна : 27
За две и по године више од 9.000 људи враћено из ЕУ у поступку реадмисије. Србија
трећа по броју тражилаца азила
- Податак да највише повратника има из Прешева и Бујановца свакако је логичан,
будући да Албанци још глуме жртве у западној Европи, да су мучени под српским
режимом, а сви путују са црвеним биометријским пасошима! Па, тако, кад отворите
интернет-странице полиција водећих европских земаља, и кликнете на рубрику "Тражене
особе", немојте се чудити што највише има "српских држављана" чија имена нису ни
српског, ни словенског порекла! Радош
- Нема сумње да међу ових 9.000 има најмање људи који живе у ужој Србији. Зна се врло
добро како су многи долазили до нових биометријских пасоша. Када се само сетим ко је
све стајао у редовима испред аустријске, немачке и швајцарске амбасаде, припадне ми
мука. Никола
УБИЈЕН СРБИН НА ИМАЊУ У ПЕЋИ
Пресс, Датум : 21.10.2011, Страна : 3
Злочин Албанац усмртио Миодрага Коматину и ранио још двојицу Срба
ПЕЋ - У селу Добруша код Пећи убијен је Србин повратник Миодраг Коматина, док
су рањени Дејан Богићевић и Драшко Ојданић. На њих је пуцао Албанац, који је у
бекству и за којим косовска полиција наводно трага.
Коматина је по повратку на своје имање затекао Албанца како обрађује његову њиву. На
питање шта ради на његовом имању, Албанац му је одговорио: „Сад ћеш да видиш шта
радим“, отишао до аутомобила, узео пушку и пуцао у њега, Богићевића и Ојданића, који су
са Миодрагом били на имању.
Миодраг Коматина одмах је преминуо, док су Богићевић и Ојданић са повредама опасним
по живот пребачени у болницу у Косовској Митровици и сада су, како сазнајемо, ван
животне опасности.
Дежурни ортопед у болници у Косовској Митровици Душан Петровић рекао је да се ради о
тешким телесним повредама, као и да ће оба пацијента бити оперисана у току дана.
- Ојданић има прострелну рану кроз десну петну кост, а Богићевић има прелом десне
надлактице и леве подлактице. Ово је период опсервације. У току вечери они ће бити
оперисани - рекао је др Петровић.
Полиција је утврдила идентитет осумњиченог нападача.
- Ради се о Албанцу из села Лукавац, који је у бекству. Полиција ради на његовом
хапшењу, а могући мотив је имовински спор - изјавио је регионални портпарол косовске
полиције Џеват Ибрај.
Антрфиле : Стефановић: НАТО да заштити Србе и јужно
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Шеф преговарачког тима Београда Борислав Стефановић позвао је Кфор и Еулекс да
обрате пажњу шта се дешава Србима јужно од Ибра.
- Кфору би било боље да усмери снаге на српске енклаве, где Албанци готово увек убијају
и прете Србима када криза ескалира на северу Косова - рекао је Стефановић за Пресс.
ПОДАЦИ СА ПОПИСА ЈОШ НИСУ ОБРАЂЕНИ
Политика, Датум : 21.10.2011, Страна : А8
Број становника биће познат тек када одузмемо поједине категорије, објашњава Снежана
Лакчевић
Обрада података прикупљених у току пописа почиње тек 1. новембра, а до тада је
веома неозбиљно лицитирати са бројем укупног становништва како у Србији, тако и
у појединим општинама и градовима, каже Снежана Лакчевић, начелник одељења за
попис становништва у Републичком заводу за статистику.
– Податак који је претходних дана објављиван у медијима као наводни најновији број
становника, односи се искључиво на број попуњених пописних образаца.
Број становника биће познат тек када одузмемо поједине категорије као што су студенти
или људи на привременом раду који су, углавном, по два пута пописани.
Не можемо ни приближно проценити колики ће бити број становника у односу на број
испуњених пописница, јер ће се ти подаци разликовати од места до места – објашњава
наша саговорница.
Тако је, током пописа 2002. године, попуњено 8,09 милиона пописних листа, а пре него
што је добијен коначан број становника, одузето је 400.000 људи који су на привременом
раду у иностранству дуже од годину дана, затим 70.000 привремено присутних особа и
3.000 страних држављана који су у нашој земљи краће од годину дана.
Ипак, методологија и начин рада сада је другачија у односу на претходни попис.
– Како смо и најавили, прелиминарни подаци о укупном броју пописаних особа, броју
чланова домаћинстава и броју домаћинстава биће познати 15. новембра али и тада нећемо
имати специфичне податке – попут националне припадности или квадратуре стана и
кухиње. Све остале податке објављиваћемо сукцесивно од краја августа наредне године, па
све до краја 2013. године – каже Снежана Лакчевић и додаје да су поједини медији
објављивали податке и о националној припадности, али нису нигде назначили да ова
статистика датира још из прошлог пописа одржаног 2002. године. На основу сада
прикупљених података, до те информације је немогуће доћи. Према речима шефице
одељења за попис, одговор на питање о националности особе коју пописују, пописивачи су
морали да запишу тачно онако како је та особа изговорила, па ће сигурно у обрасцима бити
и „Србкиња”, „Србијанки” и „Србијанаца”, које ће рачунарски програми препознавати као
– Србе.
Број становника Србије сигурно је умањен за више од 300.000, колико износи
негативан природни прираштај у последњих девет година. Овој бројки биће
придружен и број некадашњих избеглица, сада повратника у родна места, као и број
исељеника из Србије.
– Једна од новина коју смо увели приликом обраде података с овог пописа биће третирање
страних студената, који ће бити заведени као становници градова у Србији у којима
студирају, па ће тако и улазити у коначан збир становништва.
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Тако ће и друге земље, у којима уче српски студенти, третирати наше држављане као
становнике градова у којима бораве – истиче Снежана Лакчевић.
Насупрот томе, студенти из унутрашњости Србије који студирају ван места боравка биће
третирани као становници градова у којима је настањена њихова породица.
Општинске пописне комисије нису задужене за обраду података већ ће да припреме
пописну грађу, проследе је у регионалне центре, а после тога у Републички завод за
статистику. Скенирање свих пописних листа почиње 15. децембра, а биће завршено 15.
априла.
Антрфиле : Изуједани пописивачи
Поједини пописивачи нису имали среће, па је неколико њих доживело блиски сусрет са
псима. У РСЗ нису желели да прецизирају колико су пописивача изуједали пси током две
недеље њиховог путешествија по Србији, али су рекли да су сви збринути и да није било
озбиљнијих повреда.
Један од пописивача је, обилазећи терен, упао у шахт и повредио ногу. Тежи посао су
имали они који су обилазили раштркана брдскопланинска места. Ипак, њих је углавном
чекала награда када стигну до куће домаћина којег су тражили.
Поштујући старе српске обичаје домаћини су неретко пред пописиваче износили кајмак,
сир и погачу. Тако окрепљени могли су да наставе пут.
Сви ови пописивачи су, у односу на колеге из градова, имали мањи број домаћинстава за
обилазак, али и тежи посао, па ће бити награђени са највише четири дневнице. Иако су
њихове колеге из градова имале наизглед лакши посао, по солитерима сретали су се и са не
баш пријатељски настројеним особама које су им једва отварале врата. Морали су по
неколико пута да се враћају како би нашли поједине суграђане који по правилу раде од
јутра до мрака – каже Снежана Лакчевић.
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КУЋЕ И МАТЕРИЈАЛ
Вечерње Новости, Датум : 22.10.2011, Страна : 5
СМЕДЕРЕВО - Пет породица добиле су монтажне куће у оквиру пројекта ЕУ
”Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији”.
Из ИПА програма, стигла су 24 пакета грађевинског материјала и 41 пакет за
економско оснаживање. Пројекат је финансирала ЕУ, а реализовала немачка
невладина организација ”Хелп”, са Смедеревом, Комесаријатом за избеглице и
УНХЦР.
ИЗБЕГЛИЦЕ КРИЈУ МАЊАК
Вечерње Новости – Србија, Датум : 22.10.2011, Страна : 15
ИАКО ГОДИШЊЕ ОСТАНЕ БЕЗ
СТАНОВНИКА ВИШЕ НЕГО ПРЕ

400

ЉУДИ,

НА

ПОПИСУ

У

КРАЉЕВУ,

Са избегличком картом 20.551 становник. Много посла за демографе
КРАЉЕВО - За разлику од већине српских градова који према овогодишњем попису
имају видан "мањак" становника у односу на попис из 2002. године, Краљевчани,
засад незванично, могу да се похвале - "прекобројнима"!
Иако годишње остану без целог једног села или, у просеку, за око 400 становника, што би
за минулих десетак година значило и четири-пет хиљада људи мање, према првим и
непотпуним подацима пописних комисија, Краљевчана, у односу на десетак година пре
има за целих 6.000 душа?!
Пораст броја становника, додуше, бележе још и Нови Сад, Београд, Ниш, Врање, Нови
Пазар и можда још по неки град или општина, али већина свакако има знатно мање
становника, попут оближњег Крагујевца, где је заблежен мањак од десетак хиљада или
Краљеву још ближег Чачка!
Можда је разлог овом "увећању" велики број расељених са Космета и избеглица из
других крајева бивше Југославије којих са избегличком картом, само у Краљеву има
тачно - 20.551! Избеглица, међутим, има и у Крагујевцу, и у Чачку...
- Рано је тврдити да је већи прираштај у Краљеву резултат интеграције несрећних
прогнаника. Али, шта би друго могло да буде, кад је евидентно да природни прираштај у
нашем граду, а нарочито у околним селима, из године у годину драстично опада, док
смртност расте, уз све већу миграцију сеоског становништва - каже др Радослав Јовић,
први краљевачки градоначелник и доскора народни посланик, који се као лекар, али и као
политичар бави демографијом.
Према истраживањима које је др Јовић осам година спроводио у селима долином Западне
Мораве, управо између Краљева и Чачка, а о чему је недавно реферисао и на конгресу

лекара приватне праксе у Београду, број умрлих у овим селима надмашује број
новорођених за чак 4,3 пута - умрло је 570 људи, а родило се свега 130 беба?!
- Ово је јасан и више него упозоравајући доказ да се Србија празни и нестаје. Нарочито су
рурална подручја занемарена и од озбиљних демографских истраживања и од националне
и државне политике - закључује др Јовић. - То казује и да се хитно мора донети стратегија
решавања овог проблема на нивоу државе, којој мора да претходи озбиљна студија узрока
оваквих демографских кретања.
Антрфиле : НИШТА ОД ДЕМОГРАФСКЕ ОБНОВЕ
КАО лекар, али и као народни посланик, др Јовић се у више наврата залагао за
демографску обнову Србије. Пре неколико година у Народној скупштини, покренуо је
иницијативу за доношење закона којим би се мајкама са четворо деце признало право на
"национални додатак" у висини просечне зараде. Пре две године, његовом иницијативом,
на Првом конгресу лекара приватне праксе усвојена је и "Декларација о биолошкој обнови
становништва Србије и заштити и унапређењу материнства". До данас, нажалост, обе
иницијативе др Јовића остале су - само на папиру.
ПАКЕТИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 22.10.2011, Страна : 15
ПОЖАРЕВАЦ - Црвени крст поделио је пакете за 65 малих Рома, чије су породице
корисници Народне кухиње. Пакети садрже слаткише, храну и одећу, који су прикупљени
у основним школама и вртићима у акцији "Један поклон за сиромашног друга".
Међу 603 корисника Народне кухиње најбројнија су деца, чак 263 до 15 година. Радници
Црвеног крста обићи ће избегличко насеље у Узун-Мирковој у Пожаревцу, као и угрожене
у Костолцу и Старом Костолцу.
ОСУДА ЗЛОЧИНА
Правда, Датум : 22.10.2011, Страна : 4
ПРИШТИНА - Косовско министарство за повратак и заједнице осудило је убиство
Мишка Коматине и рањавање Дејана Богићевића и Драшка Ојданића у селу
Добруша код Истока, саопштено је из тог министарства.
У саопштењу министарства, на чијем је челу Радојица Томић, наводи се да злочин у
Добруши представља акт који заједницама и друштву на Косову шаље негативну поруку.
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НОЛЕ ПОМАЖЕ ГРАЧАНИЦИ, ВЛАДЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум : 23.10.2011, Страна : А13
Породица легендарног кошаркаша Владе Дивца приватно је донирала више од 15
милиона долара преко фондације у Америци и Фондације „Ана и Владе Дивац“ у
Србији.
Њиховим парама досад је збринуто 300 породица, а започета је изградња станова за
још 60 интерно расељених и избеглих породица.
У овој фондацији кажу и да сарађују с друштвено одговорним компанијама на пројекту
„Велико срце за мале људе“ који се бави изградњом дечијих игралишта. Акција „Игра
почиње. Терен је твој!“ помаже обнову спортских терена. Програмом „Остави свој
ситниш“ у сарадњи са Аеродромом „Никола Тесла“ покушавају да укључе дијаспору у
решавање ових проблема кроз донаторске вечере у иностранству. Основали су и социјално
предузеће „Ход“, које сарађује са тржним центром „Ушће“. Планирају да прикупе додатна
средства за фондацију продајом мајица, сувенира и новогодишњег пратећег програма.
Ових дана домаће медије преплавила је вест да је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић
донирао 35.000 евра за цркву у Јасеновом Пољу, у близини Никшића.
Званичне податке о томе коме је све први рекет света помогао из „Фемили спорта“,
породичне фирме Ђоковића, нисмо успели да добијемо. Познато је да је подржао акцију
„Битка за бебе“ куповином инкубатора и да је донирао 100.000 долара за манастир
Грачаницу. На интернет презентацији славног тенисера наводи се да је Фонд „Новак“
основан крајем 2007. године. У хуманитарној манифестацији „НАЈ“ прикупљена су
средства од којих су обезбеђена амбулантна кола Здравственом центру у Косовској
Митровици. У акцији под називом „Новак за децу Београда“ поклоњени су тениски терени
Спортском центру „Олимп“, на општини Звездара.
НОЋНИ КРВАВИ ПИР ВУКОВА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 24.10.2011, Страна : 18
У ИЗБЕГЛИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ ПОРОДИЦЕ
КУРШУМЛИЈЕ, ДИВЉЕ ЗВЕРИ ЗАКЛАЛЕ 11 ОВАЦА

РИСТИЋ

ИЗ

РАЧЕ,

КОД

Штета хиљаду евра. Домаћин немоћан, звери заштићене
КУРШУМЛИЈА - У ноћи између суботе и недеље чопор вукова упао је у двориште
породице Ристић у селу Рача, код Куршумлије, и у тору заклао 11 оваца, а пет
изуједао. По речима власника Милована Ристића, штета коју су направиле дивље
животиње износи више до хиљаду евра.
- Вукови су направили прави покољ. Вероватно ће и ових пет израњављених да угине жали се Милован. - Усред ноћи пробудио ме је лавеж паса и потрчао сам ка тору. Закланим

и израњављеним овцама, нажалост, није било помоћи, али ја сам спречио даљи покољ
стоке. Моја петочлана породица, избегла са Космета, живи само од сточарства...
Ристићи су уточиште нашли код Радољуба Минића, који им је бесплатно уступио
сеоску кућу и имање. Пре десетак година добили су четири овце, од којих су
проширили стадо, тако да је њихово стадо до покоља имало стотинак оваца.
- Ово није први пут да вукови уништавају стадо. Иако поседујемо ловачку пушку и
дозволу, не смемо да пуцамо у те животиње јер су законом заштићене - револтиран је и
Милованов син Младен, апсолвент. И он напомиње да су им овце једини извор прихода и
да је захваљујући њима могао да студира...
Антрфиле : ПОСЕТА И ПОМОЋ
ПОРОДИЦУ Ристић јуче је обишао Дејан Милошевић, заменик председника општине
Куршумлија и обећао да ће општина барем делимично надокнадити штету коју су дивље
звери причиниле.
У КРАЉЕВУ САХРАЊЕН МИОДРАГ КОМАТИНА
Вечерње Новости, Датум : 24.10.2011, Страна : 9
У присуству чланова најуже породице и неколико стотина рођака и пријатеља јуче је
у Краљеву сахрањен Миодраг Мишко Коматина (45), расељени косметски Србин,
кога је у метохијском селу Добруши убио Албанац.
Несрећни Коматина, који је 1999. године избегао са Косова и Метохије, привремено се
настанио у Краљеву, где је у међувремену засновао породицу и са супругом Јасном добио
сина Данила, сада већ шестогодишњака.
Сахрани су присуствовали и представници Републичког комесаријата за избеглице и
локалне самоуправе.
БЕЗ ПОДРШКЕ ДРЖАВЕ НЕМА НИ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Данас – Бизнис, Датум : 24.10.2011, Страна : 4
Велики број предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом - на ивици колапса,
упозорили учесници Данасове конференције
Велики број предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом налази се на ивици
нестајања и без доношења новог законског оквира који ће дати подршку овом сектору
могло би се десити да се половина од укупног броја тих предузећа угаси у року од годину
дана, закључак је скупа посвећеног социјалном предузетништву у Србији, који је
организовао Данас конференс центар. Панелисти су говорили о улози државе у подршци
пласману производа компанија из сектора социјалног предузетништва и решавању
проблема са којима се ове компаније сусрећу због важеће законске регулативе која отвара
простор за велике злоупотребе. Министарство рада и социјалне политике представило је
Нацрт закона о социјалном предузетништву, који је донет у координацији са кабинетом
потпредседника Владе Србије задуженог за социјална питања, Јована Кркобабића, а
разлози који су иницирали доношење овог Нацрта (а потом и самог закона) су решавање
питања од велике важности за нашу земљу - реч је о незапослености, технолошким
вишковима и сиромаштву.
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- Овај закон треба да омогући социјално укључивање у рад свима онима који то нису у
стању да ураде чиме би се остварила материјална и социјална сигурност корисника
социјалног запошљавања - објашњава Радина Тодовић, државни секретар Министарства
рада и социјалне политике.
С тим у вези, донета је Одлука о оснивању центара за социјално укључивање у којима ће
радити стручна лица и где ће се радити на подизању нивоа образовања, развоју
солидарности и социјалне интеракције корисника социјалног запошљавања. У тим
центрима корисници би се најпре припремали за социјално запошљавање, како би касније
могли да започну неки посао било да је реч о удруживању у задруге, или о активностима у
самосталним радњама, радионицама и удружења.
- Обавеза свих социјалних предузећа је да од укупног броја радника запосли 60 одсто
корисника социјалног запошљавања. Према Нацрту закона о социјалном предузетништву,
ова предузећа се трајно ослобађају плаћања пореских обавеза од дана почетка обављања
делатности социјалног запошљавања и то пореза на добит, пореза на зараде и пореза на
накнадне зараде - истиче Радина Тодовић.
Табу тема
Према речима Верана Матића, председника Управног одбора Б92, велика је разлика
између Србије и Запада у начину опхођења према маргиналним групама. Он указује на то
да су за разлику од градови на Западу, који су омогућили систематско укључивање особа
са посебним потребама, тако да они функционишу нормално као и сви други грађани, код
нас те групе, и приче о њима, и даље табу теме
- Око ове важне теме има више приче него дела и у Србији влада велика невидљивост
маргиналних група, управо оних који су најнемоћнији да сами наметну своје проблеме.
Компанија Б92 запошљава две особе са инвалидитетом, али не да би испунила законску
квоту, већ зато што су ти људи компетентни за то што раде. Међу сарадницима такође
имамо известан број особа са неким видом инвалидитета. Оно што је неопходно јесте да се
компаније ослободе предрасуда према овим групама, али и држава, као кључна
институција, мора да има више слуха за те проблеме и да се више окрене конкретним
људима и ситуацијама.
Већина постојећих иницијатива, нажалост, нема везе са државом - сматра Матић. Уз
констатацију да је лицемерно, у време велике економске кризе, игнорисати чињеницу да су
данас готово сва предузећа у борби за опстанак, он истиче да је од суштинске важности за
компанију да особа буде ангажована на правом месту, где може да пружи свој максимум.
У супротном, ствара се фрустрација и незадовољство код особа са посебним потребама,
али и у самом радном окружењу.
Њихов учинак треба да се оцењује као и учинак свих других запослених.
- Додатна неправда са којом се суочавају особе са инвалидитетом и њихове породице,
огледа се у перманентном осећању срамоте због положаја у којем се налазе, тако да главни
циљ треба да буде враћање достојанства људима који не могу да раде као остали. Велики
недостатак уочава се и у школовању особа са инвалидитетом, неретко због тешке
материјалне ситуације - оцењује Матић.
Жарко Милићевић, директор компаније Лола предузетништво, похвалио се податком да та
фирма запошљава минимум 50 одсто особа са инвалидитетом од укупног броја радника.
Проблем је, међутим, тврди он, што на сваком другом радном месту, где је ангажована
особа са инвалидитетом, постоји уско грло производње, које тржиште не признаје. Због
тешке финансијске ситуације, ова предузећа западају у све већу кризу, што материјалну,
што кадровску, а већина њих уопште не ради.
Неретко у извесном броју ових предузећа директори представљају комплетно руководство.
3

- Средства која добијају предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом троше се
углавном без икакве контроле, најчешће на исплату заосталих зарада.
Скупштине предузећа формиране су од локалних партија на власти, а челни људи
најчешће немају ни један дан радног искуства. Није тајна да велики број послодаваца врши
пререгистрацију правних лица на више мањих, тако да званично немају 50 радника, па ни
обавезу да запосле једног радника са инвалидитетом - упозорава Милићевић.
Указујући на недаће са којима се сусрећу ова предузећа, он истиче да највећи проблеми
произилази из саме државе, „јер једини закон који регулише пословање наших предузећа
није прецизирао карактеристике амбијента у оквиру кога функционишемо“. Он је у том
контексту подсетио да Лола предузетништво, Иако производно предузеће, не припадамо
индустријском сектору при Министарству економије и регионалног развоја, већ припада
сектору за запошљавање у том Министарству. Проблем је што у оквиру тог сектора не
постоји служба која би се бавила индустријским развојем ових предузећа. Такође, бави се
социјалним радом, али не припадамо Министарству за социјална питања. Милићевић је
још додао да предузећа имају одобрен едукативни програм и да уз ангажовање стручних и
компетентних лица, као и свакодневна средства за рад, њихови месечни нето трошкови
износе око 150.000 динара. Због тога су многа предузећа из овог удружења изашла са
захтевом да се део ових трошкова рефундира, што је Министарство одбило.
Неопходни подстицаји
За Милана Кркобабића, заменика градоначелника Београда, социјално предузетништво је
најједноставнији, најхуманији и најјефтинији начин да се што већем броју људи обезбеди
радно место. Од велике важности је финансијска подршка, као и подизање свести код
људи.
- Уз лепе жеље потребни су и конкретни, практични економски подстицаји у виду
интервенција у сфери ПДВ-а, у сфери доприноса на зараде, али и позитивна
дискриминација код учешћа у јавним набавкама. Зашто увозити многе ствари, ако можемо
да купимо оно што корисници социјалног запошљавања производе у социјалним
предузећима - запитао се Кркобабић.
Говорећи о незнатном залагању државе у овој области, Кркобабић је истакао, да
политичари не треба да обећавају радна места, већ да се и они и држава уопште, потруде
да створе услове за запошљавање, а да ће онда људи сами пронаћи могућност да крену да
се баве неким послом.
Виолета Матијевић, директорка предузећа Дајдај д.о.о. из Београда, каже да ова мала
фирма ради као и свака друга и да нема никаквих олакшица иако спада у категорију
социјалних предузећа.
- Запошљавамо жене старије од педесет година, углавном оне које су некада радиле у
пропалим текстилним предузећима, и зато смо социјално предузеће. Идеја социјалног
предузетништва није богаћење, већ стварање додатних средстава за производњу и
опстанак рањивих категорија становништва - закључила је Матијевићева.
Из Министарства рада и социјалне политике кажу да ће се доношењем овог закона
отворити и јавна расправа, а све у циљу проналажења што ефикаснијег и бољег решења.
Констатовано је, такође, да би закон могао да иницира прилагођавање остале законске
регулативе која се односи на ту област. Остаје да се види да ли ће овај предлог Нацрта
закона о социјалном предузетништву изаћи пред наше посланике до краја године, или ће
ипак чекати епилог предстојећих избора, и хоће ли велики број предузећа социјалног
предузетништва уопште дочекати тај закон уколико буде био усвајан након избора.
Антрфиле : Енклаве
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Српске енклаве на Косову и Метохији, у којима живи више од 40.000 људи, веома су
погодне за развијање социјалних предузећа. У енклавама живе они људи који нису имали
материјалних, а ни других могућности да напусте Косово и Метохију.
Здрављем против сиромаштва
Иницијатива за одрживи развој „Мостови“ из Крушевца добитник је награде ЕРСТЕ
фондације за друштвену интеграцију. Пројекат „Здрављем против сиромаштва“, заснован
је на обуци и оспособљавању особа са посебним потребама, о техникама и принципима
узгоја органске хране. Новчани део награде искористиће се за даље остваривање прихода,
а у плану је и изградња еколошког села за децу и особе са посебним потребама.
Радина Тодовић,
државни секретар у
Министарству рада
и социјалне политике
Припрема за социјално запошљавање спроводи кроз центре за социјално укључивање, која
се оснивају на нивоу локалних самоуправа, градова и округа.
Припреме обављају стручна лица као што су социјални радник, психолог, педагог и
стручна лица у зависности од области запошљавања за коју се припрема обавља.
Веран Матић,
председник
Управног одбора Б92
На Косову и Метохији, у оквиру пројекта „Храна за енклаве“, набавили смо
пољопривредну механизацију, семе и систем за наводњавање, како би се почело са
формирањем социјалне задруге која би производила храну за народне кухиње, а где би
радили и сами корисници народних кухиња.
Жарко Милићевић,
директор компаније
Лола предузетништво
Од Националне службе за запошљавање добијамо накнаду од 80.000 динара за свако
запослено лице са неким обликом инвалидитета. То је исти износ који се добија као
надокнада за запошљавање здравих радника. Нови закон о социјалном предузетништву
мора бити усклађен са свим другим законима у овој области, како би био успешан.
Милан Кркобабић,
заменик
градоначелника
Београда
У Србији, ниједна особа са инвалидитетом која ради, не сме да остане без посла. Тренутно,
то је само мртво слово на папиру, а на нама је да то слово и оживимо. Не знам где иду
средства која одваја Национална служба за запошљавање, пошто стање на терену говори
да нису запослили готово никог од особа са инвалидитетом.
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Виолета Матијевић,
директор Дајдај д.о.о. Београд
Поред тога што смо социјално предузеће и што запошљавамо ону категорију радника које
нико неће да запосли, ми се бавимо и екологијом. Иако смо мало предузеће, сматрам да
смо за државу подједнако важни као и велике компаније.
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„АСА“ ЗАПОСЛИЛА ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 28.10.2011, Страна : 10
Нова радна места
КИКИНДА - Компанија за управљање отпадом у Србији „АСА Кикинда“ запослила је
четири избегла лица која су претходно радила у пројекту „Кикинђанка“.
- У циљу унапређења система управљања отпадом и заштите животне
средине,компанија је запослила четири радника и преузела механизацију за
сакупљање секундарних сировина - рекао је шеф комуникација и корпоративне
одговорности компаније АСА за Србију Љубиша Никшић.
ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Данас – Браничево, Датум : 28.10.2011, Страна : 2
Конференција за медије заменице градоначелника Вукице Васић
Пожаревац - У оквиру сталних активности на обезбеђивању нових радних места, Град
Пожаревац је, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, расписао ове
године конкурс за доделу субвенција послодавцима из приватног сектора ради
запошљавања особама са инвалидитетом. Конкурс је отворен до 30. октобра.
Намера локалне самоуправе је да особе са инвалидитетом, у складу са њиховим
професионалним способностима, укључи у различите области друштвеног живота.Осим
конкурса за запошљавање особа са инвалидитетом, расписан је и конкурс за запошљавање
и самозапошљавање који је недавно и завршен.
На конференцији за медије, коју је одржала заменица градоначелника, Вукица Васић,
истакнуто је да је за ове намене, из буџета Града Пожаревца издвојено 5.600.000 динара.
- Циљ конкурса, које спроводимо заједно са Националном службом запошљавања је да се
број незапослених у нашем граду, након усвојеног Акционог плана, смањи. Конкурс за
самозапошљавање је завршен. Оно што следи је доношење одлуке о избору 20 лица међу
кандидатима који су на конкурсу испунили све услове а затим следи потписивање уговора.
Када је у питању конкурс за доделу субвенција за отварање радних места на којима би се
запошљавала лица са инвалидитетом, одзив послодаваца је слаб.
Како су средства буџета и даље на располагању послодавцима за ове намене, позивам
привреднике да се одазову позиву, пријаве на конкурс и искористе средства која су
намењена запошљавању. Подсећам да је законска обавеза предузећа са више од 20
запослених радника да запосле једно лице са инвалидитетом, да они који имају преко 50
запослених, треба да приме у радни однос две инвалидне особе, а колективи са преко 100
радника, имају обавезу да запосле три инвалидна лица, истакла је Васић.

На евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно је 57 особа са инвалидитетом
који су становници Пожаревца и околних насеља. Пожаревачка локална самоуправа
настоји да уклони све баријере које, нажалост, и даље постоје када је у питању
запошљавање инвалидних особа, Рома и интерно расељених лица.
ПОЧЕЛА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОПИСА
Данас – Браничево, Датум : 28.10.2011, Страна : 3
Почела контрола квалитета пописа
Пожаревац - Према првим резултаима пописа, који је озбиљно обављен и третиран
као веома значајан посао за будућност, на територији града Пожаревца и Градске
општине Костолац, у акцији пописа, попуњен је 84.021 образац за грађане и 33.225
упитника за евидентирање станова и домаћинстава.
Прелиминарни резултати пописа биће објављени након обраде података у Републичком
заводу за статистику, рок је 15. новембар.
Начелник Градске управе Пожаревца и члан пописне комисије, Горан Миленковић, на
конференцији за медије је најавио и контролу квалитета обављеног пописа у улицама 27.
априла, Старине Новака, Авалској и Чеде Васовића у бројевима 10 и 14, која ће се
спроводити у периоду од 22.октобра до 5.новембра. - У овим улицама поново ће се наћи
пописивачи са знатно мањим бројем питања, тако да овом приликом молим грађане у овим
зонама за сарадњу. У Градској општини Костолац, попуњено је 14.585 образаца П1 за
попис лица и 5.835 упитника за стан и домаћинство. Сарадња са пописивачем одбијена је
само у једном случају, који ће бити обрађен у складу са упутством - истакао је
Миленковић.
Иначе, број пописаних становника у Србији биће познат тек када се одузму поједине
категорије, као што су студенти или људи на привременом раду, који су, углавном
пописани по два пута. Из Републичког завода за статистику кажу да се не може ни
приближно проценити колики ће бити број становника у односу на број попуњених
пописница, из разлога што ће се ти подаци разликовати од места до места. Остали подаци
објављиваће се сукцесивно од краја августа наредне године, па све до краја 2013. године.
Број становника Србије сигурно је умањен за више од 300.000 колико износи негативни
природни прираштај у последњих девет година. Овом броју биће придружен и број
некадашњих избеглица, сада повратника у родна места као и број исељеника из
Србије. Општинске пописне комисије нису задужене за обраду података већ ће да
припреме пописну грађу, проследе је у регионалне центре а после тога у Републички завод
за статистику. „Скенирање“ свих пописних листа спровешће се од 15. децембра до 15.
априла.
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 29.10.2011, Страна : 22
КИКИНДА - Шест избеглих породица из некадашње Републике Српске Крајине и
крајева који су за време рата у БиХ били део Републике Српске, добиле су на поклон
куће, једну је у Кикинди и пет у околини.
Новац је обезбедио УНХЦР, преко републичког Комесаријата за избеглице. Куће су
вредне по 770.000 динара, а још додатних 110.000 динара породице су добиле за
набавку грађевинског материјала и беле технике.
ЧЕТИРИ СЕЛА, ЈЕДАН ЂАК ПРВАК
Дневник, Датум : 30.10.2011, Страна : 11
ТЕМА „ДНЕВНИКА”: ЖИВОТ СРПСКИХ ПОВРАТНИКА У ХРВАТСКОЈ
У четири села у залеђу Бенковца само је један ђак првак. И те какав! Немања
Врцељ, једино дете у селу Запужане. И у целом крају, на овом далматинском камену
тек су покоји дечак и девојчица. А за Немању се, откад је у септембру набацио ђачку
торбу, чуло у свој бенковачкој општини, па и у Загребу – причало се о њему и у Влади
Хрватске.
Овај малишан, по рођењу Новосађанин, дете је повратника, Станка и Мире Врцељ,
који су се након неколико мучних избегличких година у Србији, вратили у своју
кућу, на свој камен. Опет у муку, али каква год да је, и сами кажу, лакше је поднети је
кад си под својим небом. Било је, веле, проблема откад су дошли, па ни Немањин полазак
у школу није могао проћи глатко.
– Једини је ђак првак на овом нашем кршу, али сва је своја права остварио. Уписан је у
основну школу у Бенковцу, путује сваки дан. И то, богами, господски. Сваки дан по њега
пред кућу долази аутобус и враћа га у школу. Иде тај аутобус и по другим селима и
скупља децу, али Немања је као ђак првак, једини у целом нашем крају у којем су
углавном Срби, повратници, да му је држава обезбедила такав третман – прича нам
дечаков отац Станко.
Најпре је, вели, школарац требало да крене у основну школу у оближњој Полачи, али иако
је удаљна тек око четири километра од дечакове куће, била му је заправо предалеко.
– Нисмо могли да му обезбедимо превоз до школе, немамо новаца за то. Директор
школе, коју је Немања требало да похађа, послао је допис у Бенковац и објаснио о
чему се ради. Касније су о нашој намери да га упишемо у бенковачку школу, односно
да издејствујемо превоз, чули и представници Срба у Влади Хрватске, и српске
националне заједнице, те су и они помогли – приповеда Станко.
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– Немања у бенковачкој школи чак учи и православну веронауку, а другари су га лепо
прихватили. Отворен је и комуникативан, па је све ишло лакше.
Мира и Станко имају и двадесетједногодишњу кћерку Јовану, која је недавно у
Загребу конкурисала за полицију, али није прошла. Оманула је за три сантиметра,
каже Станко. И не шали се. Јована би заиста прошла на конкурсу за осмомесечни курс да
је мало виша, али, нажалост, „није била у складу с прописима”. Њен отац ипак мисли да
Јована неће одустати од полицијске униформе, те да ће конкурисати поново, и то за
академију. Била је новосадски ђак, школовала се док је живела с породицом под туђим
крововима. У избеглиштву, тешком како год окренеш. Заораном у „Олуји“, закоровљеном
на Косову, избразданом диљем Србије.
– Тешко нам је било, као и сваком. Радили смо супруга и ја штошта, само да би Јовани, а
касније и Немањи, обезбедили што нормалнији живот. Истоварао сам камионе, ишао на
њиву, на грађевину, шта све нисам. А моја Мира: па више је шлепера истоварила неко
већина мушкараца. И вратили смо се својој кући захваљујући њој. Нису, богами, хтеле
жене назад на село, уверио сам се. Иако немају кров над главом, ухвате се асфалта, неће да
чисте испод оваца, да иду у поље. И тако остају сви, иако би, верујем, већина мушкараца
желела да се врати у дедовину – вели Станко.
Када се 2005. године вратио у Запужане, затекао је пустош. Тек покојег старијег комшију,
времешне родитеље, минирану кућу са само два читава прозора и двоје врата. Није, каже,
добио никаву помоћ од хрватске државе, ни у програму обнове кућа није учествовао. Јер,
отац и мајка су се већ пријавили за обнову, па су имали право само на две просторије.
– Углавном смо све урадили сами. Пријатељи и комшије су нам долазили на мобу, гледали
смо да не остајемо дужни. Проблем је што за овај крај није пуно урађено. Струју и воду
имамо, али нема асфалта, прашина убија јер су у близини два каменелома из којих је
изграђен аутопут од Задра до Шибеника. Ко зна ко је све ту имао вајде, али наша села
нису – тврди Станко.
По њему, највећи проблеми повратника су запослење и обнова кућа, оних које још
нису поправљене, јер је тешко доћи до папира.
– Ем је изостала помоћ Хрватске, ем се оно што добијамо из војвођанских
институција злоупотребљава. Ваљало би да из покрајинске владе, они који се баве
проблемом повратника и регионалном сарадњом, дођу овде међу народ и виде како
се распоређује и коме иде помоћ коју шаљу – отворен је наш саговорник.
Породица Врцељ живи од пољопривреде. Двориште је пуно живине, некад су имали
преко 90 оваца, али се стадо потом преполовило због болести.
– Ја сам стално код оваца. Имамо и три и по хектара земље какве нема нигде. Само да
имам механизацију, средство за рад, било би меда и млека – уверен је Станко. – Често
помислим: колико у Војводини има старих пољопривредних машина, трактора... Када би
се неко у тамошњој власти сетио да организује акцију па да то пошаље повратницима.
Порез се не плаћа, могло би се...
ЦРЕП И ЦИГЛА СЛАБ ПОДСТРЕК ЗА ПОВРАТАК
Дневник, Датум : 30.10.2011, Страна : 11
ЗАПАДНОСЛАВОНСКИ СРБИ РАЗАПЕТИ ИЗМЕЂУ БИЛОГОРЕ И ФРУШКЕ ГОРЕ
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Док су уз песму сестара Милановић „Билогоро, шумо најмилија” Срби из Западне
Славоније пре више од 20 година радо певушили, данас уз књигу песама Ане Ковачевић
„Од Билогоре па до Фрушке горе” углавном плачу, препознајући у њој властиту судбину.
Разапети између ове две планине многи ни две деценије након избеглиштва не знају тачно
где им је кућа: тамо одакле су избегли, или овде у Војводини где су се највећим делом
скрасили.
Неки су изгубили све што су имали и на новој адреси почели испочетка; шачица се
вратила, пристајући на положај националне мањине, а они који се нису „примили” на
новој адреси и не могу да забораве Билогору, још имају времена за повратак.
Сви они који у законском року нису поднели захтев за обнову ратом оштећених
објеката, и данас могу да траже бесплатну доделу грађевинског материјала за обнову
или изградњу породичне куће.
Држава Хрватска јесте помогла обнову ратом порушених и оштећених кућа, али без
обзира колико је кућа била велика, подносилац захтева је добио само 35 квадрата,
плус десетак по члану који је ту живео. И ко се провезе селима некадашње
грубишнопољске општине, од Мале и Велике Ператовице, Дапчевице и Дапчевачких
Брђана, Малог и Великог Грђевца, Барне, Јасноваче... видеће тек понеку седу главу како
вири иза капије и дим који се виори тек из понеког димњака. Младих нема, јер ни посла
нема.
Грубишно Поље, које се налази на тромеђи Билогоре, Мославине и Подравине и које
данас има статус града у Бјеловарско-билогорској жупанији, први пут има
доградоначелника Србина, захваљујући Уставном закону о праву националних мањина.
То је Бранко Кашић, који се на тој функцији налази већ годину дана и, како каже за наш
лист, успева да се избори за предизборна обећања и помогне српској националној мањини
у остваривању својих права у суживоту с хрватским народом.
После Домовинског рата у целој Хрватској, па тако и Западној Славонији – кога термина,
иначе, у употреби више нема – изменила се национална структура. Док је удео Срба у
укупном становништву Хрватске сведен с 12 одсто на око четири процента, у
Грубишном Пољу и околним селима их је, тврди Кашић, око 15 процената, а пре
рата је био 32 посто. До пре 20 година на том подручју било је око 37 одсто Хрвата, 22
одсто Чеха и близу 2,5 процента Мађара. Данас Хрвата има више од 60 одсто, Чеха и
Мађара приближно као пре и „нешто ситно” Словака, Румуна и Рома.
Колико је тачно Срба избегло, прецизно није побројано, али се сигурно ради о њих четири
до пет хиљада, од који су многи, на жалост, већ положили своје кости у Војводини: Сава
Лалић из Грубишног Поља сахрањена је у Голубинцима, Ана Ковачевић из Мале
Ператовице у Бингули, Сава Мандарић из Дапчевачких Брђана у Руми, Цвијета Лолић,
избегла из истог места у Кукујевцима... Већина је помрла и од оних који су се вратили, јер
само старе вуче родна груда. Међу њима су и Душица и Никола Поповић, који су пре
повратка живели на релацији Суботица - Крушевац где су им ћерке.
Ипак, Бранко Кашић поручује да још има могућности за повратак, јер се још примају
захтеви за бесплатну доделу грађевинског материјала, како за повратнике, тако и стамбено
збрињавање младих породица. Ранијих година обнова је ишла убрзаним поступком, мада
је последње две године нешто спорија због кризе. Тако су многи добили решења, попут
Тање и Љубише Косановић који намеравају да обнове кровиште куће, али нема новца да
крене изградња.
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Грађевински материјал за обнову, санацију или изградњу је добило 420 породица;
ипак, захтева је двоструко више.
Основни услови за доделу материјала су следећи: носилац домаћинства има право на
обнову 30 квадрата стамбеног простора, а сваки члан домаћинства на по 15
квадрата. Породице подносе захтеве за донацију грађевинског материјала за
санацију, обнову, или изградњу породичне куће, у зависности од статуса објекта. Ако
је кућа у лошем стању, пројектанти праве пројекте и у зависности од статичке
(не)стабилности кућа се евентуално руши и гради нова. За њу се добија комплетан
материјал за изградњу, инсталације, столарија, осим зидних плочица у купатилу и
подних облога у собама. Мајсторе морају да плате сами.
Ако се гради нова кућа, држава по завршетку посла рефундира 15.000 куна (око 2.000
евра) након што се изврши технички преглед објекта. Оне породице које су добиле
грађевински материјал за санацију или обнову, имају право на накнаду од 10.000
куна. Иако мајстори пуно више коштају, држава даје колико може. Кашић
процењује да изградња средње породичне куће, сходно споменутим критеријумима,
кошта око 40.000 куна, а осим мајстора инвеститор мора да купи и даске за
шаловање, жице, ексере...
Да би се комплетирао захтев за обнову, неопходна су уверења о некажњавању за све
чланове породице у свим местима у којима су боравили претходних година, изводи из
катастара, грунтовница и пореских управа у свим градовима у Хрватској и Србији (или
некој другој бившој југословенској републици) где су живели од 1991. и то за све чланове,
чак и за децу док су била малолетна, јер, објашњавају у бјеловарском уреду, неко је могао
нешто да им поклони.
За кућу за коју се тражи обнова није довољан само власнички лист, већ треба и уверење о
кућном броју, доказ да је изграђена пре 1968. Докази су извод из катастра, прва уплатница
струје и изјаве два сведока, или, пак, грађевинска дозвола. То све кошта огромне паре,
тако да се не треба чудити ником ко није кренуо на овај пут без краја. У бјеловарском
Уреду за подручја од посебне државне скрби саветују да сви који планирају да поднесу
захтев за обнову најпре дођу к њима и добију прецизан попис неопходних уверења, како
би у старту знали чему да се надају.
Кашић каже да су од плаћања државних такси за уверења ослобођене само оне особе које
су слабијег материјалног стања и које добију потврду од Центра за социјални рад и
пореске управе. Другим речима, избегли грађани би најпре морали да се врате у
необновљене куће без врата и прозора, или таванице и по којег зида, да пријаве свој
положај Центру за социјални рад, добију потврду да су сиромашни, па тек онда да буду
ослобођени великих такси за издавање разних уверења.
У Грубишном Пољу има неколико већа националних мањина: српско, чешко, мађарско,
која предлажу извршној власти власти како да се побољша стање у конкретној
националној мањини. То веће би требало да препознаје проблеме: од стамбеног
збрињавања, повратка, до неговања културног идентитета... Ту се негује и
антифашистичка традиција, основана је Удруга антифашистичких бораца и антифашиста
са 70 чланова, а циљ јој је обнова бројних спомен обележја из НОБ-а, подсећање на
херојску историју из времена Другог светског рата и дружење свих који то желе. Посебна
прилика за дружење је Сајам сира, који се ове године одржава 19. и 20. новембра, у оквиру
кога заједнице имају свој дан, када кувају национална јела, певају и плешу, све у циљу
развоја добрих националних односа.
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Антрфиле : Суживот је, ипак, могућ
Кашић каже да су одувек Срби и Хрвати живели заједно, ситуација се након 20 година
нормализовала и води се брига о сваком селу, која су већином била српска. Довољно је да
се врати једна породица, одмах се доводи струја, тако да је тренутно нема само у делу
Мале Дапчевице јер се још нико није вратио. Ове године креће изградња водовода у Малу
и Велику Ператовицу, што је, економски гледано, потпуно неисплативо, али је циљ да
свако домаћинство добије градску воду. Телефон су већ добили. Невоља је само што џаба
питомо место када нема посла, па у потрази за зарадом ове просторе напуштају и Хрвати.
Срби изборима (не)верују
Одлука Уставног суда Хрватске о измени уставног закона, по коме Срби више не би
имали три сигурна заступника у Сабору, него би се изјашњавали као и до сада да ли желе
да гласају за општу или српску листу, изазвала је, по Кашићевим речима, непотребан
страх међу Србима. Он каже да је досадашњи систем био одлука Фрање Туђмана, а да је
интерес Срба да преко својих странака изборе број мандата који може бити и већи. Кашић,
иначе, објашњава да нису Срби само у СДСС-у Милорада Пуповца, већ и другим
странкама: у СНС-у, СДП-у, чак и ХДЗ-у...
ПРОБЛЕМИ ЈОШ НИСУ РЕШЕНИ
Преглед, Датум : 31.10.2011, Страна : 5
Избегличка удружења траже пријем код Тадића, поводом потписивања заједничке
декларације
Према информацијама избегличких удружења, у садашњем нацрту овог документа
који би требало да буде усвојен 7. новембра на конференцији министара спољних
послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе, не говори се о повратку одузетих
имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађанаБеоград
Представници избегличких удружења најавили су да ће се данас окупити у Београду
испред Председништва Србије и затражити пријем код председника државе Бориса
Тадића.
Како се наводи у саопштењу Коалиције удружења избеглица окупљање ће почети у 12.05,
а повод је предстојећа конференција министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и
Црне Горе, која ће се одржати 7. новембра у Београду и документ који на том скупу треба
да буде усвојен.
„На министарској конференцији ће се потписати политички документ под називом
'Заједничка декларација за проналажење решења проблема избеглих и расељених лица',
која за оштећене грађане има изузетно велики значај“, наводи се у саопштењу. Према
информацијама избегличких удружења, у садашњем нацрту заједничке декларације се не
говори о повратку одузетих имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и
других оштећених грађана.
„Наведеним документом се шаље порука јавности да су наши имовински и други
проблеми решени, а да је остало нешто социјалних случајева који ће се решавати
4

наредних година. Због тога је садашњи нацрт заједничке декларације, који треба да
буде усвојен у Београду, неприхватљив и противан нашим интересима“, оцењују
избегличка удружења.
Представници избегличких удружења траже од председника Србије да јавно подржи два
захтева избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана. Први захтев је да
министар спољних послова Србије Вук Јеремић не потпише заједничку декларацију у
садашњем облику зато што, како оцењују, она своди права избеглих и прогнаних на
социјално-хуманитарни ниво.
Други захтев је да министар Јеремић предложи својим колегама у Загребу, Сарајеву
и Подгорици да се садашњни нацрт заједничке декларације допуни одредбом према
којој се четири државе обавезују да ће хитно започети дијалог и постићи договор о
повратку наших незаконито одузетих имовинских и стечених права.
Указује се да темељ дијалога мора бити Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у којем се
јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан
31. 12. 1990. године. Представници избегличких удружења, такође, захтевају да министар
Јеремић хитно да на увид јавности садашњи нацрт заједничке декларације која је
договорена још пре месец и по дана у Паризу.
„Постављамо легитимно питање због чега Министарство спољних послова Србије упорно
крије финални нацрт заједничке декларације од избеглих и прогнаних Срба и других
оштећених грађана ако је наведени текст у њиховом интересу“, наводи се у саопштењу.
Додаје се да је председнику Србије молба за састанак упућена преко писарнице још пре
две недеље. У случају да их Тадић данас не прими на разговор, представници избегличких
удружења намеравају да до почетка министарске конференције свакодневно долазе испред
његовог кабинета, у 12.05, пише у саопштењу.
НЕИЗДРЖИВА СИТУАЦИЈА У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Политика, Датум : 31.10.2011, Страна : А11
После силовања туристкиње, тридесетосмогодишње држављанке Велике Британије,
за које је осумњичен азилант из Авганистана, грађани најавили протесте
Народни посланик из Лознице Мирослава Пејица најоштрије је осудила акт насиља
тражиоца азила из Авганистана, у саучесништву са четворицом својих сународника,
ухапшеног због основане сумње да је у Бањи Ковиљачи силовао
тридесетосмогодишњу жену.
Пејица, која је и заменица председника Скупштине града Лознице, рекла је Тањугу да
изражава најдубље саосећање са жртвом и да најоштрије осуђује акт бруталног насиља
које је над том женом починио тражилац азила из Авганистана у.
Она је подсетила да су у више наврата локална самоуправа и градоначелник Лознице
Видоје Петровић, последњи пут 5. октобра, да би се предупредили могући нежељени
догађаји, због повећања броја тражилаца азила у Бањи Ковиљачи, захтевали од надлежних
државних органа хитно решавање тог проблема. Пејица је рекла да је на заседању
Скупштине Србије, 11. октобра, питала „премијера Мирка Цветковића, министра
Ивицу Дачића и потпредседника Јована Кркобабића, задуженог за избеглице и
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азиланте, шта ће и у ком року надлежни, сагласно одговорности и овлашћењима,
предузети у вези с проблемом у Бањи Ковиљачи, а одговора још нема”.
„Трагични догађај у Бањи Ковиљачи је, нажалост, управо показао колико је
оправдана забринутост грађана, локалне самоуправе и њених челника, који су по
основу надлежности и овлашћења, немоћни у решавању проблема са тржиоцима
азила”, истакла је Пејица.
Мада Центар за азил у Бањи Ковиљачи располаже са само 85 места, према службеним
подацима тренутно има више од 2. 500 странаца, који бораве у том угледном здравственотуристичком центру Србије у очекивању да добију азил.
Управник Центра за азил у Бањи Ковиљачи Роберт Лесмајстер рекао је раније Тањугу да
је увек попуњен капацитет тог објекта, који је почео рад 2007. године, и да је у почетку
тамо било највише особа из Авганистана, те да су сада најбројнији држављани Сомалије и
да немају обавезу да воде евиденцију о укупном броју тражилаца азила.
Припадници лозничке полиције ухапсили су држављанина Авганистана Абдирашида Н.
(25) и одредили му меру задржавања до 48 сати због постојања основане сумње да је
извршио кривично дело силовања. Навдено је да је осумњичени у четвртак, око 17.30
часова, заједно са четири сународника, који су као и он тражиоци азила, у напуштеној
помоћној просторији хотелског објекта, у улици Маршала Тита, у Бањи Ковиљачи,
извршио обљубу над тридесетосмогодишњом женом, иначе држављанком Велике
Британије.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 31.10.2011, Страна : 17
ШАБАЦ - Шест избегличких породица трајно је решило стамбено питање,
куповином домаћинстава са окућницом. За овај програм УНХЦР обезбедио је 5,01
милион, а шабачка локална самоуправа 240.000 динара.
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ЛАЖНА ДЕКЛАРАЦИЈА
Правда, Датум : 1.11.2011, Страна : 9
ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
БЕОГРАД - Представници избегличких удружења прогнаних и избеглих Срба из
Хрватске затражили су јуче пријем код председника Србије Бориса Тадића
незадовољни због усвајања документа на предстојећој министарској
конференцији 7. новембра у Београду, којим ће бити послата порука да су
имовински проблеми избеглих решени.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта рекао је после
предаје писма и захтева за председника да се у финалном нацрту „Заједничке
декларације за проналажење решења проблема избеглих и расељених лица“ не помиње
повратак одузете имовине и стечених права избеглих и прогнаних из Хрватске и
великог броја других оштећених грађана.
Због тога садашњи нацрт декларације за нас није прихватљив, он је супротан нашим
интересима. Од председника Тадића тражимо да министар спољних послова Вук
Јеремић не потпише садашњи нацрт заједничке декларације. Сматрамо да је
декларација превара и постављамо питање зашто Министарство спољних послова
Србије крије финални нацрт пуних месец и по дана, ако је он у интересу пола милиона
избеглих Срба и 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим правима а који су
имали куће или викендице - каже Линта, и упозорава да темељ дијалога мора бити
Анекс Г Бечког споразума о сукцесији, у којем се јасно каже да ће свим грађанима
бити заштићена и враћена права која су имали 31. децембра 1990. године.
Било какав наводни пренос права учињен после 31. децембра 1990. године и закључен
под присилом или супротно нормама међународног права биће ништаван. Бечки
споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према међународном праву и
Уставу Хрватске, има већу правну снагу од домаћег законодавства. У протеклих седам
година представници држава наследница бивше СФРЈ нису ниједном разговарали о
спровођењу Анекса Г, већ су се бавили поделом дипломатскоконзуларних
представништава, архивске грађе и других ствари. Због чега министар Јеремић одбија
да покаже тај документ јавности? - упитао је Линта.
Представници избегличких удружења и завичајних клубова избеглих и прогнаних Срба
из Хрватске затражили су да председник Србије подржи њихове захтеве и најавили да
ће до 7. новембра и министарске конференције у Београду долазити сваког дана до
Председништва Србије, док год их Тадић не прими.
ОД САД 800 МИЛИОНА ДОЛАРА
Преглед, Датум : 1.11.2011, Страна : 3
Сједињене Америчке Државе за 10 година у Србију уложиле знатну суму новца
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„Циљ помоћи био је да се помогну и промовишу реформе, посебно оне које ће
омогућити Србији да постане члан Европске уније“, истакла америчка амбасадорка
Амбасадорка Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду Мери Ворлик
изјавила је јуче да су САД инвестирале више од 800 милиона долара у Србији у
последњих десет година кроз различите програме развојне помоћи.
Ворлик је у интерјвуу агенцији Бета казала да је око 663 милиона долара додељено је
кроз програме за економски раст и унапређење управљања Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД), која обележава 10 година рада у Србији и 50 година
рада у свету.
„Циљ помоћи био је да се помогну и промовишу реформе, посебно оне које ће
омогућити Србији да постане члан Европске уније (ЕУ). Верујемо да је направљен
значајан напредак“, истакла је амбасадорка.
Према њеним речима, конкретну помоћ САД су у Србији пружиле подршком
доношењу великог броја закона важних за процес реформи и стварање законског
оквира и пословног амбијента пресудног за привлачење инвестиција у Србију.
„То је велики део посла САД у Србији. Да се помогне у стварању средине која ће
стимулисати инвестиције, стварање радних места и економски раст“, казала је Ворлик.
Како је додала, УСАИД је помогао великом броју компанија из Србије да боље наступа
на тржишту, а постоји и блиска сарадња с великим бројем локаних самоуправа на
развоју капацитета за привлачење инвестиција.
Један од најуспешијих УСАИД-ових програма у Србији, истакла је амасадорка САД,
представља Пројекат за економски развој општина (МЕГА) у којем су учествовале 32
локалне самоуправе.
„Те општине су успеле да привуку 1,6 милијарди евра инвестиција. То је огроман
успех“, оценила је Ворлик.
Амбасадорка је истакла и да је УСАИД помогао при оснивању Опортјунити банке
у Србији, која је од 2005. године до сада одобрила око 125 милиона евра кредита
предузетницима, избеглицама, интерно расељеним лицима којима је био потребан
капитал за почетак пословања.
Антрфиле : Нова помоћ аграру
Директорка УСАИД-а у Србији Сузан Фриц истакла је да је за 10 година рада те
агенције у Србији половина помоћи била намењена програмима економског развоја, а
друга половина реформама правосуђа и законског оквира.
Као пример, Фриц је навела да је резултат програма побољшања конкурентности, који
је био фокусиран на секторе обновљивих извора енергије, грађевинског материјала,
филмске индустрије, конгресног туризма, био раст инвестиција и прихода од 250
милиона долара.
Како је додала директорка УСАИД-а у Србији, тај програм је завршен али ће бити
настављена подршка у области пољопривреде, где је досадашња помоћ УСАИД-а дала
резултат у повећању продаје пољопривредних производа за 160 милиона долара.
ДРЖАВА ХИТНО ДА РЕШИ ПРОБЛЕМ АЗИЛАНАТА
Пресс, Датум : 2.11.2011, Страна : 16
У БАЊИ КОВИЉАЧИ незадовољство због миграната
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Грађани: Блокираћемо путеве, наша деца неће ићи у школе!Напето Становници
Бање Ковиљаче забринути за безбедност јер је град преплављен странцима,
нетрпељивост порасла после силовања које је извршио један Авганистанац
Грађани Бање Ковиљаче траже од државе да хитно реши проблем више од 2.500
азиланата. Мештани су забринути за безбедност јер је град преплављен странцима, а
нетрпељивост је порасла после силовања за које је осумњичен један Авганистанац.
Они поручују да ће уколико се не пронађе решење, блокирати путеве и неће слати децу
у школе!
Градоначелник Лознице Видоје Петровић каже да проблем са азилантима мора што
пре да се реши.
Туристи заобилазе Ковиљачу
- Седам месеци покушавамо најодговорнијим људима у земљи да укажемо на
проблем великог броја страних држављана у Бањи Ковиљачи и ризик који то
доноси. Нажалост, сви ћуте, а тензије се подижу. Желимо да држава то коначно
реши, а локална самоуправа и грађани спремни су да помогну у налажењу
најбољег решења. Наша страховања да би тако велики број страних држављана
сконцентрисан на једном месту могао озбиљно да угрози безбедност нажалост су се
потврдила случајем силовања. Да ли треба да се догоди још нешто па да се неко у овој
држави осети одговорним и предузме нешто - рекао је Петровић указујући са
одборницима из Ковиљаче поново на проблем са азилантима изван Центра за азил.
- Када смо позвали Владу да реши проблем, у Ковиљачи је било око 500
азиланата, а сада их је више од 2.500, углавном из Авганистана и Сомалије.
Страх да би тако велики број могао озбиљно угрозити безбедност је потврђен, од
нарушавања јавног реда и мира до случаја силовања. Држава мора да реагује и
искључи ризик од инцидената и појаве болести и епидемија. Ако се деси неки
нежељени догађај, да ли ће се тада неко препознати одговорним - пита се Петровић.
Он каже да због свега велику штету трпи и туризам и да људи почињу да
заобилазе Ковиљачу и овај крај, и пита да ли је могуће да хиљаде људи илегално,
без путних исправа, прелазе државну границу и улазе дубоко у територију Србије.
Радосав Јошић, председник градског Савета за безбедност, каже да је несхватљиво да
лозничка полиција тврди да је у Ковиљачи више од 2.500 тражилаца азила, а начелник
пограничне полиције да их је десет пута мање.
- Радош Ђуровић, извршни директор Центра за заштиту и помоћ тражиоцима
азила из Београда, тврди да се у овом случају ради о „чистом сензационализму“ и
да осумњичени за силовање није тражилац азила већ је на територији Србије
боравио потпуно илегално, у пролазу, као део илегалног ланца. Ђуровић каже да
је цифра о 2.500 „азиланата“ потпуно нетачна, да су то две Бање Ковиљаче и да
тренутно ван Центра за азил, дакле у приватном смештају, има 200 легалних
тражилаца азила и 400 илегалаца. Позваћу све који лицитирају са бројем
азиланата да дођу у Ковиљачу и виде стање. Ковиљача има око 6.000 становника,
а азиланти су достигли већ готово половину те бројке - рекао је Јошић.
Отвара се и трећи азил
Председник МЗ Бања Ковиљача Мирослав Вукосављевић најавио је за недељу
протестни скуп у центру места на коме ће мештани мирно изразити неслагање са
ситуацијом и нереаговањем државе.
- Ми нисмо расисти нити нетолерантни и ако је неко имао разумевање за све патње
избеглица током последњих 20 година и азиланте, то су били житељи Ковиљаче.
Позивам све мештане да наредних дана буду максимално толерантни, да из ове приче
изађемо достојанствено уз подршку државних органа. Тражићемо да држава учини
2

нешто и ствар реши. Озбиљно размишљамо о протестима. За сада неће бити блокаде
путева, а на састанку родитеља одлучићемо да ли ће од понедељка деца ићи у школе каже Вукосављевић.
На бројне апеле Лознице слате премијеру Мирку Цветковићу и Комесаријату за
избеглице држава је једино реаговала отварањем центра у Боговађи, у који је из
Ковиљаче смештено 320 тражилаца азила. Како сазнајемо, држава планира да
ускоро отвори и трећи азил после Бање Ковиљаче и Боговађе. Нови азил биће
отворен 100 километара од Београда, највероватније у некој од бивших касарни.
Антрфиле : Кожне и полне инфекције
Др Љиљана Дражић из амбуланте у Ковиљачи каже да су азиланти у центру прошли
систематске прегледе, али да немају увид у здравствено стање оних ван њега.
- Лако може доћи до повећаног броја инфекција које се преносе капљичним путем и
контактом, а те особе улазе у локалне продавнице, пошту и амбуланту, као и мештани.
Апелујем на оне који им издају смештај да то буду бар просторије са минимумом
услова за личну хигијену - каже она.
До сада је међу њима регистровано пет-шест случајева ТБЦ, има их са кожним и полним
инфекцијама и долазе у врло дискутабилном стању. Смештају их и по 20 у једну
просторију, издају им се и оне без грејања и тоалета, а спавају и по напуштеним зградама
и вагонима.
ОЛУЈА ДОКАЗ
Вечерње Новости, Датум : 2.11.2011, Страна : 3
СРБИЈА У ПЕТАК МСП У ХАГУ ПРЕДАЈЕ ДОПУНУ ТУЖБЕ
Пресуда генералима у нашу корист
СРБИЈА ће у петак, 4. новембра, Међународном суду правде у Хагу предати
додатне аргументе за нашу контратужбу за геноцид против Хрватске.
Према нашим сазнањима, у обимном поднеску, који представља одговор на
хрватске аргументе против наше контратужбе за геноцид, Србија ће се, између
осталог, позвати и на пресуду Хашког трибунала генералима Анти Готовини и
Младену Маркачу због злочина током ”Олује”.
Такође, Београд ће доставити и око 300 примедби на спискове хрватских жртава, које
је доставио Загреб, јер на њима има доста Срба, али и људи који нису страдали у
ратним операцијама, већ природном смрћу.
Према речима Саве Штрбца из ”Веритаса”, иначе члана нашег правног тима пред
МСП, наш поднесак подељен је у неколико томова, а суду ће бити достављено око 40
примерака, како би материјал био достављен свим судијама и противничкој страни.
Србија је контратужбу за геноцид поднела у јануару ове године. У њој се тражи да
највиши суд Уједињених нација утврди да ли је Хрватска починила геноцид током
”Олује”, у намери да потпуно или делимично уништи крајишке Србе. Такође, наша
земља не одустаје од захтева из контратужбе да Хрватска плати пуно обештећење за
нанету штету током ове акције, да се обезбеди сигуран повратак расељених, као и да се
из закона о државним празницима избаце ”Дан победе и домовинске захвалности” и
”Дан хрватских бранитеља”, који се славе 5. августа, на дан завршетка ”Олује”.
Антрфиле : ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 2012.
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Претпоставља се да ће суд дати рок од месец-два да се Хрватска упозна са новом
документацијом, након чега би требало да буде заказан и главни претрес,
највероватније до краја следеће године.
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ФИЛЕ: ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 5.11.2011, Страна : 3
БРИСЕЛ/ВАШИНГТОН
- Решавање проблема избеглица је кључни корак ка помирењу међу земљама
западног Балкана, изјавио је у петак Танјугу европски комесар за проширење
Штефан Филе уочи посете Београду, где ће у понедељак почети самит Сарајевског
процеса (од 5. до 8. новембра), који обухвата Босну и Херцеговину, Србију, Црну
Гору и Хрватску.
- Повратак избеглица је један од најосетљивијих и најтежих проблема, који имају
директан утицај на живот већине људи у региону рекао је Филе.
Лидери поменуте четири земље окупљају се једном годишње како би координисали
напоре да се људима избеглим током ратова деведесетих омогуВи повратак у своје
домове. На самит у Београд ће доВи и вршилац дужности помоћника америчког
државног секретара за популацију, избеглице и миграцију (ПРМ) Дејвид Робинсон.

НЕ ПОТПИСИВАТИ ДЕКЛАРАЦИЈУ
Правда, Датум : 5.11.2011, Страна : 12
УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА ИЗ ХРВАТСКЕ УПОЗОРИЛА ДА ИМ ИМОВИНА ЈОШ
НИЈЕ ВРАЋЕНА
БЕОГРАД - Представници избегличких удружења прогнаних и избеглих Срба из
Хрватске затражили су да се отвори суштински дијалог између Србије и Хрватске,
којим би био решен повратак одузетих имовинских и стечених права избеглица.
- На конференцији 7. новембра у Београду министри спољних послова Србије,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе потписаће „Заједничку декларацију о
завршавању проблема избеглих и расељених лица“, која ће послати поруку да су
имовинска и стечена права избеглих решена, иако нису - каже председник
Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта. Према његовим речима,
преостали социјални случајеви биће решавани кроз донаторске конференције, и
то куповином пакета грађевинских материјала, изградњом социјалних станова и
слично.
- Поздрављамо тај социјални аспект, али сматрамо да он није довољан и да би
министарска конференција морала да обухвати концепт људских права - рекао је
Линта. Представници избегличких удружења су од 31. октобра сваког дана слали допис
председнику Србије и позвали га да јавно подржи њихове захтеве, и да министар
спољних послова Вук Јеремић не потпише садашњу верзију заједничке декларације.

ФОН СИДОВ: РЕШЕЊА ТРАЖИТИ БЕЗ НАМЕТАЊА
Политика, Датум : 3.11.2011, Страна : А6
Косовска Митровица – Известилац Савета Европе за политичка питања Бјерн фон
Сидов боравио је јуче у Косовској Митровици на позив четири председника
општина на северу, где је разговарао о актуелној кризи на северу КиМ, стању
људских права Срба и могућностима за повратак више од 250.000 протераних са
територије Косова и Метохије.
Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић је казао након састанка да
су Сидову пренели да је криза на северу Косова изазвана једностраном акцијом
Приштине, али и да решење проблема које овде траје пуна три месеца треба тражити
мирним путем и решењем које ће бити прихватљиво за све.
Разговарано је и о отварању суда у Косовској Митровици. „Рекли смо да није добро да
се решења намећу, већ је потребно да она буду прихватљива за све”, рекао је Пантић и
додао да је Фон Сидов подржао такав став српских представника. „Ми смо пренели и
своје задовољство због његовог извештаја који је поднео Парламентарној скупштини
СЕ у коме се каже да Савет Европе остаје статусно неутралан и да ће подржати свако
решење које се постигне у договору две стране”, рекао је Пантић.
У кратком обраћању новинарима известилац Савета Европе за политичка питања је
оценио да је разговор био конструктиван да је било речи о многим важним питањима и
да ће разговори бити настављени. Представник СЕ треба половином новембра да
поднесе нови извештај.
„Претходни извештај поднет у јуну ове године у СЕ у коме се говори о ситуацију у
Босни и Херцеговини, Албанији и на Косову и где се, између осталог, каже да нема
заштите људских права грађана, усвојен је без примедбе, исправке и критике”, рекао је
Фон Сидов и додао да је то било пресудно за његов повратак на Косово како би се
упознао и са питањем царине на том подручју.

PRESS CLIPPING
Понедељак 07.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПАРОХ ПОЗВАО РАСЕЉЕНЕ СРБЕ ДА СЕ ВРАТЕ
Блиц, Датум : 6.11.2011, Страна : 3
ПРИШТИНА
Парох приштински Дарко Маринковић позвао је јуче расељене Србе да се врате у
Приштину и придруже се групи од седамдесетак Срба који живе у том граду. Парох
је додао да је то само његов позив и добронамеран савет расељеним Србима.
Отац Дарко је рекао да су неки расељени Срби пренели посмртне остатке предака у
места где сада живе, иако то СПЦ строго забрањује.
ФИЛЕ: ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦАМА
Пресс, Датум : 6.11.2011, Страна : 4
КОНФЕРЕНЦИЈА
БРИСЕЛ - Решавање проблема избеглица је кључни корак ка помирењу међу земљама
западног Балкана, изјавио је Танјугу европски комесар за проширење Штефан Филе
уочи посете Београду.
- Повратак избеглица је један од најосетљивијих и најтежих проблема, који имају
директан утицај на живот већине људи у региону - рекао је Филе. Он ће у
понедељак у Београду учествовати на самиту Сарајевског процеса, који обухвата
Босну и Херцеговину, Србију, Црну Гору и Хрватску.
ПРОТЕСТ ГРАЂАНА БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ЗБОГ ИМИГРАНАТА
Политика, Датум : 7.11.2011, Страна : А11
Око 2.000 грађана јуче је на протестном скупу у Бањи Ковиљачи затражило
измештање свих илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог
туристичког места. Како је пренела Бета, на скупу симболичног назива „Ко је
следећи” говорили су незадовољни грађани и представници туристичких и
здравствених радника, заинтересованих за решавање проблема неконтролисаног
прилива имиграната у Бању Ковиљачу.
Упућен је јавни позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за
избеглице Републике Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачи и с
мештанима разговарају о решавању тог проблема. Договорено је да родитељи, због
сигурности, од данас не пуштају децу у школу.
На транспарентима је између осталог писало „Дачићу, био си на отварању Центра, дођи
и на затварање”, „Безбедан живот за нашу децу”, „Ковиљача није на продају”. У Бањи
Ковиљачи је од раног јутра био приметан већи број полицајаца, а за време трајања самог
митинга, од поднева до 14 часова, били су стационирани и припадници Интервентне
јединице, али је скуп протекао без инцидената.
Непосредни повод одржавања митинга је случај силовања држављанке Велике
Британије прошлог четвртка, за које је осумњичено петоро имиграната из Авганистана.
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На улицама Бање Ковиљаче јуче је био мањи број страних држављана у односу на
раније дане, када су углавном у самом центру места и бањском парку.
Према последњим подацима полицијске станице у Лозници, тренутно ван Центра
за азил у Бањи Ковиљачи, који има 80 места, борави више од 2.500 азиланата из
Африке и Азије.
Локалне власти су се у неколико наврата за помоћ у решавању тог проблема већ
обраћали Комесаријату за избеглице Србије и премијеру Србије Мирку
Цветковићу, али пошто конкретних корака није било, грађани су се сами
организовали.
Антрфиле : У Боговађи се мештани друже са азилантима
Мештани Боговађе и околних села немају проблема са азилантима смештеним у
одмаралишту Црвеног крста у том месту код Лајковца, рекао је управник Центра
за азиланте Стојан Сјеклоћа. Како је пренела Бета, Сјеклоћа је додао да Црвени крст и
локална месна заједница организују дружење мештана са азилантима, па су игранке или
фудбалске утакмице уобичајена ствар.
Кроз тај центар, отворен 1. јуна одлуком Владе Србије, до сада је прошло више од 300
азиланата, а тренутно их је 137 из Сомалије, Авганистана, Еритреје, Пакистана, Ирана,
Ирака, Либије, Шри Ланке и Палестине. Центар у Боговађи је отвореног типа, па
азиланти могу да одсуствују до три дана уз дозволу управника. Ту погодност они
најчешће користе да би се видели са земљацима у Београду и Бањи Ковиљачи, или да би
отишли до Суботице по новац, који им тамо стиже из домовине.
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ИЗБЕГЛИЦАМА
Данас, Датум : 7.11.2011, Страна : 4
Београд - Министри спољних послова Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ
учествоваће данас у Београду на међународној конференцији посвећеној решавању
проблема избеглица у региону. Најављено је учешће европског комесара за
проширење Штефана Филеа, високог комесара УН за избеглице Антонија
Гутереша и помоћника америчке државне секретарке за питања избеглица Дејвида
Робинсона.
Министри Вук Јеремић, Свен Алкалај, Горан Јандроковић и Милан Роћен потписаће
заједничку декларацију којом се четири државе обавезују на проналажење решење за
преостале расељење и избегле у региону. Бета
ДЕЦИ БРАНЕ ДА ИДУ У ШКОЛУ
Пресс, Датум : 7.11.2011, Страна : 14
Протестни скуп у Бањи Ковиљачи
Мештани траже да се изместе сви азиланти, имигранти и Центар за азил
Потпуно испуњење захтева Сви говорници истакли да ученике неће слати на наставу
Превршена мера
Повод за протест било је силовање стране држављанке
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На протестном скупу у центру Бање Ковиљаче око 2.000 мештана јуче је затражило да
се из овог туристичког места што пре изместе сви тражиоци азила, илегални имигранти
и Центар за азил. Грађани су поручили да децу неће пуштати на наставу у основну
школу до потпуног испуњења свих њихових захтева.
Мештани месецима указују на неконтролисани прилив азиланата, којих је према
полицијским подацима више од 2.500, а повод за протест под слоганом „Ко је следећи?
„ било је силовање стране држављанке за које је осумњичено пет илегалних имиграната
из Авганистана, а ухапшен један.
Проблеми се гомилали
Мирослав Вукосављевић, председник МЗ Бања Ковиљача и члан организационог
одбора јучерашњег протеста, истакао је да су месецима обраћали надлежним државним
органима за помоћ у решавању овог проблема, али одговора нема.
- Проблеми су се гомилали да би ескалирали силовањем стране држављанке. Центар за
азил у Ковиљачи постоји неколико деценија и кроз њега је прошло на хиљаде људи који
су напуштали своју земљу. Мештани Ковиљаче су се према њима увек односили крајње
коректно и добронамерно и зато не допуштамо да нас неко прозива да смо расисти и
нетолерантни. Позивам надлежне органе, првенствено МУП и Комесаријат за избеглице
да дођу и заједно са нама нађу одговарајуће решење које би задовољило мештане
Ковиљаче, које не би било на штету угледа Србије у свету - рекао је Вукосављевић.
Више говорника указало је да је ово миран породичан протест незадовољних, огорчених
и уплашених родитеља и мештана за безбедност своје деце, егзистенцију и будућност
Ковиљаче одржан „у минут до 12“, који су, узалудно чекајући реакцију надлежних,
схватили да је крајње време да се нештопредузме.
Рекли су да за азиланте има другог места у Европи, а за њих нема друге Ковиљаче, и
запитали може ли се оволики број азиланата замислити у било којем познатијем
европском лечилишту.
Докле да се људи плаше
- Захтевамо да се изместе азиланти и исели Центар за азил јер је то једини начин да се
овај проблем не понови. Од сутра деца неће ићи у школу све до потпуног испуњења
свих наших захтева. Ми смо миран и културан народ, који не може потпуно слободно да
шета улицама свога места - рекао је мештанин Иван Поповић.
Мештани Ковиљаче последњих дана огорчени су због изјава Радоша Ђуровића из
Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила и комесара Владимира Цуцића и бурно су
реаговали на помињање њихових имена.Наталија Максимовић, мајка три ћерке, рекла је
да децу прате и дочекују из школе, а са првим мраком куће се затварају.
- Људи се плаше, докле више. Неке НВО говоре да ширимо говор мржње, да не знамо
шта је толеранција. Радош Ђуровић, директор неке тамо НВО, константно говори лажи
о Бањи Ковиљачи. Каже да „надувавамо проблем“. Волела бих да он прошета парком,
па да га питамо колико је азиланата овде. Комесар Цуцић на ТВ каже да је ово што се
дешава у Ковиљачи сукоб између мештана који издају куће и оних који би то хтели, а не
могу. То није тачно. Ово је забринутост да ће следећи ко буде силован или, не дај Боже,
убијен, бити неко од нас. Наша деца сутра неће ићи у школу све док држава не реши
овај проблем - рекла је Наталија Максимовић.
Скуп је прошао мирно, а у Ковиљачи су јуче иначе, биле јаке полицијске снаге уз
присуство интервентне јединице. Мада је препуна азиланата, јуче су у Ковиљачи, сат
уочи скупа, виђена само двојица, који су се удаљавали из центра места. Од краја прошле
године траје повећан прилив азиланата и Центар за азил, са 84 места, је од тада стално
пун.
Антрфиле : Драгишић: Грађани су у праву
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Др Зоран Драгишић, професор Факултета безбедности у Београду, каже да је скуп у
Бањи Ковиљачи пример да је догорело до ноката и да је реч о заиста великом проблему.
- Више од 2.500 илегалних имиграната је у Ковиљачи угрожавају безбедност мештана и
економски опстанак бање, јер уколико нема безбедности нико неће доћи од гостију.
Мештани су устали да заштите личну и безбедност своје деце и опстанак Ковиљаче.
Дошао сам да подржим скуп јер су људи апсолутно у праву, све што је њима
приписивано да су расисти, шовинисти, није тачно. Нигде у свету се азил центри не
налазе у туристичким местима - рекао је за Пресс др Драгишић.
Према његовим речима, због овога би у некој нормалној држави у систему националне
безбедности летели са највиших функција малтене сви руководиоци. Ко нама гарантује
да се на овај начин Ал Каида не инфилтрира у Европу - рекао је он.

БАКА ЛЕНА ДОБИЛА ДОМ
Курир, Датум : 7.11.2011, Страна : 15
Лена Бабић из Рогатице у БиХ уселила се у зграду коју је, као што је и обећала,
финансирала Анђелина Жоли
РОГАТИЦА - Речено - учињено.
Лена Бабић (79), коју је славна глумица и хуманитарка Анђелина Жоли посетила у
Рогатици у Босни и Херцеговини прошле године, има нови кров над главом, и то
управо захваљујући донацији холивудске глумице.
Анђелина је Лену и још неколико станара једног колективног центра у Рогатици
посетила прошле године на Ускрс, а затим је одлучила да донира новац како би те
избеглице напокон добиле пристојан простор за живот.
Годину дана касније бака Лена позирала је с осмехом испред свога дома држећи
Анђелинину слику у рукама.
- Прирасла ми је за срце јер ми никад нико у животу није толико помогао као та лепа
жена - изјавила је бака Лена.
Зграда у коју су се избеглице уселиле пре неколико дана зове се Вила Анђелина.
ТРАЖЕ ПРОТЕРИВАЊЕ АЗИЛАНАТА ИЗ ЦЕНТРА У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Блиц, Датум : 7.11.2011, Страна : 9
На протестном скупу 2.000 грађана
На протестном скупу у центру Бање Ковиљаче јуче се окупило око 2.000 мештана који
су, незадовољни нереаговањем државних органа, на овај начин желели да укажу на
проблем који последњих месеци стварају страни држављани, они без икаквих
докумената и пријаве у овдашњем Центру за азиланте.
Грађани су упутили захтев да се што пре изместе сви тражиоци азила и илегални
имигранти, али и да се у потпуности измести Центар за азил. Од данас деца неће ићи у
школу, а таква одлука трајаће све док се „у потпуности не одговори на све захтеве
незадовољних грађана“, порука је са овог скупа.
Позивамо надлежне из МИП-а и Комесаријата за избеглице Србије да се одазову нашем
апелу и да дођу у Бању Ковиљачу, да седнемо за сто и заједнички нађемо одговарајуће
решење за проблем с којим живимо у последње време. То решење мора да задовољи
мештане, али истовремено не сме бити на штету угледа Србије у свету - поручио је
Мирослав Вукосављевић, председник месне заједнице.
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Он је у име грађана изразио саосећање са држављанком Велике Британије која је
недавно силована, што је и био повод организовању овог скупа. На скупу симболичног
назива „Ко је следећи“, говорили су незадовољни грађани, туристички и здравствени
радници заинтересовани за решавање проблема неконтролисаног прилива имиграната.
Указано је на чињеницу да Ковиљачани већ две деценије живе без проблема са
избеглицама и особама које су смештене у Центру за азил, али да у том објекту има
само 80 места. Према подацима из полиције, у месту их је више од 2.000, од којих тек
мањи број жели да затражи азил, док су остали без икаквих докумената.
О томе су говорили и медицински радници који су објаснили да легални азиланти
уступају своје здравствене књижице оним илегалним, што омета нормалан рад лекара.
У Бањи Ковиљачи био је приметан већи број полицајаца, а били су размештени и
припадници Интервентне јединице. Скуп је протекао без инцидената, а на улицама је
било мање страних држављана него иначе.
Антрфиле : Волео бих да останем у Србији
Пакистанац Бекир Амиџај (23) је пре три и по године илегално дошао у Србију. Стигао
је преко Ирана, Турске, Грчке и Македоније, а његови су, како каже, за то платили 7.000
долара. - Ухапсили су ме у Мађарској и тамо сам провео годину дана у затвору, а
фјотом сам враћен у Бању Ковиљачу. Чекам папире, живим у изнајмљеној кући, а новац
ми шаљу брат и друг. Волео бих када бих могао да останем у Србији - каже Бекир.
ПЛАШЕ СЕ ДА ЋЕ ИХ АЗИЛАНТИ СИЛОВАТИ!
Ало!, Датум : 7.11.2011, Страна : 4
СТАНОВНИЦИ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ПРОТИВ ИМИГРАНАТА
„Безбедан живот за нашу децу“, „О будућем времену треба мислити на време“ и
„Ковиљача није на продају“, транспаренти су који су се могли видети на протесном
скупу у центру Бање Ковиљаче, где се јуче окупило око 2.000 мештана, протестујући
због великог броја азиланата у том туристичком месту!
Грађани Бање Ковиљаче који су се јуче окупили на протесту симболичног назива „Ко је
следећи“ упутили су захтев да се из овог бањског лечилишта што пре изместе сви
тражиоци азила као и Центар за азил.
- Позивамо надлежне из МИП-а и Комесаријата за избеглице Србије да се одазову
нашем апелу и да дођу у Бању Ковиљачу, да седнемо за сто и заједнички нађемо
одговарајуће решење за проблем с којим живимо у последње време. То решење
мора да задовољи мештане, али истовремено не сме бити на штету угледа Србије у
свету - поручио је Мирослав Вукосављевић, председник месне заједнице.
Он је у име грађана изразио саосећање са држављанком Велике Британије која је
оптужила азиланте да су је силовали, што је и био повод за организовање овог скупа. На
скупу су говорили и незадовољни грађани и представници туристичких и здравствених
радника. Договорено је да родитељи, због безбедности, од понедељка не пуштају своју
децу у школу.
- Говорим као мајка троје деце и као забринута грађанка. Ово није политички скуп на
којем би разне партије узимале себи поене. Још у септембру смо разматрали могућност
да деца не иду у школу, али смо се надали да ће локална самоуправа решити проблем.
Превршило је меру када су илегални имигранти силовали недужну жену, а то је могла
бити било која од нас - каже Наталија Максимовић, представник родитеља из Бање
Ковиљаче.
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У Центру за азил има само 80 места, а према подацима полиције, у Бањи Ковиљачи се
налази више од 2.000 имиграната.
Антрфиле : „Протест је лицемеран, и Срби су азиланти!“
Радош Ђуровић, директор Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила, у разговору за
„Ало!“ изразио је велику забринутост потпиривањем мржње према азилантима,
истовремено подсећајући да је „пола Европе насељено нашим људима“.Након
организоване кампање која се из неких интересних кругова повела против њих,
азиланти су се затворили у своје домове и из страха не излазе на улицу.
Разочарани су и уплашени јер се данима представљају као силоватељи и криминалци.
Забринут сам за њихову безбедност, нарочито након овог протеста.
Делује ми помало лицемерно да се овако понашамо према азилантима, када је у последњих 20 година из Србије азил затражило толико наших грађана - објашњава Ђуровић.
Дачић: Повећаћемо безбедност!
Након јучерашњег протеста, министар унутрашњих послова Ивица Дачић
наложио је да се због безбедности азиланата у Бањи Ковиљачи повећа присуство
полиције!
- Држава мора да реши проблем смештаја азиланата, јер су то наше међународне
обавезе, а полиција мора да повећа присуство. Дао сам налог да се уради тако изјавио је Дачић за „Ало!“.
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НАПУШТЕНА КАСАРНА ПРИМА АЗИЛАНТЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 8
МЕШТАНИ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОД ЈУЧЕ НЕ ШАЉУ ДЕЦУ У ШКОЛУ
Комесар за избеглице тражи од премијера да му дозволи да азиланте из Бање
Ковиљаче смести у напуштену касарну, коју ће адаптирати до зиме
БАЊА КОВИЉАЧА - Дан после протестног митинга „Ко је следећи“, због
неконтролисаног прилива страних имиграната и случаја силовања британске
држављанке које је починио имигранат из Авганистана, мештани Бање Ковиљаче од
јуче ујутро децу више не пуштају у школе. У Основној школи „Вера Благојевић“ свега
десеторо деце се појавило у просторијама школе, коју похађа 415 ученика.
Према речима директора школе Милана Матића, о могућности да ђаци не дођу у школу
обавештена је Школска управа у Ваљеву и просветни инспектори из Лознице. У
издвојеним одељењима у Трбушници и Горњој Ковиљачи настава се одвија без икаквих
проблема.
Милован Гајић, један од родитеља, за „Правду“ каже да кћерку Софију, ученицу седмог
разреда, не сме више да пушта на наставу, али и да сама увече не сме да излази у град,
јер се после напаствовања британске држављанке страх увукао у становнике овог
туристичког места.
Мештани и преко дана несигурно шетају градом, а у касним вечерњим часовима нико
више не сме ни да се прошета централним улицама, а камоли оним забаченијим. Нико
од нас не жели да протерује те људе, али не желимо ни да будемо мете појединим
лошим људима, који су дошли у наше место у толиком броју. Нека држава то реши, ми
јој се не мешамо у надлежност, а дотад своје дете нећу пуштати у школу. Верујте, то је
став и 90 одсто родитеља у Бањи - тврди Гајић.
Мештани Ковиљаче од надлежних државних органа траже хитно измештање свих
илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из њиховог места.
Упућен је позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за
избеглице Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачу и са мештанима
разговарају о решавању тог проблема. Општина се у неколико наврата обраћала
за помоћ Комесаријату за избеглице Србије и премијеру Мирку Цветковићу, али
пошто конкретних корака није било, грађани су се сами организовали.
Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је да пре зиме треба да
буде решен проблем смештаја азиланата, чији је прилив у Србију, као земљу
транзита, повећан у последње три године.
Пре неколико дана упутио сам писмо премијеру Мирку Цветковићу, у коме
тражим сагласност Владе да се једна од напуштених војних касарни адаптира у
центар за азиланте, чиме бисмо добили адекватније и трајније решење - каже
Цуцић, додајући да му је у Министарству одбране предочено да су планом Војске
Србије напуштене касарне предвиђене за продају.
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Комесаријат за избеглице нема средства за куповину касарне, а и не видимо разлог да
држава купује од државе, односно Комесаријат од Министарства одбране - казао је
Цуцић.
Поводом протеста грађана у Бањи Ковиљачи због присуства све већег броја азиланата,
Цуцића је казао да нема разлога да родитељи не шаљу децу у школу, нити „за одијум
који се ствара према азилантима.“
Антрфиле : Имигранти ВС. азиланти
Центар за заштиту и помоћ азилантима саопштио је да је неопходно разликовати
илегалне имигранте и азиланте.
Илегални имигранти по доласку у земљу крију се од полиције, док азиланти одмах
траже помоћ и заштиту, улазе у азилни поступак и после идентификације добијају
одговарајуће исправе - каже извршни директор Центра Радош Ђуровић, који
тврди да од 2008. године до данас тражиоци азила нису починили ни једно
кривично дело, док су прекршаји, уколико их има, били најблажи.
Протест најавили и средњошколци
У протест и бојкот наставе због неконтролисаног прилива емиграната у Бању Ковиљачу
ступиће од сутра и ученици средњих школа у Лозници. Они се посредством
друштвених мрежа „Фејсбук“ и „Твитер“ договорају о синхронизованој акцији и
бојкоту наставе у знак подршке мештанима Бање Ковиљаче.
Од 500 разнихпрекршајних и кривич-них пријава које су досадподнете, само две се
односена сукоб међу азилантима, ко-ји су изазвала двојица пијанихИрачана, а све
остале на напа-де, пребијање и отимање новца од азиланата - рекао је српски комесар за
избеглице Владимир Цуцић.
ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА О РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 8.11.2011, Страна : А5
Министри спољних послова Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ потписали су јуче
заједничку декларацију којом је предвиђено да се обезбеди 584 милиона евра за
решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглих и расељених лица у региону,
преноси Бета. Новац ће бити обезбеђен на донаторској конференцији која је
планирана за 2012. годину, а 335 милиона евра од тог новца биће намењено за
решавање статуса 45.000 избеглих и расељених у Србији.
Шеф дипломатије Србије Вук Јеремић рекао је на конференцији, која је одржана у
Палати Србија у Београду, да ће уз помоћ тог новца у наредних пет година у
Србији бити затворени сви колективни центри за смештај избеглица.
„Проналажење решење за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница”, рекао је Јеремић и додао да је за решавање проблема
избеглих потребна политичка воља и разумевање свих релевантних фактора у региону.
Министар спољних послова БиХ Свен Алкалај рекао је да се у ту земљу после
рата вратило милион и 50.000 људи и да је враћено 99,9 одсто имовине, односно
220.000 станова и кућа. Он је додао да је реновирано 325.000 станова: „Учињен је
значајан напредак али је остало да се уради још много.
Европски комесар за проширење Штефан Филе рекао је да ће чланице Европске
уније прикупити половину од потребних средстава за финансирање регионалног
програма за трајно решавање проблема избеглих на Балкану: „Ова конференција и
заједнички регионални програм који ће бити усвојен заслужују снажну подршку свих
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чланица ЕУ и треба да одиграју своју улогу у даљој подршци наставку процеса
проширења ЕУ на самиту у децембру”.
Хрватски министар спољних послова Гордан Јандроковић оценио је да је главно
достигнуће скупа постизање заједничког консензуса о неопходности решавања
избегличког питања. Он је истакао значај размене статистичких података, како
би се избегло дуплирање.
Министар Црне Горе Милан Роћен рекао је да у тој земљи има 13.315 избеглица,
или око 3.000 мање него прошле године. Роћен је рекао да је Црна Гора усвојила
измене закона којима су смањене или укинуте административне таксе.
Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш казао је да конференција
показује храброст влада у региону да се суоче са осетљивим и деликатним
питањем какво је решавање проблема избеглих. Гутереш је нагласио да је регион
Балкана један од пет приоритетних региона када су у питању избегличке кризе у
свету.
ФИЛЕ: ДОГОВОР ОХРАБРУЈЕ БРИСЕЛ
Преглед, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Европски комесар за проширење Штефан Филе оценио је да јучерашњи договор о
заједничком приступу региона у решавању питања избеглица треба да послужи
као снажно охрабрење земљама чланицама ЕУ да на децембарском самиту
одиграју своју улогу у подстицању даљег ширења Уније.
Он је у Београду, на министарској конференцији за решење положаја избеглица на
Западном Балкану, указао на значај регионалне сарадње, истичући да она представља
један од кључних елемената процеса придруживања и стабилизације, а да је повратак
избеглица један од главних стубова.
ЗА ПЕТ ГОДИНА ЗАТВАРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Преглед, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Сви колективни центри за избеглице у Србији биће затворени у року од пет
година а сви људи смештени у њима биће збринути, изјавио је јуче министар
спољних послова Србије Вук Јеремић. Представљајући у Палати Србија
Регионални програм за решавање питања избеглица, Јеремић је рекао да ће њиме
бити пронађено решење за 27.000 домаћинстава и око 73.500 најугроженијих особа
у региону.
„Проналажење решење за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница“, рекао је Јеремић на конференцији о проблемима избеглица
на којој учествују шефови дипломатије Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне
Горе. Шеф српске дипломатије је навео да је за остваривање заједничког регионалног
програма потребно око 500 милиона евра, који ће бити обезбеђени из страних донација.
КЉУЧ ЗА ЛОГОРЕ
Вечерње Новости, Датум : 8.11.2011, Страна : 5
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Изградиће се домови за 73.500 избеглих
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ИЗБЕГЛИЦЕ које су од 1991. до 1995. године остале без крова над главом коначно
ће добити нове домове. Гаранцију да ће се 27.000 породица тј. 73.500 људи скућити,
потписима на Декларацију о окончању расељавања и обезбеђивању трајних
решења, јуче су у Београду дали шефови диопломатија Црне Горе, БиХ, Хрватске
и Србије.
За пројекат је потребно 583,7 милиона евра. Земље региона даће 82,8 милиона, а
остатак ће доћи из међународних донација. Планирано је 7.000 кућа за
повратнике, док ће 20.000 објеката бити подигнуто у местима у које су избегли и
где живе у колективним центрима.
Европски комесар за проширење Штефан Филе рекао је да договор региона треба да
буде охрабрење земљама ЕУ да на децембарском самиту подстакну даље ширење:
- Државе ЕУ прикупиће половину од потребних 500 милиона евра.Потпредседник
Владе Јован Кркобабић израчунао је да Србија треба да добије 335 милиона евра за
решавање питања 16.800 породица, односно 45.000 људи.
Министар спољних послова Вук Јеремић најавио је да ће колективни центри у нашој
земљи бити затворени у року од пет година.
На скупу је био и Дејвид Робинсон, помоћник америчког државног секретара, који је
похвалио земље региона за заједничке напоре да се реше проблеми избеглих и обећао
помоћ САД у том процесу.
Министар БиХ Свен Алкалај навео је да се у његову земљу вратило 1.050.000
избеглица, да је у 220.000 случајева враћена имовина. Црногорски министар Милан
Роћен каже да треба да се учини све да југоисточна Европа никада више не буде регион
избеглица. Шеф хрватске дипломатије Гордан Јандроковић обећева да ће се наставити
обнова разорене имовине, враћање пензијских и станарских права.
У БАЊИ КОВИЉАЧИ ИМА 300 АЗИЛАНАТА
Пресс, Датум : 8.11.2011, Страна : 14
Проблем Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић негира тврдње мештана
БЕОГРАД - Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је да пре
зиме треба да буде решен проблем смештаја азиланата. Он каже да у Бањи
Ковиљачи има око 300 азиланата, а не 2.500 колико тврде мештани.
Владимир Цуцић је рекао да је пре неколико дана упутио писмо премијеру Мирку
Цветковићу у коме је затражио сагласност Владе да се једна од напуштених војних
касарни адаптира у центар за азиланте, „чиме бисмо добили адекватније и
трајније решење“. Он је навео да је о томе разговарао с надлежнима у
Министарству одбране, где му је предочено да су планом Војске Србије напуштене
касарне предвиђене за продају.
- Комесаријат за избеглице нема пара за куповину касарне, а и не видимо разлог да
држава купује од државе, односно од Министарства одбране - казао је Цуцић.
- Ми имамо средства за адаптацију касарне - рекао је он, и додао да у Комесаријату
чекају одговор Владе и надају се да ће проблем бити решен пре зиме.
Поводом протеста грађана у Бањи Ковиљачи због присуства све већег броја азиланата,
Цуцић је казао да нема разлога да родитељи не шаљу децу у школу.
- Од 500 разних прекршајних и кривичних пријава које су досад поднете, само две се
односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних Ирачана, а све
остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата - рекао је српски комесар за
избеглице.
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Он је негирао податке који се износе у јавност да на подручју Бање и Лознице тренутно
има 2.500 азиланата, објаснивши да се ради о броју оних који су од 2008. прошли кроз
наш Центар за азил.
Према званичним полицијским подацима, како је рекао, изван Центра за азил са 84
места на том подручју се налази између 200 и 300 странаца без смештаја.
Што се тиче тврдњи да проблеми с азилантима наносе штету туризму у Бањи,
Цуцић је указао да привреда и мештани имају и неке користи - једно хотелско
предузеће живи искључиво од услуга које пружа Центру за азил, део мештана
зарађује издавањем соба, трговци имају већи промет, а таксисти више посла.
СИГНАЛ ДЕЦЕМБАРСКОМ САМИТУ ЕУ
Дневник, Страна : 2, Датум : 8.11.2011
ШЕФОВИ ДИПЛОМАТИЈА
ИЗБЕГЛИЧКОГ ПРОБЛЕМА

РЕГИОНА

ДОГОВОРИЛИ

СЕ

О

РЕШАВАЊУ

– Договор земаља региона о решавању проблема избеглих је добар сигнал и треба да
буде охрабрење чланицама ЕУ да на децембарском самиту одиграју своју улогу у
подстицању даљег ширења Уније – изјавио је европски комесар за проширење Штефан
Филе, који је јуче присуствовао министарској конференцији о решавању питања
избеглица на Западном Балкану, одржаној у Палати „Србија„.
Шефови дипломатија региона постигли су договор о заједничком приступу решавању
питања избеглица и потписали заједничку декларацију, чиме је усвојен и Заједнички
регионални програм за побољшање животних услова најугроженијих избеглица.
– Сви колективни центри за избеглице у Србији биће затворени у року од пет година, а
сви људи смештени у њима биће збринути – рекао је министар спољних послова Србије
Вук Јеремић на конференцији која је окупила шефове дипломатије Црне Горе Милана
Роћена, Хрватске Горана Јандроковића и БиХ Свена Алкалаја.
Како је рекао европски комесар Филе, намера Брисела је да чланице ЕУ прикупе бар
половину од 500 милиона евра потребних за финансирање програма за трајно решавање
проблема избеглих у региону Балкана.
Министар спољних послова Црне Горе Милан Роћен изјавио је да је Црна Гора
омогућила избеглицама и расељеним лицима добијање држављанства или статуса
странца са сталним боравиштем, чиме је омогућила њихово интегрисање у
друштво и уживање свих права.
Министар спољних послова Хрватске Гордан Јандроковић изјавио је да је Хрватска
посвећена примени међународних мера за коначно решење питања избеглица, а да ће се
напори, које у том смислу улаже, још повећати када земља уђе у ЕУ. Јандроковић је
истакао да ће Хрватска наставити да улаже у обнову разорене имовине, враћање
пензијских и станарских права, као и јачање система за повратак избеглица.
Међу учесницима конференције били су и високи комесар УН за избеглице
Антонио Гутереш, помоћник државног секретара САД Дејвид Робинсон, директор
Бироа генералног секретара ОЕБС-а Паул Фрич, директор Координационог тела
Савета Европе за миграције и азил Маркус Јегер и вицегувернер Банке Савета
Европе за развој Имре Тарафаш.
Антрфиле : Решење за 27.000 домаћинстава
Како је истакао Вук Јеремић , у року од пет година у Србији ће бити пронађено решење
за 27.000 домаћинстава и око 73.500 најугроженијих особа у региону.
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– Проналажење решења за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница – рекао је Јеремић.
Шеф српске дипломатије је навео да је за остваривање Заједничког регионалног
програма потребно око 500 милиона евра, који ће бити обезбеђени из страних донација.
ЛОШЕ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 4
ИСТОЧНО САРАЈЕВО - Власти Федерације БиХ нису поштовале своје обавезе у
оквиру пројекта обнове кућа српских повратника, о чему сведочи и случај повратника
Радомира Караџића, чија је кућа у насељу Враце и после обнове потпуно неусловна за
живот. Караџић, који сада живи у алтернативном смештају код Пала, рекао је да кућа,
иако су прошле скоро две године од обнове, још нема струју и воду, а да су радови
лоше урађени.
ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ДОНАЦИЈЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 7
МИНИСТРИ ПОТПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЈУ О ИЗБЕГЛИЦАМА
Потписници су министри спољних послова Србије - Вук Јеремић, Хрватске - Гордан
Јандроковић, БиХ - Свен Алкалај и Црне Горе - Милан Роћен
БЕОГРАД - Потписивањем заједничке Декларације о окончању расељавања и
обезбеђивању трајних решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица, јуче је
у Београду завршена Министарска конференција земаља западног Балкана посвећена
решавању положаја избеглица. Декларацију су у Палати „Србија“ потписали министри
спољних послова Србије Вук Јеремић, Хрватске Гордан Јандроковић, БиХ Свен
Алкалај и Црне Горе Милан Роћен. Декларација потврђује обавезу влада четири земље
да сарађују у духу добре воље како би се заштитила и унапредила права избеглица,
повратника и интерно расељених лица, наводи се у документу и додаје да је успешно
решавање ових проблема од виталног значаја за даље унапређење позитивних и
плодних односа између наших земаља и грађана, те да представља подршку нашим
појединачним настојањима да се придружимо Европској унији.
Овим актом фактички је испуњен формални услов за сазивање Донаторске
конференције планиране за 2012. године, помоћу које треба да се обезбеди 584 милиона
евра за решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглица у региону - изјавио је
потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић и додао да би Србији од тог новца
требало да буде намењено 335 милиона евра за решавање статуса 16.800 породица,
односно 45.000 избеглица
Европски комесар за проширење Штефан Филе истакао је да је ЕК спремна да настави
да помаже земљама потписницама и имаће активну улогу у томе, али је сада важно да
се политичка воља преточи у имплементацију и поновио да ће Декларација имати
позитиван утицај на мишљење Савета ЕУ у децембру.УНХЦР је поздравио
потписивање Декларације, а високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш
подсетио је да око 74.000 избеглих у региону и даље веома пати, и изразио задовољство
што ће бити пронађен начин да им се помогне.
Савет Европе, ОЕБС, САД и Банка за развој наставиће да подржавају иницијативе у
региону за решење проблема избеглица, поручили су представници тих организација. И
директор Координационог тела Савета Европе за миграције и азил Маркус Јегер, као и
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вицегувернер Банке за развој Савета Европе Имре Тарафас најавили су да ће њихове
организације наставити да учествују и пружају подршку регионалној иницијативи за
решење питања избеглица и расељених лица.
Помоћник америчког државног секретара за избеглице Дејвид Робинсон изразио је
спремност САД да наставе да помажу како би проблем избеглих био коначно решен.
Антрфиле : Србија се одрекла избеглих
Заједничка Декларација Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ неће решити проблеме
пола милиона избеглих и прогнаних Срба и 100.000 грађана Србије који су оштећени у
својим имовинским и другим правима, оценила је Коалиција удружења избеглица.
Влада Србије се, потписом Заједничке декларације, званично одрекла борбе за повратак
наших насилно одузетих имовинских и стечених права - наводи Коалиција у
саопштењу и додаје да је потписани документ у интересу Хрватске.
ЈЕРЕМИЋ НЕ ЗНА ЦРНОГОРСКИ ЈЕЗИК
Курир, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Полиглоте
Министри из бивше Југе се не разумеју. Алкалај причао на „свом“ језику, Роћенна
црногорском, а остали на енглеском
БЕОГРАД - Изгубљени у преводу.
Четворица министра спољних послова земаља бивше Југе на једном месту, а свако
прича неким својим језиком.
На јуче одржаној министарској конференцији у Београду Вук Јеремић, шеф
српске дипломатије, и његов хрватски колега Гордан Јандроковић обратили су се
присутнима на енглеском језику. Свен Алкалај, министар спољних послова БиХ,
„на свом језику“, а колега из Црне Горе Милан Роћен - на црногорском.
Како се преводилац снашао у овој причи, нисмо успели да сазнамо, али судећи по
фотографијама које је снимио фоторепортер Курира, министар Јеремић не разуме
црногорски. Током говора Роћена, који је нагласио да ће говорити „ин монтенегрин“,
Јеремић је држао слушалице на ушима.
Интересантно је да је потпредседник Владе доктор наука Јован Кркобабић, који је
присуствовао овој конференцији, такође користио слушалице док су остали говорили
на енглеском. Међутим, најстарији члан кабинета Мирка Цветковића одлично барата
осталим језицима из окружења, пошто му помоћ преводиоца није била потребна док се
говорило на босанском и црногорском.
Иначе, министри су потписали Декларацију о окончању и обезбеђивању трајних
решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица.
Антрфиле : Јандроковић ипак дошао
Иако је за министра спољних послова Србије рекао да је непристојан и да се с њим
неће сретати, хрватски шеф дипломатије Гордан Јандроковић био је јуче гост
српског колеге. Судећи према хладном и благом руковању, као и чињеници да се
Јандроковић једини није захвалио министру Јеремићу на гостопримству, ова њих
двојица и даље нису у најбољим односима.
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ПОВРАТНИЦИ ОСТАВЉЕНИ ОД СВИХ
Блиц, Датум : 8.11.2011, Страна : 12
У селу Жач, Срби се сами боре за опстанак
Србима из села припада 306 хектара обрадивог земљишта и 180 хектара шуме, махом
посечене
Да ли Небојша Дрљевић са женом и троје деце није имао где другде или му је она посна
земља у источкој општини толико прирасла за срце? Биће да је оно прво претегло, јер
не може се само из љубави издржати све оно што је он издржао.
Поготово не ако је љубав једнострана, ако ни земља ни источка општина не узвраћају
истом мером него су, најблаже речено, равнодушни.
У општини Исток - за неупућене, то је близу Пећи, на Косову - налази се село Жач,
у којем су до рата 1999. живели, једни поред других, Албанци и Срби. После рата,
сви Срби су избегли, у Смедерево, Краљево, Крагујевац... где је ко имао неког или
могао да склепа неки кров над главом, а после тога, кад је као дошао мир и Влада
Косова решила да докаже своју опредељеност за људска права, неки од тих Срба
избеглих из Жача одазвали су се позиву из Приштине да се „врате на своја
огњишта”.
„Огњишта” су заиста била то, камен и пепео само, јер су српске куће у Жачу све до
једне биле порушене и попаљене, па су се повратници сместили под шаторе.
Приштинска влада и „међународна заједница”, оличена у организацијама за бригу о
избеглицама, почеле су да цртају планове за куће. У лето прошле године, дакле, Срби
су под шаторима, засејали су њиве - од нечега треба да живе, а ниједан нигде не ради! копају се и неки темељи... а онда једне ноћи неко из мрака испали рафал према
њиховом кампу; па се киша каменица, неколико пута, сручи на шаторе; па једног
повратника у мраку пребију; па другог онесвесте ударцем у главу; па сруше
новоподигнут зид; па опет пуцају...
Кфор распореди своју јединицу око шатора, да спречи даље насиље, али какав ти је то
живот: око тебе војска, а ти не смеш ван тог круга? Логор, нема другог имена за то.
Ствар је била у следећем: једна породица, албанска, сматрала је све Србе одговорним за
страдање десет својих чланова у рату, па се светила.
Камењем, рафалима, премлаћивањем... хтели су да отерају повратнике, да Срба више
никад не буде у Жачу. Албанци функционери из општине понављали су да су решени
да „спроведу повратак”, али да је ситуација сложена - никоме се отворено није стајало
на страну Срба и закона, а против страдалих у рату, док су остали Албанци из Жача
ћутали...
Србима из села припада 306 хектара обрадивог земљишта и 180 хектара шуме, махом
посечене. У Жачу сада има петоро деце школског узраста. Они наставу похађају у
школи у Осојанима, по програму Министарства просвете Србије. И по уџбеницима тог
министарства.
Небојшиној најстаријој ћерки, у седмом разреду, речено је да нема сврхе да долази на
часове док јој отац не купи књиге.
Најближе је у Митровици, али одакле ми паре? - каже Небојша. То „најближе” је
педесетак километара. На иницијативу редакције „Блиц жене”, Завод за уџбенике из
Београда ту скоро послао је пет комплета у Жач...
Тражили из школе Небојшиној ћерки да донесе вежбанку за писмени. Он купи у Истоку
вежбанку, ону свешчицу са танким корицама коју сви знамо, само што на њој пише
„флеторе”, или како се већ на албанском то каже. У школи кажу: не може!
Прецртам то, и руком напишем „вежбанка” и кажем ћерки да однесе у школу... А
јесенас, дана 15. септембра нешто пре поноћи, лопови су покушали да им украду алат и
8

стоку. Кад су отерани, а Жачанима у помоћ притекао Кфор, лопови су се поделили и са
три стране све засули камењем. На исти начин им је било узвраћено. Срби и Албанци
те су се ноћи псовали и гађали камењем до пред зору.
Онај командант Кфора, Аустријанац, није смео нос да промоли... - каже Вељко
Коматовић, коме је камен готово пребио ногу. Небојша каже да су и сада на опрезу, и
да са секиром у руци излази ноћу из куће кад пси залају. Није то љубав, тај заиста није
имао где другде да оде...
Антрфиле : Нужан намештај
Повратници су добили нужан намештај: сто, столице, шпорет на дрва, онај мали
електрични шпорет велики као две кутије за ципеле, фрижидер, веш-мошину, два
ормана и по леиај за сваког члана... То је плцтила Точијево министарство за
повратак. Српско Министарство за КиМ дало им је огрев, социјалне пакете и
алат.
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PRESS CLIPPING
Среда 09.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ТРАЖЕ КАСАРНУ ЗА ИМИГРАНТЕ
Блиц, 09.11.2011 Страна: 8
Премијер наложио решавање проблема у Ковиљачи. Цветковић сматра да је важно
решити проблем због безбедносне ситуације и обавеза у процесу евроинтеграција
После писма Републичког комесаријата за избеглице у коме се тражи помоћ у
решавању смештајних капацитета центра за азил у Бањи Ковиљачи , премијер
Србије Мирко Цветковић наложио је ресорним министрима да нађу решење за
настали проблем, речено је “Блицу” у кабинету председника Владе. Премијер је
поручио да је важно да се реши тај проблем, имајући у виду његов значај како за
безбедносну ситуацију тако и за обавезе које је Србија преузела на себе у процесу
евроинтеграција.
Како је у кабинету министра одбране речено “Блицу”, министар Драган
Шутановац је већ дао налог надлежним службама да провере која би напуштена
касарна или војни објекат могли да се уступе за смештај азиланата. Проверавамо
где би могли да се сместе и сада се ради на томе - речено је “Блицу” у кабинету
министра одбране.
Потпредседник Владе Јован Кркобабић, задужен за социјалну политику, па тако и за
проблем који има комесаријат за избеглице, јуче, међутим, није имао времена да говори
за “Блиц”.
Посаветовао нас је да сутрадан, односно данас позовемо његов кабинет и питамо све
што нас занима.
Републички комесаријат за избеглице је од почетка године, много пре протеста
становника Бање Ковиљаче, где се налази један од два постојећа центра за
азиланте, више пута покушавао да реши проблем пребукираних центара, али без
успеха.
Имали смо 80 милиона динара од којих смо хтели да направимо још два објекта у Бањи
Ковиљачи . У фебруару смо имали састанак са градоначелником Лознице, изнели му
предлог, који је он одбио.
Пошто смо новац имали, а евидентно је проблем мањка кревета био све већи, у
јуну смо направили још један центар у Боговођи, али како се испоставило
додатних 150 кревета није било довољно - објашњава за “Блиц” помоћник
комесара за избеглице Иван Гергинов.
Након тога, тражили су помоћ од ресорних министра. Гергинов каже да су писмо
послали Министарству одбране и премијеру Цветковићу, да су разговарали са
министром полиције Ивицом Дачићем и да је једина тема била касарна која би им била
уступљена, како би направили центар са довољно кревета и условима попут оних у
земљама Европске уније.
Тражили смо од Министарства одбране да нам уступе касарну која се не користи у
кругу од 70 до 80 километара од Београда. Негативан одговор добили смо 4.
новембра - каже помоћник комесара за избеглице. Он објашњава да је протеклих
шест деценија 80 кревета у Бањи Ковиљачи било довољно јер је Србија била
транзитна дестинација за азиланте .
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Србија је и данас само пролазна земља, али је проблем за нас настао оног тренутка када
су Мађарска, Хрватска и Румунија појачале контролу на граничним прелазима , па су се
тако задржавања азиланата са раније две-три недеље значајно продужила. Док чекају и
док траје процедура одговора на њихов захтев за азил, они по неколико пута
покушавају да пређу границу, али их готово исте ноћи враћају. Код нас остају дуже и
свесно одуговлаче са процесом пријаве - објашњава он и додаје да се сваког дана на
капији центра пријављује у просеку од 130 до 200 азиланата.
Градоначелник Лознице Видоје Петровић каже да је недопустиво стање у којем деца не
могу да иду у школу.
Позивам све грађане да мирно и стрпљиво сачекају решавање свих проблема на које
сам као градоначелник, заједно с њима, месецима указивао. Ако је ико показао
разумевање и хуманост на делу према невољницима из региона и целог света то су
сигурно задњих деценија и година били становници Лознице и Бање Ковиљаче поручио је Петровић.
Подршку грађанима који траже измештање центра за азил дали су и запослени у
Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Ковиљача“.
Антрфиле:
Просветна инспекција обишла школу
У Бањи Ковиљачи настављен је бојкот наставе у ОШ „Вера Благојевић“. Од укупно 419
ученика тек њих тридесетак дошло је на часове.
Школу је јуче посетио и републички просветни инспектор који је сагледао стање и
предложио представнику локалне самоуправе да се упути апел родитељима да своју
децу пошаљу у школу. Школски одбор је претходног дана тражио да им се неко од
надлежних обрати, да им да конкретно обећање за решење ситуације.
За четвртак је планиран састанак Савета родитеља на којем би требало да се појави и
неко из локалне самоуправе, док је школски одбор доследан у одлуци да деца не иду у
школу док се не реши проблем прекобројних страних држављана. У сваком случају,
наставници су ту и школа је спремна да се надокнаде изгубљени часови, али све зависи
колико ће ово да траје - каже директор школе Милан Марић. Од неких родитеља могло
се чути и да ће своју децу исписати из ОШ „Вера Благојевић“, уколико се проблем не
реши, и да ће их уписати у неку од лозничких школа.
УНХЦР ПОЗДРАВЉА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, 09.11.2011 Страна: 25
ЖЕНЕВА: Агенција Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) поздравила је јуче
заједничко настојање земаља региона да се помогне у решавању проблема неких
од 200.000 избеглица из ратова на простору бивше Југославије, истичући да ће то
помоћи настојањима четири земље да буду примљене у ЕУ.
Министри иностраних послова Србије, Босне и Херзеговине, Црне Горе и Хрватске
договорили су пре два дана мере како би се решили најхитнији проблеми избеглица и
пронашао трајни смештај за око 73.500 најрањивијих особа, које и даље живе у
колективним центрима.
Агенција УН је поручила да ће, уколико се реализује договорени програм, то
представљати подршку за улазак четири земље у ЕУ.
„УНХЦР поздравља декларацију. Она долази у време интензивних напора четири
земље и представља чврсту приврженост њихових влада да сарађују на
регионалном и државном нивоу у бављењу са дуготрајним проблемом у овом делу
Европе”, наводи се у саопштењу агенције.
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Организација је саопштила да је радни план, који ће бити сачињен као саставни део
програма, омогућити избеглицама да остваре сва своја права и наставе са нормалним
животом. У саопштењу се такође се каже да ће УНХЦР остати „ангажован и снажно
привржен у пружању подршке владама ових земаља у затварању поглавља са
расељеним лицима и избеглицама” .
Декларацију о окончању расељавања и обезбеђивању трајних решења за угрожене
избеглице и интерно расељена лица потписали су у понедељак на конференцији о
избеглицама министри спољних послова Србије Вук Јеремић, Хрватске Гордан
Јандроковић, БиХ Свен Алкалај и Црне Горе Милан Роћен.
Комесар ЕУ за проширење Штефан Филе поручио је да договор о заједничком
приступу региона у решавању питања избеглица треба да послужи као снажно
охрабрење земљама чланицама ЕУ да у децембру гласају за даље ширење Уније.
УНХЦР ЗА ДЕКЛАРАЦИЈУ
Правда, 09.11.2011 Страна: 9
ЖЕНЕВА - Агенција Уједињених нација за избеглице поздравила је заједничко
настојање земаља региона да се помогне у решавању проблема неких од 200.000
избеглица из ратова на простору бивше Југославије, истичући да ће то помоћи
настојањима четири земље да буду примљене у ЕУ .
Организација је саопштила да је радни план, који ће бити сачињен као саставни
део програма, омогућити избеглицама да остваре сва своја права и наставе са
нормалним животом.
НЕ НАВИЈАМО НА КОСОВУ
Вечерње Новости, 09.11.2011 Страна: 2
ДЕЈВИД РОБИНСОН О САРАДЊИ МЕЂУ ДРЖАВАМА БАЛКАНА, ПРОБЛЕМИМА
ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕГРАЦИЈАМА
Не прети нови избеглички талас са Косова. Кфор и Еулекс не стају ни на чију страну
У последњих неколико година постигнут је значајан помак у процесу помирења између
земаља бивше Југославије. Посебно велики прогрес показале су Србија и Хрватска
током протекле године, узајамним посетама двојице председника, одлуком да се
затвори избегличко поглавље... Регион се креће убрзано напред у овом процесу каже за ”Новости” Дејвид Робинсон, помоћник америчког државног секретара
Хилари Клинтон.
На питање које су балканске државе отишле најдаље у процесу помирења, а које
још тапкају у месту, Робинсон, који је први човек у влади САД за питања
миграција и избеглица , каже:
- Ово није трка. Суштина је да земље међусобно сарађују како би пронашле
практична решења за проблеме са којима се људи свакодневно суочавају. Није
важно која је земља отишла најдаље у процесу помирења.
- Има ли у свим земљама региона подједнаке политичке воље да се крене напред?
- Мислим да има. Пре годину дана мој одговор можда не би био тако категоричан, али
су се ствари толико помериле напред. Фокусирање на конкретне кораке показује вољу
свих да заједно раде на овим проблемима.
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- Председник Тадић извинио се за злочине у БиХ и Хрватској, наш парламент је усвојио
резолуцију о Сребреници. Међутим, изостали су исти ”гестови” осталих
држава за злочине почињене над Србима...
- Веома су важни потези које су предузели председник Тадић и Скупштина . Наставак
политике оваквих гестова и одлука показује величину политичког вођства. Понекад
вођство захтева стрпљење и вољу да наставите да радите ствари које вас и чине вођом.
Поздрављамо одлуке које је Србија донела и видимо их као снажан знак воље за
помирењем.
- Србија и Хрватска поднеле су МСП у Хагу међусобне тужбе за геноцид. Да ли је
могуће постићи помирење док један овакав судски процес траје?
- На владама двеју земаља је да донесу такву одлуку. Важно је да канали комуникације
остану отворени по свим питањима, па и по овом.
- Колико је процес затварања отворених питања важан за убрзање ЕУ и евроатлантских
интеграција Балкана?
- Мислим да је помирење у том смислу круцијално. Не могу говорити у име ЕУ, али
мислим да они то пажљиво посматрају, важна им је добросуседска политика и да земље
покажу вољу да се ухвате укоштац са овим важним проблемима.
- Еулекс је управо формирао специјални тим који ће истраживати оптужбе о трговини
људским органима на Косову, на чијем је челу амерички тужилац Вилијамсон.
Очекујете ли да ће бити откривена пуна истина о овим злочинима?
- Знам да је питање трговине органима велики проблем и оно мора бити истражено до
краја .
- Српски званичници упозоравају на опасност од новог таласа избеглица са Косова,
мислите ли да је такав сценарио реалан?
- Мислим да не постоји ниједан разлог због којег бисмо очекивали нови избеглички
талас са Косова . Сада сви треба да се фокусирају на решавање проблема, на наставак
дијалога који се води под медијаторством ЕУ, пре него на дизање тензија и
размишљање о новом таласу избеглица .
- Косовски Срби замерају Кфору и Еулексу што се у последње време отворено стављају
на страну Приштине, због чега се Срби осећају небезбедно...
- Не мислим да ове мисије стају на било чију страну , већ покушавају да обезбеде мир и
стабилност како би људи могли нормално да живе, без обзира на националност.
Јесте ли задовољни оним што су Приштина и међународна заједница до сада урадиле
како би обезбедиле повратак расељених са Косова?
- Још има доста тога да се уради. Покушавамо да са властима у Приштини обезбедимо
повратак расељених, да осигурамо да имају све услове за нормалан живот.
- У Србији је и даље огроман број избеглица и интерно расељених који немају
решено животно питање, па чак ни трајни смештај, а прошло је више од деценију
од сукоба на
простору бивше Југославије. Како једна држава која има ограничен буџет, и то у
време економске кризе, може да реши ту врсту проблема?
- Поздрављамо све оно што владе држава у региону чине како би се разрешила
избегличка криза. САД сматрају да проблеми избеглица и расељених лица нису
само брига самих држава , већ и међународне заједнице. Зато блиско сарађујемо са
УНХЦР и другим организацијама како бисмо решили ове проблеме.
- Како нам Америка може помоћи да решимо ове проблеме?
- Очекујемо да ће ускоро бити организована донаторска конференција за
избеглице, у којој ће учествовати и САД.
- Колико сте до сада уложили у решавање смештаја и проблема избеглица у
Србији и на Балкану?
- Биро који представљам је у претходних неколико година уложио око 30 милиона
долара, само у Србији. У цео регион уложили смо око 930 милиона долара за
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решавање хуманитарних питања . Дубоко смо посвећени овом процесу и није све у
новцу, већ у сарадњи у низу питања.
- Каква је перспектива овог региона?
- Имам велику наду. Кораци које смо видели протеклих годину-две су веома позитивни.
Такође, и међународна заједница је показала велико интересовање за све што се догађа.
Не видим ниједан разлог зашто људи не би били пуни наде у позитивну будућност
региона .
Антрфиле:
ИМОВИНА СЕ МОРА ВРАТИТИ
- Један од највећих проблема је имовина људи која је остала пре свега у Хрватској, али
и на Косову. Да ли се ти људи узалуд надају да ће им то једног дана, ипак, бити враћено
или надокнађено?
- То су управо питања која треба да буду у врху дискусије између влада. Улога
међународне заједнице је да подржи овај процес и то ћемо и радити.
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PRESS CLIPPING
Среда 10.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ДЕЦА У КОВИЉАЧИ И ДАЉЕ БЕЗ НАСТАВЕ
Ало!, Датум : 10.11.2011, Страна : 4
БОЈКОТ наставе ученика у Основној школи „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи
настављен је јуче, трећи дан заредом. Од 227 ученика из преподневне смене, на наставу
је дошло 29.
Министар просвете Жарко Обрадовић позвао је родитеље да децу врате у школу.
Бојкот наставе почео је у понедељак у знак протеста због неконтролисаног прилива
имиграната у то место. Бојкот наставе су у недељу најавили родитељи на протесту
„Ко је следећи“, са којег је око 2.000 људи затражило хитно измештање свих
илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог туристичког
места. У међувремену, нико од представника Министарства унутрашњих послова
и Комесаријата за избеглице није најавио долазак у Бању Ковиљачу.
ИЗ ГЕПЕКА У БОЉИ ЖИВОТ
Вечерње Новости, Датум : 10.11.2011, Страна : 13
ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА 5.000 ИЛЕГАЛНИХ ИМИГРАНАТА
У НАШОЈ ЗЕМЉИ
Петина имиграната дошла као део организованих ланаца за кријумчарење
БРОЈ илегалних имиграната у Србији за непуне четири године порастао је више
од 6,5 пута. Само од почетка године српска полиција открила је готово 5.000
илегалних имиграната. Највећи део њих кренуо је самостално из Африке и Азије
према западној Европи, а око 900 странаца прешло је границу као део ланаца за
кријумчарење људи. Због организовања шверца људи подигнуто је 127 кривичних
пријава против 252 људи, углавном наших држављана.
Када се на овај број дода још 2.500 избеглица које су затражиле азил, као и
најмање још толико оних који су упркос строгим контролама успели да се
провуку неопажено, долазимо до броја од око 10.000 странаца који су ове године
преко територије Србије кренули у потрагу за бољим животом у Европи.
- Наша земља је за њих само пролазна станица на путу према Немачкој, Швајцарској,
Великој Британији и другим земљама Европске уније - објашњава Митар Ђурашковић,
начелник одељења за сузбијање прекограничног криминала.
- Углавном на пут крећу породице и тачно знају куда су се запутили. Већина сама
организује пут, прикупљају информације преко интернета или од рођака који су већ
отишли. Остали долазе у организацији група за кријумчарење људи.
Главни организатори шверца људи углавном се налазе у земљама порекла или крајњих
дестинација миграната. Од 252 људи, колико их је од почетка године наша полиција
привела због кријумчарења људи, 211 су били држављани Србије.
Они су учествовали углавном као водичи, превозници или су обезбеђивали смештај за
странце. Новац који су за то добијали је различит и зависи од улоге кријумчара у ланцу.
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Возачи обично узимају стотину или две стотине евра, док они који организују пут од
Македоније до Европске Уније наплаћују око 2.000 евра.
- Процесуирани су и људи који су обезбеђивали смештај за илегалне имигранте - каже
Ђурашковић. - Већ је одузето је и неколико објеката на територији Војводине. Могуће
је одузети и возила када се докаже да је возач знао да превози илегалне имигранте.
Дешава се, међутим, све чешће да они кришом улазе у камионе. Шофери нам
пријављују такве случајеве када примете да су им поцепане цираде, а ми онда
проверавамо да ли у камиону има скривених људи уз помоћ уређаја који детектују
покрете или скенерима.
Највећи број избеглица које пролазе кроз нашу земљу долази из Авганистана,
Пакистана, Сомалије, а у последње време све их је више из Туниса и Либије. Рута
преко Србије постала је "популарна" 2009. године када је после кризе са
имигрантима у Грчкој отежан прелазак преко италијанских лука.
- Највише се користи рута преко Бугарске, Румуније и Мађарске што је и логично јер на
том путу има најмање граница и контрола - објашњава Ђурашковић.
- Друга путања води преко Македоније и Србије према Мађарској. У последње време
све више миграната иде преко Хрватске, а један мали део из Србије иде у Румунију.
Оно што је извесно су мале шансе да се наредних година смањи број странаца које пут
ка Европи води кроз Србију.
Антрфиле : АЗИЛАНТИ
БЕЗ обзира на начин на који уђу у Србију, странци имају право да затраже азил. Они
тада добијају документа и статус тражиоца азила и имају право да остану у земљу док
се не одговори на њихов захтев. Већина, међутим, не сачека одговор већ првом
приликом наставља пут према западној Европи. За разлику од азиланата, илегални
имигранти незаконито бораве у Србији.
ПАНИКА У ПАРКУ АЗИЛАНАТА
Време, Датум : 10.11.2011, Страна : 28
У ДАНИМА ПРЕ ПРОТЕСТНОГ ЗБОРА, НА ПРВИ ПОГЛЕД НИЈЕ ДЕЛОВАЛО ДА
СЕ МЕЂУ СТАНОВНИЦИМА КОВИЉАЧЕ УВУКЛО ТОЛИКО СТРАХА КАО У
РЕЧИМА ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНИЗАТОРА ПРОТЕСТА. СТИЦАО СЕ УТИСАК
ДА ЈЕ АТМОСФЕРА БИЛА МНОГО ТЕЖА И НАПЕТИЈА МЕЂУ АЗИЛАНТИМА.
ДОК БИ НЕКО КО ГОВОРИ ЕНГЛЕСКИ ПРЕВОДИО, КАО БУЈИЦА СЕ ИЗЛИВАО
СТРАХ, НАЈЧЕШЋЕ НА АРАПСКОМ И ДАРИЈУ, ЈЕЗИКУ КОЈИ СЕ ГОВОРИ У
АВГАНИСТАНУ: "ШТА ПИШЕ НА ОВОМ ПАПИРУ, ХОЋЕ ЛИ ДА
ДЕМОНСТРИРАЈУ ПРОТИВ НАС?" "ХОЋЕ ЛИ СВЕ ДА НАС ДЕПОРТУЈУ"
У центру Бање Ковиљаче, надомак великог парка, зауставља се такси. Из возила излази
неколико црнопутих жена одевених у одећу јарких, живих боја, са децом у рукама.
"Хоћу да причам, само немој да сликаш и пишеш име, видиш да се свашта дешава",
каже таксиста. "Често путују између Бање и Боговађе, тамо је други центар за
избеглице. Поштено говорећи, бар пола нас таксиста живи од њих.
Једини је проблем када идемо у Лозницу, ако неко од њих први уђе у такси морамо
дуго да чекамо да се напуни, нико од наших неће да седне с њима. Кажу да се боје или
да су им гадни зато што су прљави и болесни. А они људи ко људи, има и оваквих и
онаквих." На питање шта мисли колико је азиланата у Бањи Ковиљачи, таксиста
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одмахује руком. "То нико живи не зна, долазе и одлазе. Пуна их је Бања, само их је
ових дана мање по улицама, плаше се од када се оно десило."
СИЛОВАЊЕ, ГЛАСИНЕ И ПРОТЕСТИ: "Оно" о чему таксиста говори десило се 27.
октобра, када је полиција ухапсила Авганистанца Абдирашида Н. (25) због сумње да је
извршио силовање. Полицијска управа у Шапцу је саопштила да је осумњичени заједно
са четири сународника, у напуштеној помоћној просторији хотелског објекта у Бањи
Ковиљачи, извршио обљубу над тридесетосмогодишњом женом, британском
држављанком.
Полиција није изнела друге појединости, али у малом месту као што је Бања Ковиљача
гласине о догађају су се брзо прошириле. Наводно, Британка је преко интернета
недавно ступила у контакт са двадесетчетворогодишњим младићем из Лознице и с њим
се договорила да се нађу у Ковиљачи. Када су се први пут сусрели у хотелу, младић је
схватио да му је она слала лажне фотографије и отишао, а Британка је истог дана
упознала неколико младића из Авганистана, попила с њима пиће, сликала се (на основу
тих фотографија је полиција Авганистанце и пронашла), играла с њима одбојку у
парку, у коме се силовање и десило, у напуштеним просторијама некада чувеног Курсалона. Полиција је саопштила да је истрага у току, а Бања Ковиљача је почела да ври.
У року од неколико дана читав град је био облепљен црно-белим плакатима са
слоганом "Ко је следећи?", којим се најављивао "протестни збор грађана поводом
неконтролисаног прилива азиланата". Члан организационог одбора протеста Владимир
Вуловић је рекао да слоган алудира на случај силовања, додајући да је то последњи,
најдрастичнији инцидент у којем су учествовали азиланти.
"Полиција је и раније у неколико наврата реаговала приликом масовних туча азиланата
у бањском парку. Пријављене су и бројне провокације, вербални напади азиланата на
мештане, жене и девојке. Азиланти су им добацивали, упућивали непристојне понуде,
тражили бројеве телефона, хватали их за руке, чак покушавали и да уђу у куће тражећи
преноћиште", рекао је Вуловић медијима. И Вуловић и други чланови одбора причали
су да житељи Бање Ковиљаче живе у константном страху јер је један број азиланата
наоружан ножевима, да децу не смеју да пусте да слободно изађу напоље, да је због
великог броја азиланата угрожен даљи туристички развој Бање Ковиљаче, која од
туризма живи.
У данима пре протестног збора, на први поглед није деловало да се међу становницима
Ковиљаче, бар међу онима који су се у великом броју по граду нормално кретали,
увукло толико страха као у речима представника организатора протеста. Стицао се
утисак да је атмосфера била много тежа и напетија међу азилантима, који су махом
избегавали контакт с новинарима. Међутим, када би један почео да говори, обично би
се скупила читава група. Док би неко ко говори енглески преводио, као бујица се
изливао страх, најчешће на арапском и дарију, језику који се говори у Авганистану:
"Шта пише на овом папиру, хоће ли да демонстрирају против нас?" "Хоће ли све да нас
депортују? Мени је кријумчар узео све паре, немам где даље да идем, деца су ми мала."
"И у Грчкој су нас нападали и тукли, морали смо да бежимо отуд." Нерадо и нелагодно
се прича о силовању. "Чули смо свашта. Овде има људи из много земаља, али ако један
човек уради нешто лоше, зашто да нас хиљаду испашта због тога?"
КРАЉЕВСКА БАЊА: Центар за азил налази се на обронцима брда, на
периферији Бање Ковиљаче. Центар је основао УНХЦР, агенција Уједињених
нација за избеглице, још у време СФРЈ. Пре пада Берлинског зида највише
станара Центра било је из Чехословачке, потом и Румуније, у време
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југословенских ратова центар су насељавале избеглице са наших простора.
Центар је 2008. предат на управљање Комесаријату за избеглице Републике
Србије, а 2009. су почели да пристижу људи из кризних жаришта по свету и њихов
број је постепено растао.
Деценијама је однос тражилаца азила са локалним становништвом био добар, није било
дискриминације и предрасуда, већих инцидената, било је чак и много веза између
локалних младића и девојака и становника Центра, али се почетком ове године много
тога променило.
Од Центра се до великог и лепо уређеног парка стиже пешке за десетак минута. У
парку је позната болница за рехабилитацију, становници са поносом истичу да је
Ковиљача била краљевска бања. У прохладном новембарском дану у парку нема много
туриста, али ни азиланата. Они ретки који промичу крећу се брзо и углавном гледају у
земљу. Више их има на главној улици, испред поште, мењачнице, из продавница излазе
пуних кеса и нестају у споредним улицама.
Интернет кафе је пун. Већина посетилаца преко скајпа разговара са далеким
саговорницима, кроз ваздух брује речи непознатих језика. Тројица младића широких
рамена и вратова пију пиће за шанком и гледају имигранте. "Неће још дуго, разбићемо
ова арапска говна", каже један од њих пријатељу који стоји поред њега.
Према неким проценама, азиланти који живе ван Центра у Бањи Ковиљачи на смештај,
храну и остале потребе дневно потроше око 30.000 евра, али се све чешће чују гневне
речи локалаца на рачун оних становника Бање који "због краткорочне користи не желе
да виде шта се дешава". У једној од споредних улица, на доњем спрату куће смештена
је породица из Авганистана, отац, мајка, двоје старијих људи, петоро деце. Власница
куће, која је желела да остане анонимна, каже да јој додатни приход много значи.
"Већина овде живи од туриста, а њих има само преко лета, преко зиме никог. Издајем
кревет за два, три евра дневно, накупи се." Жена каже да последњих дана многи
попреко гледају оне који азилантима издају куће, некима је прећено телефоном. "Ја
нисам никаквих проблема са њима имала, нисам чула ни да је неко други. Рат, мука и
сиротиња их натерали да оду, као да неко воли да напусти своју кућу. Тако су и наши
бежали кад је био рат у Босни, бар смо се ми поред Дрине свега нагледали. Али такви
су људи, брзо забораве, а и онда су неки свашта причали о избеглицама."
Центар за азил има 85 места, и пун је још од прошле године. Имигранти који имају
довољно новца изнајмљују собе у приватном смештају и чекају да се ослободи место у
Центру, или да продуже ка Западној Европи, која је већини циљ. Они са мање новца
изнајмљују подруме, шупе, празне магацине, они који новца уопште немају спавају у
руинираним и незавршеним кућама, напуштеним вагонима, у парку, импровизованим
шаторима по шуми, и са страхом причају о зими која долази.
Укупан број имиграната који бораве у Бањи Ковиљачи и околини разликује се у
зависности од тога ко га саопштава. Локалне власти тврде да је ван Центра за
азил око 2500 имиграната, републички комесар за избеглице Владимир Цуцић да
их је, према званичним полицијским подацима, између 200 и 300. Цуцић је
негирао и да су азиланти раније правили велике проблеме у Бањи Ковиљачи. "Од
500 разних прекршајних и кривичних пријава које су досад поднете, само две се
односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних Ирачана, а све
остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата", изјавио је он.
На протестном скупу одржаном у недељу, око две хиљаде грађана Ковиљаче тражило је
измештање свих илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог места.
Упућен је позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за избеглице
Републике Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачу и са мештанима
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разговарају о решавању тог проблема. На транспарентима је, између осталог, писало:
"Дачићу, био си на отварању Центра, дођи и на затварање", "Безбедан живот за нашу
децу". У Бањи Ковиљачи је тог дана био приметан већи број полицајаца, као и
припадници Интервентне јединице, али је скуп протекао без инцидената, а на улицама
се имигранти уопште нису могли видети.
Према одлуци Школског одбора, у чијем раду су учествовали представници школе,
месне заједнице Бање Ковиљаче и родитељи ученика, од 415 ђака школе "Вера
Благојевић" у Бањи Ковиљачи у понедељак је у обе смене дошло само 20 ученика, уз
најаву да ђаци и даље неће ићи у школу ако страни држављани не буду измештени.
Директор школе Милан Матић рекао је да је један део родитеља упозорио да ће
исписати децу из школе уколико се тај проблем не реши, и уписати их у неку од
лозничких школа.
КУЋА НА ПУТУ: Србија се последњих година суочава са наглим порастом броја
азиланата и илегалних имиграната (види оквир), и то се вероватно неће променити ни у
наредном периоду. Раније су имигранти масовно улазили у Европу преко Италије,
Шпаније, Малте, али од када је почела боља контрола морских граница, све те руте се
полако пребацују на правац који води преко Турске, Грчке, Македоније и Србије.
Пораст броја имиграната у Србији јесте делимично последица "арапског пролећа", али
много више ситуације у којој се налази Грчка. Ту земљу последњих година запљускује
незапамћен талас избеглица. Само прошле године у Грчку је ушло више од 140.000
илегалних имиграната, а криза, недостатак посла, све чешћи напади на имигранте
већину њих су натерали да крену даље. С обзиром на оно што се дешава у Авганистану,
Сомалији, Либији, хаос у који тону многе државе на Блиском и Средњем истоку, тај
талас може бити само већи, а очај који тера те људе јачи је од свих препрека, зидова и
граница. Када се погледа шта су све прошле земље бивше Југославије у последње две
деценије, чини се да би људи са ових простора требало то добро да разумеју, али се
чини да то код већине није случај.
На то је морао да подсети и Ивица Дачић, који је изјавио да ће полиција учинити све да
обезбеди јавни ред и мир у Ковиљачи, али и да је право на азил једно од основних
људских права и да је, према међународним конвенцијама, Србија у обавези да
обезбеди боравак азиланата. Дачић је навео да у Србији има неколико хиљада
азиланата, док је 2010. године из Србије азил затражило 17.000 људи и да се "не
можемо жалити на нешто што ми радимо другима". "Можда сада људи виде како је
Европи када дођу Срби у њихове земље јер нису имали разумевања за њихове жалбе",
рекао је он, додајући да је неопходно отворити још прихватилишта за азиланте како би
се равномерно распоредили на територији Србије, али да они не могу бити протерани
из земље. Владимир Цуцић је изјавио да је пре неколико дана упутио писмо премијеру
Мирку Цветковићу у коме је затражио сагласност Владе да се једна од напуштених
војних касарни адаптира у центар за азиланте, "чиме бисмо добили адекватније и
трајније решење", и да пре зиме треба решити проблем смештаја азиланата који "не
треба да зиму дочекају на улици, голи и боси".
Искуства других земаља са много имиграната показују да, нарочито у условима кризе,
они лако постају мета мржње и насиља. То насиље обично пали неки инцидент, прави
или измишљени, а цех плаћају најслабији. Када је прошле године један имигрант убио
човека у Атини покушавајући да га опљачка, настао је прави погром у коме су
десничарске групе и разуларена гомила палиле места на којима су имигранти живели,
неколико људи је убијено, много рањено. Србија још није Грчка, али збивања у Бањи
Ковиљачи показују да је ситуација на ивици пуцања. "Пре неколико дана јурила су ме
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петорица младића, Срба, успео сам да побегнем", прича смркнутог лица Али,
Авганистанац. "Ја се не бојим никога, рођен сам у рату и цео живот само рат гледам,
свашта сам прошао, зато сам и побегао. Никога нећу дирати први, али ако ме нападну ја
ћу се бранити, оним што будем имао у рукама."
Антрфиле : Азиланти и илегални имигранти
Да би неко ушао у азилну процедуру, потребно је да службенику МУП-а саопшти да
жели азил. Потом полиција издаје потврду о израженој намери, уз коју лице има 72 сата
да се јави у Центар за азил у Бањи Ковиљачи или Боговађи. Када поднесу захтев,
азиланти добијају легитимацију са којом могу да се крећу по Србији, док полиција не
истражи њихове разлоге за тражење азила. Многи од њих, како тврде у полицији,
никада се не јаве у Центар за азил, док већина оних који поднесу захтев напусте нашу
земљу и пре доношења решења.
Намера да се тражи азил може се изразити и пошто је полиција некога ухватила без
докумената у унутрашњости земље, а у полицији кажу да је много оних који траже азил
само да би избегли казне за нелегалан прелазак границе. Они који нису изразили жељу
да добију азил и немају никакав лични документ јесу илегални имигранти, попут
човека осумњиченог за силовање у Бањи Ковиљачи.
Број
У Србији су 2008. године захтев за азил попунила 52 лица, 2009. је то учинило 275
људи, а 2010. године 522. Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић изјавио
је почетком новембра да је око 3000 људи тражило азил у Србији од почетка ове
године. Највећи број је из Авганистана, око 60 одсто, а последњих месеци се нагло
повећао и број лица из Сомалије. Остали тражиоци азила су из Пакистана, Ирана,
Ирака, Алжира, Либије, Туниса… Искуства показују да најмање четири до пет пута
више људи прође кроз земљу без регистровања. Пре две недеље су у приколици
шлепера који је полиција зауставила надомак Београда била 63 Авганистанца и 11
Пакистанаца. Полиција је саопштила да је међу њима било деце, трудница и старијих
људи, и да су сви били исцрпљени и гладни.
ПАЛАНКА, ПАЛАМАР, ПАНИКА
Време, Датум : 10.11.2011, Страна : 36
УВЕК
ЈЕ
ЛЕКОВИТО
ПАРААРГУМЕНТИМА
СУПРОТСТАВИТИ СУВОПАРНУ ПРОЗУ СТВАРНОСТИ

МОРАЛНЕ

ПАНИКЕ

Сваке године у Србији се догоди троцифрени број пријављених силовања; кажем
"пријављених" јер познаваоци проблематике сматрају да на свако пријављено иду три
до четири непријављена, па ви сад видите. Као што знамо, силоватељи су обично
мушкарци, а жртве жене; ни једно ни друго није безизнимно, али је, је ‘л да, прилично
уобичајено. И шта је још заједничко силоватељима у овој земљи, осим да спадају у
извесну врсту бића мушког рода? Не бисте веровали: заједничко им је то да нису
Авганистанци. Изузетно ретко ћете, барем у Србији, налетети на силоватеља који би
био Авганистанац. Или уопште странац. Па још тражитељ азила или чак илегални
имигрант. Штавише, све до недавно нисмо имали ниједан случај ове врсте.
Ипак, недавно се у Бањи Ковиљачи одиграо злочин силовања, жртва је држављанка
Велике Британије, а осумњичени је Авганистанац, или група од неколико њих – то јест,
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Авганистанаца. Злочин је озбиљан, починилац или починиоци морају бити озбиљно
кажњени, узнемирење околине је природно.
Међутим, шта? Одједном се надигла силна морална паника (са елементима
организоване хајке; за сада вербалне и симболичке, али никад не знаш) око тога да у
Бањи Ковиљачи, у прихватилишту за азиланте, наводно живи око две и по хиљаде њих,
и да је то Страшна Опасност за домицилни живаљ, и женски и мушки. О деци да и не
говоримо: на дан када настаје овај текст, у локалним школама није се појавило готово
па ниједно дете – деци је сваки разлог за неодлазак у школу подједнако добар (тако је
вазда било и вазда ће бити), а родитељи су тим ускраћивањем своје деце образовним и
осталим институцијама, је ли, желели да "пошаљу поруку" како се не осећају нимало
безбедним због те, је л' тако, силне навале Мрских Странаца на њихову питому
подрињску паланчицу, и то углавном из егзотичних муслиманских или далекоисточних
земаља. Па су, ето, симболично позатварали нејач у куће, да им се штагод не догоди.
Једна сјајна дефиниција моралне панике (овде сам је, другим поводом, већ наводио)
каже да је м. п. "израз за ситуацију у којој се у неком друштву на темељу неколико
изолованих, преувеличаних или на сензационалистички начин протумачених
инцидената створило или настоји створити уверење како друштву, држави или
темељима моралног поретка прети смртна опасност, а која се може отклонити једино
радикалним, и у правилу репресивним мерама".
Покушајмо сада да парааргументима Моралне Панике супротставимо сувопарну прозу
стварности. Тражилаца азила у Ковиљачи заправо је неколико стотина – бројеви се
крећу од три до седам стотки. Уз то долази известан број илегалних имиграната, међу
какве спада и Авганистанац осумњичен за силовање. До сада, за већ леп број година
откад тај азилантски центар постоји, није било никаквих "безбедносних" претњи по
домаће становништво од азиланата, а при томе многи локални житељи од боравка ове
популације привремених (транзитних) имиграната (који морају негде да станују, да
купују, да се хране етц.) имају директну или индиректну економску корист.
Шећер ипак долази на крају. Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић каже
Новостима и ово: "Од 500 разних прекршајних и кривичних пријава које су до сада
поднете, само две се односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних
Ирачана, а све остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата".
Хајдемо сад то исто, али спорије, с разумевањем. Имамо, дакле, пет стотина
потенцијалних, чак врло вероватних, кршења закона, мањег или већег обима. Од тих
500, у два случаја (или 0,4 %) починиоци су азиланти. Па чак и ту су жртве опет други
азиланти, а не "домороци"! У преосталих 498 случајева (или 99,6 %), азиланти су жртве
пљачке или шикане "домаћих"! И, шта на крају бива? Након једног (уистину грозног)
случаја силовања једне Британке, васколики "српски домаћинлук" Бање Ковиљаче
организује масовне демонстрације и патетично затвара децу у куће, у преогромном
страху од помахниталих типова загасите пути, који тобоже бауљају около
закрвављених очију, клатарећи набреклим голим паламарима и тражећи шта ће да
силују! А знате већ њих, то не бира много, ‘оће то и на мушко да удари! Не, не, ту
ситуацију ни Басара не би ставио у неки свој откачени роман, сматрао би је превише
апсурдном, обашка и дегутантном.
Србија је, као и остале тугаљиве јужнословенске покрајине с могућим изузетком
Словеније, земља из које се традиционално много више одлази ("трбухом за крухом")
него што се у њу усељава. Заправо, ако не рачунамо ратно и поратно "етничко
досељавање" (Срби из еџ-YУ република) и оно нешто "традиционалних" националних
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мањина, махом по Војводини, те домицилне Роме, овде заправо тих видљиво
"другачијих" ни нема, осим на нивоу статистичке шале. Сетите се само када је, негде у
другој половини деведесетих, углавном по економски пропулзивнијим градовима какви
су Београд, Нови Сад или Панчево, настајала она скромна и вредна кинеска
имигрантска заједница; убрзо је кренуо малограђански цунами моралне панике (у којем
су, о срамоте, активно учествовали и неки тадашњи опозициони политичари!) како ће
нас "жути преплавити" и томе слично.
Кад оно, шта? До дан-данас, Кинеза је у Србији тек шака јада, пар хиљадица,
статистички на нивоу дубоких промила. И тешко да некоме "отимају посао" или како
већ иду та моронска нагваждања преузета од лоботомизованих западноевропских
неонациста и сличног људског смећа. А канда се ни у силовањима и осталим
непочинствима, нарочито према домицилном становништву, баш нешто не истичу.
Кад су се већ ових дана "сви", а трагично прекасно, опсетили преминулог Радомира
Константиновића, хајде да и ја изнова употребим његову најцитиранију реченицу,
уводну у његовој круцијалној студији: "Искуство нам је паланачко". И та Паланка
свакако није неко место – рецимо, Бања Ковиљача – него стање духа. А Паланчанин
вам је такав, површни и бескарактерни лармаџија, склон да сматра да њему "природно"
припадају сва права овога света – и када је у својој Паланци и када оде далеко од ње –
дочим другима не припада ништа, осим ако им он то милостиво дозволи. А он им
радије не би дозволио, ма никад не знаш сестро слатка, кад се то бре распусти па исуче
паламаре...|
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PRESS CLIPPING
Субота 12.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 10 СТАНОВА
Пресс, Датум : 12.11.2011, Страна : 14
ДОБРА ВЕСТ
ТОПОЛА - Породице избеглих и расељених са Косова и Метохије, као и социјално
угрожени из Тополе, добили су јуче кључеве за 10 станова који су додељени у
оквиру пројекта „Социјално становање у заштитним условима“.
Кључеве станова уручио је амбасадор Немачке у Србији Волфрам Мас. Укупна
вредност стамбеног објекта је 212.000 евра.
ДЕЦА ЗЕБУ У МРАЧНОЈ БАРАЦИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 12.11.2011, Страна : 30
ДЕВЕТОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ ЈЕШИЋ, ЈЕДИНИМ СТАНАРИМА ИЗБЕГЛИЧКОГ
КАМПА ИСКЉУЧЕНА СТРУЈА
Без икаквог грејања, стрепе за здравље Дарка, рођеног пре непуне три недеље
ЈАБУКА - Деветочланој породици Ненада Јешића, у избегличком кампу, у
некадашњем омладинском дому „Бошко Буха“, прекјуче је искључена струја.
После низа опомена за исељење, мајстори из хотела „Путник“ - чије су ове бараке
власништво - откачили су жице, па су Јешићи провели ноћ у мраку и без грејања.
Наредног јутра, Ненад (38) и Данијела (33), најпре су у школу, уз свећу, испратили троје
ђака: Срђана - првака на Јабуци, којем су у акцији „Новости“, на клиници у Тиршовој,
прошле и ове године оперисани деформитети стопала - те Миљана од 11 лета и две
године старијег Милована (13), који похађају наставу на Коловрату. Потом су, на
плинској боци, скували чај за двогодишњу Данку, два лета старијег Александара и баку
Бранојку (81)... Јешићи, међутим, највише стрепе да се не смрзне или прехлади најмлађи
члан домаћинства, Дарко који је свет угледао 23. октобра.
- Беба већ кашље и, ако му се стање погорша, мораћу да га носим у пријепољску
болницу. Али, куд ће ова нејач? - пита се мајка Данијела, привијајући новорођенче на
груди, док ветар „завија“ преко јабучке висоравни.
Јешићи кажу да би се некако снашли за дрва, али барака - одавно подигнута за акцијаше
и градитеље барске пруге, нема оџак, а радијатори су одавно зарђали...
- Мајстори су рекли да струју секу из безбдносних разлога, наводно по препоруци
ватрогасне службе. Опет, ја данима „обијам“ прагове и сви ми кажу да нисам
њихов случај - јада се Ненад, глава породице у којој нико није запослен, па живе од
дечјег додатка и социјалне помоћи.
У пријепољском Центру за социјални рад покушавају да нађу смештај за Јешиће. У
помоћ су већ позвали МЗ Јабука и сеоске активисте, али и оне који имају празне куће на
висоравни.
- Нећемо дозволити да се деца смрзавају - категоричан је Наил Кајевић, директор
Центра. - Чинимо све да их зимус негде сместимо, а да им на пролеће подигнемо кров
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над главом, да саградимо бар монтажну кућу. Имамо и дародавца, вољног да им купи
краву, нашли би и пар ари земље, па да се деца занимају, да стичу радне навике...
Антрфиле : КЛИЗИШТЕ
ЈЕШИЋИ су у донедавни избеглички камп пресељени у пролеће 2006, из оближњег
села Звијезд, када им је клизиште оштетило кућу.
- Топљење снега покренуло је брда, урвине су гутале имовину, па је Комисија
проценила како не смемо да заноћимо у згради чији су се зидови размицали. Неколико
ноћи коначили смо код родбине, а онда су нас преселили на Јабуку, уз обећање да ће
нам, за неколико месеци, саградити кућу. Тврдили су и да је Нова Србија уплатила
200.000 динара - кроз сузе говори бака Борјанка.
СВИ ТРАЖЕ НОВУ АДРЕСУ
Вечерње Новости, Датум : 12.11.2011, Страна : 11
ПОСТИГНУТ ДОГОВОР ДРЖАВЕ И ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ О ИМИГРАНТИМА У
БАЊИ КОВИЉАЧИ
Број миграната од 2008. године већи 6,5 пута и очекује се да ће још расти
ДРЖАВА ће пронаћи још један објекат за смештај азиланата, а илегалне
имигранате у Бањи Ковиљачи полиција ће више контролисати. Ђаци у овом
малом месту од понедељка ће поново кренути у школу после недељу дана бојкота
наставе због превеликог броја избеглица из Африке и Азије.
Ово је резултат договора који су у четвртак постигли представници владе и локалних
власти у Лозници. Формирано је и тело за решавање овог проблема којим координира
министар рада Расим Љајић. Иако се о невољама због превише миграната и азиланата
причало месецима, влада је била приморана да се ухвати укоштац тек после протеста
мештана Бање Ковиљаче.
Проблем је, ипак, још далеко од решења. Од почетка године у Србију је илегално ушло
најмање 10.000 странаца, углавном избеглица из Африке и Азије. Око 2.500 њих
затражило је азил, а полиција је открила још 5.000 нелегалних имиграната који су
кажњени прекршајно. Остали - о њиховом броју можемо само да нагађамо иако је
извесно да их има најмање још 2.500 - успели су да се неопажено „провуку“ и домогну
границе са Мађарском. Колико их је у Бањи нико поуздано не зна. Званичне процене
говориле су о 250 азиланата и о још неколико стотина илегалних „гостију“, али су
локални званичници инсистирали да има најмање 2.500 странаца. Министар Ивица
Дачић јуче је рекао да их има хиљаду, а Расим Љајић је, опет, говорио о 2.500
имиграната.
Број миграната који пролазе кроз Србију од 2008. године порастао је 6,5 пута и
нема сумње да ће се тренд раста наставити. Процене говоре да у Грчкој стотине
хиљада Авганистанаца, Пакистанаца, Сомалијаца и житеља других угрожених
земаља чекају прилику да се отисну у западну Европу. Наша држава мораће да
нађе начин да се избори са све већим притиском „илегалаца“ на наше границе, али
и да обезбеди смештај и основне услове за живот свима који одлуче да затраже
азил.
- Србија има међународне обавезе да некога ко дође и затражи боравак прихвати док
траје процедура одлучивања о његовом захтеву за азил - каже министар унутрашњих
послова Ивица Дачић. - Проблем са азилантима је нешто на шта Србија није навикла.
Раније су они овде били само у пролазу, а сада први пут желе и да остану. Полиција није
дужна да им обезбеди смештај, већ да одобри или негира азил и хвата илегалце.
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Чак и када полиција открије илегалне имигранте, држава нема ефикасан механизам да
их удаљи из Србије. Након што проведу десетак дана у притвору због незаконитог
преласка границе, они се пуштају на слободу са налогом да напусте земљу. Србија нема
услова да их депортује у земље порекла, а са Македонијом са чије територије већина
долази немамо потписан споразум о реадмисији.
На тај проблем указао је министар за рад и председник новоосноване радне групе за
имигранте, Расим Љајић и најавио да ће тражити потписивање споразума са
Македонијом.
Антрфиле : УСПУТНА СТАНИЦА
ГОТОВО сви мигранти који илегално уђу у Србију намеравају да наставе пут према
земљама ЕУ. Они који затраже азил користе то право углавном да би избегли проблеме
са полицијом или се мало одморили пре него што крену даље. Њима се издаје потврда
да су ушли у поступак одобравања азила и упућују се у један од два центра - у Бањи
Ковиљачи или Боговађи.
УЧЕНИЦИ ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОД ПОНЕДЕЉКА У ШКОЛИ
Блиц – Србија, Страна : 2, Датум : 12.11.2011
Прекинут бојкот наставе због азиланата
Одлука о враћању деце у школу уследила је пошто је Влада најавила конкретне акције
ради повећања безбедности, чиме је враћено поверење грађана, кажу чланови
организационог одбора протеста
Савет родитеља ОШ „Вера Благојевић“ из Бање Ковиљаче донео је у четвртак увече
одлуку да од понедељка, 14. новембра, деца поново крену на часове.
Одлука је уследила после састанка са министром Расимом Љајићем, који је на седници
Владе Србије изабран за шефа Владине комисије за решавање проблема азиланата у
Бањи Ковиљачи. Тиме је завршен седмодневни бојкот наставе, који је покренут у знак
протеста због великог броја странаца који илегално бораве у овом месту.
Пошто су најављене конкретне акције у циљу повећања безбедности, пре свега деце и
мештана Бање Ковиљаче, као и акције хапшења илегалних имиграната, враћено је
поверењење грађанима у државне институције и наша деца ће од понедељка, 14.
новембра, кренути у школу. Очекујемо да ће најављене, конкретне мере бити
спроведене у дело у обећаним роковима како се не би догодило да грађани поново буду
принуђени да протестују. Честитамо грађанима Бање Ковиљаче на исказаној слози и
солидарности, поручили су чланови организационог одбора протеста „Ко је следећи?“.
Министар Љајић је рекао да ће Влада предузети низ мера на решавају проблема
превеликог броја илегалних имиграната у Ковиљачи и објаснио мештанима да ће
се радити на проналажењу адекватне локације за смештај и организован прихват
илегалних имиграната, који тренутно бораве у овом месту.
Центар за азил ће засад ће остати у Бањи Ковиљачи. Видећемо у перспективи каква ће
бити будућност тог објекта, чији је капацитет око 84 места, зависно од локација које
будемо дефинисали за прихватне центре за азиланте - казао је Љајић после разговора са
представницима локалне самоуправе и месне заједнице Бања Ковиљача.
Он је најавио да ће се већ од данас почети са тражењем адекватне локације за смештај
азиланата.
Да ли ће то бити неке напуштене касарне, напуштени објекти социјалне заштите,
напуштене школе... У сваком случају, заједно са Дирекцијом за имовину Владе
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Републике Србије, заједно са министарствима одбране, просвете и другим, тражићемо
погодну локацију за прихватни центар за ове људе који долазе у Србију - казао је Љајић.
Он је објаснио да Србија поштује све међународне стандарде о правима тражилаца
азила, али се и сложио да је њихов број у Бањи Ковиљачи веома повећан.
У овом крају живе племенити и гостољубиви људи, који немају ништа против страних
невољника, али је њихов број од 2.500 у односу на 5.000 мештана велика несразмера, и
због тога тај проблем очито мора да се хитно решава, рекао је министар и најавио да ће
бити пооштрена контрола на државним границама где ти људи улазе у Србију, као и да
ће се тражити ратификација споразума о реадмисији са Македонијом како би се
илеглани имигранти могли враћати у земљу одакле су дошли.
Љајић је додао да су све друге земље у региону у бољој позицији од Србије јер када
ухвате илегалног имигранта у Хрватској или Мађарској, они их враћају у Србију.
Ми немамо где да их вратимо јер немамо тај споразум са Македонијом.Зато ћемо
појачати полицијску контролу и надзор у Бањи Ковиљачи, да видимо на који начин ти
људи долазе овде, као и на који начин и ко их смешта по кућама. Примениће се једна
строжа контрола - појаснио је Љајић.
Антрфиле : Не обезбежујемо смештај за азиланте
НОВИ САД - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је у Новом
Саду да није дужност полиције да обезбеђује смештај за азиланте, већ да одлучује о
њиховим захтевима за азил у Србији. Дачић је рекао да Србија није навикла на
проблем азиланата, пошто до сада није био случај да било ко тражи азил у Србији,
већ су сви хтели да иду даље на запад. Он је навео да у Србији има између две и
три хиљаде азиланата.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ЗА АЗИЛАНТЕ 5.000 ЕВРА ДНЕВНО
Правда, Датум : 14.11.2011, Страна : 9
ИНТЕРВЈУ ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ, КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
БЕОГРАД - После мера које је најавила Влада Србије ради решавања проблема великог
броја илегалних имиграната у Бањи Ковиљачи, основци ће данас кренути на наставу
коју су више дана бојкотовали. Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић, у
интервјуу за „Правду“ објашњава како је настао проблем са азилантима, шта добијамо
недавно усвојеном Декларацијом о избеглицама и где ће бити уложен новац са
донаторске конференције.
Србија није занимљива очајним људима из Африке. Откуд толики број азиланата у
Бањи Ковиљачи.
Због повећаног броја илегалних имиграната, који се декларишу као тражиоци азила и
због њиховог све дужег задржавања, тренутно нисмо у могућности да обезбедимо
свима смештај. У тренутку преузимања Центра за азил, у децембру 2008, у Србији
се налазило 27 тражилаца азила, а 2011. кроз центре је прошло више од 2.500
људи. Због изненадног повећања броја азиланата Комесаријат за избеглице је
основао Центар за азил у Боговађи за додатних 150 особа, са циљем да се растерети
Бања Ковиљача, али ни то није дало очекиване резултате.
Колико уопште има азиланата у Србији?
На територији Србије се налазе два центра за смештај тражилаца азила - у Бањи
Ковиљачи и у Боговађи. У њима је смештено 227 азиланата, међу којима и велики број
деце, жена и трудница. У Центру за азил у Бањи Ковиљачи налази се 137, а ван
Центра око 500 азиланата. До усвајања Закона о азилу Центром за азил руководио
је УНХЦР, а отада бригу о Центру преузима Комесаријат. Дневни трошкови за оба
центра су око 5.000 евра.
Како планирате да решите проблем у Бањи? Предлагали сте да се искористи једна
напуштена касарна ВС?
Чим смо уочили тренд повећања броја азиланата, започели смо преговоре са
Министарством одбране о пренамени једне од касарни, смештајних капацитетета
500 до 600 места, у Центар за азил. Преговори су при самом крају и очекујемо да
ћемо у најскоријем року добити на коришћење поменути објекат, који ће
задовољити све потребе за смештајем.
Постоји ли свеобухватнија стратегија за решавање овог проблема?
Комесаријат за избеглице, у сарадњи са свим надлежним министарствима, а пре свега
са Министарством унутрашњих послова, улаже максималне напоре и све расположиве
ресурсе како би испунио обавезе предвиђене Законом о азилу. Истакао бих да је
премијер Цветковић наложио свим ресорним министарствима да у блиској
координацији пронађу решење за превазилажење тог проблема.
Недавно је потписана Декларација о престанку избеглиштва, што омогућава
организовање донаторске конференције. Шта Србија тиме добија?
Министри спољних послова БиХ, Хрватске, Црне Горе и Србије су 7. новембра
2011. потписали Заједничку декларацију о окончавању расељавања. Укупна
вредност регионалног пројекта је нешто више од 500 милиона евра, у оквиру којих
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је 302 милиона евра за решавање потреба најугроженијих избеглица. Како би се
прикупила потребна средства, последње недеље априла 2012. године у Сарајеву ће бити
одржана донаторска конференција. Поменута средства ће омогућити донацију 3.580
пакета грађевинског материјала, куповину 2.000 домаћинства с окућницом,
изградњу 10.000 станова, донацију 1.200 монтажних кућа и средства за
субвенционисане кредите за решавање стамбеног питања најугроженијих
избеглица. Овим новцем ће бити обезбеђено трајно стамбено решење за све
избеглице у колективним центрима, као и за оне у неадекватном приватном
смештају. Пројектом који ће бити имплементиран у наредних пет година, биће
обухваћено 16.780 породица или 45.000 особа.
Удружење избеглих из Хрватске сматра да Декларација иде на руку Хрватима, јер се не
решавају основна права избеглих из Хрватске?
Регионалним пројектом и Декларацијом министри иностраних послова су потврдили
обавезу влада у региону да сарађују како би се заштитила и унапредила права
избеглица. Србија остаје при становишту да је обезбеђивање несметаног уживања права
свим држављанима обавеза земље порекла и да ћемо наставити са борбом да се у свим
земљама региона обезбеди успостављање свеобухватног, праведног и ефикасног
правног механизма за остваривање права.
Антрфиле : У Хрватској 60.000 повратника
Колики је број повратника Срба у Хрватску, колико грађана српске националности има
хрватска документа?
Према подацима Комесаријата за избеглице, одржив повратак у Хрватску је
остварило свега 60.000 особа.
Увек спремни за прихват
Да ли је Србија спремна да, у случају животне угрожености Срба и нелбанаца на КиМ,
збрине све њих?
Србија је увек излазила у сусрет свим који су напуштали своју земљу због рата,
сиромаштва или угрожавања људских права, попут избеглица, интерно расељених и
тражилаца азила, и тако ће бити и убудуће.
Лоше поруке шаљемо свету
Све су ово јако лоше поруке свету. Оне нас изузетно компромитују, посебно у светлу
вести да је Србија постала члан Комитета УНЕСКО за светску културну баштину, а ми
истовремено у њеној престоници разарамо културно-споменички фонд - наглашава
Поповић.
НОВИХ 10.000 СТАНОВА
Вечерње Новости, Датум : 14.11.2011, Страна : 4
ЗБРИЊАВАЊЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
У Србији би у наредних пет година требало да буде изграђено десет хиљада
станова за збрињавање најугроженијих избегличких породица, изјавила је јуче
заменица комесара за избеглице Србије Светлана Велимировић. То је предвиђено
регионалним пројектом стамбеног збрињавања, који је усвојен на Министарској
конференцији 7. новембра у Београду, а чија реализација треба да почне половином
идуће године, објаснила је Велимировићева.

2

Цео пројекат, у вредности 580 милиона евра, омогућиће да у региону за пет година
кров над главом добије око 73.000 најрањивијих“ категорија избеглица и мањи
број интерно расељених особа.
У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА 10.000 СТАНОВА
Ало!, Датум : 14.11.2011, Страна : 4
У СРБИЈИ би у наредних пет година требало да буде изграђено 10.000 станова за
збрињавање најугроженијих избегличких породица, изјавила је јуче заменица српског
комесара за избеглице Светлана Велимировић.
То је предвиђено регионалним пројектом стамбеног збрињавања , који је усвојен на
министарској конференцији 7. новембра у Београду, а чија реализација треба да почне
половином идуће године, објаснила је Велимировићева. Цео пројекат у вредности од
580 милиона евра омогућиће да у региону за пет година „кров над главом“ добије око
73.000 „најрањивијих“ категорија избеглица и мањи број интерно расељених особа.
НЕЧИСТА САВЕСТ
Блиц, Датум : 13.11.2011, Страна : 10
КНИН
Хрватски ратни ветерани желе да уклоне спомен-обележје страдалим Србима у
Голубићу, код Книна, јер их стално подсећа на почињене злочине, тврди
председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
Милојко Будимир.
ОЧЕВО ПРЕЗИМЕ ЧЕКАО 15 ГОДИНА
Ало!, Датум : 13.11.2011, Страна : 6
МУКЕ МАТУРАНТА (18) ИЗ БЕОГРАДА
Петнаест година чекао очево презиме! Осамнаестогодишњи младић, чији је отац
погинуо на ратишту у Хрватској, тек је пре три године успео да добије очево
презиме јер је судски поступак за утврђивање очинства трајао чак 15 година!
Овај матурант једне београдске средње школе свог оца, који је погинуо у августу 1992,
никад није упознао јер је рођен након његове погибије, 1993. године. О њему се све
време брине његова мајка Р. Ч. (56), избеглица из околине Задра, која је протеклих
деценију и по морала да доказује да је њен ванбрачни супруг Д. П. (43), младићев отац.
Са супругом сам живела 10 месеци у ванбрачној заједници у Хрватској, а он је као
припадник Територијалне одбране погинуо док сам била трудна. У избеглиштву, у
Београду, родила сам сина, који није могао да оствари право на породичну
инвалиднину као дете палог борца, пошто нисмо били венчани. У одсеку за борачку
заштиту су ми рекли да ће то право моћи да оствари тек када се утврди очинство, али се
судски поступак отегао, па је у међувремену закон о остваривању тог права престао да
важи 2006, а очинство је због судских перипетија доказано тек у децембру 2008, па смо
сада нигде - прича младићева мајка, која наводи да јој је главни проблем што јој
својевремено у одсеку за борачка питања нису хтели да приме захтев за породичну
инвалиднину.
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У доказивању очинства, проблем је била и ДНК анализа јер, како наводи Р. Ч., нико
није могао да од породице да крв за упоређење.Тек 2006. је млађи син из првог брака
мог супруга дао крв на анализу - прича Р. Ч.
Мајка и син тренутно живе у смештају који им је још 1994. доделио Комесаријат за
избеглице, али им прети исељење пошто Дирекција за грађевинско земљиште тврди да
у њему живе бесправно, али они тврде да имају доказе о праву на смештај.
Антрфиле : Дујовић: Помоћи ћемо им!
Саша Дујовић, народни посланик из Покрета ветерана Србије, каже за „Ало!“ да ће
покушати да помогне Р. Ч. и њеном сину.
Као народног посланика и ратног ветерана, ганула ме судбина тих људи. Моја странка
хоће да им помогне и зато их упућујем да дођу код мене са целокупном
документацијом како бисмо видели шта можемо да учинимо за њих и које институције
могу да им помогну - рекао је Дујовић за наш лист.
ПОМАЖУ СРБЕ
Курир, Датум : 13.11.2011, Страна : 10
„Имлек“ на КиМ
БЕОГРАД - Компанија „Имлек“ је у сарадњи с Комесаријатом за избеглице
Републике Србије посетила јуче неколико српских породица које живе на КиМ и
том приликом им поделила поклоне. Прве дарове поклонила је Невена
Веселиновић, менаџер за односе с јавношћу „Имлека“, и то породици Ђорђевић у
Призрену.
- Децу смо обрадовали играчкама, а остатак породице „Имлековим“ и „Бамбијевим“
производима. Издвојили смо и средстава неопходна за опстанак породице - рекла је
Веселиновићева.
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PRESS CLIPPING
Уторак 15.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ВОЈСКА СМЕШТА АЗИЛАНТЕ
Преглед, Датум : 15.11.2011, Страна : 5
Шутановац: Министарство одбране ће уступити своје просторије
Нови Сад
Министар одбране Драган Шутановац изјавио је јуче у Новом Саду да Војска
Србије има више идеја за смештај азиланата у војним објектима, који ће уз
одређене услове бити понуђени градовима или општинама. „За ту намену
неопходно је, пре свега, утврдити да тај простор никако не буде у центру града,
као и да се издвоје одређена средства како би се нека бивша касарна или други
војни објекат привео тој намени“, рекао је Шутановац новинарима после уручења
кључева станова професионалним и пензионисаним припадницима ВС.
Наводећи да ће, у разговору с представницима новосадских градских власти, бити
изнето пет-шест идеја као могућност за решавање проблема смештаја азиланата у
Србији, он је оценио да касарна у Руми не може бити додељена за ту намену, јер се
налази у ширем центру града. Шутановац је подсетио да је лично дао иницијативу
Комесаријату за избеглице да се могућност решавања проблема смештаја
азиланата нађе кроз уступање простора којим располаже Министарство одбране,
односно ВС.
ПРЕКИНУТ БОЈКОТ, ЂАЦИ ПОНОВО НА НАСТАВИ
Блиц – Србија, Датум : 15.11.2011, Страна : 3
Смирује се стање у Бањи Ковиљачи
Бања Ковиљача Основци из Бање Ковиљаче поново су од јуче у школским
клупама, чиме је прекинут прошлонедељни бојкот наставе, покренут 7. новембра,
у знак протеста због присуства огромног броја илегалних имиграната у овом
бањском лечилишту. Одлуку о прекиду бојкота донели су Савет родитеља ОШ „Вера
Благојевић“ и организациони одбор грађанског протеста „Ко је следећи“, после
састанка са представницима МУП-а, Комесаријата за избеглице и министром Расимом
Љајићем, којег је Влада Србије именовала за руководиоца комисије за решавање
проблема азиланата.
Деца су дошла на наставу и стање у учионицама је сасвим другачије од
прошлонедељног, када је од укупно 419 ђака у обе смене долазило тек по њих
тридесетак. Како смо и претходних дана најавили, сви изгубљени часови ће бити
надокнађени, без обзира на то што се настава одвијала и током бојкота за ону децу која
су долазила у школу.
Желимо да све пропуштено надокнадимо, а у договору са родитељима, одлучено је да
се у поподневној смени скрати велики одмор и да настава почиње нешто раније, тако да
ће се часови завршавати око 16 часова и ђаци ће се кући враћати пре мрака - каже
Милан Марић, директор ОШ „Вера Благојевић“. До бојкота наставе дошло је из страха
за безбедност деце због огромног броја илегалних имиграната којих је у априлу било
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500, а тренутно их је око 2.500, у месту које има 5.500 становника. Како је поручено
после састанка у Градској управи, полиција ће појачати контролу и интензивније
спречавати покушаје илегалних прелазака границе, док ће својим превентивним
присуством додатно подићи безбедност на виши ниво.
ВИШЕ ОД 21.000 СРБА С КОСОВА ТРАЖИ РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Дневник, Датум : 15.11.2011, Страна : 3
Представник Удружења „Стара Србија„ из Грачанице, које је у име више од
21.000 Срба с Косова и Метохије затражило руско држављанство, Златибор
Ђорђевић изјавио је јуче да очекује да ће број захтева достићи неколико стотина
хиљада.
– Амбасади Русије у Београду предали смо за почетак 21.733 захтева за добијање
руског држављанства – казао је Ђорђевић, и додао да ће амбасада захтеве
косовских Срба, преко Министарства спољних послова, проследити руској Думи.
Ђорђевић каже да Срби с Косова и Метохије захтевом за двојним држављанством од
Русије једино траже заштиту и слободу коју им Србија не може обезбедити.
Саветник у руској амбасади у Србији Олег Булдаков јуче је потврдио да је неколико
српских удружења с Косова и Метохије, која окупљају Србе који живе на Косову као и
расељене косовске Србе, упутило у уторак писмо руској Думи у којем траже
држављанство Русије.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ТРАЖЕ КАСАРНУ ЗА АЗИЛАНТЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.11.2011, Страна : 13
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ
НАПУШТЕНЕ ВОЈНЕ ОБЈЕКТЕ

ПРОБЛЕМА

ИМИГРАНАТА

ОБИЛАЗЕ

Питање власништва регулисаће Влада, а адаптацију плаћа Комесаријат
ЧЛАНОВИ координационог тела за решавање проблема имиграната у Србији
кренули су јуче у потрагу за новим објектом за смештај тражилаца азила. Током
наредне недеље они ће обићи пет напуштених војних објеката и на седници Владе
следећег четвртка предложити касарну која би могла да се искористи за ту
намену.
Према незваничним информацијама, они су јуче обишли једну од касарни у околини
Ваљева. Представници овог тела, међутим, не желе да говоре о потенцијалним
локацијама док не буде постигнут договор између Комесаријата за избеглице,
Дирекције за имовину и Министарства одбране.
- Наредних дана ћемо обићи објекте за које мислимо да би могли да буду
одговарајући - каже Владимир Цуцић, републички комесар за избеглице. - На
Влади је потом да са Министарством одбране и Дирекцијом за имовину регулише
питање власништва. Сада је прерано да причамо о локацији и другим детаљима.
Раније је најављено да ће Комесаријат обезбедити новац за адаптацију неке
напуштене касарне у нови центар за смештај азиланата. У Србији тренутно постоје
два објекта за смештај имиграната који су затражили уточиште у Србији - у Бањи
Ковиљачи, капацитета око 80 места и у Боговађи, где може да стане до 150 људи. То
није ни изблиза довољно за више од 2.500 азиланата из Африке и Азије, колико их је од
почетка године прошло кроз Србију. Тренутно у Бањи Ковиљачи ван центра има 250
оних који чекају на место и неколико стотина илегалних имиграната. Мештани су се
неколико месеци бунили због тога, а током прошле недеље у знак протеста организован
је бојкот наставе у основној школи у Бањи Ковиљачи.
Протест је окончан после оснивања координационог тела Владе, којим председава
министар за рад Расим Љајић. Он је, поред новог центра, најавио и потписивање
споразума о реадмисији са Македонијом, што ће Србији омогућити да депортује све
илегалне мигранте који долазе преко државне територије јужног суседа. Обезбеђено је
и веће присуство полиције у Бањи Ковиљачи.
Антрфиле : ДАЈУ КРВ
МНОГО боље односе са локалном заједницом него у Бањи Ковиљачи азиланти имају у
Боговађи. Упркос првобитном негодовању мештана, данас се ораганизују заједничка
дружења и утакмице малишана из овог места и деце азиланата. Да би показали да имају
разумевања за проблеме заједнице која их је прихватила, штићеници Центра за азил у
Боговађи одлучили су да организују акцију добровољног давања крви.
ВОЈСКА
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РЕПУБЛИЧКИ комесар за избеглице Владимир Цуцић предложио је, пре него
што је проблем са имигрантима у Бањи Ковиљачи ескалирао, да се за смештај
азиланата намени нека од касарни које војска намерава да прода. На списку
Министарства одбране налази се 480 таквих објеката, али није реч само о
касарнама.
КАСАРНА КОД ЛОЗНИЦЕ НЕУСЛОВНА ЗА АЗИЛАНТЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 11
Држава тражи решење за смештај имиграната
Министарство одбране предложило неколико напуштених касарни где ће имигранти из
Бање Ковиљаче бити смештени, одлука у петак
Лозница
Имигранти који тренутно бораве ван Центра за азиланте у Бањи Ковиљачи биће
ускоро смештени у некој од напуштених касарни, али то неће бити лозничка
касарна у приградском насељу Клупци, потврдио је Јован Тодоровић, председник
Скупштине града. Министар Расим Љајић, шеф државног тима који би требало да
реши проблем великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи, најавио је да ће нека
од касарни бити одабрана за смештај.
Касарна у Лозници не испуњава елементарне услове за смештај, а и када би се то
покушало, у њој би се могло сместити тек педесетак особа, што свакако није решење
какво планирају надлежни државни органи - каже Јован Тодоровић.Министар Љајић,
шеф комисије Владе Србије за решење проблема азиланата у Бањи Ковиљачи, поново је
у понедељак увече боравио у Лозници, где се састао са градским руководством и том
приликом је изнео став Владе Србије да у кратком року одреди једну од напуштених
касарни за смештај имиграната. Он је рекао да је Министарство одбране предложило
неколико локација које могу бити доведене у стање да приме одређени број људи.
У петак ћемо обићи те локације и предложити једну од тих касарни која ће бити
намењена за смештај азиланата и илегалних имиграната. Рачунамо да ћемо на тај начин
у великој мери и на кратак рок решити проблем с којим се суочавала Бања Ковиљача.
На седници координационог тела за управљање миграцијама, којом је
председавао потпредседник Владе Јован Кркобабић, а присуствовали већина
чланова Владе и представници надлежних институција, постигли смо договор о
динамици и даљим корацима које треба предузети како би се овај проблем решио.
Покренућемо иницијативу за закључење протокола са Македонијом о раедмисији
и свакако ће бити пооштрена контрола границе, али и у самој Бањи Ковиљачи да
би се спречио даљи долазак илегалних имиграната у то место - рекао је Љајић.
Милан Марић, директор школе у Бањи Ковиљачи, каже да је настава нормализована
према одлуци Савета родитеља после састанка челника Лознице и Месне заједнице
Бања Ковиљача с представницима надлежних државних органа.
Наставу је прошле седмице бојкотовао велики број ученика, па ћемо се договорити са
школском управом у Ваљеву о томе како ћемо надокнадити изгубљене часове - каже
Матић.
Антрфиле : Зандармерија у Бањи Ковиљачи
Поред редовне полиције, у Бањи Ковиљачи од јуче је рту-иониранн и групо од десет
припадника Жандармерије која ће додатно бринути о безбедности грађана у овом
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бањском лечилишту. Ово је потврдио и Роберт Лесмајстер, управник Центра за азил у
овом месту.
КРОВ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 17
ДОНАЦИЈОМ У ТОПОЛИ ИЗГРАЂЕН СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Топола - У Улици Петра Николајевића Молера свечано је предат на употребу
новоизграђени стамбени објекат са десет станова за избегла, интерно расељена и
социјално угрожена лица. Кров над главом добило је седам избеглих породица,
једна са Косова и Метохије и две сиромашне породице из града под Опленцем.
Објекат је изграђен у оквиру пројекта "Социјално становање у заштићеним
условима" и вредан је 212.055 евра. Канцеларија Савезне Републике Немачке под
покровитељством Пакта за стабилност за југоисточну Европу донаторски је
уложила 180.000 евра, Раднички самарићански савез (АСБ) донирао је 22.055, док
је Општина Топола уложила 10.000 евра.
Уговоре и кључеве нових станова породицама је уручио Волфрам Мас, амбасадор
Немачке у Београду, који је изразио разумевање за тешка времена кроз која Србија
пролази у последњих двадесет година, и наду "да ће се и овом зградом и кућом ставити
тачка на те патње и страдања". Према његовом мишљењу, потребно је 1.700 оваквих
зграда како би се сместила сва она лица која су у протеклим годинама остала без
крова.
Драган Јовановић, председник општине је упознао немачког амбасадора да је ово
трећи објекат у Тополи који има исту намену. Рекао је да очекује наставак
сарадње и изградњу још станова.
ТРИ КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 22
СТАРТ ПРОЈЕКТА У СЕЛИМА ОРАШАЦ, БАЊА И ВЕНЧАНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ - Шест породица расељених са КиМ скућиће се у селима Орашац,
Бања и Венчани. Купљене су три куће са окућницом, а за три породице обезбеђен
је грађевински материјал. У оквиру пројекта стамбеног збрињавања интерно
расељених са КиМ општини Аранђеловац одобрено је 3,4 милиона динара.
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ РАДНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
Политика, Датум : 16.11.2011, Страна : А15
Крагујевац – Изградња 96 станова у Старој радничкој колонији у Крагујевцу,
намењених за расељавање породица из преосталих дрвених барака у том насељу,
почела је јуче.
Директор Градске стамбене агенције Владан Михаиловић рекао је агенцији Бета
да је вредност инвестиције 3,2 милиона евра, од чега је половина из владиног
програма за подстицај грађевинарства, а другу половину финансира град.
За извођача радова који треба да буду завршени до краја 2012. године, на конкурсу је
изабрана београдска фирма „Денеза”. „Овим је поново оживела станоградња у већем
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обиму у Крагујевцу након паузе од две године и смањеног интересовања инвеститора”,
рекао је Михаиловић.
Локација је привукла велике инвеститоре, као што су израелска компанија „Плаза”,
„Нелт” и „Глобал”.
Породице из порушених барака су расељене у станове који су подигнути на истој
локацији, по принципу „квадрат за квадрат”.
Поред две ламеле у изградњи у Старој радничкој колонији, планиран је почетак градње
још две са 98 станова.
Изградња тих ламела планирана је на пролеће, у оквиру програма социјалног
становања. Више од половине потребних средстава биће из кредита Европске банке. У
Крагујевцу ће бити изграђено 400 таквих станова на три локације.

ТРИБАЛ ШИШАЊЕ НА ЛЕДИНИ
Данас, Датум : 16.11.2011, Страна : 14
Репортер Данаса међу Ромима којима прети исељавање из Блока 61 на Новом Београду
Ово је први пут да држава, а не град Београд, тражи исељење избеглица са Косова,
јер је налог стигао од Грађевинске дирекције Србије
Авион који слеће на аеродром у Сурчину лети тако ниско да се чини како ће слетети
баш овде, у ромско насеље на крају новобеоградског Блока 61. Двојица мусавих
клинаца наизменце један другом пуцају пенале. Један је на руке навукао радничке
рукавице без „прстију“, ко прави голман, и баца се на прашњави земљани друм по коме
ветар разноси најлон кесе, не би ли ухватио лопту. Она се, ипак, одбија иза његових
леђа, о зид чатрље где обојица живе са родитељима, од када су овде дошли 1999, са
Косова. Обојица су, међутим, рођени Београђани.
- Куме, сликај ово - каже одважно и стаје на гол онај други клинац, без рукавица, чучне
мало, и баци се када је онај с рукавицама без „прстију“ распалио по лопти. Она се опет
одбила о зид чатрље. И за дивно чудо, чатрља се ни сад није срушила. А изгледа баш
као да ће је одувати, ако не ветар, онда ова полунадувана фудбалска лопта пронађена ко
зна кад у неком од новобеоградских контејнера.
Људи одавде су с контејнерима на „ти“. Обилазе их сваки дан и скупљају стари картон
и папир. Пре две недеље су их обишли „комуналци“ и „грађевинци“ из општине и
уручили им решења.
- Нико нас није дирао до данашњих дана, али је дошло време да се расељавамо,
зато што овде хоће да граде нешто - каже Гзем Асани, некада житељ Косовске
Митровице. „Дошли су комуналци. Лепо смо их прихватили. Добили смо неки план
своје куће. После тога су рекли добићете и решење. Највећа је мука где ћемо ми сада да
идемо“ - каже он.
На ледини је 30 кућа неке су од цигле и блата, неке само од блата и хаотично
уграђеног материјала. „Кућу сам прво направио на брзину, па на циглу. Тешко
живимо. Син ми је био у школу, завршио два, три разреда. Остали не иду у школу. Како
да иду у школу кад нема услова. Као прво немамо воду, немамо струју...
- Како живите без струје?
- Снађемо се. Прикачимо се. На ову уличну... - каже полушапатом.
Још додаје:
- Рекли су да ће да нађу смештај само избеглицама, ко има легитимацију. Остали да иду
да им помогне Ђељас...
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- Ђељас? Ко је тај?
- Ђииииилааас! - вичу остали, исправљајући комшију.
Адријана Статовци је из Приштине. „Данима, сваки дан, неко нам долази. Добили смо
нека решења да уклонимо шупе, а требало би да добијемо решење да будемо расељени.
Ништа још нису рекли. Само кажу - добићете решења за расељавање.
Мерили су метром наше куће, сликали, питали колико чланова породице има, ушли
унутра да гледају колико имамо соба. Не знамо шта ће бити. Тешко је. Од Ивице смо
добили неку помоћ...“
- Ког Ивице? Дачића?
- Ма не, од неког Ивице, не знам како се зове.
Комшија Хасан је дошао још пре 15 година из Подујева. Он нема ни решење да је
избеглица, није га ни тражио, није му, каже, било ни потребно.
- Немамо ни за храну, а камоли за школу. Свака кућа најмање има по седморо, осморо
душа...
Иза ћошка наилазимо на од дасака склепани „локал“, на коме пише „Фризерски салон
Дани“.
- Ту нас Дани шиша - отвара нам откључана врата мали Ром и показује ценовник,
окачен на зид са постерима манекенки: „Шишање - 150 динара, трибал шишање 300
динара, дечије шишање - 100 динара, дечије трибал шишање 200 динара. Бријање
обично - 50 динара, бријање средње - 100 динара, трибал бријање 200 динара“.
Главни мајстор није ту иако је његова брига вероватно највећа - уз кућу, руши му се и
пословно простор.
Данило Ћурчић из НВО „Праксис“ која помаже овим људима, младић висок два метра,
па док га окружују забринути станари личи на неког „доброг духа“, каже да је
Грађевинска дирекција Србије тражила од општине Нови Београд да се спроведе
исељење зато што блок зграда треба да се настави на тој ледини.
- Они нису одсели у колективним центрима кад је требало, држава ту није преузела
одговорност када су прешли границу са Косовом него их је пустила да се сами сналазе.
Е, сад, држава поново не преузима одговорност, већ их терају да се сами сналазе. Они
по документима наводе да посебно наглашавају хитност.
Држава је одговорна у овом случају. Ово је први пут да Влада тражи исељење а не град
Београд, јер је ово државни плац и то представља кршење свих међународних
ратификованих докумената у области људских права која обавезују Републику Србију прича Данило.
Па, добро - питамо га - људи често кажу, мислећи на Роме: сад ћу и ја да подигнем кућу
у парку, без дозволе...
- Они немају формално правни основ у смислу домаћег права. Али сигурност
становања мора држава да обезбеди свима, без обзира да ли је у питању формално или
неформално насеље, рецимо сламови какви постоје у Бразилу немају грађевинске
дозволе, али су одговорност државе, јер су се они бежећи са Косова једноставно
снашли, пошто их држава није узела у заштиту - прича Данило.
Она двојица клинаца и даље играју фудбал: „Куме, сликај, ово...“
Антрфиле : Нису уписани у матичне књиге
Доста људи рођених овде није уписано у матичне књиге. Без уписа у матичне
књиге рођених не могу да остваре ниједно право. Људи са Косова не могу да
пријаве пребивалиште у Београду, па мајке немају уредна документа. Нешто им је
остало код куће на Косову, неке матичне књиге на Косову су уништене током
рата. Неки од њих фактички не постоје, они су правно невидљива лица - каже
Данило Ћурчић.
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АЗИЛАНТИ ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ НЕ ДОЛАЗЕ У РУМУ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 23
Рума - Радимо план детаљне регулације како бисмо, чим се заврши пренос права
коришћења или власништва над касарном, одмах ту локацију понудили
заинтересованим инвеститорима.
- Не знам одакле медијске спекулације о пресељењу азиланата из Бање Ковиљаче
у румску касарну, рекао је први човек општине Рума Горан Вуковић на
јучерашњој прес конференцији, додајући да заправо никаквих званичних
разговора није било о томе да се касарна Војске Србије у Руми претвори у центар
за азиланте. Он каже да су са министром Шутановцем разговарали о томе да се
касарна стави у функцију развоја града, па смо већ почели израду детаљног
урбанистичког плана атрактивног простора у ширем центру.
Иначе, ова локација заузима чак 18 хектара у градском језгру. Према тврдњама
званичника, интерес Руме је да на месту касарне никне најмодернији комплекс
стамбених, пословних и спортско-рекреативних садржаја изграђених по
најсавременијим урбанистичким и архитектонским правцима.
Овакве планове Румљана потврђује и председник Општинског одбора ДС у Руми и
народни посланик Ненад Боровић. Он наводи да Рума очекује веће приливе у
општински буџет и каже да су намерили да град купи касарну ако буде прилика, или да
овим простором располаже по другим основама. Боровић такође категорички одбија
могућност доласка азиланата..
- Нема места разговорима да у Руми буде центар за смештај азиланата. Решење
проблема азиланата није питање којим Рума треба да се бави, нити се о томе да
Рума буде центар за њихов смештај разговарало. Прече од тога нам је да
обезбедимо кров над главом нашим сународницима, избеглицама које су овде
дошле пре више од деценије, да младим брачним паровима обезбедимо станове, да
решимо проблем бескућника - каже Боровић.
БЕЖЕ ДА БИ ПРЕЗИМИЛИ
Вечерње Новости, Датум : 17.11.2011, Страна : 5
БРОЈ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ ПРВО ОПАО СА 17.000 НА 3.000, ДА БИ
У ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦ И ПО ПОЧЕО ДА РАСТЕ
Петогодишња забрана уласка за злоупотребу безвизног режима
ЗА разлику од прошле године, када је број лажних азиланата из Србије у земљама
ЕУ достигао алармантних 17.000, за првих десет месеци ове године та бројка је
пала на 3.000, потврђено је за ”Новости” у Владиној Комисији за праћење
безвизног режима с Европском унијом. Ипак, од почетка септембра број захтева за
азил поново је у порасту.
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У питању су људи који су од пролећа до јесени радили у Србији на сезонским
пословима, а како се приближила зима остали су без посла и прихода, па многи немају
ни смештај. Зато одлазе у ЕУ, у нади да ће тамо, о трошку државе, моћи ”да презиме”.
Мада је већина европских земаља, после прошлогодишњих мука са лажним
азилантима, укинула за њих социјалну помоћ и плаћања ако одустану од захтева
за азил, и даље придошлицама пружају бесплатан смештај и храну. За многе је то
и више него што могу да добију у родном крају.
Према мигрантима су и даље најлибералнији Немачка, Белгија, Шведска и
Луксембург, па тамо број захтева опет расте. Бројке су, ипак, у односу на прошли
октобар далеко мање. Тада је било око 900 захтева, а сада их има нешто мање од 300.
Међутим, и ово је више него у јуну ове године, када их је било деведесетак. У Белгији
је до краја августа било педесетак захтева месечно, да би у септембру број скочио на
100. У Луксембургу прошле године није било проблема с мигрантима из Србије, док их
ове године има 500.
- Зато је Луксембург одлучио да укине социјална давања за придошлице и да нашу
земљу стави на листу ”сигурних држава”. То значи да смо земља у којој се поштују
људска и демократска права, па ће захтеви за азил бити решавани за 48 сати,
аутоматским одбијањем. Ово је већ уведено у неким немачким покрајинама, а ту меру
најављује и Белгија.
Нарочито је важно увођење забрана за оне који злоупотребе безвизни режим. Та
забрана уласка у ЕУ може трајати и до пет година, а Европа има јединствен
информациони систем, па се на уласку у било коју њену чланицу види да ли имате
забрану.
Антрфиле : ОДУЗИМАЊЕ ПАСОША КРШЕЊЕ ПРАВА
МЕРЕ државе су дале добре резултате, али са њима се мора наставити да не бисмо
имали повремене скокове броја лажних азиланата, каже Радош Ђуровић из
Центра за пружање помоћи тражиоцима азила. Треба кажњавати оне који
организују таква путовања. Али одузимање пасоша је кршење људских права,
сматра Ђуровић. И земље ЕУ морају да убрзају разматрање захтева за азил и сведу
га на 24 сата.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ СРБИМА
Политика, Датум : 17.11.2011, Страна : А4
Загреб – Српско народно веће и Самостална демократска српска странка позвали
су јуче Србе који су избегли из Хрватске да се региструју за предстојеће
парламентарне изборе у тој држави, јавља Бета.
„Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у
Хрватској, вас који желите утицати на свој повратак, остваривање својих права и
заштиту своје имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се
региструјете за гласање на изборима за заступнике у Хрватски Сабор”, наводи се у
саопштењу.
Парламентарни избори у Хрватској ће бити одржани 4. децембра. У саопштењу се
наводи да се захтев за претходну регистрацију бирача може поднети писаним
путем, телефоном или лично у конзуларном одељењу хрватске амбасаде у
Београду и Генералном конзулату Хрватске у Србији у Суботици, као и у
Генералном конзулату Хрватске у БиХ у Бањалуци.
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ПУПОВАЦ И СТАНИМИРОВИЋ ПОЗВАЛИ СРБЕ ДА ГЛАСАЈУ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 14
Загреб, Београд - Српско народно вијеће и Самостална демократска српска странка
позвали су јуче Србе који су избегли из Хрватске да се региструју за предстојеће изборе
у тој држави. „Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у
Хрватској, вас који желите утицати на свој повратак, остваривање својих права и
заштиту своје имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се
региструјете за гласање на изборима за заступнике у Хрватски Сабор у конзуларним
одељењима хрватске амбасаде“, наводи се у саопштењу. Позив избеглим Србима
потписали су Милорад Пуповац и Војислав Станимировић.
ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ СРБИМА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Дневник, Датум : 17.11.2011, Страна : 23
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У ХРВАТСКОЈ
ЗАГРЕБ: Председници Српског народног већа и Самосталне демократске српске
странке Милорад Пуповац и Војислав Станимировић у писму медијима позвали су
Србе који живе у избеглиштву у Србији и БиХ да се региструју за гласање на изборима
за сабор 4. децембра.
„Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у Хрватској, вас
који желите да утичете на свој повратак, остваривање својихправа и заштиту своје
имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се региструјете за гласање
на изборима за посланике у Хрватски Сабор у конзуларним оделењима хрватске
амбасаде”, нагласили су Пуповац и Станимировић.
Захтев за претходну регистрацију бирача у Србији се може поднети писаним
путем, телефоном или лично и то у конзуларном оделењу амбасаде у Београду и
генералном конзулату у Суботици, а у БиХ, односно у Републици Српској, у
генералном конзулату у Бањалуци.
Пуповац је тим поводом рекао Танјугу да је то у интересу очувања права Срба који су
избегли, очувања њиховог земљишта и имовине, као и у интересу подршке онима који
се боре за српску заједницу у Хрватској. Он је позвао Србе који имају хрватско
држављанство и пребивалиште у Хрватској, а живе у Србији, да се пријаве за
гласање на парламентарним изборима 4. децембра тако што ће се закључно са 18.
новембром, регистровати за излазак на из боре за сабор Хрватске. Пуповац је
прецизирао да сви који имају држављанство и пребивалиште у Хрватској могу
писаним путем, телефоном или лично доласком у хрватски конзулат у Београду
или Суботици и Бањалуци обавити преходну пријаву.
„Пријава је важна како бисте могли да гласате тамо одакле сте потекли, тамо где су
ваши најближи и тамо где је ваша имовина”, рекао је Пуповац. Он је напоменуо да је
пријава потребна за оне који мисле да гласају у Србији, односно Републици Српској,
али не и за оне који планирају да дођу у Хрватску и гласају.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ МАЊИНА
Дневник, Датум : 17.11.2011, Страна : 6
ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ
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У Србији је од 2007. године учињен напредак у борби против бројних области
дискриминације, међутим, упркос постигнутом напретку, нека питања, попут
запошљавања мањина, и даље стварају забринутост, каже се у извештају
Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ).
Члан ЕКРИ-ја Гун Кут рекао је на скупу „Борба против дискриминације у Србији”, у
оквиру којег је представљен извештај, да је добро што је Србија донела Закон о забрани
дискриминације и што је изабрана повереница за заштиту и равноправност. Он је
истакао и да је добро што је Канцералија за људска и мањинска права подигнута на
ниво Министарства, али је упозорио на то да постоје проблеми кад је у питању
запошљавање у регионима Прешева, Бујановца и Медвеђе, где живи већина Албанаца,
као и да је положај интерно расељених Рома, Ашкалија и Египћана и даље неизвестан.
– ЕКРИ је препоручио српским властима да ојачајају институцију повереника за
заштиту равноправности тако што ће обезбедити да има људске и финансијске ресурсе
за ефикасно функционисање – рекао је Кут.
Он је додао да ЕКРИ препоручује српским властима да обезбеде појачану обуку
правосуђа о питањима расизма и расне дискриминације да би била и боља пракса
изрицања казни због расистичких кривичних дела. По његовим речима, власти у Србији
требало би да обезбеде да судови енергичније примењују Кривични закона против
расистичких злочина.
Гун Кут је позвао власти да предузму хитне мере да се Ромима, Ашкалијама и
Египћанима који немају лична документа она обезбеде и омогући приступ
становању, образовању и запошљавању, и навео да су Роми и даље у лошем
положају и да је неопходно да се издвоји довољно људских и финансијских ресурса
за различите програме осмишљене да побољшају њихово запошљавање.
По извештају, српске власти требало би да измене Закон о црквама и верским
заједницама да би уклонили сваку разлику између њих.
Антрфиле : Петрушић: Жале се на дискриминацију од власти
Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић рекла је да јој је до сада
пристигло више од 400 притужби и да забрињава то што је међу њима и велики број
оних које се односе на локалну и државну власт.
– Од органа државне власти не очекујемо да буду они који дискриминишу већ да буду
први који ће промовисати једнакост свих грађана, без обзира на њихова лична својства
– рекла је Невена Петрушић.
У РАДНИЧКОЈ КОЛОНИЈИ ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА
РАСЕЉАВАЊЕ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 22
Крагујевац - У Крагујевцу је почела изградња 96 станова у Старој радничкој
колонији намењених за расељавање породица из преосталих дрвених барака у том
насељу. Директор Градске стамбене агенције Владан Михаиловић рекао је да је
вредност инвестиције 3,2 милиона евра, од чега је половина из програма Владе
Србије за подстицај грађевинарства, а другу половину финансира град.
За извођача радова који треба да буду завршени до краја 2012. године, на конкурсу је
изабрана београдска фирма Денеза.
- Овим је у Крагујевцу поново оживела станоградња у већем обиму, након паузе од две
године и смањеног интересовања инвеститора - рекао је Михаиловић.Локација је
привукла велике инвеститоре, као што су израелска компанија Плаза, Нелт и Глобал.
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Породице из порушених барака су расељене у станове који су подигнути на истој
локацији, по принципу квадрат за квадрат. Поред две ламеле у изградњи у Старој
радничкој колонији, планиран је почетак градње још две са 98 станова.
Изградња тих ламела планирана је на пролеће, у оквиру програма социјалног
становања. Више од половине потребних средстава биће из кредита Европске банке. У
Крагујевцу ће бити изграђено 400 таквих станова на три локације. Насеље Стара
радничка колонија са дрвеним баракама подигнуто је на име ратне одштете 1927.
године.
СМЕНИТИ ЧЕЛНЕ ЉУДЕ У ПОЛИЦИЈИ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 7
Есад Џуџевић, председник БНВ, у техничком мандату
Нови Пазар - Есад Џуџевић, председник Бошњачког националног већа (БНВ) у
техничком мандату, упутио је писмо председнику, премијеру и председници
Скупштине Србије, Борису Тадићу, Мирку Цветковићу, Ђукић-Дејановић, у којем
тражи да се „иницира поступак“ за деблокаду остваривања права санџачких
Бошњака у Србији, смену свих челних људи у полицијским управама и станицама
у свим санџачким општинама, разрешење са дужности запослених у полицији,
судству, тужилаштву и заводима за извршење кривичних санкција који су учествовали
у насиљу и кршењу људских права санџачких Бошњака.
Он тражи и усаглашавање националног састава запослених у полицији, судству и
тужилаштву у свим општинама у којима живе Бошњаци и омогућавање повратка
прогнаних и расељених Бошњака у општини Прибој у периоду од 1991-1999.
године. Џуџевић је у писму оставио рок од „60 дана да учине конкретне кораке и
предузму ефикасне мере на постизању видљивих резултата“, у противном БНВ ће
позвати бошњачке политичке представнике да се повуку из Скупштине Србије и Владе
Србије и других државних организација и институција.
ДРАМАТИЧАН ПАД БРОЈА СТАНОВНИКА ТЕК СЛЕДИ
Политика, Датум : 17.11.2011, Страна : А1
Помера се граница рађања, све је мање деце и ситуација не може бити боља у наредних
15 до 20 година, сматра демограф Никитовић
Пад броја становника од скоро 380.000 није изненадио стручњаке јер у Србији, већ
две деценије, умире далеко више становника него што се рађа. Сваке године
губимо град величине Бачке Паланке, а прошлогодишњи негативан природни
прираштај од 34. 907 највећи је икада забележен у мирнодопским условима у
нашој земљи.
Србија има 7,1 милион становника, а пре девет година било нас је готово 7,5
милиона. Извесно је, тврде стручњаци, да ће нас бити све мање.
Лоши дани нису иза нас, а изумирање становништва још драстичније ће се показати на
следећем попису становништва, сигуран је демограф Владимир Никитовић, стручни
сарадник Центра за демографска истраживања.
– Већ 50 година Србија нема довољну репродукцију становништва, јер двоје људи не
оставља двоје иза себе. Свака генерација која се рађа мања је од претходне. Бројније
генерације сада су остареле и доприносе порасту морталитета. Све је мањи број жена,
помера се граница рађања, рађа се мање деце и јасно је да ситуација не може никако да
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буде боља у наредних 15 до 20 година – истиче овај стручњак и додаје да чак ни
подстицајне државне мере у погледу рађања или повратка становништва из
иностранства не би могле да дају значајније резултате.
– Негативан природни прираштај веома дуго траје и овај тренд је тешко променити
преко ноћи – наглашава наш саговорник.
Број старијих од 65 година за 12 одсто је виши од броја млађих од 15 година. Средином
20. века рађало се 150.000 деце годишње, а прошле године само 68.304. Жена у Србији
некада је просечно рађала троје и више деце, а данас само 1,4 детета. Како бисмо
постигли просту замену генерација неопходно је да имамо бар 2,1 дете „по жени”.
– Око 300.000 избеглица из Хрватске, БиХ и расељених са Косова и Метохије
интегрисало се са становништвом централне Србије. Ипак, они који су дошли
никако не могу заменити све који су се иселили из Србије јер су отишли млади и
образовани, а дошао је велики број старијих и слабије образованих људи –
објашњава Никитовић.
Земље у окружењу суочавају се са сличним проблемима као и Србија, а боља је
ситуација једино у скандинавским земљама које годинама „увозе” становништво и тако
делимично прикривају проблем. Од земаља у окружењу, мишљење је овог стручњака, у
горој ситуацији су само Бугарска и Румунија.
– Негативан природни прираштај је европски проблем који је, од севера ка југу
континента, све више видљив. Србија је ушла у овај проблем десетак година пре
осталих земаља због огромне доступности абортуса. Био је доступан свима и готово
бесплатан. То није било тако у другим земљама – тврди наш саговорник и додаје да
забрињава чињеница да је број абортуса у Војводини приближан броју рођене деце.
Такође, у Београду се сваке године роди око 18.000 беба, а према званичним
извештајима, изврши се чак 8.000 намерних прекида трудноће. Како би почело
решавање кључних проблема Србије неопходна је пре свега снажна држава и јака воља
за промене, тврде стручњаци. За сада имамо само разне стратегије од којих су многе
остале мртво слово на папиру.
Мере државе за подизање наталитета дефинисане су у Стратегији подстицања рађања,
која, између осталог прописује родитељски додатак за првих четворо деце и накнаду у
износу од 100 одсто од зараде свим трудницама. Ипак, како би ова стратегија почела да
се примењује неопходно је да се измени низ појединачних закона, што ће сигурно
сачекати неке боље дане, јер представници ресорних министарства тренутно тврде да
нема новца за ове промене.
Како би све запослене труднице, током породиљског одсуства, добијале пуну плату
неопходна је измена Закона о здравственом осигурању који трудноћу третира као било
која другу болест и у складу с тим прописана је накнада од 65 одсто. Представници
Министарства здравља тврде да у буџету нема новца за увођење нових мера, а остаје
само да се локалне самоуправе угледају на Београд и Нови Сад, чија власт уплаћује
трудницама накнаду до пуне плате.
Слична је ситуација и са родитељским додатком. Прописано је да се за сву децу
исплате родитељски додатак као једнократна помоћ, а сада се само за прво дете добија
одједном 31.000 динара, док се за свако следеће дете ова помоћ дели у 24 једнаке рате.
Грађански законик у којем је наведено како би породице које добију треће дете требало
да добијају 20.000 динара месечно све до дететовог пунолетства, највероватније неће
заживети. Без обзира на драматичан пад броја становника новца за ове промене нема,
тврде надлежни, и упозоравају да је нереално гајити таква очекивања.
Антрфиле : Сумње у податке о гастарбајтерима

6

Најсумњивија цифра добијена пописом је 294.000 људи који раде у иностранству,
сматра Владимир Никитовић. Овај податак свакако није реалан, тврде стручњаци, јер је
број људи из наше земље који живе и раде у иностранству далеко већи.
Према подацима са прошлог пописа, у иностранству је боравило више од 400.000
наших грађана.
– Људи у иностранству пописивани су искључиво на основу изјаве чланова
домаћинстава. Питања су била доста компликована, па су их многи избегавали, а нису
забележени ни појединци чије комплетне породице живе преко границе јер нико није
дао податке о њима – каже Никитовић.
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КОМЕСАРИЈАТ ТРАЖИ СМЕШТАЈ ЗА АЗИЛАНТЕ
Данас, Датум : 19.11.2011, Страна : 4
Београд - Представници Комесаријата за избеглице Србије прегледају понуђене
локације за смештај азиланата из Бање Ковиљаче, а одлука о коначној локацији
би требало да буде донета наредне седмице на седници Владе Србије, сазнаје
Данас.
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је да се разматра пет
могућих локација и да ће се разговарати о томе да се за смештај азиланата искористе
напуштене војне касарне, школе које су затворене због недостатка ђака и установе
социјалне заштите које немају кориснике. Помињане су касарне у Сурдулици, Новом
Пазару, Алексинцу, Лозници, Руми и Пожаревцу.
ПОТЕЗ РАСЕЉЕНИХ ОТЕЖАО ПОЛОЖАЈ ОНИХ КОЈИ СУ ОСТАЛИ
Народне новине – Ниш, Датум : 18.11.2011, Страна : 7
МИНИСТАР ГОРАН БОГДАНОВИЋ 0 ЗАХТЕВУ ДЕЛА КОСМЕТСКИХ СРБА ЗА
РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Богдановић је захтев око 20.000 косметских Срба за добијање руског
држављанства оценио као непатриотски чин оних који су своју имовину на
Косову продали и живе у централној Србији, али и као отежавајућу околност за
оне који су остали на Космету
Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Конузин каже да је захтев
прослеђен надлежним органима, да одговор није стигао, а да он то сматра политичким
потезом незадовољних становника јужне српске покрајине
Влада Србије је јединствена приликом доношења свих одлука које се тичу Косова и
Метохије, његовог статуса и тамошњих Срба и становништво јужне српске покрајине
није заборављено, ни запостављено. Ово је јуче у Нишу рекао министар за Косово и
Метохију Горан Богдановић, додајући да је добро што постоје различити ставови по
овим питањима, али је такође важно и да они буду јединствени када се доносе важне
одлуке. Богдановић је истакао да се сви у Влади боре за исти циљ и оценио да разлике у
начину доласка до циља нису разлог за међусобне сукобе. Српски тим тие у понедељак
припремљен отићи на преговоре са Приштином, о животним питањима на Косову.
Богдановић је због свега тога захтев око 20.000 косметских Срба за добијање руског
држављанства оценио као непатриотски чин оних који су своју имовину на Косову
продали и живе у централној Србији, али и као отежавајућу околност за оне који су
остали на Космету.
Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Конузин каже да је захтев
прослеђен надлежним органима, да одговор није стигао, али да он ово сматра
политичким потезом незадовољних становника јужне српске покрајине. Када
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добије званичан одговор, руска амбасада у Београду ће, најавио је Конузин, о томе
обавестити јавност.
Министар Горан Богдановић оцењује да на овај начин не могу да се бране интереси
Србије и њених грађана на Косову и Метохији.
- Ми, Срби који живимо на Косову и Метохији спадамо у "чвршће" патриоте, а захтев
за руско држављанство није патриотски чин, а не може ни да буде резултат неповерења
у В ладу Србије казао је Богдановић на конференцији за новинаре у Нишу.
- Ово није ни начин да се становници бране. То је политизација стања у јужној српској
покрајини и нама који смо остали доле може само да нанесе штету.
Симптоматично је што су потписници захтева углавном људи који су продали имовину
на Космету и живеу централној Србији.
Амбасадор Александар Конузин се слаже да проблеме косовских Срба не треба
додатно политизовати, јер то житеље јужне српске покрајине може да доведе у тежак
положај.
- Амбасада је доби ла обраћање Срба са Косова и Метохије. Овај документ смо
упутили надлежним органима Руске Федерације, али од њих за сада нисмо добили
повратну информацију - рекао је овом приликом Конузин.
- Руско држављанство се добија на основу закона који јасно прописује услове за
то. Чињеница да нам се за држављанство обратио оволики број Срба има
политичку димензију. То значи да се они не осећају безбедно.
Конузин подсећа да је 1999. године ова српска покрајина нашла под управом органа
Уједињених нација и међународних снага безбедности.
- Њихов мандат био је да на Косову и Метохији обезбеде безбедност, слободу кретања
и социјалне услове за нормалан живот становника истакао је руски амбадсадор
приликом јучерашње посете Нишу.
- Тада је одлучено да се прво постигну стандарди за нормалан живот свих у овој
српској покрајини, а да се касније разговара о њеном статусу. Наши заједнички
пријатељи су, нажалост, у међувремену изменили редослед приоритета, одбили
достизање стандарда, па је Приштина једнострано прогласила независност, а да није
створила ни елементарне услове за живот Срба. Кфор и Еулекс су изашли ван свог
мандата, што је унело додатну забринутост међу српско становништво. Велики број
Срба је напустио Косово и Метохију. Други су остали и траже да буду безбедни.
Између осталог, обратили су се и руској страни.
Руски амбасадор је најавио да његова земља нема намеру да враћа своју армију на
Косово, које је напустила 2003. године.
ФРОНТ ПРОТИВ ПУПОВЦА С НАПРЕДЊАЦИМА У ЗАЛЕЂИНИ
Дневник, Датум : 19.11.2011, Страна : 2
СТВОРЕНА КОАЛИЦИЈА СРПСКИХ СТРАНАКА ПРЕД ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Три странке са српским предзнаком (Наша странка Јовице Ајдуковића, Српска
народна странка Милана Родића и Демократска партија Срба Вељка Џакуле)
оформиле су политички фронт којим ће покушати да у хрватском Сабору замене
посланике СДСС-а Милорада Пуповца.
Овој коалицији наредних дана прикључиће се, након потписивања споразума 21.
новембра, и Коалиција избеглица из Хрватске у Београду, а истог дана потписаће и
споразум о сарадњи и разумевању с Александром Вучићем у име Српске напредне
странке.
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Председник Наше странке, адвокат из Борова Јовица Ајдуковић за „Дневник” каже да је
коалиција настала због, како је описао, великог незадовољства српског живља радом
СДСС-а.
– Странка Милорада Пуповца имала је два споразума с ХДЗ-ом о учешћу у власти.
Први је био од 2003. до 2007. године, а други од 2007. до данас. За све то време
постојао је читав спектар права која је требало Срби да остваре, међутим, у мноштву
случајева то се није догодило јер је реализација само малог дела тих права започета.
Све кредите које су имали у осам година они су потрошили, а нису постигли ништа
осим личних интереса и запошљавања пријатеља – каже први човек Наше странке.
Ајдуковић, који је изашао из СДСС-а због, како тврди, удаљавања странке од народа,
био је у једном тренутку и дожупан Вуковарско-сријемске жупаније, а сада је саветник
жупана за прекограничну сарадњу. Данас каже да су Срби у Хрватској на рубу
политике, која је договорена између СДСС-а и ХДЗ-а, а која на перфидан начин доводи
до асимилације.
– Добар пример је Мађарска, где Срба више и нема. У Хрватској су формирана већа
националних мањина који су само форма без суштине и немају никакав утицај на
одлуке које су битне за српски живаљ. То је послужило Републици Хрватској да може
да се представи пред ЕУ као поштовалац мањинских права, а од српских заступника из
редова СДСС-а стизале су само потврде те политике – објашњава Ајдуковић.
По његовим речима, и Слободан Узелац и Пуповац су асистирали хрватској власти у
убеђивању Европске уније да су права мањина и избеглица решена готово у целости.
– Резултат тога је било и ово потписивање Декларације министара спољњих послова
Србије, Хрватске и БиХ које, у ствари, затвара политичко питање избеглица, не
дотичући се чињенице да се она сада решавају као техничко питање, на нивоима Влада.
А када владе решавају таква питања, она остају нерешена – тврди Ајдуковић.
На питање који је циљ потписивања споразума са СНС-ом Томислава Николића,
Ајдуковић каже да напредњаци желе да им помогну у прекидању процеса асимилације
Срба.
– СНС ће нама дати подршку. Рачунамо да ћемо ми бити трансмисија, када уђемо у
Сабор и када СНС освоји изборе у Србији, која ће бити главна повезница у реализацији
добросуседских односа који ће ићи у прилог заштити свих добрих међудржавих односа,
а онда и решењу питања избеглица и интереса српске мањине у Хрватској и хрватске у
Србији – каже Ајдуковић.
Он наводи да је предизборна кампања почела, а централни скуп ће бити одржан у киносали у Борову, где ће почасни гости бити Александар Вучић из СНС-а и Миодраг
Линта из Коалиције избеглица из Хрватске.
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РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА У НАРЕДНИХ ДЕСЕТАК ДАНА
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А12
Мислим да се у Бањи Ковиљачи већ доста тога променило набоље и да је, кроз
појачано присуство снага безбедности, осигурано потпуно поштовање јавног реда
и мира, каже за „Политику” републички комесар за избеглице Владимир Цуцић, у
чији делокруг рада спадају и питања миграција.
– Нико више нема права да говори о угроженој сигурности грађана јер то није
случај. Планирамо измештање дела прихватних капацитета, чиме ће се смањити и
број тражилаца азила у Бањи Ковиљачи, за које до сада нисмо имали решење за
смештај – поручује Цуцић.
Потпредседник Јован Кркобабић, који је и председник Координационог тела за
праћење миграција, одржао је седницу овог тела и указао на три правца којима
треба ићи када је реч о проблему са илегалним имигрантима и тражиоцима азила.
- Прво је да се интензивно ради на операционализацији Протокола о реадмисији с
Македонијом, што ће дати правни механизам за враћање нелегалних имиграната.
- Друго је да се тражи трајан простор, решење којим би се омогућило да се води
озбиљна друштвена брига о лицима која су у поступку тражења азила.
Министарство одбране је врло ефикасно понудило могућности и рачунамо да ћемо са
конкретним предлогом изаћи у наредних десетак дана.
-Трећи закључак је да се, без обзира на све остало, нађу средства да се невољници из
Бање Ковиљаче склоне с улица, проширењем већ постојећих капацитета и налажењем
привременог смештаја – напомиње Цуцић.
Србија обезбеђује азилантима низ садржаја који нису предвиђени Законом о азилу и
постојећим конвенцијама, додаје наш саговорник.
– Настојаћемо да то и даље обезбеђујемо, да ти људи живе у што бољим условима.
Нећемо да стварамо некакве логоре овде, јер ти мученици су и побегли од
казамата. Нико овде не жели да им то поново приређује. Сигурно их нећемо
ограђивати бодљикавом жицом, јер су они као тражиоци азила потпуно слободни људи,
могу да раде шта год хоће. Према досадашњем искуству, потпуно је јасно да ови
људи нису никаква безбедносна претња Републици Србији – закључује Владимир
Цуцић.
КУЋЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 21.11.2011, Страна : 17
РУМА - Седам породица избеглих, прогнаних и интерно расељених, ове недеље,
добиће сопствени кров са окућницом у Руми. Безбрижна зима и остатак живота у
Срему обезбеђени су откупом напуштених кућа у Руми и по околним селима
Краљевци, Грабовци, Платичево и Вогањ. Куће су поклон Комесаријата за
избеглице и општине.
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Дневник, Датум : 21.11.2011, Страна : 10
У СЕЛИМА БАЧКОПАЛАНАЧКЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА: Бачкопаланачка општина до 2013. годишње издваја 2,55
милиона динара за куповину кућа у селима намењених избеглицама у овој
општини. На основу тих средстава конкурише се на јавне позиве Комесаријата за
избеглице Републике Србије и осталих организација које се баве избегличким
питањем. Ових дана девет избегличких породица добило је исто толико кућа у
селима ове општине.
-Доделили смо девет кућа избеглицама у вредности 8,2 милиона динара – каже
повереник Комесаријата за избеглице Радослав Милошевић.
– Од поменутог износа општина је обезбедила 2,2 милиона динара, а Комесаријат
шест милиона. У Челареву су купљене три куће, а по једна у Парагама,
Товаришеву, Обровцу, Силбашу, Младенову и Гајдобри. Помоћ је додељена као
бесповратна за куповину куће са окућницом у којој постоје основни услови за живот, а
највећи појединачни новчани износ је 770 хиљада динара. Све изабране породице
добиће још по 110.000 динара, али у роби за куповину градјевинског материјала за
адаптацију, куповину намештаја, беле технике...
Помоћ избеглицама у решавању стамбених проблема, првенствено куповином сеоских
кућа са окућницом наставиће се и наредне године, а то је предвидјено и Локалним
акционим планом за унапредјење положаја избеглих и расељених лица у овој општини.
БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПОВРАТНИКЕ У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А2
Бањалука – Регионалним пројектом у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и
Црној Гори требало би да буде трајно решен стамбени проблем око 23.000
породица или 70.000 избеглих и расељених лица, изјавио је јуче у Бањалуци
новинарима помоћник министра за избеглице и расељена лица Републике Српске
Драго Вулета.
Уочи почетка скупа на којем ће бити представљен програм стамбеног
збрињавања избеглица из Хрватске, Вулета је казао да ће регионалним пројектом
бити решен проблем 5.400 породица и 600 породица бивших носилаца станарског
права у Хрватској. Он је истакао да су услови за решавање стамбених проблема
повратника у Хрватској сада повољнији.
„Повратник сада може да откупи стан који добије и после тога на принципу
добровољности може да се определи да ли ће да остане или ће да га прода”, рекао је
Вулета на овом скупу где су, осим представника републичког Министарства за
избеглице и расељена лица, учествовали представници Министарства регионалног
развоја, шумарства и водног господарства Хрватске, УНХЦР-а, ОЕБС-а, Европске
комисије, Министарства за људска права и избеглице БиХ и невладине организације.
Помоћник министра за људска права и избеглице БиХ Марио Ненадић рекао је да
су њихови приоритети решавања повратници у БиХ из Србије и Хрватске. „Само
из Хрватске имамо 600 избегличких породица, од којих су половина бивши
носиоци станарских права у Хрватској. Решавањем њиховог статуса, скинули бисмо
значајан терет са наших установа”, рекао је Ненадић.
Државни секретар у Министарству регионалног развоја, шумарства и
водопривреде Хрватске Станко Јанић је новинарима рекао да ће првобитни рок –
9. децембар ове године – за подношење стамбеног збрињавања бивших носилаца
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станарског права бити продужен до априла идуће године. Он је објаснио даће рок
бити продужен ради регионалног пројекта решавања проблема избеглих и
расељених лица и донаторске конференције која би требало да се одржи у априлу
2012. године.
Јанић је додао да бивши носиоци станарског права могу да добију стан у најам и
да имају право да га откупе. Он је казао да је до сада 14.000 људи кроз овај
програм решило своје стамбено питање.
И РАСЕЉЕНИ ХОЋЕ РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Вечерње Новости, Датум : 20.11.2011, Страна : 5
У Прокупљу покренута петиција подршке захтевима Срба с Косова и Метохије
У организацији Покрета социјалиста и Удружења бораца рата од 1990-1999. године из
Прокупља, јуче је у центру града покренута акција прикупљања потписа расељних лица
са Космета за добијање руског држављанства. Петицију су потписима подржали и
грађани Топлице.
Ова акција је наставак иницијативе Покрета “Стара Србија” из Грачанице који је руској
амбасади у Београду доставио 21.733 захтева косметских Срба за добијање руског
држављанства. На подручју Топлице живи више од 10.000 Срба протераних са Космета.
Златибор Ђорђевић из Покрета “Стара Србија” каже да ће ову акцију подржати у свим
деловима Србије. Акција ће трајати до краја ове године.
БРОЈ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ У БЛАГОМ ПОРАСТУ
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А12
После навале лажних азиланата који су из Србије прошле године кренули пут
Европске уније њихов број је у току ове године драстично опао, али последњих
месеци се поново бележи њихова учесталост. У првом тромесечју се, према
последњим објављеним подацима Евростата, статистичког бироа ЕУ, Србија
налазила међу четири земље с највећим бројем тражилаца азила – одмах после
Авганистана, Русије и Ирака.
Треба, међутим, имати у виду да је прошле године број лажних азиланата који су
одавде стигли у ЕУ износио 17.000 док је у првих десет месеци ове године тај број опао
на 3.000. Нашим грађанима су традиционално најатрактивније земље у које желе да се
одселе Немачка, Белгија и Шведска, а том друштву се однедавно придружио и
Луксембург. Управо захваљујући држављанима Србије, у Луксембургу се утростручио
број тражилаца азила, додељујући тако овој земљи титулу земље с највећим бројем
апликација за азил у односу на број становника.
Разлог за такву популарност ове четворке је у њиховом попустљивом односу према
мигрантима који, уколико им пође за руком да реше свој статус, од државе добијају
издашне дотације.
Да би лажним азилантима стао у крај, Луксембург је Србију ставио на листу
такозваних безбедних држава чиме се захтеви за добијање азила решавају по
скраћеној процедури за највише 48 сати, а одговор је – негативан. У образложењу
одбијеног захтева се наводи да су земље с листе безбедних доказале да у оквиру својих
граница обезбеђују поштовање људских права, па стога нема потребе за тражењем
азила у ЕУ. Сличан метод је најавила и Белгија, као и поједини делови Немачке.
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Земље Европске уније су у тоталу за прва три месеца позитивно одговориле тек на
сваки четврти захтев за азил, а по броју позитивних одговора предњаче Немачка,
Холандија и Велика Британија. Према броју првостепених одлука, у том периоду
је Србија била својеврсни шампион по броју одбијених захтева – 98 одсто.
АЛМХОФЕР: ТРАЖИМО ИЗЛАЗ ИЗ ЋОРСОКАКА
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А5
Око 400 православних гробаља јужно од Ибра су у ужасном стању, оценио шеф мисије
Оебса на КиМ Вернер Алмхофер
Мисија Оебса на Косову, заједно са својим међународним партнерима, активно
ради на излажењу из ћорсокака на северу Косова, изјавио је у интервјуу Фонету
шеф те мисије Вернер Алмхофер и подржао наставак дијалога Београда и
Приштине. „За одржавање безбедности је одговоран Кфор, уз подршку Еулекса,
али ми радимо са нашим партнерима, укључујући и Унмик, да пронађемо начин
да се изађе из тог ћорсокака”, прецизирао је Алмхофер.
Упитан о политичким последицама недавног убиства и рањавања Срба у Брђанима,
Алмхофер је одговорио да овакви „инциденти, не само на северу, већ и у другим
местима, утичу на заједницу и суживот у њој”. „Људи очекују да се починиоци врло
брзо пронађу и приведу правди. Међутим, понекада полиција не може да пронађе
починиоце толико брзо као што се очекује, па долази до различитих гласина и сличних
ствари”, указао је Алмхофер.
На питање о расписивању избора у општинама на северу Косова, он је оценио да је „то
веома тешко питање” и додао да је дилема „ко ће позивати на изборе и ко ће расписати
изборе”. „На основу Резолуције 1244”, подсетио је Алмхофер, „ми смо учествовали у
таквим изборима и сви моји претходници су били председавајући Централне изборне
комисије, али је та пракса престала 2008. године”.
Упитан да ли би Оебс могао да буде укључен у изборе расписане по Ахтисаријевом
пану, Алмхофер је одговорио да би Оебс „могао пажљиво да сагледа такве могућности,
уколико би постојао политички компромис, што није сада случај”.
Према недавној анализи Оебса, која је обухватила 400 православних гробаља
јужно од Ибра, наставио је Алмхофер, гробља су у „ужасном стању” у свим
местима одакле су људи избегли. „Постоји директна веза између повратка и стања
гробаља у тим местима”, објаснио је Алмхофер, који је позвао партнере у
међународној заједници, али и локалне институције, да раде заједно са Оебсом како би
се то стање поправило. „Сведоци смо и неколико добрих промена. Неки објекти који су
раније уништени, сада су поново изграђени, а имамо и владику Теодосија који се
вратио у Призрен”, истакао је Алмхофер. „Постоји неколико охрабрујућих резултата”,
рекао је Алмхофер, подсећајући да су заштиту верских објеката на себе преузели Кфор
и Косовска полиција. Он је приметио да инциденти „не погађају само објекте
Српске православне цркве, већ и објекте Католичке цркве и објекте који
припадају исламској заједници”.
Таква врста инцидената, сматра Алмхофер, „није везана за етничку основу, већ се пре
свега односи на класичне криминалне активности”, попут крађе новца који је тамо
прикупљен или остављен.
Он се заложио за веће ангажовање на образовању становништва, јер „не можете желети
да уништите верске објекте који припадају некој другој заједници”.
„Морамо да се боримо за такву ситуацију где ће сви желети да такви објекти буду у
добром стању”, објаснио је Алмхофер.
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На питање да ли ће истрага о трговини људским органима бити спроведена
непристрасно и до краја, Алмхофер је рекао да се Оебс и његови међународни партнери
залажу да наводи о томе „треба да буду и истражени”. „Ми смо са наше стране и
допринели самој истрази, јер смо недавно објавили анализе о програму заштите
сведока. Указали смо да би програм заштите сведока требало да буде побољшан”,
нагласио је Алмхофер.
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ДОБИЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Пресс, Датум : 22.11.2011, Страна : 16
ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ
ПАРАЋИН - Председник општине Параћин Саша Пауновић потписао је јуче
уговоре са четири породице расељене са Косова и Метохије за помоћ у
грађевинском материјалу. На конкурс за доделу грађевинских „пакета“ за
стамбене објекте јавило се 18 домаћинстава. Помоћ је у вредности од 350.000 до
380.000 динара. Материјал потписници уговора могу да преузму на одабраном
стоваришту по спецификацији.
РАСЕЉЕНИ ДОБИЈАЈУ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 5
ПАРАЋИН - Општина Параћин потписала је јуче уговоре са четири породице расељене
са Косова и Метохије које су на конкурсу добиле могућност набавке грађевинског
материјала.
Вредност појединачног ”пакета” је од 350.000 до 380.000 динара, а средства су
обезбедили Комесаријат за избеглице и општина. За ову помоћ конкурисало је 18
породица.
НЕСТАЛО ЈЕДНО СЕЛО
Дневник, Датум : 22.11.2011, Страна : 11
БАЧКА ПАЛАНКА: По октобарском пребројавању бачкопаланчка општина, односно
град Бачка Паланка и 13 села ове општине, имају 56.619 становника, а 2002. године
било их је 60.966. Статистика говори да је данас преко 4.300 становника мање него пре
девет година. Односно, испада, примера ради, да је општина изгубила једно место
попут Челарева. У општини је пописано 19.318 домаћинстава и 21.916 станова.
Бачкопаланачка општина има данас мање становника чак и од оног броја по
попису из 1991. године када је бројала 58.835 људи. После тога, овде је трајно или
привремено боравило и борави чак и до 10.000 избеглица из Хрватске и БиХ, а има
и расељених са Косова. Сада је очито да је велик број избеглица, али и
староседелаца, потражио бољи нови завичај, првенствено у Новом Саду и
Београду, а млади су углавном отишли у иностранство.
Упућени кажу да је пар хиљада избеглих ипак остало на овим просторима и тиме
ублажило статистику, али су због тога овакве цифре још алармантније. Испада да је
Бачка Паланка у последње две деценије изгубила скоро 10.000 становника.
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УЏБЕНИЦИ
Ало!, Датум : 22.11.2011, Страна : 2
Филип Балуновић новинар
Јуче је обележена 16-годишњица Дејтонског споразума. Једнима се он не допада јер
мисле да је њихова страна могла да добије више, другима јер мисле да је њихова страна
могла да добије све. Оно што ипак мало више забрињава јесте то што раде ови
данашњи, назови цивилизовани системи са својим подмлацима.
У Хрватској се по школама каче слике Анта Готовине, и то се сматра педагошком
мером. У Србији су увелико у употреби уџбеници историје у којима стоји да се у
Хрватској „преко Католичке цркве водила борба против православља и Срба“,
док се уџбеници у БиХ баве „масовним пљачкањем и протјеривањем
муслиманског становништва од стране Срба“.
Свакоме ко са стране посматра све ово, када се сакупи на једну гомилу, делује као
грађански рат, што је и логично. Свакоме ко из перспективе млађег адолесцента чита
само једну од свих ових варијација на тему ово делује као да су „они“ клали „нас“. С
друге стране, врло предано радимо на том поновном успостављању добрих односа и
сарадње. Разумем ја да понекад не можеш спречити будалу да направи глупост, али зар
се не могу спречити одређени садржаји у школама који будали дају пун легитимитет за
то што ће учинити?
А може ли му се и шта замерити ако је у школи читао „да су нас клали, вешали,
масакрирали, пљачкали, палили и одводили у бројне сабирне логоре“? Ја замерки
немам, не знам за вас.
И тако су се три председника смешкала и руковала у Дејтону, иако су предходно
уништили или потпуно угасили стотине хиљада живота. Рекли бисмо можда да су се с
разлогом смешкали и то не због тога што су једва чекали мир. Рачунали су на некакву
освету, сви они. Рачунали су на то да смо довољно глупи да их и даље следимо.
КОАЛИЦИЈА ШТИТИ СРБЕ
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 4
КОАЛИЦИЈА удружења избеглица у Србији подржала је мањинску листу
коалиције три странке српске опозиције у Хрватској за предстојеће изборе 4.
децембра, како би се у тој држави успоставила ”нова српска политика”, чија би
кључна тачка било поштовање људских права Срба у Хрватској - речено је јуче
на потписивању споразума о сарадњи.
Споразум о сарадњи између кровне организације удружења избеглих из Хрватске и
Коалиције Српске народне странке, Демократске партије Срба и Наше странке из
Хрватске потписали су у Београду лидери Миодраг Линта и тројица председника
странака Милан Родић, Јован Ајдуковић и Митар Којадиновић.
Потписници су позвали Србе из Хрватске да изађу на изборе, који ће бити
организовани 3. и 4. децембра у хрватској амбасади, односно конзулату у Београду
и Суботици.
ПУПОВАЦ ЈЕ ИЗДАО СРБЕ
Правда, Датум : 22.11.2011, Страна : 5
ИНТЕРВЈУ:
ХРВАТСКЕ

ЈОВАН

АЈДУКОВИЋ,

ПРЕДСЕДНИК
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ИЗ
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ЗАГРЕБ - Парламентарне изборе у Хрватској заказане за 4. децембар, српска заједница
види као шансу да се реше спорна питања о судбини прогнаних и избеглих, као и
људска права. Према мишљењу Коалиције српских странака у Републици Хрватској, то
ће бити омогућено одласком са власти ХДЗ-а и њиховог савезника Самосталне српске
демократске странке, чији лидери Милорад Пуповац и Војислав Станимировић.
Председник Наше странке, која се крајем прошле године одвојила од СДСС-а,
Јован Ајдуковић у интервјуу за „Правду“ говори о споразуму о сарадњи српских
странака у Хрватској са Удружењем избеглица у Србији, изборима у Хрватској и
очекивањима да се врати имовина расељених и прогнаних.
Српско питање у Хрватској није решено и хрватска држава не може себе сматрати
пуноправном чланицом Европске уније док не буде испунила и гарантовала права
свим својим грађанима, док се избеглим и расељеним Србима не врати имовина и
не реализује анекс Г бечког споразума о сукцесији - каже Ајдуковић.
• Били сте потпредседник СДСС-а, због чега сте напустили ту партију и основали нову
под називом Наша странка?
Главни је разлог тај што је СДСС одустала од програма реинтеграције Срба као
пуноправних грађана и што је политичко и људско лицемерство Пуповца и
Станимировића достигло врхунац јер су све време заговарали повратак Срба, а у
пракси нису ништа урадили да до тога дође, већ су одмагали тај процес. Пуповац је
испред СДСС-а одбио да подржи декларацију Удружења избеглица о враћању
имовине избеглим Србима, а у Бриселу је изјавио да су права избеглих Срба у
Хрватској решена, што апсолутно није истина. Одговорно тврдим да су Пуповац и
Станимировић својим деловањем издали Србе у Хрватској, али и оне који се у
избеглиштву налазе у Србији.
• Незадовољни сте и недавним самитом министара спољних послова држава бивше
угославије у Београду, као и декларацијом Србије о проналажењу решења за избегле
особе.
Та декларација је још једна превара јер се у њој наводи да су готово сва питања
избеглих решена на екс-ју простору. Питам како су то решена када су Срби у
Хрватској и даље грађани другог реда. Та декларације је донета највише зарад
поспешивања хрватског уласка у ЕУ.
• Може ли се очекивати нормализација српско-хрватских односа?
Хрватска је охрабрена млаком политиком Београда и нажалост, сведоци смо да је говор
мржње свакодневан. Имамо све доказе за оно што се у Вуковару догодило, за злочине у
„Олуји“ и „Бљеску“, али шта то вреди када садашњи српски заступници у Сабору,
СДСС то не желе да предоче, када њих подржава Београд коме такође не иде у прилог
да светску јавност упозна са злочинима хрватске државе од 1991. до 1995. Са таквим
говором мржње Хрватска никада не би смела да уђе у ЕУ.
• Шта очекујете од избора у Хрватској почетком децембра?
Надам се одласку са власти ХДЗ-а и њихових сателита, где спада и СДСС, али да
би Србима у Хрватској било боље, морају нове снаге доћи и у Београду на власт.
Тек са одговорним политичким елитама у Загребу и Београду моћи ће да се приступи
конкретним стварима попут враћања имовине, поштовања Бечког анекса и другим
питањима. Такође, треба тежити и уласку српског капитала у Хрватску јер ће се тако
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отворити и нова радна места и смањити огромна незапосленост српског народа у овој
држави.
Антрфиле : Тужба
• Да ли, по вашем мишљењу, Београд треба да повуче тужбу против Хрватске за ратне
злочине.
Никако, то не смемо да урадимо ни због садашњих ни због будућих генерација. Имамо
све доказе да је злочин над Србима почињен, а и садашњем министру здравља Србије
Зорану Станковићу уручен је својевремено досије о злочинима током рата у Хрватској.
ЦЕМЕНТИРАЊЕ ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА
Правда, Датум : 22.11.2011, Страна : 7
БУДУЋНОСТ
Хрватска не чини довољно да се утврди тачан број српских жртава, а постоје двоструки
стандарди у суђењима за ратне злочине
Међу прогнаним Србима и Србима који живе у Хрватској постоји велика и реална воља
за озбиљним променама у хрватском друштву и држави, јер још није превладан
дискриминаторски приступ на етничкој основи у хрватском законодавству и у
поступању хрватских државних органа.
Прошло је 16 година од завршетка рата, а Срби у Хрватској су и даље грађани
другог реда. Влада Хрватске нема стварне политичке воље да пронађе
свеобухватно, правично и трајно решење бројних проблема избеглих и прогнаних
Срба и Срба који живе у Хрватској. Одређени помаци учињени су под притиском
међународне заједнице, а не као израз воље званичног Загреба.
Велики део одговорности за наведено стање сноси Самостална демократска
српска странка, на челу са Милорадом Пуповцем, Војиславом Станимировићем и
Слободаном Узелцем, која је коалициони партнер ХДЗ-а у Влади Хрватске од 2004.
године. СДСС подржава владину политику гурања нерешених имовинских и других
питања прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској под тепих у име развоја
добросуседских односа, обнове поверења, помирења, учвршћења мира и стабилности.
Сматрамо да је то погрешан политички приступ. Игнорисањем имовинских и других
проблема избеглих и прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској цементира се
етничко чишћење.
Посебно истичемо чињеницу да је СДСС у последњих годину дана одбио да
подржи четири захтева Коалиције удружења избеглица: петицију избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске коју је потписало 70.000 оштећених; да Хрватски
сабор усвоји декларацију о поштовању људских права избеглих и проганих Срба;
да се питање одузетих имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и
других оштећених грађана дефинише као једно од отворених питања у односима
између Србије и Хрватске; да се Заједничка декларација коју су 7. новембра ове године
потписали министри спољних полслова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе допуни
одредбом према којој се државе обавезују да ће хитно започети дијалог на темељу
Анекса Бечког споразума о сукцесији. У поменутом Анексу се јасно наводи да ће свим
грађанима бити заштићена и враћена њихова права која су имали на дан 31. децембра
1990. године.
У Хрватској је судство етнички мотивисано. Постоје двоструки стандарди у суђењима
за ратне злочине. Хрватска не чини довољно да се утврди тачан број српских жртава
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усташког злочина из Другог светског рата и из грађанског рата 19911995. године, као и
да се обележе места страдања. На многим местима жртве су још неексхумиране,
неидентификоване и несахрањене. С друге стране, опозициона Коалиција српских
странка у Хрватској коју чине Српска народна странка, на челу са Миланом Родићем,
Демократска партија Срба на челу са Митром Којадиновићем и Наша странка на челу
са Јованом Ајдуковићем, подржала је све горе наведне захтеве, па је Коалиција
удружења избеглица донела одлуку да потпише Споразум о сарадњи са Коалицијом
српских странака у Хрватској и да је подржи на парламентарним изборима за Хрватски
сабор, који ће се одржати 4. децембра 2011.
Пише: Миодраг Линта
Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
КОЛИКО ЈЕ СТВАРНО МАЊЕ СТАНОВНИКА
Политика, Датум : 22.11.2011, Страна : А22
Иван Маринковић
Само месец дана након завршетка пописа, објављени су први резултати укупног броја
становника Републике Србије без података за Косово и Метохију (подаци су дати до
насељског нивоа).
У јавности су одмах по завршетку пописа почеле лицитације о укупном броју
становника, односно за колико је, између два последња пописа смањено становништво
Србије. Из Републичког завода за статистику је само дан касније, по завршетку
регуларног дела пописа, објављено да Србија има 7.380.000 становника. По званичном
завршетку пописа објављен је податак о броју попуњених образаца (П-1) или тзв.
пописница (7,5 милиона), који су многи заменили са бројем становника, па је дошло до
забуне да ли је уопште промењен број становника (попуњених пописница је било око
7,5 милиона, а примера ради претходни попис је имао готово 600.000 попуњених
пописних образаца више него што је коначно било становника). Трећи податак о
укупном броју становника дат је на основу редовних годишњих процена које објављује
РЗС: узета је процена за 2010. годину на основу које је у Србији без КиМ 7.290.000
становника. На крају, нестрпљива јавност је дочекала објављивање првих
резултата пописа (први валидни податак) према којима је укупан број становника
у Србији износио 7.120.000, односно скоро 380.000 становника мање него пописом
2002. године.
На основу методолошких објашњења, у укупан број су укључени држављани
Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства са
пребивалиштем у Републици Србији дуже од годину дана, затим и избеглице са
простора бивших југословенских република и интерно расељена лица са Косова и
Метохије.
Методолошке разлике у односу на укупно становништво према коначним резултатима
пописа 2002. године (подаци дати у претходној табели) су следеће:
Може се констатовати да подаци које је објавио РЗС нису сасвим упоредиви и да
податак о апсолутном паду броја становника у последњем међупописном периоду није
тачан. Да би подаци за 2011. и 2002. годину били сасвим упоредиви, неопходно је
изузети интерно расељена лица из података за 2011. годину, пошто она нису била
укључена у укупно становништво 2002. године (или у податке пописа из 2002.
укључити тада пописани број интерно расељених лица). На основу доступних података,
које је објавио Комесаријат за избеглице, 2010. године било је 210.148 интерно
расељених лица, а 2001. године 202.000. Грубе процене непописаних лица на југу
Србије износе око 60.000, а број оних који су у иностранству краће од годину дана
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вероватно износи око 20.000. Једноставно речено, да би се добили упоредиви подаци са
коначним резултатима пописа из 2002. године потребно је укупан број становника
2011. године (7.120.000), повећати за око 80.000 (колико је према процени непописаних
и становника у иностранству до годину дана) и смањити за око 200.000 интерно
расељених лица.
У том случају, могло би се констатовати да је пад укупног броја становника Србије
знатно већи од 377.000 лица и да би онда могао да износи око пола милиона. С обзиром
на то да је у међупописном периоду негативан природни прираштај износио око
330.000, могло би се закључити да је за нешто мање од десет година у Србији број
одсељених био за готово 200.000 мањи од броја досељених. Постојеће дилеме о
укупном броју становника Србије 2011. године и апсолутном смањењу у односу на
2002. годину, биће разрешене објављивањем коначних резултата пописа или можда и
нећеЦентар за демографска
Истраживања Института друштвених наука
ДОК ЈЕ НАДЕ НИЈЕ ТЕШКО
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 13
Никола БујиЋ (19), из Суботице, бори се сам за очев Живот и своју будућност
Упркос оскудици и бризи о болесном оцу, успео да упише два факултета
ЗА 19 година колико има, живот је Николи Бујићу, из Суботице, поставио
превише препрека. Имао је само две године када га је напустила мајка, онда га је
ратни вихор отерао са огњишта и из Ердута довео на север Бачке. Недавно му је
умрла бака, а отац Ненад, инжењер ратарства, тешко се разболео, па он и Никола
живе од 4.700 динара, колико износи његова инвалидска пензија.
И за три живота је много, а не за једног тинејџера. Али Никола је велики борац. Он не
посустаје. У трошној кући, која прети да се уруши, у оскудици, са оптимизмом и
снагом зрелог човека бори се да спасе очев и свој живот. Тако је овај интелигентни
младић топлог, смиреног погледа рукама успео да се упише чак на два два факултета.
Добио је индекс Технолошког факултета у Новом Саду, где је са 94 бода био трећи на
листи, а потом и Грађевинског у Суботици. Није баш Никола желео да студира оба, али
снови да ће постати инжењер екологије и енергетике пали су у воду, када је видео да за
њега нема места у новосадским студентским домовима, а о приватном смештају није
могао ни да сања. Зато је накнадно на грађевини полагао пријемни из математике, од
које је, како уз осмех каже, увек бежао, и уписао се на буџет.
- Само за полагање пријемног и упис на технологију требало нам је више од шест
хиљада динара и то су ми комшије сакупиле - слежући раменима прича Никола. Али
морао је да одустане. Због беспарице, а није могао ни болесног оца да остави самог,
каже, и са поносом додаје да је прве колоквијуме на грађевини положио са завидним
резултатима. - Управа Грађевинског факултета имала је обзира према нама и
ослободила ме плаћања уписнине. Конкурисао сам за градску стипендију, па ћемо
видети како ће даље бити.
До тада на факултет, који је од куће у насељу Мали Радановац, удаљен чак шест
километара, новопечени студент сваки дан иде пешке. Месечна карта за градски
аутобус, која кошта 1.300 динара, превелики је издатак за кућни буџет који не
покрива чак ни оно најосновније.
- Није ми тешко због мене, сат времена ми треба у једном правцу. Једино се бојим да
тати некад не буде лоше, а ја не стигнем на време да му помогнем - страхује Никола.
6

У младом Николином животу свега је мањкало, сем, оног најважнијег - љубави оца и
покојне баке Ане. Због те љубави Никола је богат и лакше подноси и оскудицу и то што
не живи попут својих вршњака.
- Не излазим у град. Немам лепу одећу, а то се подразумева. Немам ни новца за
провод - мирно констатује Никола. Зрео је он младић, али га још увек пеку окрутне
дечје опаске што је у школу одлазио у истим, увек чистим, фармеркама и дуксу. - Бака
ми је свако јутро куповала кифлу, није имала за више, али то је мени било нешто
најмилије. Често су ме охоло исмевали због тога што не једем нешто друго. Болеле су
те речи више него батине...
И поред свих рана које му је живот задао, Никола храбро корача даље. Биће боље,
верује. Ту су добри људи који често помогну, а најважније је да му тата буде добро.
- Никоме на свету не желим да доживи да га дете прати на операцију тумора у
метастази - стежући руку сину прича Ненад. - Нисам тада осећао страх од смрти, већ
жал да га оставим самог у оваквим условима и да не видим у каквог ће човека израсти.
Колико ме је само пута спасао, извукао из депресије, помогао ми да пребродим најтежи
опоравак, од новца који добије за школу одваја мени за лекове и анализе... - загрцнуо се
Ненад. Помешали су се у очевим речима бол, понос и неизмерна љубав.
Антрфиле : УМЕТНОСТ
НИКОЛА у слободно време слика и пише кратке приче. Желео би, каже, да једног дана
изда књигу прича коју ће сам илустровати.
ДУГОВЕ БРИШЕ ДОБРОТА
У ВИШЕ наврата Бујићима су на врата закуцале екипе Водовода и
Електродистрибуције да због великих дугова исеку струју и воду.
- Много пута су пролонгирали извршење, а сада одобрили да плаћамо дуг на рате каже Ненад.
Уз помоћ добрих људи, пре свега Олега Кукоља, који је издвојио 100.000 динара да
Николи олакша полазак на факултет, набавили су дрва за зиму. Мањи "смедеревц"
греје једну просторију. У Николиној недостаје и пећ. Али, сигуран је Никола - биће
боље. Потрудиће се он.
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У СВОЈОЈ КУЋИ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 23.11.2011, Страна : 17
ПОМОЋ ОПШТИНЕ И КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
РУМА - У трећој акцији трајног збрињавања избеглица са подручја БиХ и
Хрватске, пет породица добило је кућу са окућницом у Руми. Још стотину породица
у наредне две године на овај начин решиће стамбено питање.
- Да живите у здрављу и срећи у сопственим кућама - пожелео је породицама Горан
Вуковић, председник општине Рума.
Нови становници вароши постале су породице Наде Заилац и Милета Стојанца, а
околних села Платичево - породица Хајре Кукуљ, Никинаца - Марије Бањанин и
Добринаца Рајне Гагић.
- Поново имамо кров над главом. Кућа јесте старија, али је наша - није крила сузе
радоснице Нада Заилац, избеглица из Хрватске.
Помоћу новца Комесаријата за избеглице Републике Србије и општинског буџета
откупљено је пет кућа са окућницом појединачне вредности 770.000 динара. Свака
породица добила је и 110.000 динара приде за набавку грађевинског материјала
ради најнужније санације кућа.
- До сада је педесетак породица на овај начин решило стамбено питање - подсећа
Вуковић.
БЕЛА КУГА И ЕКОНОМСКА КРИЗА
Политика, Датум : 23.11.2011, Страна : А22
Ових дана паралелно нас сустижу подједнако узнемиравајуће вести: да је планета већ
пренасељена (седам милијарди становника) и да је Србија већ захваћена „белом кугом”
(према подацима Статистичког завода) и да је силазна путања тог дијаграма неизбежна.
Ако на планетарну демографију не можемо да утичемо, остаје нам да се преиспитамо
шта можемо учинити на домаћем терену. Напомињем да мањак од око 350.000
становника у Србији треба помножити са два, јер је отприлике подједнак број људи
стигао у Србију кроз прилив избеглица.
Узроке домаћег „посустајања” треба тражити у преплитању локалних и универзалних
утицаја. Наиме, либерални или „дивљи” капитализам унео је у психологију младих људи
погрешне претпоставке о све лагоднијем и бољем животу, а да је стварање породице као
нуклеуса сваког одговорног друштва само последица достигнутог вишег стандарда
живота. Каква заблуда! Бољи живот не само да није стигао, већ се и погоршао кроз
чињенице о све мањој стопи запослености. Ово сасвим оправдано умањује сваки
ентузијазам за стварање породице.
Као у свакој психотерапији, вратимо се на почетак, то јест на узрок и повод. Да ли то
служи као оправдање или само као изговор за губитак ентузијазма? Врло конкретно,
цитираћу сопствени случај. Два пута сам ступао у бракове и из њих имам два сина. У оба
случаја био сам без сталног запослења и без стана. Јурио сам хонорарне послове и
живео, у оба случаја по пет година, као подстанар!
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Радост одгајања синова, који пред вашим очима расту као у Дизнијевим цртаним
филмовима, компензирала је све недаће. То се ни са чим у животу не може упоредити!
Ових дана гледали смо амерички филм „Џон Кју”, са Дензелом Вашингтоном у главној
улози, посвећен драстично неправичним условима здравственог осигурања у тој земљи.
Без обзира на уметнички домет филма ( режирао га је Ник Касаветис, син славног и
ексцентричног глумца и редитеља Џона), драма је изразито друштвено и политички
ангажована и као да је снимљена у прилог реформама здравства за које ће се залагати
председник Обама. Отац тешко оболелог детета, коме је потребно пресадити срце, после
(типично холивудске) уцене таоцима у болници, одлучује да сам себи одузме живот како
би његово срце пресадили његовом сину. Порука је драстична и иде у прилог
„окупаторима” Волстрита: сиротиња је угрожена искључиво грамзивошћу богатих! И
зато узгајање и проширивање породице у условима такве социјалне неједнакости губи
сваки смисао.
На другој страни, апелујем на све младе људе да превазиђу наведене „изговоре” као
ефемерне и да им се супротставе. Управо ове вечери, шетајући кроз центар Београда,
доживео сам очаравајући призор. Млади отац уживао је играјући се са двогодишњим
синчићем у свом наручју, а још млађа мама поносно је испред себе гурала колица са
бебом.
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ЈОШ ПЕТ КУЋА ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Датум : 24.11.2011, Страна : 12
ОПШТИНА РУМА ПОМАЖЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
РУМА: Пет избегличких породица са територије општине Рума добило је
домаћинства са окућницом, појединачне вредности од 770 хиљада динара и по 110
хиљада динара за набавку грађевинског материјала. Помоћ је стигла у оквиру
пројекта који финансира Високи Комесаријат за избеглице УН - УНХЦР са 3,74
милиона динара, а спроводи Комесаријат за избеглице Републике Србије.
Општина Рума донирала је средства у висини од 1,25 милиона динара.
- Досадашњом реализацијом локалног акционог плана за решавање питања избеглих и
интерно расељених лица закључно са овом годином, стамбено је збринуто 56 породица
са територије наше општине. Рума је међу општинама у Србији у којој има највише
избеглих и интерно расељених лица и намеравамо да у наредних неколико година
решимо проблем најугорженијих са територије наше општине – казао је председник
општине Рума Горан Вуковић.
Куће са окућницом су добили Бањанин Мирјана из Никинаца, Гагић Рајна из
Добринаца, Заилац Нада и Стојанац Миле из Руме и Кукуљ Хајра из Платичева.
-Учешћем Општине са сопственим средствима, средствима УНХЦР-а и Комесеријата за
избеглице Републике Србије, Општина Рума је у периоду од усвајања локалног
акционог плана од 2009. године до данас пружила помоћ најугроженијим породицама
избеглих лица на територији наше Општине са укупно 45 пакета грађевинског
материјала за адаптацију, односно завршетак стамбене градње, док је укупно десет
породица трајно решило стамбено питање куповином кућа са окућницом. План нам је
да из општинског буџета у наредној години издвојимо 3,5 милиона динара за помоћ
избеглим и интерно расељеним лицима. Оптимиста сам и мислим да општина Рума
може потпуно да реши проблем најугроженијих – казао је члан Покрајинског савета за
помоћ избеглих, прогнаних и интерно расељених лица Ненад Боровић.
ИСКРА НАДЕ У БАНАТУ
Вечерње Новости, Датум : 24.11.2011, Страна : 41
ДОБРОТВОРИ КСЕНИЈА НАУМОВИЋ
ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ ОКУЧАНА

И

ПЕТАР

ЈОВАНОВИЋ

ПОМАЖУ

Уместо трошног кућерка, ускоро би требало да "никне" монтажна кућа
ЕЛЕМИР - Дугогодишњи пријатељи и осведочени хуманисти, Ксенија Наумовић из
Цириха и Петар Јовановић из Београда, посетили су избегличку породицу
Цветичанин, која у трошном кућерку живи на периферији овог банатског села,
недалеко од Зрењанина. Донели су неколико кофера препуних ствари - углавном
одеће и обуће за зиму - а најављују да ће наставити хуманитарну мисију и верују
како ће, ускоро, успети да Цветичанине сместе под нови кров...
1

- Ганула нас је тужна прича ове избегличке фамилије, па ћемо учинити све како бисмо
им омогућили бар основне услове за пристојан живот. На осам ари плаца, колико имају
око руине у којој тренутно бораве, покушаћемо да им обезбедимо нову, монтажну кућу
- кажу Ксенија и Петар, док Петар (61), глава породице Цветичанин не налази речи да
им захвали.
Његова деца - ћерка Јелена (31) и син Јован (16) - опхрвани су и тугом што живе без
мајке Мирјане (55) која се, тешко болесна и непокретна, налази у зрењанинском
Старачком дому. Посећују је сваке недеље, а Петар - како сам каже - оде кад стигне...
- Морам да радим, па идем у надницу не бих ли зарадио који динар и омогућио деци да
имају шта да поједу. Баш тешко живимо, ево видите у каквим условима и у каквој кући
- показује Петар просторију око себе, уз напомену да је, пре шест година, за трошни
кућерак од набоја платио чак 5.500 евра.
У влажној и нефункционалној згради, без намештаја, купатила и клозета, нажалост,
разболела се и Јелена, па је већ неколико пута лежала у болници.
Породица Цветичанин, избегла из Окучана у Хрватској, 1995. уточиште је најпре
пронашла на Космету, у месту Велики Трновац, одакле су, под притиском, поново
морали да се селе тачно деценију касније. Чули су од пријатеља да у Елемиру има
јефтиних кућа и дошли...
- Били смо под великим притиском и тата је дао сав новац који смо имали. Надали смо
се да ће све некако бити сређено, али почеше само недаће. Најпре мамино нарушено
здравље, па моја болест, а ни Јован, са напуњених 16 година, не иде у школу и завршио
је само три разреда осмољетке - очајна је Јелена, док Јован, као да се правда што немају
за књиге ишколски прибор, вели да сваког дана, са оцем, одлази у надницу...
И, заиста, Цветичанини живе од свега 8.000 динара социјалне помоћи, што најчешће
није довољно ни за хлеб и млеко, а од те "цркавице" ипак су покушали да сами озидају и
омалтеришу купатило. Зато их је посета Ксеније Наумовић и Петра Јовановића
истински обрадовала и у њихову избу унела дашак среће...
Антрфиле : МАЈКА
ПОДИЗАЊЕ монтажне куће омогућило би да се овој породици прикључи и
непокретна мајка Мирјана, која и у Старачком дому свакодневно користи пелене
и креће се само у инвалидским колицима, а има само 55 година - каже Петар
Јовановић, који Ксенији Наумовић неуморно помаже у прибављању помоћи несрећним
и сиромашним људима у Србији.
КАКО ЈЕ ПОРАСТАО НОВИ САД
Политика, Датум : 24.11.2011, Страна : А7
Анализа првих резултата пописа: да ли је у току процес „новосадизације Војводине”. –
Шта привлачи досељенике
Према првим резултатима пописа 2011. Нови Сад има преко 36.000 становника више
него пре девет година, што га сврстава у ретке градове Србије са позитивном
демографијом. Град Нови Сад има 335.701 становника. Од тога, општина Нови Сад
301.968, а општина Петроварадин 33.733 становника. Да ли је у току процес
„новосадизације Војводине”, нека врста реплике „београдизације Србије”, али овога
пута на покрајинском нивоу, када светлост великог града неодољиво привлачи и
усисава младе из унутрашњости? Да ли се, по параметрима квалитета живота, Нови Сад
приближава Београду?
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Уредник „Нове српске политичке мисли” Ђорђе Вукадиновић који готово свакодневно
путује на релацији Београд – Нови Сад каже да Новом Саду, као административном и
политичком центру, неки желе да увећају аутономију у односу на Београд, други желе
да га укину, али, свеједно, тврди: „Нови Сад је седиште неких институција које, и када
имају и када немају посла, функционишу, запошљавају људе и представљају неку врсту
магнета за људе који траже посао или каријеру”.
Према речима Вукадиновића, те институције су добра шанса за многе, нарочито за
грађане из осиромашених делова Војводине, из северних и источних делова покрајине,
који убрзано сиромаше и празне се. Јер треба приметити да није порастао број
становника у Војводини него у Новом Саду – напомиње Вукадиновић и истиче да је
Нови Сад, пре свега – добро место за живот.
– Он је велики град и није паланка. Истовремено, није милионска лудница као Београд.
Има саобраћајних гужви, али не и зачепљења и хаоса као у Београду.
Градске службе Новог Сада релативно добро функционишу – каже Вукадиновић
указујући да познаје прилично људи из Београда, али и осталих делова Србије, који
размишљају о пресељењу у Нови Сад.
– Познајем, такође, и особе и из Републике Српске, Црне Горе – чак и са Косова – који
бирају Нови Сад пре него Београд као место за живот. Нови Сад је, ипак, јефтинији од
Београда, а оставља утисак административног центра и урбане средине – напомиње
Вукадиновић.
Директор Центра за регионализам у Новом Саду Александар Попов каже да је „раст
Новог Сада” резултат генералног тренда који постоји у целој Србији: да се људи из села
селе у градове.
– Када је реч о Војводини, то се дешава због неповољног третмана села и пољопривреде
– напомиње Попов и подсећа на илустративну судбину вароши Србобран, која се налази
на главном магистралном путу према Суботици.
– То је сада мртва варош, полуград. Кад неко од старијих умре, млађи не могу да
продају кућу. Пропао је, на пример, комбинат „Елан”. Наводим само пример једне
вароши на магистралном путу која није привлачна за живот. Да не говорим о целом
Банату, који је постао запећак, иако се граничи са чланицом ЕУ – Румунијом –
прецизира Попов наглашавајући да велики градови привлаче младе људе и у бољим
временима, јер дају боље шансе за успех у животу.
Попов позитивну новосадску демографију објашњава још једном чињеницом:
– Војводина је имала највећи прилив избеглица, највише у Нови Сад. Временом су
добили држављанство и третирају се као становници Новог Сада, тако да је
прилив избеглица други разлог овакве слике пописа – каже Попов.
Антрфиле : Парцелисање
Раније јединствена општина Нови Сад подељена је на општине Нови Сад и
Петроварадин, тако да је, административно и статистички гледано, град Нови Сад
састављен од – општине Нови Сад и општине Петроварадин.
ПЕТОРИЦА ОПТУЖЕНА ЗА ЗЛОЧИН У КЕРЕСТИНЦУ
Политика, Датум : 24.11.2011, Страна : А4
Загреб – После дугог ћутања почело је да се одмотава клуко ратних злочина почињених
у логору Керестинец крај Загреба. Државно тужилаштво подигло је оптужницу против
петорице војних полицајаца из тог казамата с командантом Стјепаном Кларићем (53) на
челу. Уз њега оптужени су заменик команданта Дражен Павловић (45), те стражари
Горан Штрукељ, Жељко Живец и Виктор Иванчан.
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Сва петорица ухапшена су пре годину дана, а оптужница их терети за ратни злочин
против ратних заробљеника почињен од новембра 1991. до јуна 1992, у логору
Керестинец, чије постојање се дуго негирало, као уосталом и постојање било каквог
логора у Хрватској. Ратни злочин почињен је разним физичким и психичким
малтретирањима и мучењима, те силовањима, а у истрази су прикупљени подаци о 34
злостављане особе.
Оно о чему се још не говори јесте чињеница да су многи заточеници Керестинца
присилно депортовани из Хрватске, тако што су против своје воље замењени за
заробљене припаднике хрватских оружаних снага.
Међу таквима је и Нада Миличевић из Сиска, која је као цивил ухапшена сутрадан
пошто је један хрватски полицајац запосео њен стан (јануара 1992) и то када је после
отказа у предузећу „Радоња” (где су тада масовно отпуштани Срби) дошла да се пријави
у сисачки Завод за запошљавање.
Њена калварија водила је од крвавог логора Барутана у Сиску до Керестинца, где је
доживела и врхунац бестијалног злостављања, мучења (батинањима су јој избијени
зуби) и вишеструког силовања, да би на крају била присилно замењена и тако
депортована у Србију. Са ратом није имала ништа, била је унесрећени цивил само зато
што је Српкиња – од избацивања с посла до тешког мучења које јој је оставило трајне
последице по здравље.
Њен адвокат Лука Шушак, који је бранио многе прогоњене Србе у Хрватској, у вези са
тим указује да су у „логору Керестинец припадници војне полиције, слично као и у
војним логорима Лора у Сплиту и Кулине у Шибенику, починили тешка кривична дела
ратног злочина против цивилног становништва”.
„Радило се о систематском и распрострањеном чињењу кривичног дела, а у конкретном
случају је кривично одговоран тадашњи начелник Управе војне полиције МОРХ-а
генерал Мате Лаушић, као и тадашњи министар унутрашњих послова Хрватске Иван
Векић, јер су припадници полиције у градовима, а нарочито у Сиску, прогонили,
хапсили, притварали и депортовали припаднике српске националне заједнице у
Хрватској који су били цивили”, тврди Шушак.
Крајем септембра 2009. године, Нада Миличевић, која од тада живи у Новом Саду,
обратила се државном тужилаштву у Сиску са захтевом за накнаду штете, што
регулише Закон о одговорности Хрватске за штету коју су починили припадници војске
и полиције, али је одбијена с образложењем да је захтев „неутемељен”.
У априлу ове године поднела је тужбу против Републике Хрватске с истим захтевом и
процес је у току. У Хрватској се, иначе, углавном одбијају овакве тужбе ако починиоци
злочина на који се указује нису правоснажно осуђени.
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PRESS CLIPPING
Петак 25.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Блиц – Београд, Датум : 25.11.2011, Страна : 2
Уговори о помоћи у грађевинском материјалу за 16 интерно расељених лица биће
потписани данас. Председник општине Палилула Данило Башић и повереник за
избегла и интерно расељена лица општине Палилула потписаће уговоре у згради
општине Палилула у Таковској улици 12.
Трећи пут за последње две године општина Палилула у сарадњи са Комесаријатом
за избеглице Републике Србије додељује грађевинске пакете интерно расељеним
породицама.
ПОЗИВ СРБИМА ДА ГЛАСАЈУ
Политика, Датум : 25.11.2011, Страна : А4
Бањалука – Председник РС Милорад Додик и потпредседник Самосталне
демократске српске странке Милорад Пуповац позвали су јуче све Србе избегле из
Хрватске који живе у БиХ да изађу на изборе за Хрватски сабор.
Пуповац је истакао да је врло битно да Срби избегли из Хрватске у идућим изборима
„препознају своју шансу и да би било врло битно да својим одзивом Србима, осим три
гарантована, обезбеде још једно место у сабору”.
ПРОВЕРА СПИСКОВА ИЗБЕГЛИЦА
Блиц, Датум : 25.11.2011, Страна : 4
МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица
Коалиција удружења избеглица позива избегла и прогнана лица из Хрватске да
изврше увид у бирачки списак у вези с избором за Хрватски сабор. Увид у бирачки
списак може се извршити на сајту Коалиције удружења избјеглица www.
koalicija.org.rs кликом на мени провера бирача у бирачком списку уношењем
презимена и матичног бројакаже за “Блиц” Миодраг Линта, председник Коалиције
удружења избеглица.
Према његовим речима, на подручју Србије право да гласају за српске кандидате за
Хрватски сабор на 12. мањинској листи имају лица која поседују хрватско
држављанство, тј. домовницу, српску личну карту, тј. да им у бирачком списку стоји
адреса са подручја Србије и да им у рубрици националност пише Србин.
Гласање на подручју Србије ће бити одржано 3. и 4. децембра од 7 до 19 часова у
Амбасади и Конзулату Хрватске у Београду и Конзулату Хрватске у Суботици.
Како подсећа, лица која имају хрватску личну карту могу гласати само у
Хрватској.
Коалиција удружења избеглица у Србији потписала је споразум о сарадњи са
опозиционом Коалицијом српских странака у Хрватској, на чијем су челу Јован
Ајдуковић, Милан Родић и Вељко Џакула. Наведеним споразумом Коалиција српских
странака је подржала петицију избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, коју је досад
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потписало 70.000 оштећених грађана, и којом тражимо повратак наше незаконито
одузете имовине и стечених права, успоставу истих стандарда у суђењима за ратне
злочине и решавање питања несталих лица.
Самостална демократска српска странка Милорада Пуповца и Војислава
Станимировића је одбила да подржи нашу петицију - каже Линта.
СУЂЕЊЕ ЗА ЗЛОЧИН У ГРУБОРИМА
Политика, Датум : 25.11.2011, Страна : А4
Загреб – У Жупанијском суду у Загребу почело је суђење тројици бивших припадника
специјалне полицијске антитерористичке јединице Лучко из Загреба, које се сумњичи
да су крајем августа 1995. починили ратни злочин у засеоку Грубори код Книна.
Тада је убијено шест српских цивила, листом старих људи који нису желели да напусте
своје куће и оду у избеглиштво и спаљена већина кућа. Сва тројица оптужених негирали
су да су починили ратни злочин у Груборима.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 28.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Блиц – Србија, Датум : 26.11.2011, Страна : 3
КРАГУЈЕВАЦ
За осам расељених и избеглих породица које живе у Крагујевцу, Високи
комесаријат за избеглице обезбедио је јуче новчану помоћ од 150.000 динара.
На подручју града живи 555 избеглих и око 13.000 расељених лица, а за још 20
породица комесаријат ће до краја године обезбедити 300.000 динара за набавку
огрева, као и шест тона хране.
НЕ САВЕТУЈТЕ ИХ
Правда, Датум : 26.11.2011, Страна : 4
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица оценила је да српски политичари из
Хрватске не треба да се стављају у улогу саветника Србима са севера Косова и
Метохије и да им сугеришу шта је добро за њих.
„Поменута господа су осам година имали прилику да, као високи функционери
Самосталне демократске српске странке, која је део владајуће коалиције у Хрватској,
реше имовинске и друге проблеме изгнаних и прогнаних Срба, али нису то учинили“,
наводи се у саопштењу.
САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА
Правда, Датум : 26.11.2011, Страна : 4
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Скупштина заједница општина Косова и Метохије ће у
недељу, 27. новембра 2011. године одржати отворену седницу у Косовској
Митровици, на којој ће се разматрати актуелна политичко-безбедносна ситуација у
ужној српској покрајини и размере политичке штете која је проистекла из споразума
постигнутих између Борислава Стефановића и Едите Тахири у текућем дијалогу
Београда и Приштине. Седници ће присуствовати председници општина, као и
руководства удружења Срба прогнаних са Косова и Метохије.
АЗИЛАНТИ У БОГОВАЂИ
Вечерње Новости, Датум : 28.11.2011, Страна : 12
ЗА ВИШАК ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОБЕЗБЕЂЕН СМЕШТАЈ
Трајно решење овог проблема очекује се тек на пролеће
БУРА око превеликог прилива азиланата и илегалних имиграната у Србију полако
се стишава. Број нових захтева за уточиште смањен је у последњих месец дана, а за
стотинак азиланата који се налазе ван центра у Бањи Ковиљачи биће обезбеђен
привремени смештај у Боговађи код Лајковца. Трајно решење за проширење

капацитета за смештај избеглица из афричких и азијских земаља мораће да сачека
пролеће.
Ово је за „Новости“ потврдио републички комесар за избеглице Владимир Цуцић.
Према његовим речима, капацитети Центра за тражиоце азила у Боговађи биће
током наредне недеље проширени како би могао да прими још око стотину
избеглица за које нема места у Бањи Ковиљачи.
- Реч је о привременом решењу које ће омогућити тим људима да презиме - објашњава
Цуцић. - У међувремену ми настављамо да обилазимо напуштене касарне како бисмо
пронашли одговарајућу. До сада смо обишли седам војних објеката.
Када пронађемо касарну која нам одговара биће нам потребно време да је адаптирамо јер
је у већини случајева реч о објектима који се не користе још од 2007. године.
Од почетка године уточиште у нашој земљи затражило више од 2.700 људи, махом
избеглица из Авганистана, Сомалије, Пакистана, Либије и других кризних жаришта у
Африци и Азији. Поред њих кроз Србију је прошло и неколико хиљада илегалних
имиграната.
Поред Суботице која представља последњу станицу на путу ка Европској унији највећи
притисак страних избеглица трпи Бања Ковиљача где је смештен први центар за
тражиоце уточишта капацитета 80 места. У овом малом месту, међутим, месецима се
налази још неколико стотина странаца који - легално и илегално - бораве у приватном
смештају. Житељи месецима указују на тај проблем, а недавно су организовали и
бојокот наставе у јединој основној школи.
Држава је тада реаговала оснивањем посебног тела које има задатак да се избори са овим
проблемом, а полиција је почела строжу контролу имиграната. Прошле недеље
ухапшена је група од 17 кријумчара људи који су из Македоније, преко територије
Србије илегално преводили мигранте према Мађарској.
Антрфиле : БОЉИ ОДНОСИ
ЦЕНТАР за азиланте у Боговађи тренутно може да прими око 150 људи. Реч је
одмаралишту Црвеног крста које Влада изнајмљује. Иако су мештани Боговађе у
почетку негодовали, данас су са азилантима у далеко бољим односима него што је то
случај у Бањи Ковиљачи.
СРБИЈА САМО ПРЕДАХ
ГОТОВО нико од тражилаца азила нема намеру да заиста остане у Србији. За
огромну већину то је само начин да дођу до предаха и неколико недеља одморе у
нашој земљи пре него што наставе пут према земљама Европске уније. Број
миграната у нашој земљи почео је да расте када је отежан прелазак избеглица преко
мора са грчких острва према Италији. Тада су „отворене“ копнене руте преко Бугарске и
Румуније и од Македоније, преко Србије до Мађарске.
ИЗБЕГЛИЦЕ И СНС ТРАЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ
Пресс, Датум : 27.11.2011, Страна : 4
КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА?
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица затражила је данас од хрватског министра
полиције Томислава Карамарка да објасни због чега председнику тог удружења
Миодрагу Линти није дозвољено да уђе у Хрватску.
- Тражимо да Влада Хрватске осуди чин свог министарства унутрашњих послова
којим се крше моја људска права и да Министарство спољних послова Србије
упути протестну ноту МСП Хрватске због одлуке полиције - рекао је Линта.

Хрватске власти вратиле су прексиноћ са граничног прелаза Товарник делегације Српске
напредне странке и Коалиције удружења избеглица које су се запутиле у Вуковар на
трибину српских странака, а као разлог је наведено да угрожавају националну
безбедност те земље. Бета

ПРЕДЕЛИ СЛИКАНИ СЛАМОМ
Вечерње Новости, Датум : 27.11.2011, Страна : 31
МИРЈАНА АЋИМОВИЋ, ДОМАЋИЦА И СЛИКАРКА, ИАКО ИЗБЕГЛИЦА ЖИВИ
СРЕЋНО У КАРАЂОРЂЕВУ
Стабљику жита пегла док не добије жељену боју и тако постиже спектар
Бачка Паланка - Мирјана Аћимовић, родом из Босанске Крупе, живи срећно са двема
ћеркицама и супругом на зимски утишаном Карађорђеву. Каже да не воли реч
избеглица, али уз осмех додаје да ће је, изгледа, она пратити цео живот. Своју
породичну срећу употпунила је сликањем и вајањем. Њене слике у невероватно много
нијанси златне боје сликане су сламом, а предели као да су измешана сећана на
крајишки завичај и доживљај Војводине.
- Сви смо у разреду волели професора ликовног Мишу Вулина, који нас је много научио,
а ја сам, ето, имала и талента - прича Мирјана у свом дому препуном њених дела, слика,
скулптура и ћупова.
Објашњава нам сложену сламарску технику. Десетак нијанси од прљавобеле, бледожуте,
златне, те боје старог злата до светлобраон или тамнобраон добија тако што што
стабљику жита бере у различитим фазама зрелости, а онда их пегла толико дуго док не
добију жељену боју. Тако добија спектар за којим трагају сви сликари. Испред зграде у
којој станује у Карађорђеву постављена је њена скулптура срндаћа прављена од
арматуре и бетона.
- За једну слику у техници сламе потребна су два месеца рада. У току лета прикупљам
жито, пшеницу, раж, јечам и зоб, који је најзахвалнији за сликање.
Некада берем жито док је још зелено, други пут кад је презрело. Највише радим зими,
увече кад се све смири, а понекад устајем и радим ноћу. За стварање важан је мир у
души човека, а ја то имам - каже са осмехом Мирјана.
Подлога за слику је лесонит плоча, а важан је лепак, који мора да буде квалитетан.
Ћупове прави на надуваном балону и то иде знатно брже. У „срцу“ ћупа је балон, на
њега лепи сламу, а затим новине које лепи брашном и водом.
- Срндаћа сам радила више од два месеца, а подржавале су ме комшије и сад нашу
зграду лакше проналазе гости јер се на Карађорђеву каже „то је она зграда са срндаћем“
- говори Мирјана, док на њеном лицу блиста радост.
Антрфиле : ИЗЛОЖБЕ
МИРЈАНА је члан удружења ликовних уметника у Бачкој Паланци. Понеку слику прода
и тако допуни кућни буџет за који је задужен супруг, конобар у резиденцији
„Карађорђево“.
- Излагала сам у Бачкој Паланци, а колеге академски сликари ми кажу да у равне линије
урбане Војводине уносим динамику природе мога завичаја, што ми посебно прија - каже
сликарка и домаћица Мирјана Аћимовић.

ХРВАТСКИ ВС СНС: АКЦИЈА И РЕАКЦИЈА
Дневник, Датум : 27.11.2011, Страна : 12
Хрватска полиција није дозволила улазак у земљу делегације Српске напредне
странке, с којом је био и председник Коалиције удружења избеглих Срба из
Хрватске (Миодраг Линта), због процене да би њихово присуство узнемирило
јавност у Вуковару. „Надлежна полицијска станица Товарник у петак је одбила улазак
у Хрватску 13 држављана Србије који су намеравали да присуствују предизборном
скупу за 12. изборну јединицу, након процене МУПа да би њихово присуство
узнемирило јавност Вуковара", саопштио је портпарол вуковарскосремске полицијске
управе Лука Барунчић.
Скуп који је организовала „Наша странка" из Борова одржан је у петак увече, при чему
није било нарушавања јавног реда и мира ни других нежељених ситуација, речено је из
полиције. Као одговор, председник СНСа Томислав Николић и његов заменик
Александар Вучић донели су одлуку да откажу пријем високој делегацији хрватског
Министарства спољних послова „Водећи се реципроцитетом, отказали смо један врло
значајан састанак који је требало да се одржи у уторак", саопштила је Зорана Милановић
из СНСа. Иначе, ХТВ је известио и о захтеву које је коалиција избегличких удружења
послала министру унутрашњих послова Томислава Карамарку да им објасни како то да
Миодраг Линта, као хрватски држављанин, није пуштен у земљу.
КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ИДЕАЛНО РЕШЕЊЕ
Дневник, Датум : 28.11.2011, Страна : 11
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
АПАТИН: У великој сали СО Апатин председник општине др Живорад Смиљанић
уручио је решења о додели помоћи - куповини и донацији кућа са окућницама
породицама избеглица и интерно расељених лица који су се јавили на оглас јуна
ове године.
Решење су примили: Никола Арбутина, Стево Бараћ, Милош Маћешић, Дане Медић,
Драгица Пањковић, Живко Ћопић, Душан Шашић и Ђуро Плећаш. Куће које су добиле
породице налазе се у Апатину, Сонти, Свилојеву и Купусини.
Ова донација је финансирана из Фонда УНЦХР-а Високог комесаријата за
избеглице у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије.
Корисницима ће стамбени објекти са окућницом бити укњижени у трајно
власништво и не могу их отуђити у наредних пет година.
- Тражили смо кућу са окућницом јер је то идеално за бављење пољопривредом, односно
за држање стоке и због тога смо прихватили кућу у Свилојеву. Видећемо шта ћемо и
како даље, али већ је и то много када не морамо сваки месец издвајати за кирију - рекао
је Живко Ћопић који са четири члана своје породице као избеглица живи од 1995.
године у Апатину.
Дане Медић са шесторо чланова породице у Апатину је од 1995. године када је избегао
из Доњег Лапца где је до тада живео.
- Све те године селили смо се из стана у стан и сада ћу овај дан славити као други
рођендан. Нисам никада желео да се вратим у стари крај јер је тамо све сравњено са
земљом, већ смо одлучили да овде наставимо живот. Овај кров над главом ће нам
омогућити да то и остваримо, јер моја пензија је мала а раде само син и снаја, што је
мало за седам чланова породице - каже Медић који седам година живи у родитељској
кући Кате Бурсаћ.

- Задовољна сам што ће управо породица Медић наставити да живи у овој кући јер сам
видела да су прави домаћини, а и зближили смо се па као да смо једна породица - каже
Ката Бурсаћ.
СВЕ МАЊЕ СРБА СЕ ВРАЋА НА КОСОВО
Правда, Датум : 28.11.2011, Страна : 4
РАДОЈИЦА ТОМИЋ, МИНИСТАР ЗА ПОВРАТАК И ЗАЈЕДНИЦЕ У ТАЧИЈЕВОЈ
ВЛАДИ
ПРИШТИНА - Српска заједница на Косову не може опстати уколико се не промени
свест људи, уколико се не створи политички амбијент, уколико се политичка воља
на транспарентан начин не дефинише и не створе услови за одржив опстанак
најпре оних који су претходних 12 година много трпели, и уколико се не пошаље
јасна порука расељеним и прогнаним да се врате на своје, ако им је после једне
деценије живота у изгнанству заиста стало до повратка - каже министар за
повратак и заједнице у влади Косова Радојица Томић.
По њему, приоритет на прагу 2012. године јесте да се обезбеде средства која су у овој
години смањена, јер је с њима немогуће планирати и реализовати низ пројеката од којих
зависи опстанак Срба и без чијег заживљавања нико може рачунати на масовнији
повратак.
Побољшање услова живота, посебно у повратничким селима, попут Жача, Осојана,
Рудица, Беркова, Опрашки, моји су лични приоритети. Ти наши људи показали су
несхватљиво јаку жељу и одлучност да остану. Нису се, попут многих, фиктивно
вратили и тек саграђене куће продали или их оставили празне и напуштене - каже
Томић.
Ово министарство планира да, уз помоћ Британије, Норвешке и Европске комисије,
издвоји велика средства за изградњу повратничких кућа, помоћних и економских
објеката, као и реализацију дуго најављиваних породичних мини-програма, обједињених
у задруге или удружења, преко којих би били обезбеђени производни програми и
пласман производа. Томић, ипак, сматра да проблем повратка највише зависи од
безбедности и спремности албанских лидера да на делу заиста покажу да желе да се
повратак догоди.
Сведоци смо да је безбедносна ситуација лоша. У последњих неколико месеци
ситуација је погоршана. Лагали би себе ако не кажемо да је на Косову све
политика. Дешавања на северу Косова одразила су се веома лоше на Србе јужно од
Ибра. Имали смо два изгубљена живота, бројне пљачке. Апеловао сам на полицију, на
Кфор и Еулекс да појачају безбедност у срединама са мањинским становништвом.
Затражио сам заједнички састанак са командантом Кфора Ерхардом Древсом и
министром унутрашњих послова Бајрамом Реџепијем. Нажалост, до тог састанка није
дошло.
Томић замера влади Косова и међународним субјектима што су овогодишњи буџет
намењен повратницима скресали на најнужнији износ. Питање повратка по њему не сме
више да се одлаже, јер из дана у дан опада заинтересованост расељених и прогнаних да
се врате.
Конкретно, у Добреву је пре пет година 35 породица тражило да се врати. Ове године
вратило се тек девет, што опомиње да опада жеља расељених да се врате, чиме се топи
идеја о стварању мултиетничког друштва на Косову, а то, уверен сам, није у интересу ни
међународне заједнице ни владе Косова, па ни у интересу Београда - закључује
Министар Томић.

КАКО СУ СЕ ЗАВОЛЕЛИ РУСКИЊА АНА И СРБИН МИЛОШ
Политика, Датум : 27.11.2011, Страна : А16
Свему је крива Пролом бања, кажу Ана Васиљевна Малашевскаја из Белгорода и Милош
Зарковић са Космета
Прокупље – Случајан сусрет спојио је двоје младих: Ану Васиљевну Малашевскају из
далеког руског града Белгорода и Милоша Зарковића, са Космета, чија је породица
прибежиште нашла у Прокупљу. Случај је њу, магистра економских наука и њега
инжењера информатике, довео и пред олтар. Венчали су се у цркви Светог Прокопија, а
онда је приређена права српска свадба.
Руска свадба одржана је у Анином родном граду 19. фебруара ове године. Био је велики
мраз, кажу минус 35 Целзијуса, али је било топло око срца и њој и Милошу. Анини
мајка Антонина и отац Василиј гостили су Милошеву мајку Сунчицу, сестру Тамару и
брата Јована две недеље. Они су им гостопримство узвратили сада у Прокупљу.
А све је почело Аниним доласком у Ниш где је на економском факултету одслушала
курс из међународне економије. На практичном делу у Нишкој Бањи упознала је Драга
Вуксановића из Племетине на Космету. Он је са својим друштвом довео Ану у
Прокупље, где су, посетили и породицу Зарковић, Драгове блиске рођаке. Ту се Ана
први пут срела и са Милошем. А на други део праксе дошла је у Пролом бању.
– Седела сам у соби и читала уџбеник енглеског језика, за који ми је предстојао испит.
Кад ето Драга, зове ме да изађем. Ја сам прво одбила, али кад ми је рекао да је ту и
Милош, нешто ме је штрецнуло. Пристала сам. После смо шетали по бањи и дуж оне
лепе речице. Ништа се нисмо разумели: ни речи ја нисам знала српски, а ни он руски. Он
нешто прича, а само одговарам „ње поњимају” ( не разумем) – прича нам Ана на доста
течном српском језику (енглески још није положила, каже кроз смех).
– Кажем ја њој „ја сам се заљубио у тебе”. Она ништа. Онда ја пошаљем СМС поруку
Драгу, као он зна нешто руски, да ми напише како се каже „ја те волим”.
Кад ми дође порука, ја је прочитам Ани. Она поче да се смеје и каже да сам неозбиљан.
Тако смо се и растали – казује Милош.
Пошто је Ана отишла у Русију, наставили су да се друже преко интернета. Једнога дана
Милош је питао Ану да ли би пристала де је он посети. – Питала сам прво маму, а онда
тату. Тата је питао ко ми је тај и шта је он. Ја сам рекла да немам појма шта је, али да
знам да је Србин и да ми се чини да сам се заљубила у њега. ’Е, ако јеси, онда нека дође’,
казао је тата. Тако се све срећно завршило – вели Ана.
– Зове мене Милош из Русије телефоном и каже да је решио да се жени. Ја мислим да се
шали и кажем да ме не замајава јер спремам славу. На дан славе Свете Петке опет је
позвао и само честитао славу. Нисам ни знала да је тог дана он и верио Ану – прича
мајка Сунчица.
Милош је у Русији завршио курс руског језика и нада се да ће наћи неки посао.
Ана припрема докторат из међународне економије.
– А најлепше је што ће се наш случајни сусрет крунисати ускоро бебом – каже Ана
Малашевскаја, од сада Зарковић, док се спрема са Милошем и родитељима за повратак у
Русију.
– Надам се да ћу ја бити први Србин са Косова и Метохије који ће добити руско
држављанство. Не по политичкој линији, како неки сада траже, него по лепшој,
љубавној – кроз смех рече Милош.

PRESS CLIPPING
Уторак 29.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НЕ ДОЛАЗЕ ДОК СЕ НЕ РЕШИ ПРОБЛЕМ
Пресс, Датум : 29.11.2011, Страна : 14
Проблем са странцима угрожава туризам у Бањи Ковиљачи
Туристи отказују долазак у бању због азиланата
Неће у Бању Проблем са странцима одвратио је бројне туристе од посете
„краљевској бањи“. Туристички радници стрепе да ће се негативни ефекти
осетити наредне године, јер многи гости неће поново доћи
Вишемесечни проблем с азилантима у познатом лечилишту Бањи Ковиљачи утиче и на
туризам. Према речима туристичких радника, проблем са странцима одвратио је многе
госте од посете „краљевској бањи“ и они стрепе да ће се негативни ефекти осетити тек
наредне године. Посетиоци бање кажу да се осећају непријатно због присуства
великог броја азиланата у бању.
Не излазе по мраку
- Скоро 40 година долазим у Ковиљачу, али не верујем да ћу доћи и догодине уколико
се не реши овај проблем. Смештена сам у вили „Далмација“ и све што ми треба
завршим пре мрака, а онда више не излазим напоље. Осећам се непријатно због
азиланата. И пре их је било, али не оволико и били су у Центру за азил - каже једна
старија гошћа из Београда, журно напуштајући бањски парк.
Како Пресс сазнаје, гледаоци РТС-а који су недавно у емисији „Жикина шареница“
добили наградни гратис викенд у хотелу „Ројал спа“ за сада су га пролонгирали и рекли
да не желе да дођу док се не реши ситуација са азилантима.
Овакве изјаве и одлуке гостију брину туристичке раднике.
- Присуство азиланата на почетку сезоне није утицало на посету, али и те како
јесте пред крај сезоне када је странаца већ било много. Било је ситуација да су људи
долазили у Ковиљачу и враћали се када би видели стање. Сви који се баве пружањем
туристичких услуга трпе и ово никоме не одговара осим мешетарима јер издају
некатегорисане објекте. Док ми морамо да категоришемо објекте, да имамо све, од
отирача до прекривача исте боје и по пет офингера у орману, они их смештају где
стигну. Ситуација је озбиљна и уколико се проблем са азилантима ускоро не реши,
Ковиљача ће бити мртво туристичко место - тврди Владимир Вуловић, власник
пансиона „Вуловић“.
Страх од странаца
Запослени и пословодство Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“
подржали су грађане који су због око 2.500 прекобројних азиланата протестовали
почетком месеца. Доласком избеглих лица из афричких и азијских земаља поремећен је
и нормалан живот и рад Специјалне болнице која живи од свог рада и гостију који
долазе на лечење, саопштила је тада установа.
- Присуство оволиког броја азиланата сигурно је неспојиво са развојем туризма.
Уколико држава има обавезу њиховог пријема, Ковиљача сигурно није добра локација.
Нико нема ништа против тих људи, већ против тога да се примају на овакав начин у
туристичко место какво је Ковиљача. Нисмо имали проблема са њима, два пута их је
обезбеђење одстранило из наших објеката и више нису долазили. Међутим, гости су се
1

жалили да од њих не могу да се прошетају парком, да се осећају нелагодно и
непријатно, да их је страх од азиланата који се крећу у групама. Очекујем да држава
реши ово питање - каже др Никола
Сремчевић, директор Специјалне болнице за рехабилитацију.
Директор предузећа“ Инфофин“ и власник новог хотела „Ројал спа“ Драгослав
Николић каже да присуство азиланата утиче на одлуку гостију колико ће остати, да ли
ће доћи поново.
- Дешавало се да су због ситуације са азилантима људи отказивали долазак или га
пролонгирали док се стање не промени, а многи гости су се жалили да се осећају
непријатно због њиховог присуства. Они нису због азиланата имали проблема, осим
случаја Енглескиње која је била наш гост, али су имали примедбе да то није Ковиљача
какву знају од пре и да је не препознају. Неки су рекли да неће долазити док се
ситуација не промени, а једна жена је уместо десет остала четири дана и поручила да ће
се вратити кад „они“ оду - каже Николић.
Говорећи о проблему са азилантима и градоначелник Видоје Петровић је нагласио
да због свега велику штету трпи и туризам и да људи почињу да заобилазе
Ковиљачу, а она треба да се развија као препознатљиво туристичко место.
ЖАНДАРМИ ЧУВАЈУ ДЕЦУ!
Вечерње Новости, Датум : 29.11.2011, Страна : 12
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БАЊУ КОВИЉАЧУ УПУТИЛО ПИСМО ДРЖАВНИМ
ФУНКЦИОНЕРИМА
Ухапшене имигранте пусте после два дана. Становништво уплашено
Прошло је 15 дана од Ваше посете Бањи Ковиљачи, а у међувремену ништа што је
обећано није испуњено. Ситуација је сада, можемо слободно рећи, још и гора него
раније - поручили су, јуче, у писму министрима Расиму Љајићу, Ивици Дачићу и
премијеру Мирку Цветковићу, представници Удружења грађана за Бању
Ковиљачу.
Владимир Вуловић, један од организатора великог митинга у Бањи Ковиљачи под
називом "Ко је следећи", објаснио је да је организациони одбор тог скупа званично
регистрован као удружење грађана. Окупила их је, како каже, брига и одговорност за
место у ком живе они и њихова деца.
- Поред великог броја илегалних имиграната, којих, тврдимо, није мање него пре
бојкота, сада слику Бање Ковиљаче додатно квари присуство жандармерије. Ако сте Ви
или неки други, мислили да је то решење, претходни дани су показали да није - стоји у
писму упућеном званичницима државе.
- То што жандармерија "окупира" школско двориште наоружана пуном ратном
опремом и даље не значи безбедност за нашу децу.
Уз констатацију да деца истовремено свакодневно гледају призоре хапшења
имиграната у самом школском дворишту и на путу до куће, удружење тврди да се
имигранти који буду ухапшени, враћају после дан два, тако да сматрају да је остао
непромењен њихов број од 2.500.
- Пре неки дан су Центар за азил посетили припадници Вехабијског покрета,
нудећи помоћ у храни и лековима. Да ли то значи да ћемо имати и вехабије у Бањи
Ковиљачи - питају се у Удружењу грађана за Бању Ковиљачу.
Удружење грађана захтева хитну интервенцију државе, а ако она изостане кажу да ће
бити принуђени да радикализују протесте и организују нове бојкоте.
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Антрфиле : ЈОШ ТРАЖЕ СМЕШТАЈ
ПОСЛЕ бојкота наставе који су организовали мештани Бање Ковиљаче влада је
основала посебно тело за решавање овог проблема на чијем је челу министар рада
Расим Љајић. Он је најавио да ће једна од напуштених касарни бити претворена у нови
центар за смештај азиланата. Представници владе и секретаријата за избеглице досад су
обишли седам војних објеката, али још нису нашли одговарајући. За вишак азиланата
привремени смештај током зиме биће обезбеђен у проширеном објекту у Боговађи.
Појачане су и контроле полиције, а недавно је ухапшено 17 људи који су организовали
кријумчарење миграната. Надлежни тврде да је број захтева за азил током претходног
месеца значајно смањен.
РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР У ТОПОЛИ
Блиц – Србија, Датум : 29.11.2011, Страна : 2
ТОПОЛА - У Тополи ће сутра почети изградња рециклажног центра у коме ће
бити прерађиван комунални отпад. У оквиру центра биће хала од 1.500
квадратних метара, у којој ће бити постављене две траке за рециклажу отпада.
Како каже Милан Марковић, портпарол општине, са трака ће бити посебно издвајано
све што може да се поново користи - биомаса, стакло и пластика, а чист отпад ће се
балирати и одвозити на регионалну депонију у Лапову. Камен темељац за рециклажни
центар положиће министар за животну средину, рударство и просторно планирање
Оливер Дулић и председник општине Топола Драган Јовановић.
Они ће потом посетити станаре новоусељеног објекта за избегла, интерно
расељена и социјално угрожена лица, у чију је изградњу уложено 212.000 евра, а 80
одсто је обезбедила канцеларија Немачке за иностране послове. Министар Дулић
ће обићи и локацију где ће бити изградјена зграда за смештај Рома, чије је куће
оштетило клижиште, а чију изградњу финансира Грађевинска дирекција Србије.
ДУЛИЋ ПОЛАЖЕ ПРВИ КАМЕН
Преглед, Датум : 29.11.2011, Страна : 5
Министар за животну средину, рударство и просторно планирање Оливер Дулић
положиће данас у Тополи камен темељац за изградњу рециклажног центра. Центар ће
бити у саставу старе градске депоније, где је предвиђена изградња хале на 1.500
квадрата с две рециклажне траке за комунални отпад. Ту ће се издвајати све оно
што се може искористити - биомаса, стакло, пластика, а чист комунални отпад ће се
балирати и транспортовати на регионалну депонију у Лапову. Дулић ће овом приликом
посетити и избеглице и расељена лица у новосаграђеној стамбеној згради, коју је
недавно отворио немачки амбасадор у Београду Волфрам Мас.
Предвиђен је и облизак локације на којој ће бити подигнута зграда за ромску
популацију. Њену изградњу финансираће Република Србија из средстава намењених
отклањању последица од клизишта, а општина Топола ће обезбедити плац и комплетну
инфраструктуру.
ЛИНТА ОПАСАН ЗА НАЦИОНАЛНУ СИГУРНОСТ
Данас, Датум : 29.11.2011, Страна : 7
Председнику Коалиције српских удружења избеглица забрањен улазак у Хрватску
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Београд - Хрватске власти вратиле су крајем прошле седмице са граничног прелаза
Товарник председника Коалиције удружења избеглица Миодрага Линту под
образложењем да представља опасност за јавни поредак и националну сигурност у
Хрватској.
- Позвани смо као гости на трибину Коалиције српских странака. На граничном
прелазу смо чекали дуже од два сата, а онда ми је полицијски службеник рекао да
ми је улазак у Хрватску забрањен, јер представљам опасност за јавни поредак и
националну сигурност, а на моје питање ко је донео одлуку, он ми је рекао да је
одлука донета „са врха“, објашњава Линта за Данас.
Он додаје да „посебан скандал“ представља и чињеница да је он држављанин
Хрватске и да поседује домовницу ове земље, а као разлоге за забрану уласка Линта
види у својим ангажовањима да се протераним Србима поврате права која су им
ускраћена.
- Упутили смо дописе премијерки Хрватске Јадранки Косор, потпредседнику Владе
Хрватске Слободану Узелцу, министру унутрашњих послова Хрватске Томиславу
Карамарку и министру спољних послова Србије Вуку Јеремићу. Захтевамо објашњење
на који начин је држављанину Хрватске забрањен улазак у ову земљу, а уколико
образложење не добијемо у наредних неколико дана, о овом проблему ћемо обавестити
и Венсана Дежера и Пола Вандорена, шефа Делегације ЕУ у Србији и Хрватској,
указује Линта.
Јован Ајдуковић, председник Наше странке у Хрватској, одлуку хрватских власти да
Линти забране улазак оцењује као „посрнуће правне државе“ и „замрзавање
демократских односа две земље“.
- Бесмислено је да се људима који се на легалан и легитиман начин боре за права
избеглих и протераних Срба ограничава основно и људско право, а то је право на
слободу кретања. Чланови и представници удруга избеглица су овај пут искоришћени
за нечије личне интересе на предстојећим изборима у Хрватској, наглашава Ајдуковић
за Данас.
УБИО СЕ ЈЕДАН ОД ОПТУЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИН У ГРУБОРИМА
Политика, Датум : 29.11.2011, Страна : А4
Загреб – Један од тројице оптужених за ратни злочин почињен у Груборима код Книна
крајем августа 1995, Игор Бенета (38), мртав је већ неколико месеци – обесио се у шуми
крај Отрића, између Книна и Грачца, а како није имао никакве документе тек је сада
идентификован.
Игор Бенета био је припадник Антитерористичке јединице Лучко хрватске полиције, а
како је утврђено у истрази, учесник је ратног злочина у Груборима, када је 25. августа
1995. године у својим кућама убијено шест српских стараца који нису хтели да напусте
своје место и оду у избеглиштво. Како се наводи у оптужници, Бенета је тада у
Груборима палио куће и пуцао у жртве.
Пре неколико дана у Загребу је почело суђење оптуженој тројци за ратни злочин у
Груборима, али је Бенета још од почетка ове године, када им је одређен притвор, био у
бекству, па је за њим издата потерница. У бекству је био и његов командир Дрљо, али
када је и за њим издата потерница сам се предао полицији.
На почетку суђења Дрљо је негирао да је починио злочин у Груборима и тврдио је да је
од њега тражено да напише накнадни „намештени” извештај о збивањима у том
засеоку, што је он одбио.
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ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.11.2011, Страна : 17
БЕЛА ПАЛАНКА - Александар Живковић, председник СО Бела Паланка јуче је
потписао уговор о изградњи осам социјалних станова за избеглице.
Уговор је потписан са представницима Комесаријата за избеглице Србије, а
градњу финансира Биро за избеглице и миграцију САД. Овде у "Хотелу Ес" живи
115 особа са статусом избеглих и расељених лица.
КУЋЕ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Данас, Датум : 30.11.2011, Страна : 15
Рума помаже избегличке породице
Рума - Пет избегличких породица из румске општине добило је куће и грађевински
материјал. Према наводима начелника Одељења за друштвене делатности
Светислава Дамјанчука, реч је о кућама са окућницом чија је појединачна
вредност 770.000 динара.
Истовремено, за набавку грађевинског материјала обезбеђено је 110.000 динара.
Учешће Општине Рума у овом пројекту је 1,2 милиона, а УНХЦР и Комесаријата
за избеглице Републике Србије 3,7 милиона динара.
Породице које су коначно решиле свој стамбени проблем су из Никинаца, Добринаца,
Платичева и две из Руме. Важно је напоменути да ово није крај решавања избегличких
питања, следи пријава на нови конкурс који је расписао Комесаријат за избегла и
прогнана лица.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ
Политика, Датум : 30.11.2011, Страна : А7
Коалиција удружења избеглица позвала је јуче избегла и прогнана лица из
Хрватске да пред парламентарне изборе за Хрватски сабор изврше увид у бирачки
списак. Како је наведено у саопштењу, увид у бирачки списак може се извршити
на сајту Коалиције удружења избеглица www.коалиција.орг.рс, уношењем
презимена и матичног броја.
Особе које немају приступ интернету могу проверити да ли су на бирачком списку
у општини Вождовац, на број 011/ 24 34 985 или у општини Земун на број 063/87 22
268, од 30. новембра до 2. децембра, од 8.30 до 15.30 сати.
На подручју Србије право да гласају за српске кандидате за Хрватски сабор на 12.
мањинској листи имају особе које поседују хрватско држављанство, тј. домовницу,
српску личну карту, као и да им у рубрици националност пише Србин.
Гласање на подручју Србије биће одржано 3. и 4. децембра од седам до 19 сати у
амбасади и конзулату Хрватске у Београду и конзулату Хрватске у Суботици.
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СИЛОМ ДО ЗАВИЧАЈА
Вечерње Новости, Датум : 30.11.2011, Страна : 4
У процесу реадмисије званично враћено скоро 6.000 наших држављана, а
незванично их је и до 50.000
Држава има евиденцију само о принудно враћеним из ЕУ
У периоду од 2006. године, од када се примењује Споразум о реадмисији Србије са ЕУ,
из земаља Европске уније, депортовано је 5.748 лажних азиланата. Сви стижу
принудно, свакодневно, на Аеродром ”Никола Тесла”.
Али, ово је тек мали део свих лажних азиланата са запада. Укупан број нико не зна, али
постоје процене да се у Србију вратило чак 50.000 људи! Реч је о нашим држављанима
који су у страним земљама одбијени за азил. Једни одбију да напусте земљу, па им
одузму све и врате их принудно. Други се договоре са тамошњим властима, па се у
Србију врате у сопственој режији.
- Податке имамо само за оне који су депортовани и који су прошли кроз
Канцеларију за реадмисију на аеродрому - каже за ”Новости” Иван Гергинов,
помоћник комесара за избеглице.
- Нико ко се вратио добровољно, својим колима, аутобусом или је сам купио
авионску карту, није евидентиран на граници.
Већина ових људи нема новац, лична документа, нити где да станује. Неки одлазе
право у родни крај, а други у прихватне центре, док не добију ”папире” и бар мало се
не снађу. На располагању им је смештај у Зајечару, Белој Паланци и Шапцу. Ту остају,
по прописима, до две недеље, али у пракси и много дуже.
- Сваком ко је затражио лична документа, Комесаријат је помогао да их добије наглашава Гергинов. - Не постоји ниједно дете коме није омогућено да одмах крене у
школу. Исто важи и за здравствену заштиту.
А током 2011. године убедљиво највише лажних азиланата вратило се у Београд. Следе
Врање, Лесковац, Вршац, Смедерево, Ниш. Највише стижу из Немачке, Шведске,
Швајцарске, Данске и Белгије. Од 1.315 људи, који су стигли од јануара до октобра ове
године, чак 1.023 су Роми. Срба је 164, ту су и 42 муслимана, 34 Албанца, има и
Ашкалија, Бошњака и чак шест Југословена!
Антрфиле : НАШЛИ СТАНОВЕ ЗА 17.000 ЉУДИ
ЗА ПРОЈЕКАТ Комесаријата за избеглице којим се помаже повратницима да се
боље укључе у заједницу, Швајцарска и Лихтенштајн издвојили су 308.000
швајцарских франака. Влада Швајцарске је, током протекле две деценије,
подржала Републику Србију са 200 милиона евра, захваљујући којима је решено
стамбено питање за више од 17.000 избеглих и интерно расељених особа.
У СРБИЈИ 35.000 ГЛАСАЧА, ПРИЈАВИЛО СЕ САМО 584
Дневник, Датум : 30.11.2011, Страна : 25
ЗА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
ЗАГРЕБ: Према закљученом попису бирача, на изборе за Хрватски сабор 4.
децембра може изаћи 4,5 милиона бирача, од чега је око 35.000 у Србији. У
централној евиденцији Министарства управе, од регистрованих 4.504.081 бирача,
у Хрватској је регистровано 4.092.323, а у дијаспори је 411.758. Занимљиво је да по
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овогодишњем попису становништва Хрватска има 4.290.612 становника, што
значи да их је тек 200.000 више него бирача.
Хрватска је по попису 2001. имала 147.000 становника више него сада. Како је Танјугу
изјавила потпредседница Државне изборне комисије (ДИК), Александра Јозић
Илековић, у Србији пребивалиште има 34.388 бирача, а могућност да гласа у амбасади
у Београду или у генералном конзулату у Суботици искористиће само 584
грађанина с пребивалиштем у Хрватској, који су се пријавили до 19. новембра.
Њих 310 се пријавило у Суботици, а 274 у Београду. Међу њима највише ће их
гласати у Деветој изборној јединици, која обухвата Лику и северну Далмацију, а
на којој ће се, уз остале, наћи и листа Самосталне демократске српске странке.
Неколико дана пре истека рока за регистрацију, српски представници позвали су
избегле Србе који живе у Србији, а имају пребивалиште у Хрватској, да се региструју за
гласање у Србији, ако не долазе да гласају у завичају. У ДИК-у истичу да ће, осим оних
који имају пребивалиште у Србији и регистровали су се за гласање, на изборе моћи да
изађу и лица која имају потврде да ће се на дан избора затећи у Србији или они који су
неком грешком испали из бирачког пописа, али ће се њихов број знати тек на дан
избора. У Београду ће бити четири, а у Суботици два бирачка места.
Они који имају пребивалиште ван Хрватске, а означени су као припадници
националних мањина, могу осим у 12. изборној јединици за мањине, ако се тако
одлуче, гласати у 11. изборној јединици за дијаспору, саопштено је из ДИК-а.
У ДИК-у је речено да у БиХ има 263.435 бирача, а гласаће се у Сарајеву (шест
бирачких места), Мостару (шест бирачких места), Тузли (пет бирачких места) и
Бањалуци (два бирачка места).
На парламентарним изборима, 4. децембра бира се укупно 151 посланик за Сабор. Њих
140 бира се из десет територијалних јединица, три посланика бира дијаспора, а осам се
бира из реда националних мањина, од тога три српска.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОМОЋ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.12.2011, Страна : 17
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У Градској кући у Сремској Митровици јуче је
потписано 16 донаторских уговора о додели стоке за избегле и интерно расељене.
Донација од 2,3 милиона динара обзбеђена је из градског буџета и уз помоћ
републичког Комесаријата за избеглице.
Појединачно, свака донација вреди 150.000 динара. У зависности од изражене жеље и
потребе, додељују се стада оваца, свиња или говеда.

КЉУЧЕВИ НОВОГ ДОМА ЗА 36 ПОРОДИЦА
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.12.2011, Страна : 18
У ОСАМ ГРАДОВА ШИРОМ ВОЈВОДИНЕ ИЗБЕГЛИЦЕ и расељени добили свој
кров, као и окућнице за лакшу егзистенцију
ИРИГ - Кључеве кућа за 36 избегличких породица уручио је јуче у Иригу Бојан
Пајтић, председник Владе Војводине. Нови домови, осим у Иригу, налазе се у
Сремској Митровици, Беочину, Новом Бечеју, Жабљу, Житишту, Врбасу и
Инђији. Породице су добиле нови дом, као и окућницу, башту, па тиме и могућност да
се баве пољопривредом и додатно олакшају егзистенцију.
Овом приликом потписан је и уговор о суфинансирању изградње зграде за
социјално становање, у којој ће 12 станова бити предато на коришћење
породицама из колективног центра ”Чардак” у Ковину.

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА 36 ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 1.12.2011, Страна : 11
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ УРУЧИО КЉУЧЕВЕ ИЗБЕГЛИЦАМА
ИРИГ: У Иригу, у кући породице Јовановић, јуче је председник Владе Војводине др
Бојан Пајтић уручио уговоре, којима је решен стамбени проблем 36 породица избеглих
и прогнаних на територију Војводине.
-Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, закључио је
уговоре о откупу још 36 кућа за избегличке породице у Војводини. Половина од
тог броја, односно 18 кућа, откупљено је за потребе избегличких породица на
подручју Сремске Митровице, а у оквиру овог програма, кров над главом добило
је још шест породица на подручју Беочина, пет у Иригу, по две у Жабљу и
Житишту, те по једна породица у Врбасу, Инђији и Новом Бечеју – казао је
директор Фонда Радомир Кукобат.
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Програм откупа ових 36 кућа Фонд је реализовао у сарадњи са београдском
канцеларијом Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), а
за реализацију пројекта је обезбеђено 36,5 милиона динара. Осим средстава за откуп
кућа, свим корисницима овог програма биће обезбеђен и додатни пакет помоћи у
грађевинском материјалу, намештају, алату и осталој опреми за домаћинство, у складу
са потребама самих корисника.
-Велико ми је задовољство када видим да се проблеми најугроженијих решавају на овај
начин. Готово 800 породица са територије целе Војводине је до сада добило кров над
главом. Сва деца имају права да под истим условима одрастају, а сви људи да имају
свој кров над главом. Свима који желе да живе у Војводини пружићемо исту прилику и
желимо да пошаљемо да су сви који живе у Војводини Војвођани без обзира одакле су
дошли – казао је председник Пајтић.
Овом приликом, куће у Иригу су добиле породице Бранка Јовановића, Золике Бакаиа,
Драге Ралић, Милана Радановића и Невенке Миљуш.
-У Војводини смо од 1995. године и више и не знамо где смо живели. За ових 15 година
за кирију смо дали толико новца, да смо могли нову кућу да направимо.
Захваљујући општини Ириг и Фонду, добили смо ову кућу од 60 квадрата и велику
окућницу, у којој ће бити места и за башту и за проширење куће. Ово нам свима много
значи јер смо смиренији, а и дете може да се посвети школи и друговима – прича
Срећко Јовановић, чија је петочлана породица имала среће да у овом кругу реши
стамбени проблем.

СВАКИ ДЕСЕТИ СТАНОВНИК ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 1.12.2011, Страна : 7
И РЕАДМИСИЈА УСЛОВ ЗА ПРИЈЕМ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
БЕОГРАД - Србија у овом тренутку има 75.000 избеглица и интерно расељених лица,
око 8.400 својих грађана који су на основу Споразума о реадмисији враћени углавном
из Немачке, Шведске и Швајцарске, као и око 2.500 тражилаца азила, већином из
афричких земаља, речено је на конференцији „Унапређење механизама за
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији“.
Директор политичког одељења делегације ЕУ Томас Њоки подсетио је да је
Србија потписивањем Споразума о реадмисији преузела обавезе према овој,
углавном ромској, популацији повратника из европских земаља. После визне
либерализације и са приближавањем ЕУ, у Србији стално расте и број тражилаца
азила, и отуда пројекти помоћи, чији је циљ да се дође до одрживих решења рекао је Њоки, подсећајући да се овај процес тиче и српске апликације за
чланство у ЕУ.
Амбасадор Швајцарске Ервин Хофер изразио је дивљење према напорима Србије да
збрине избеглице, расељене и сада повратнике по основу реадмисије, истакавши да то
није било нимало лак задатак у земљи у којој је сваки десети становник избеглица или
расељен.
У Србији има још 74.500 људи у статусу избеглица, али ни многи од око 250.000,
који су узели држављанство, немају адекватна решења животних проблема, пре
свега, јер немају приступ свим људским правима у земљи порекла - рекао је
српски комесар за избеглице Владимир Цуцић.
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ЖЕНА УМРЛА ОД СЕПСЕ
Правда, Датум : 1.12.2011, Страна : 11
ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МАЈКЕ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ
НОВИ САД - Беживотне тело К. Н. (29) пронађено је у уторак увече у кући у насељу
Велики рит у Новом Саду. Иако је због повреда на телу постојала сумња да је убијена,
обдукцијом је утврђено да је жена умрла од сепсе, која је последица инфекције
трбушних органа. Тело је у кући у Улици мајке Југовића пронашао њен супруг, који је
одмах позвао полицију.
Постојала је првобитна сумња да је супруг извршио убиство, али је после обдукције она
одбачена. У питању је ромска породица, расељена са Космета, а иза покојне жене
остало је четворо малолетне деце, од које најстарије има шест година. Даљом истрагом
биће утврђено да ли су повреде на телу настале пребијањем или на неки други начин сазнајемо од извора блиских истрази.
Према незваничним информација, брачни пар је имао одређених проблема, а поједине
комшије су испричале да су К. Н. виђале у алкохолисаном стању и како понекад због
пијанства пада на улици. Како сазнајемо, деца су смештена у Сигурну дечју кућу у
Новом Саду.
БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Преглед, Датум : 1.12.2011, Страна : 5
Хофер: Србија сигурна земља и нема разлога да је грађани напуштају и траже азил
Суштина пројекта, који финансирају Швајцарска агенција за сарадњу и развој и Влада
Лихтенштајна, да пружи помоћ повратницима и властима локалне заједнице у којој се
интегришу
Београд
Србија је безбедна земља и нема разлога да је грађани напуштају и траже азил у другим
земљама, рекао је јуче швајцарски амбасадор у Београду Ервин Хофер.
„Због тога, швајцарска влада шаље назад грађане Србије који не полажу право на азил“,
објаснио је у изјави новинарима Хофер који је учествовао у раду Конференције на
тему: „Унапређење механизама за реинтеграцију повратника по основу споразума о
реадмисији“.
Он је одао признање Комесаријату за избеглице и Влади Србије „на свему што су
досад учинили на решавању питања миграција“ и објаснио да је суштина
пројекта, који финансирају Швајцарска агенција за сарадњу и развој и Влада
Лихтенштајна, да пружи помоћ повратницима и властима локалне заједнице у
којој се интегришу. Он је указао да ће у будућности можда бити још важнија
сарадња и помоћ Србији у пријему азиланата, јер је у последњих девет месеци
регистровано преко 5.000 илегалних миграната. Директор политичког одељења
делегације ЕУ Томас Њоки је нагласио да грађани Србије у европским земљама
траже азил на економској бази, што не може да буде основ за његово добијање.
„Такви захтеви ускраћују средства онима који стварно траже азил из политичких
разлога“, казао је Њоки и нагласио да је зато неопходно наћи одрживо решење за
повратнике у земљу по основу реадмисије. Споразум о реадмисији потписан 2008.
године у начелу добро функционише, али је сада Србија суочена с изазовима
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реинтеграције повратника, а европске земље с двоструким повратницинма, казао је
Њоки.
„Да се ови проблеми не би преливали на зону Шенгена потребно је усредсредити се на
побољшање животних услова повратника“, рекао је он и навео да Влада Србије у
сарадњи с швајцарском владом и Комисијом ЕУ већ спроводи један такав пројекат на
југу и југозападу Србије.
У прилог томе да систем реадмисије функционише, српски комесар за избеглице
Владимир Цуцић је навео да се повратницима пружа сва потребна помоћ, од
аеродрома и границе до повратка кући и смештаја за оне који га немају, а то је
велики број људи с Косова и Метохије.
Истакавши да је повратницима обезбеђена подршка буквално 24 часа дневно и то
на српском, албанском, ромском и немачком језику и да „нико није остао на
улици“, Цуцић је нагласио да највећи проблем остаје онај због кога су људи и
отишли из земље, а то је незапосленост, односно економски проблеми. Он је
изразио наду да ће, уз помоћ швајцарске владе и ЕУ, систем реинтеграције људи у
локалним заједницама идуће године бити још бољи, пре свега у општинама на југу
Србије, подсетивши да ће тада и комесаријат прерасти у озбиљну агенцију за
праћење миграција свих врста.
РАСЕЉЕНИ С КИМ ИЗНЕВЕРЕНИ
Преглед, Датум : 1.12.2011, Страна : 6
„Велики број расељених лица са Косова и Метохије у Црној Гори спреман је да
затражи држављанство Русије, незадовољни решавањем њиховог статуса у Црној
Гори“, најавио је јуче председник Савеза удружења расељеника Миленко
Јовановић. Јовановић је казао да се расељена лица у Црној Гори осећају
изневерено, јер се њихов положај не решава на квалитетан и задовољавајући
начин.
„Ако већ не можемо да добијемо црногорско држављанство, онда ћемо тражити руско“,
рекао је Јовановић на конференцији за новинаре. Он је истакао да савез није покренуо
иницијативу за тражење руског држављанства, али нема ништа против ње. Због невоља,
услед вишегодишњег нерешавања статуса расељених лица, велики број расељеника је
вољан да се обрати амбасади Русије у Подгорици са захтевом за добијање руског
држављанства, казао је Јовановић.
Према његовим речима, за расељена лица са Косова и Метохије било би значајније да
добију црногорско држављанство, али уколико то и даље не буде могуће, онда ће
тражити руско, рачунајући да ће на тај начин бити боље заштићена њихова права.
Јовановић је навео да се расељена лица у Црној Гори налазе у дискриминисаном
положају, јер не могу да се запосле у државним институцијама, нити да буду власници
имовине. Он је казао да Влада Црне Горе у континуитету на расељена лица гледа као на
политички проблем. Јовановић сматра да владина стратегија за решавање питања
расељених лица има добрих страна, али да не даје задовољавајуће резултате.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА УГРОЖЕНЕ
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 2
Пожаревац - Представници Града Пожаревца уручили су кључеве за два стана у
насељу Забела социјално угроженим породицама и појединцима који су се јавили
на конкурс који је расписала локална самоуправа. У понуди су била четири стана.
Стамбене јединице се налазе у бараци павиљонског типа са заједничким купатилом коју
је предузеће „Неимар град“, недавно ангажовано на изградњи Специјалног затвора,
уступило граду Пожаревцу.
Градоначелник Миодраг Милосављевић изразио је жаљење што више социјално
угрожених није исказало интересовање на конкурсу.
- Жао ми је што су се, када смо расписали конкурс, јавиле само две породице.
Расписаћемо нов конкурс за још две стамбене јединице. Уређење објекта још увек није
окончано, а Град Пожаревац је обезбедио око 1,5 милиона динара колико је опредељено
у овој години. Разговарао сам са представницима Дирекције за изградњу да се поставе
плочице у мокром чвору и да се овај простор још мало адаптира како би њима био
олакшан живот. Није урађен апартмански облик просторија већ више изгледа као
павиљонски. Из тог разлога би требало да изместимо врата да се јединице поделе на
засебне делове и на тај начин омогућимо да будући становници имају већу интиму у
својим новим домовима. Дакле, још није све окончано али ће породице бити задовољне
да имају какав-такав кров над главом у овом тренутку - казао је Милосављевић.
Градоначелник је данас истакао да је у последње две и по године град Пожаревац
обезбедио изградњу 27 стамбених јединица за расељене и социјално угрожене
грађане што ће чинити и у предстојећем периоду.
АЗИЛАНТИ НЕЋЕ ДОЋИ У ПОЖАРЕВАЦ
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 4
Одмакли преговори са Министарством одбране о куповини касарне за потребе града
Пожаревац - Објављена је вест да азиланти из Бање Ковиљаче треба да се преселе у
једну од касарни у Алексинцу или Пожаревцу. На ту вест грађани Алексинца на
челу са својим председником бурно су реаговали и преко фејсбука организовали су
протест. На том протесту 500 Алексинчана су испред касарне у граду јасно дали до
знања да у свом граду не желе азиланте.
У Пожаревцу је сасвим друга слика јер ниједна телевизија у граду, као и већена
осталих медија није објавила никакву вест о томе, па су грађани Пожарвца били
ускраћени за ту информацију. Међутим, вест се пренела и многи забринути грађани
обратили су се нашием листу са предлогом да ми видимо о чему се ту ради и да градске
челнике питамо шта је ту права истина.
Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић рекао је да нема места паници и да
азиланти неће бити смештени у касарну „Сопот“ у Пожаревцу јер су одмакли преговори
са Министарством одбране о куповини тог објекта за потребе локалне самоуправе. Са
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његовом изјавом сложили су се и председник градске Скупштине Миомир Илић, као и
народни посланик Жарко Пивац.
- Моје је мишљење да од доласка азиланата у касарну „Сопот“ у Пожаревцу нема
ништа из разлога што смо дубоко ушли у преговопре са Министарством одбране о
куповини касарне „Сопот“. Тај читав комплекс је развојни потенцијал града
Пожаревца и ми се нећемо сложити да ту буду азиланти. Жеља нам је да наш град
има развој а та касарна може да буде развојни потенцијал Пожаревца. С обзиром да смо
дубоко ушли у преговоре са Министарством одбране мислим да ће на предстојећој
седници Скупштине града бити донета одлука да се откупи касарна „Сопот“ и зато не
видим могућност да азиланти дођу у Пожаревац - наглашава градоначелник Миодраг
Милосављевић.
Посланик у народној скупштини Србије Жарко Пивац дели мишљење са
градоначелником и додаје да није добро што се овакве ствари сазнају из медија и да
сматра да би требало да представници Министарства и комесиријата конктактирају
представнике локалне самоуправе.
- Пожаревац је град који није ксенофобичан и зна се да у њему никад није било
проблема да живе припадници других нација, у овом случају азиланти, али сматрам да
је веома лош начин да се без предходних разговора излази у јавност са оваквим
предлозима. Што се тиче самих грађана морам да кажем због неких ситуација који су се
десили у Бањи Ковиљачи да су ме контактирали више десетина грађана, који су због
овога узнемирени. Пре него што се приступи оваквим стварима треба разговарати са
људима, видети да ли постоји расположење да се овакви неки центри отварају или не. У
овом тренутку у граду не постоји ниједна локација у којима би могли да се сместе
азиланти, бар за ону коју би ја знао. Понављам још једанпут, што се тиче самих грађана
према оним информацијама које имам већина грађана је против да Центар за азиланте
буде у Пожаревцу - рекао је посланик Пивац и најавио да ће градски челници по овом
случају врло брзо да се обрате јавности.
Иначе, касарна „Сопот“ захвата 12 хектара земљишта и читав комплекс зграда, С
обзиром да већ поседује изграђену инфраструктуру и зграде локална самоуправа
планира да ту смести објекте од јавмног значаја неопходне том делу града.
- У Сопоту нема дечјег вртића, поште, здравствене амбуланте и других садржаја јавног
значаја и да управо куповином касарне стварамо могућност да се све то добије.
Иствовремено када се заврши Детаљни регулациони план предвидеће се шта све ту
може да се изгради а ја мслим да има простора и за неку веле трговину али и за
изградњу привредног потенцијала града. Зато сматрамо да тај део града нема могућност
развоја уколико не откупимо ту касарну, имајући у виду да се она налази на путу за
Костолац. Градско веће предложиће Скупштини града да донесе одлуку о куповини
касарне „Сопот“ - каже градоначелник Милосављевић.
Цена о којој се преговара са Министарством одбране за куповину касарне „Сопот“ је
око 95 милиона динара. Локална самоуправа била је заинтересована и за куповину Дома
војске Србије али је од тога одустала пре више месеци иако је сопственим средствима
учествовала у санацији дела фасаде тог објекта, Разлог је висока цене Дома војске који
се налази у самом центру градског језгра.
Вероватно слична судбина неће задесити касарну „Сопот“ за коју је град више
заинтересован.
Антрфиле : Од Војске Србије купили барутану
Градска власт у Пожаревцу од Војске Србије купила је такозвану „барутану“, која се
налази на периферији Пожаревца, за проширење Новог гробља.
- Барутана је купљена за три муилуиона динара и ових дана требало би да исплатимо тај
износ. Занимљиво је да када смо на седници Скупштине расправљали о куповини
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„барутане“ да су се тада и опозиционе странке и владајућа коалиција сложили да треба
купити и касарну „Сопот“ јер је она развојна шанса града Пожаревца - каже
градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА УГРОЖЕНЕ
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 2
Пожаревац - Представници Града Пожаревца уручили су кључеве за два стана у
насељу Забела социјално угроженим породицама и појединцима који су се јавили
на конкурс који је расписала локална самоуправа. У понуди су била четири стана.
Стамбене јединице се налазе у бараци павиљонског типа са заједничким купатилом коју
је предузеће „Неимар град“, недавно ангажовано на изградњи Специјалног затвора,
уступило граду Пожаревцу.
Градоначелник Миодраг Милосављевић изразио је жаљење што више социјално
угрожених није исказало интересовање на конкурсу.
- Жао ми је што су се, када смо расписали конкурс, јавиле само две породице.
Расписаћемо нов конкурс за још две стамбене јединице. Уређење објекта још увек није
окончано, а Град Пожаревац је обезбедио око 1,5 милиона динара колико је опредељено
у овој години. Разговарао сам са представницима Дирекције за изградњу да се поставе
плочице у мокром чвору и да се овај простор још мало адаптира како би њима био
олакшан живот. Није урађен апартмански облик просторија већ више изгледа као
павиљонски. Из тог разлога би требало да изместимо врата да се јединице поделе на
засебне делове и на тај начин омогућимо да будући становници имају већу интиму у
својим новим домовима. Дакле, још није све окончано али ће породице бити задовољне
да имају какав-такав кров над главом у овом тренутку - казао је Милосављевић.
Градоначелник је данас истакао да је у последње две и по године град Пожаревац
обезбедио изградњу 27 стамбених јединица за расељене и социјално угрожене
грађане што ће чинити и у предстојећем периоду.
АЗИЛАНТИ НЕЋЕ ДОЋИ У ПОЖАРЕВАЦ
Данас – Браничево, Датум : 2.12.2011, Страна : 4
Одмакли преговори са Министарством одбране о куповини касарне за потребе града
Пожаревац - Објављена је вест да азиланти из Бање Ковиљаче треба да се преселе у
једну од касарни у Алексинцу или Пожаревцу. На ту вест грађани Алексинца на
челу са својим председником бурно су реаговали и преко фејсбука организовали су
протест.
На том протесту 500 Алексинчана су испред касарне у граду јасно дали до знања да у
свом граду не желе азиланте. У Пожаревцу је сасвим друга слика јер ниједна телевизија
у граду, као и већена осталих медија није објавила никакву вест о томе, па су грађани
Пожарвца били ускраћени за ту информацију. Међутим, вест се пренела и многи
забринути грађани обратили су се нашем листу са предлогом да ми видимо о чему се ту
ради и да градске челнике питамо шта је ту права истина. Градоначелник Пожаревца
Миодраг Милосављевић рекао је да нема места паници и да азиланти неће бити
смештени у касарну „Сопот“ у Пожаревцу јер су одмакли преговори са
Министарством одбране о куповини тог објекта за потребе локалне самоуправе. Са
његовом изјавом сложили су се и председник градске Скупштине Миомир Илић, као и
народни посланик Жарко Пивац.
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- Моје је мишљење да од доласка азиланата у касарну „Сопот“ у Пожаревцу нема ништа
из разлога што смо дубоко ушли у преговопре са Министарством одбране о куповини
касарне „Сопот“. Тај читав комплекс је развојни потенцијал града Пожаревца и ми
се нећемо сложити да ту буду азиланти. Жеља нам је да наш град има развој а та
касарна може да буде развојни потенцијал Пожаревца. С обзиром да смо дубоко ушли у
преговоре са Министарством одбране мислим да ће на предстојећој седници Скупштине
града бити донета одлука да се откупи касарна „Сопот“ и зато не видим могућност да
азиланти дођу у Пожаревац - наглашава градоначелник Миодраг Милосављевић.
Посланик у народној скупштини Србије Жарко Пивац дели мишљење са
градоначелником и додаје да није добро што се овакве ствари сазнају из медија и да
сматра да би требало да представници Министарства и комесиријата
конктактирају представнике локалне самоуправе.
- Пожаревац је град који није ксенофобичан и зна се да у њему никад није било
проблема да живе припадници других нација, у овом случају азиланти, али сматрам да је
веома лош начин да се без предходних разговора излази у јавност са оваквим
предлозима. Што се тиче самих грађана морам да кажем због неких десетина грађана,
који су због овога узнемирени. Пре него што се приступи оваквим стварима треба
разговарати са људима, видети да ли постоји расположење да се овакви неки центри
отварају или не. У овом тренутку у граду не постоји ниједна локација у којима би могли
да се сместе азиланти, бар за ону коју би ја знао. Понављам још једанпут, што се тиче
самих грађана према оним информацијама које имам већина грађана је против да
Центар за азиланте буде у Пожаревцу - рекао је посланик Пивац и најавио да ће
градски челници по овом случају врло брзо да се обрате јавности.
Иначе, касарна „Сопот“ захвата 12 хектара земљишта и читав комплекс зграда, С
обзиром да већ поседује изграђену инфраструктуру и зграде локална самоуправа
планира да ту смести објекте од јавмног значаја неопходне том делу града.
- У Сопоту нема дечјег вртића, поште, здравствене амбуланте и других садржаја јавног
значаја и да управо куповином касарне стварамо могућност да се све то добије.
Иствовремено када се заврши Детаљни регулациони план предвидеће се шта све ту може
да се изгради а ја мслим да има простора и за неку веле трговину али и за изградњу
привредног потенцијала града. Зато сматрамо да тај део града нема могућност развоја
уколико не откупимо ту касарну, имајући у виду да се она налази на путу за Костолац.
Градско веће предложиће Скупштини града да донесе одлуку о куповини касарне
„Сопот“ - каже градоначелник Милосављевић.
Цена о којој се преговара са Министарством одбране за куповину касарне „Сопот“ је
око 95 милиона динара. Локална самоуправа била је заинтересована и за куповину Дома
војске Србије али је од тога одустала пре више месеци иако је сопственим средствима
учествовала у санацији дела фасаде тог објекта, Разлог је висока цене Дома војске који
се налази у самом центру градског језгра. Вероватно слична судбина неће задесити
касарну „Сопот“ за коју је град више заинтересован.
Антрфиле : Од Војске Србије купили барутану
Градска власт у Пожаревцу од Војске Србије купила је такозвану „барутану“, која се
налази на периферији Пожаревца, за проширење Новог гробља.
- Барутана је купљена за три муилуиона динара и ових дана требало би да исплатимо тај
износ. Занимљиво је да када смо на седници Скупштине расправљали о куповини
„барутане“ да су се тада и опозиционе странке и владајућа коалиција сложили да треба
купити и касарну „Сопот“ јер је она развојна шанса града Пожаревца - каже
градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.
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КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ОСАМ ПОРОДИЦА
Народне новине – Ниш, Датум : 30.11.2011, Страна : 15
У ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ СТАНОВА ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
У општини Бела Паланка потписан је уговор о изградњи осам станова за избеглице
и интерно расељена лица. Уговор о изградњи потписали су општина Бела Паланка,
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Центар за социјални рад Бела
Паланка и Дански савет за избеглице.
Станови се граде у оквиру пројекта "Унапређење стамбених услова за екстремно
угрожене избеглице и интерно расељена лица ка остваривању трајних решења",
којифинансира Биро за популацију, избеглице и миграцију Министарства спољњих
послова Сједињених Америчких Држава. Општина Бела Паланка има обавезу да
обезбеди земљиште и инфраструктуру.
Председник општине Бела Паланка Александар Живковић рекао је поводом
потписивања уговора о изградњи станова да је у Белој Паланци од рата на
простору бивше СФРЈ деведесетих година прошлог века било смештено више од
хиљаду избеглица.
Они су се налазили у приватном смештају и колективним центрима у Дивљани, Крупцу,
и белопаланачким хотелима "Ремезијана" и "Есперанто". Добар део њих је живот
наставио у другим срединама, али још увек има оних који су на подручју Беле Паланке.
Међу њима су и избеглице и расељена лица у веома лошем материјалном стању, којима
ће додељивање станова значити почетак новог живота. Живковић је истакао да ће од
осам станова два бити додељена најугроженијим белопаланачким породицама.
ОСАМ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас, Датум : 3.12.2011, Страна : 14
Апатин - Из донације фонда УНХЦР-а у општини Апатин збринуто је осам
избегличких породица које су биле стамбено незбринуте.
Нове домове, куће са окућницом, добили су Никола Арбутина и Милош Маћешић у
Сонти, Драгица Пањковић у Пригревици, а у Апатину Стево Бараћ, Дане Медић, Живко
Ћопић, Душан Шашић и Ђуро Плећаш.
Стамбене јединице њима су укњижене у трајно власништво, али не могу их,
прецизирано је уговором, отуђити наредних пет година.
ОЧЕКУЈЕМ ГЛАСОВЕ СРБА НА ИЗБОРИМА
Правда, Датум : 3.12.2011, Страна : 8
ТОНИНО ПИЦУЛА,
ХРВАТСКЕ

ПРЕДСЕДНИК

ГО

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ

ПАРТИЈЕ

ЗАГРЕБ - Уочи парламентарних избора у Хрватској, који ће бити одржани у
недељу, према истраживањима јавног мнења, Кукурику коалиција, предвођена
Социјалдемократском партијом (СДП) освојиће убедљиву већину, а будући
премијер биће лидер ове странке Зоран Милановић.
- Сликовито речено, ово неће бити први пут да коалиција странака предвођена СДПом
мора да решава неред који редовно иза себе оставља ХДЗ - каже у интервјуу за „Правду“
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председник ГО СДП-а и потпредседник Парламентарне скупштине ОЕБС-а Тонино
Пицула.
Обећавате промене, али не и „болне резове“. Које новине на унутрашњем плану
намеравате одмах да уведете како бисте побољшали квалитет живота и стандард
грађана?
- Хрватска ове парламентарне изборе дочекује у атмосфери опште фрустрације
политиком, вишегодишње економске стагнације и јаког осећаја социјалне неизвесности.
Најважније ће бити да се обави брз, али темељан и квалитетан инвентар затеченог стања
после два токсична Санадер-Косор мандата у Банским дворима. И објективна
постигнућа тих ХДЗ-ових влада у оштрој су супротности са генералним стањем у којем
остављају земљу. Стратешки „План 21“ Кукурику коалиције најпре ће решавати основне
проблеме неликвидности, инвестиција, незапослености и реструктурирања државних
обавеза.
Шта победом Кукурику коалиције могу да очекују расељени људи који би да се врате,
али и они који су се већ вратили?
- Иако је Хрватска, према оценама међународних организација, остварила озбиљан
напредак на подручју повратка избеглица, посебно у спровођењу Акцијског плана за
стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права који желе да се врате у земљу,
треба побољшати климу за социјалну и економску реинтеграцију избеглица и
надоградити уједначавањем регионалног развоја заосталијих подручја повратка људи са
хрватским просеком. То је уједно тачка додира реалних хрватских потреба и праксе коју
стимулише ЕУ својим фондовима.
Рачунате ли на подршку српских гласача у Хрватској?
- Верујемо да ће се незадовољство и наде наших суграђана српске националности, а
које деле са осталим хрватским грађанима, одразити у њиховој знатно већој
подршци Кукурику коалицији.
У Србији живи 35.000 људи с правом гласа у Хрватској. Шта им поручујете?
- Листић у гласачкој кутији је израз сваковрсног идентитета и елементарно
људско право до којег се није дошло преко ноћи и без борбе. Треба га користити
ради заштите и унапређења властитог, као и интереса своје заједнице. Предлажем
свима с правом гласа да не остану на овим изборима неми, него да дају подршку
најуверљивијој опцији, оној која доследно развија европску Хрватску, али свесну
припадања свом регионалном окружењу. Та опција се не служи грађанима и не
конфронтира грађане једне с другима. Она служи свим својим суграђанима.
Каквим оцењујете односе са суседима? Са Србијом посебно.
- Односи Хрватске и Србије били су деликатни и у временима када није било овако
жестоких глобалних или регионалних криза. Премда се робна размена између две земље
удесеторостручила од 2000. године и у сталном је успону (неко време по годишњим
стопама раста вишим од 30 одсто, и то на обе стране), билатрални односи у последње
време очито стагнирају. Нова хрватска власт сасвим сигурно ће подржавати Србију на
њеном путу према чланству у ЕУ, што може бити одличан оквир за један позитивни
развој односа, њихово опште унапређење као и решавање преосталих отворених питања.
Пред Међународним судом правде у Хагу имамо хрватску тужбу и српску контратужбу.
Какав је Ваш став о томе?
- Оне сигурно оптерећују међусобне односе, али њихово уклањање не сме бити
последица површне политичке импровизације или стварање неке вештачке коњунктуре у
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односима. Свакако их треба ослободити утицаја дневног политиканства, јер тужбе имају
историјску димензију. Залажем се за изградњу односа у којем ће се временом, по
отклањању других препрека, поступно пронаћи и заједнички језик о тужбама.
Антрфиле : Подела кривице
Какав је став СДП-а, и да ли се Ваш подудара са страначким, о хрватским генералима
осуђеним за ратне злочине?
- Ове првостепене пресуде рефлектују инсистирање једног дела међународне заједнице
на подели одговорности за ратне страхоте на све стране у ратним сукобима, независно
од тога да ли је реч о агресору или жртвама агресије. Тај приступ налази оправдано
упориште у потреби задовољења правде због масовног страдања невиних цивилних
жртава. Не држим да је реч о пресуди Хрватској или хрватском народу, али мислим да
првостепене пресуде хрватским генералима садрже обилну дозу политичког
арбитрирања од стране судског већа.
ЛИЧАНИ ОТИШЛИ НА ИЗБОРЕ
Правда, Датум : 3.12.2011, Страна : 13
БЕОГРАД - У организацији Асоцијације избегличких удружења око 1.500 Срба
отпутовало је у петак увече на изборе у Хрватској, који су у недељу, односно на
гласање у изборну јединицу девет - Лика.
Милојко Будимир, генррални секретар Асоцијације, рекао нам је да од излазности
зависи да ли ће Срби, чији кандидати овога пута излазе на грађанској а не на мањинској
листи, имати три загарантована или четири саборска места.
ДОБРО ВЕЧЕ У ПО БЕЛА ДАНА
Политика, Датум : 4.12.2011, Страна : А16
Боговађа – У селу Боговађа код Лајковца отворен је Центар за азил. Табла на
објекту Одмаралишта Црвеног крста из Београда постављена је у јуну месецу
одлуком Владе Србије, јер је центар у Бањи Ковиљачи био пребукиран. Однедавно
се и у Боговађи тражи кревет више.
– У Центру није било више ексцеса него у неком од сличних објеката за колективни
смештај. Они који се огреше о кућни ред и законе подлежу санкцијама надлежних
судских органа. Међутим, ради се о мирним и ненасилним особама које су стицајем
разних околности биле приморане да напусте своју државу. Србија им је на путу до
циља само успутна станица и привремена кућа – истиче Стојан Сјеклоћа, управник
Центра за азил.
– Првог месеца имали смо око 50, а тренутно чак 197 азиланата од којих највише из
Сомалије, Авганистана, затим Либије, Пакистана, Ирака, Ирана, Еритреје...
Разлози због којих напуштају своју земљу су најчешће економске природе, мада
има и политичких азиланата. Крећу се углавном илегалним каналима и када их
надлежне службе открију и ухапсе, траже азил. Ми смо као Комесаријат за
избеглице сходно међународним конвенцијама и домаћим законима дужни да их
склонимо са улице и збринемо до наставка њиховог пута. Деци која су прошлог лета
дошла у јапанкама набавили смо топлу зимску обућу и одећу као да су наша најрођенија.
Азиланти се у центру задржавају у просеку месец до два, ретко када дуже –
објашњава Сјеклоћа уз напомену да нико од преко 300 азиланата није тражио да се
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настани у Србији. Њихове крајње дестинације у 90 одсто случајева су земље западне
Европе и Скандинавије, у којима многи имају рођаке.
Центар у Боговађи је привремен. Комесаријат за избеглице и расељена лица Србије
на годину дана закупио га је од Црвеног крста Београда. За смештај, исхрану,
грејање, одржавање хигијене по једном азиланту плаћа се осам евра дневно.
– Собе су углавном са по четири или пет кревета, мада имамо и неколико двокреветних
са купатилима које уступамо мајкама са децом. Једну просторију смо претворили у
вртић са играоницом јер имамо пуно деце. Тренутно их је око 40 свих узраста и са њима
ради посебно ангажована васпитачица. С обзиром да су скоро сви азиланти муслимани
водимо рачуна и о њиховој исхрани. Овде се одржавају спортски сусрети, музички
програми уз гостовање фолклорних група из Лајковца, Лазаревца и других места а
најмлађе смо недавно водили да гледају луткарску позоришну представу. Поред
подршке локалне заједнице и надлежних државних органа, нашем центру помаже и
УНХЦР, као и невладина организација АПЦ која пружа бесплатну правну,
социјалну и психолошку помоћ и подршку азилантима – вели Сјеклоћа, посебно
наглашавајући вођење бриге о здравственом стању азиланата с обзиром да многи долазе
са ризичних подручја.
Што се тиче односа са мештанима, како нам је речено, сви досадашњи инциденти
били су искључиво између станара Центра. Актере недавне туче, једног Сомалца и
Ирачанина у центру Лајковца суд је казнио са по 15 дана затвора, на чије
издржавање су одмах упућени.
На педесетак корака од улазне капије Центра за азиланте у Боговађи налазе се куће Томе
Милошевића и Живка Бабовића. За наш лист кажу да им није јасно због чега се после
одласка избеглица из БиХ и Хрватске овде прави некакав „сабирни“ центар. Објаснили
су да је Боговађа за тако нешто неповољна јер поред бројних викендица, неколико
значајних верских храмова на њеном простору постоје и војни објекти. Међутим, за пола
године са азилантима нису имали никаквих проблема.
И у неколико продавница у селу где азиланти долазе по бакалук, најчешће цигарете,
слаткише СМС картице и понеку боцу пића, кажу да немају проблема.
Првих дана по доласку сасвим комотно су улазили у воћњаке, па чак и пластенике по
селу да би убрали поврће. Када им је објашњено да су овде другачији обичаји, одустали
су. Мештани и даље замерају месној канцеларији, општини Лајковац па и држави што их
није обавестила кога им доводе у комшилук и колико ће се ти дошљаци задржати.
Мештани се са азилантима лако споразумевају. Симпатично им је и када желе да покажу
да уче наш језик у по бела дана кажу „добро вече“.
Управник Сјеклоћа казао нам је да ће Центар за азил у Боговађи бити отворен до
средине наредне године. Спремни су да сместе, ако то прилике буду захтевале и до
250 азиланата, али и да траже нову и трајнију локацију.
ЗАТВАРАЊЕ ДО ЛЕТА
Вечерње Новости, Датум : 4.12.2011, Страна : 30
ПОСЕТА ИЗБЕГЛИЧКОМ ЦЕНТРУ
ЗАМЕНИК градоначелника Београда Јован Кркобабић јуче је посетио избеглички
центар у Крњачи у коме се налазе 142 породице. Кркобабић је овом приликом
истакао да су налажење крова над главом и запослење расељених лица приоритети
којима ће се градске власти и повереник за избеглице града Београда бавити и у
будућем периоду. Заменик градоначелника најавио је и да ће до следећег лета бити
затворени сви колективни центри у Београду.
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Тренутно у престоници, осим центра у Крњачи, постоје још два - у Калуђерици и у
Земуну где се налази по 28 породица. У периоду од 1. јула до 25. августа, у сарадњи
са Комесаријатом за избеглице, затворена су три центра - на Авали, у Обреновцу и
у Лештанима.
БОРБА ЗА ПЕТ-АМБАЛАЖУ
Дневник, Датум : 5.12.2011, Страна : 12
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” И „ЗРЕЊАНИНКА” ПОСТАВИЛИ КОНТЕЈНЕРЕ НА
ИСТИМ МЕСТИМА
ЗРЕЊАНИН: ЈКП “Чистоћа и зеленило” из Зрењанина поставило је ових дана
контејнере за пластичну амбалажу на истим локацијама у граду, на којима се
налазе и они у власништву Еколошке задруге “Зрењанинка”.
Тиме градско предузеће представља директну конкуренцију задрузи, која упошљава
искључиво избеглице и чији је рад, у сарадњи са УНХЦР-ом, омогућила управо
овдашња локална самоуправа. Прецизније, две фирме под ингеренцијама градске
управе, међусобно се боре за ПЕТ амбалажу, коју затим обрађују и продају онима
који се баве откупом ових секундарних сировина. За сада није јасно коме је ово у
интересу и зашто “Чистоћа и зеленило” или “Зрењанинка” своје контејнере нису
поставили на другим, “непокривеним” локацијама у граду.
-Познато је да смо међу првим јавним предузећима у земљи, још 2006. године, започели
посао одвајања ПЕТ амбалаже од осталог комуналног отпада, у циљу његове рециклаже.
На наше велико задовољство, грађани Зрењанина су препознали добробит селектовања
ПЕТ амбалаже, што је за резултат имало пуне контејнере пластичних боца. Што због
интензивног коришћења, што због несавесног поступања извесних грађана, временом је
дошло до оштећења великог броја контејнера, због чега је “Чистоћа и зеленило“
набавила 120 нових контејнера за ПЕТ амбалажу – објашњава директорка овог
комуналног предузећа Биљана Глигић.
Новац за набавку контејнера, у висини од близу два милиона динара, обезбедио је Фонд
за заштиту животне средине. Контејнери су, по речима Глигићеве, постављени на
местима где су се и раније налазили, а Зрењанинци ће поново моћи да селектују отпад,
као што су то чинили и последњих година.
-Сви знамо колико је битно одвајање ПЕТ амбалаже од осталог комуналног отпада и
рециклажа исте, поготово ако имамо у виду чињеницу да разградња једне пластичне
флаше у природи траје више стотина година – подвукла је Глигићева.
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СЕОСКЕ КУЋЕ У ИРИГУ ЗА 36 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
Данас, Датум : 6.12.2011, Страна : 20
Стамбено збрињавање најугроженијих у покрајини
Ириг - Избегличке породице са подручја Сремске Митровице, Ирига, Беочина,
Новог Бечеја, Жабља, Житишта, Врбаса и Инђије добиле су своје нове домове у
сремском месту Иригу. Власницима 36 сеоских кућа свечано су уручени кључеви у
новом дворишту породице Бранка Јовановића у Иригу у присуству представника
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Општине
Ириг и УНХЦР, који су партнери у програму откупу кућа, као и Комесаријата за
избеглице.
Уз нов дом, избегличке породице добиле су и окућницу, баште, односно могућност да
се баве пољопривредом и себи додатно олакшају егзистенцију.
Кључеве је крајем прошле седмице избегличким породицама уручио председник Владе
Војводине Бојан Пајтић. Он је истакао да је један од најважнијих задатака покрајинске
администрације да помаже и решава питања као што је обезбеђивање крова над главом
онима који су најугроженији.
„Готово 800 породица у Војводини је обезбедило кров над главом захваљујући
овом програму“, навео је војвођански премијер и додао да је до сада у овај програм
стамбеног збрињавања избеглица уложено око 300 милиона динара, од чега је
покрајинска Влада издвојила 220 милиона динара, а око 80 милиона динара
УНХЦР.
- Такође, користићемо и пројекте Европске уније и Уједињених нација како би што пре
решили проблеме ових људи, који нису својом вољом напустили своје домове већ су
били протерани - казао је председник Владе Војводине.
Током 2011. године Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима откупио је 62 куће и доделио 40 пакета грађевинског материјала за
избегличке породице које граде кућу. Тиме је укупан број кућа које је Фонд досад
откупио за потребе избегличких и расељеничких породица достигао 349, док је
укупан број грантова с грађевинским материјалом 441. Фонд планира да током
зиме отвори нове јавне позиве, како би програми стамбеног збрињавања били
настављени и у 2012. години.
Антрфиле : Домови за станаре „Чардака“
У Иригу је потписан уговор о суфинансирању зграде за социјално становање у
заштићеним условима у Ковину, у којој ће 12 станова бити предато на коришћење
породицама из колективног центра „Чардак“ у овом граду. Носилац пројекта је
организација Хаусинг центар, а осим Фонда, односно покрајинске Владе, у реализацији
пројекта учествује и Општина Ковин.
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ОЛАКШИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ ФИРМЕ
Преглед, Датум : 6.12.2011, Страна : 5
Помоћница министра за рад и социјалну политику Радмила Катић-Букумировић
изјавила је да би држава требало да уведе пореске олакшице за све оне који желе
да се баве социјалним предузетништвом. Уз подсећање да је оснивање социјалних
предузећа важно за остварење социјалне економије, Катић-Букумировић је казала
да ће оснивање ових фирми допринети да се запосле тешко упошљиве групе људи људи без квалификација, Роми, расељена лица, жене, особе са инвалидитетом,
корисници социјалне помоћи...
Она је на скупу о томе где и како основати социјална предузећа, који су организовали
Европски покрет у Србији и Национална служба за запошљавање, рекла да би један део
ових предузећа могао да се бави пружањем социјалних услуга, помоћ старима, помоћ у
кући али и пословима као што су заштита животне средине, рециклажа... КатићБукумировић је казала да је добро што се већ кренуло у реализацију, оснивањем
предузећа за запошљавање и рехабилитацију особа са инвалидитетом ДЕС.
Помоћница министра економије Љиљана Џувер истакла је да је у току израда
Нацрта закона о задругама, који ће ускоро бити прослеђен Влади на усвајање, а једна
од области коју тај правни акт уређује је и социјално задругарство.
„Нацртом се дефинишу социјалне задруге као задруге које обављају делатност
задовољења потребе заједнице, остварења социјалне, економске и радне
укључености и других потреба угрожених група.
Обавеза која се налаже овим законом је да ове задруге улажу део добити у унапређење
здравствене и социјалне заштите, животног стандарда, животне средине...“, казала је.
КОЉАЧ ИЗ СЛАВОНИЈЕ ПОБЕДИО НА ИЗБОРИМА!
Ало!, Датум : 6.12.2011, Страна : 2
СКАНДАЛОЗНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ ШОКИРАЛИ СРБЕ
На управо завршеним изборима у Хрватској, земљи која је добила зелено светло за
Европску унију, изборна листа прасвоснажно осуђеног ратног злочинца
Бранимира Главаша победила је у Осјечкобарањској жупанији са освојених 27
одсто гласова. Хрватским бирачима није сметало што је ратни заповедник Осијека
осуђен на 10 година затвора за свирепа убиства српских цивила које су његови
бојовници мучили у злогласној гаражи и свезане селотејпом бацали у Драву.
Поред одличног резултата Кукурику коалиције, коју предводи СДП Зорана
Милановића, један од највећих изборних добитника је управо Главаш, који је победом у
Осјечкобарањској жупанији добио двоструко већи број саборских заступника у односу
на претходне изборе.
Његов Хрватски демократски сабор за Славонију и Барању (ХДССБ) сада је освојио
шест мандата. Овакав успех изазива утолико већу забринутост због тога што је
гласове добио управо на терену на ком су његове постројбе и починиле стра-вичне
злочине.
- Поразно је да један осуђени ратни злочинац чија су недела непобитно доказана после
две деценије победи на изборима у овој жупанији и освоји дупло већи број гласова. То
је лоша порука избеглим Србима, а и онима који живе у Хрватској или намеравају да се
тамо врате.
И кампања ХДЗа је била заснована на подршци ратним злочинцима. Да Јадранка Косор
није са бине поздрављала генерале Готовину и Маркача и да није укинут закон
ништавности српских оптужница за ратне злочине, ХДЗ не би добио ни оволико
2

мандата - тумачи Штрбац. Бранимир Главаш је као саборски заступник у пролеће 2009.
године уточиште од затворске казне потражио у Босни и Херцеговини, али је потом
ухапшен и тренутно се у Мостару налази на издржавању затворске казне. Државна
изборна комисија Хрватске саопштила је пред изборе да Бранимир Главаш може да буде
носилац листе, али не и посланички кандидат странке коју је основао.
Антрфиле : Стравични злочини!
Бранимира Главаша хрватско правосуђе је прогласило кривим за случајеве „селотејп“ и
„гаража“. Осуђен је за мучење и убиство Чедомира Вучковића, који је натеран да попије
киселину из акумулатора, за шта је осуђен на пет година затвора. По другој тачки
оптужнице, Главаш се терети да је наредио хапшење, мучење и убиство седам цивила
српске националности који су бачени у Драву за шта је осуђен на осам година затвора.
Мученим и с рукама свезаним на леђа помоћу самолепиве траке, Бранку Ловрићу, Алији
Шабановићу, Милутину Кутлићу, Богдану Почучи, Светиславу Вукајловићу и жени
чији идентитет није утврђен наређено је да клекну на обалу Драве, након чега су их
Главашеви бојовници докрајчили мецима у главу и бацили у реку.
ИЗБЕГЛИ СРБИ ПОЗДРАВЉАЈУ РЕЗУЛТАТ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 6.12.2011, Страна : А25
Избегли и прогнани Срби из Хрватске са задовољством су поздравили одлазак са
политичке сцене Хрватске демократске заједнице (ХДЗ-а). То је била странка која
је од свог формирања на Србе у Хрватској гледала као на уљезе и грађане другог
реда. Најпре их је избацила из Устава Републике Хрватске и одузела им право
конститутивног и сувереног народа, што је и довело до грађанског рата у
Хрватској. Ни после завршетка рата политика ХДЗ-а према Србима није се битно
изменила. У том периоду хрватски Сабор донео је више дискриминаторских
закона цементирајући етничко чишћење Срба из Хрватске. Довољно је само
подсетити у последње време на величање хрватских генерала Анте Готовине и Младена
Маркача, који су првостепено осуђени у Хашком трибуналу, и етнички мотивисаног
правосуђа, према коме су, Срби били главни кривци за све што се догодило у Хрватској.
Нажалост ни Социјалдемократска партија (СДП) у свом поратном мандату за време
Ивице Рачана није се друкчије понашала и није исправила неправду која је нанета
Србима, који су овој партији дали гласове у предвечерје грађанског рата.
Сигурни смо да су и сада Срби на овим изборима изнова своје поверење указали СДП-у,
у нади да овог пута неће бити изневерени. Зато сада са правом очекују да ће
реформисани СДП, заједно са својим коалиционим партнерима исправити све пропусте
и неправде и вратити Србима одузета људска и грађанска права која им припадају. Ово
би требало да се догоди у периоду мониторинга, то јест до 1. јула 2013. године, када се
очекује да Хрватска постане пуноправна чланица ЕУ.
Избегли и прогнани Срби очекују да ће и тројица представника Срба који су преко
мањинске листе СДСС ушли у Сабор, дати свој пуни допринос „кукурику
коалицији” у решавању проблема избеглих Срба, што је и претпоставка у
нормализацији односа између Србије и Хрватске.
Избегли и прогнани Срби изнова морају поставити своје оправдане захтеве и уз
подршку свих прогресивних снага тражити да Хрватска испоштује преузете
обавезе из билатералних и међународних уговора. Посебно очекујемо да се коначно
испоштује Бечки споразум о сукцесији из 2001. године који у анексу Г тражи да се
врате сва имовинска права на стање од 31. децембра 1990. године. Ако до тога дође,
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онда се може очекивати и повратак избеглих и прогнаних Срба на своја напуштена
огњишта.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске, Београд
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PRESS CLIPPING
Среда 07.12.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОПОВ: НОВА ЕРА У ОДНОСИМА БЕОГРАДА И ЗАГРЕБА
Политика, Датум : 7.12.2011, Страна : А6
Тужбе пред судом у Хагу, нерешено питање међудржавне границе, судбина
несталих, повраћај опљачкане имовине, имовинска права Срба прогнаних из
Хрватске – део су „српског пакета” који победничка Кукурику коалиција на
хрватским изборима и нови премијер Зоран Милановић наслеђују од своје
претходнице Јадранке Косор.
Односе између две државе у протеклом периоду пратили су успони и падови, а
најзаслужнији за „светле“ моменте су два председника Борис Тадић и Иво Јосиповић.
Иако је било више сусрета и са премијерком Јадранком Косор која је долазила и у
Србију, шефица Хрватске демократске заједнице била је много „тврђи орах”. Неколико
месеци пре избора давала је и изјаве које су додатно допринеле захлађењу односа.
Да ли се доласком социјалдемократе Милановића на чело хрватске владе може
очекивати нека промена и у политици хрватске владе према Србији? Ако је судити по
његовим првим изјавама у којима најављује помоћ суседима на европском путу, али и
по ономе што каже његова коалициона партнерка Весна Пусић, председница Хрватске
народне странке, која отвара могућност повлачења тужби, време после Косорове могло
би да буде боље по односе две државе.
Председник Самосталне демократске српске странке Војислав Станимировић
очекује промену политике према Србији набоље, али је скептичан када је реч о
неким крупнијим променама за Србе који живе у Хрватској.
Уз опаску да очекује да ће мандатар разговарати са српским заступницима у Сабору,
али да ће њихова подршка зависити од тога да ли ће „бити места за њихов програм у
раду будуће владе”, Станимировић каже да се морају решити неки горући проблеми
који су заостали из претходног периода владавине ХДЗ који је иначе имао подршку
СДСС-а.
„За осам година обновили смо 20.000 српских кућа, али је остао нерешен проблем
станарских права избеглих. Такође, ту је и отворено питање неисплаћених пензија
из ратних времена о чему нико не жели да разговара. Не знам ни да ли ће ова
власт на то пристати јер се ради о озбиљним средствима”, каже Станимировић за
„Политику”.
За Александра Попова, директора Центра за регионализам и Јанка Веселиновића,
председника групе пријатеља са заступницима хрватског Сабора, прве изјаве
представника нових власти уливају оптимизам.
„Прве изјаве су веома охрабрујуће и искрене пошто неке од актера у будућој хрватској
влади и лично познајем. Пре свега, изјава будућег премијера Милановића о томе да ће
се Хрватска и кад уђе у ЕУ солидарисати са земљама региона које су претенденти на
том путу, што се односи и на Србију. Много је конкретнија била Весна Пусић која
најављује интензивирање сарадње у решавању отворених питања која увек у неким
моментима искрсну као фитиљ за погоршање односа. Она је била конзистентна у
досадашњим потезима и свим изјавама тако да верујем у њену искреност”, каже Попов.
Ту су, како истиче, питање процесуирања ратних злочина, несталих, враћања културног
блага и наговештај могућности повлачења тужбе за геноцид. Попов очекује „нову еру”
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у међусобним односима која је веома значајна јер ће Хрватска ускоро постати чланица
ЕУ. Али и због тога што од српско-хрватских односа зависи и стабилност у региону.
И Веселиновић наглашава да из искуства са неким представницима нове власти носи
само повољне утиске.
„Врло сам задовољан што ће мој колега, шеф посланичке групе пријатељства са
Србијом у хрватском Сабору Невен Мимица бити потпредседник владе за
европске интеграције, унутрашње и вањске послове. Већ то ми даје пуно наде јер
је човек врло спреман да односи ’отопле’ колико год је то могуће. Такође, лично
искуство ми говори да ће именовање Весне Пусић за министарку спољних послова
значити и више простора за сарадњу”, оцењује Веселиновић.
Он очекује да ће нова хрватска влада покренути један нови курс који ће ићи ка сарадњи
у региону баш као што је то учинио и председник Хрватске.
„Верујем да ће то бити једна конзистентна политика, од председника до премијера, која
се неће водити дневнополитичким интересима убирући поене на некој врсти сукоба са
Србима и Србијом као што је то у последње време, нажалост, чинила Јадранка Косор”,
каже Веселиновић.
ЗАКОН О ПРИНУДНОМ ИСЕЉАВАЊУ
Правда, Датум : 8.12.2011, Страна : 9
БЕОГРАД - Међународна организација за заштиту људских права „Amnesti
internešnel“ оценила је да Србија треба да донесе закон о забрани принудног
исељавања, чије су главне жртве Роми, који живе у „дивљим“ насељима.
„Амнести“ наводи да таквим законом треба осигурати да сва будућа исељавања буду
извршена у пуном складу са међународним одредбама о људским правима, као
последња, после примене свих расположивих могућности.
КОНВЕНЦИЈА О АПАТРИДИМА
Блиц, Датум : 8.12.2011, Страна : 5
УНХЦР
Србија је јуче у Женеви, на министарској конференција УНХЦР-а о проблемима
избеглица и особа без држављанства , приступила Конвенцији УН за смањење
броја лица без држављанства из 1961.
Делегацију Србије на скупу је предводио заменик премијера и министар унутрашњих
послова Ивица Дачић, који је истакао да је веома важно што је Србија присуступила
конвенцији о смањењу лица без држављанства.
ШТО ПРЕ ДА СЕ РЕШИ ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Пресс, Датум : 8.12.2011, Страна : 7
БЕОГРАД - Први потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица
Дачић изјавио је јуче у Женеви да је Србија опредељена да се што пре реши питање
избеглих и расељених лица у региону, саопштио је МУП Србије.
Дачић, који учествује на министарској конференцији Комесаријата УН за
избеглице (УНХЦР), рекао је да је у плану да Србија, заједно са другим земљама у
региону, средином наредне године организује донаторску конференцију која би
имала за циљ да се прикупи 500 милиона евра за решавање проблема избеглих и
расељених лица.
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Према његовим речима, око 200.000 расељених са Косова који живе у осталим
деловима Србије.
УНХЦР: ОЈАЧАТИ ЗАШТИТУ МИЛИОНА ИЗБЕГЛИЦА
Дневник, Датум : 8.12.2011, Страна : 22
ЖЕНЕВА: Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутјереш позвао у Женеви на
хитно јачање међународног механизма који се бави заштитом милиона избеглица
и апатрида. Отварајући у Женеви министарску конференцију, највећу у 60-годишњој
историји УНХЦР, Гутјереш је упозорио да глобална политичка и економска криза
доприносе стварању окружења у којем је знатно отежана заштита људи који су морали
да напусте своје домове.
„Популистички политичари и неодговорни елементи у медијима експлоатишу осећања
страха и несигурности како би од странаца направили жртвене јарце, покушали да
наметну усвајање рестриктивних политика и отворено ширили расистичке и
фашистичке сентименте”, рекао је Гутјереш.
Он је навео четири изазова који отежавају пружање заштите каквој тежи међународна
Конвенција о избеглицама, саопштава УНХЦР. Гутјереш је појаснио да има све више
људи који су због природних непогода или климатских промена морали да
напусте своје домове и који, иако присилно расељени, нису покривеним режимом
заштите избеглица УНХЦР и живе у „правној празнини”.
Према подацима УНХЦР са почетка ове године, глобална популација избеглих,
тражилаца азила и интерно расељених лица износила је 43,7 милиона људи. Иако
је број апатрида теже установити, УНХЦР га процењује на 12 милиона.
Дводневна министарска конференција која је јуче отворена у Женеви окупила је
представнике готово 150 држава, међу којима има више од 70 учесника на нивоу
министара. Скупу присуствује и први потпредседник Владе Србије Ивица Дачић.
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PRESS CLIPPING
Петак 09.12.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПАКЕТИ ЗИМНИЦЕ ДОБРО ЋЕ ДОЋИ
Дневник, Датум : 9.12.2011, Страна : 11
ПОМОЋ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПЕЋИНЦИ: Пакете хуманитарне помоћи у зимници за сва избегла, прогнана и
интерно расељена лица са територије општине Пећинци, која су била у овом
статусу, а у међувремену су добила држављанство обезбедио је Комесаријат за
избеглице Републике Србије.
- Комесаријат је овога пута обезбедио пакете зимнице за породице лица која су била
у статусу избеглице и тиме је испоштован договор који смо имали у мају, када су
подељени хуманитарни пакети породицама које су још увек у избегличком статусу казала је Драгица Петковић, повереница за избеглице општине Пећинци.
- Хуманитарне пакете смо делили на основу пријава које су извршене у мају, па
уколико је нека породица остала ускраћена за хуманитарни пакет, а сматра да јој је ова
врста помоћи потребна, довољно је да се јави нашем повереништву за избеглице или
Црвеном крсту Пећинци и ми ћемо се потрудити да помоћ обезбедимо и тим
породицама.
Овога пута хуманитарне пакете, тежине око 15 килограма, добило је 165 породица,
док су приликом раније поделе пакети обезбеђени за 34 породице које су још увек
у избегличком статусу.
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 2
ПРОКУПЉЕ - Републички Комесаријат за избеглице доделио је прокупачком
Повереништву 2,4 милиона динара за пројекат економског оснаживања интерно
расељених и избеглих породица које се налазе на подручју ове општине.
Пројектом, у коме је и општина учествовала са десет одсто средстава, по речима
повереника Гордане Јанковић, обухваћено је двадесет породица.
“У питању су пројекти који подразумевају набавку опреме за неки вид активности
којима ће породице обезбедити средства за живот. У зависности од њихових захтева
обезбедићемо им машине за рад, култиваторе али и средства за радње јер је у оквиру
једног пројекта предвиђено отварање цвећаре“, објашњава Јанковићева и напомиње да
је пројектом помоћи обухваћено 19 породица расељених са Космета и једна породица
из Хрватске.
ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СМЕШТАЈА АЗИЛАНАТА
ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ
Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 2
БЕОГРАД - Влада Србије усвојила је предлог мера за решавање проблема
смештаја азиланата у Бањи Ковиљачи, које предвиђају оснивање центра за азил,
изјавио је директор владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје
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Михајловић. Михајловић је рекао да је у току разматрање где би тај центар могао
да се налази и да се чека предлог Комесаријата за избеглице. Комесаријат за
избеглице и МУП Србије обавезни су да поступају према мерама и пронађу начин
за смештај азиланата јер ће, како је навео, бити потребно неко време да се
спроведе процедура за оснивање центра за азил.
Влада тражи од свих надлежних органа да пооштре контролу на граничном прелазу с
Македонијом, одакле долази највећи број азиланата, као и пооштравање контроле
примене Закона о странцима.
Градски Савет за безбедност у Лозници осудио је јуче напад на девојчицу који се
догодио у уторак у Бањи Ковиљачи, а од полиције је затражено да уложи максималне
напоре да открије извршиоца напада. Тим поводом одржан је и скуп грађана у школи.
То је битно пре свега ради утврђивања потпуне истине о овом догађају. Савет за
безбедност не подржава скуп грађана који је одржан у среду у ОШ „Вера Благојевић“
јер простор школе није намењен за одржавање јавних скупова. Тамо је дошло до грубог
и дрског понашања појединих учесника скупа према просветним радницима који
немају никакве везе са дешавањима у Бањи Ковиљачи. Захтевамо од родитеља и
грађана да убудуће своје незадовољство не исказују на овај начин и да школско
двориште и саму школу не користе у ову намену - каже Радосав Јошић, председник
градског Савета за безбедност. Он додаје да је, према подацима полиције који су
саопштени на седници, у Бањи Ковиљачи тренутно далеко мањи број страних
држављана у односу на број од 2.500 који је током летњих месеци био актуелан.
Према тим подацима тренутно их је неколико стотина, до хиљаду највише, јер, како је
речено, то је бар три пута мање него летос - каже Јошић.
Јуче се огласио и савет родитеља ОШ „Вера Благојевић“, који такође најоштрије
осуђује напад на седмогодишњу девојчицу, а обратили су се премијеру Мирку
Цветковићу, министру Расиму Љајићу, као шефу координационог тима за решавање
проблема у овом туристичком месту, министру просвете Жарку Обрадовићу и
министру полиције Ивици Дачићу да одмах приступе реализовању свих мера које су
договорене на последњим састанцима.
Апелујемо на родитеље да максимално поведу рачуна о безбедности своје деце, као и
да школа учини све што је у њеној моћи да се деца заштите. Ако не буде видљивог
помака у решавању проблема у нашем месту, почетком другог полугодишта ступићемо
поново у бојкот наставе - каже Дејан Сталовић, председник савета родитеља.
КУЋЕ ЗА ТРИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Блиц – Србија, Датум : 9.12.2011, Страна : 10
ЛОЗНИЦА– Представници повереништва за избеглице и Градске управе у
Лозници потписали су јуче уговоре са три избегличке породице, којима су у
оквиру програма трајног збрињавања избеглих и интерно расељених додељење
куће са окућницом, за шта је средства обезбедио Комесаријат за избеглице
Републике Србије и делом локална самоуправа.
Конкурисали смо за два вида помоћи, за откуп домаћинстава са окућницом за три
избегличке породице и за доходовне активности за шест избегличких породица.
Пројекти су у целости одобрени, тако да је Комесаријат учествовао са 3,25
милиона динара, а локална самоуправа из градског буџета обезбедила је око 185
хиљада динара. Новчани износ по породици за откуп домаћинстава је 770, плус
110 хиљада динара на име адаптације, реконструкције или набавке беле технике
или намештаја, каже Драган Станић, повереник Комесаријата за избеглице у Лозници.
Обезбеђени објекти су површина 48, 56 и 108 квадрата, а свој кров над главом коначно
су добиле породице Бојић, Шојић и Вуковић.
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Када је реч о доходовним активностима, износ по породици је 160 хиљада динара,
за четири избегличке породице и 80 хиљада за две избегле породице, а помоћ је
реализована набавком пластеника, машина и алата, керамичарске и фризерске
опреме.
КОНСТАНТНА БРИГА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Данас – Браничево, Датум : 9.12.2011, Страна : 8
Стамбено збрињавање расељених лица
Пожаревац - Град Пожаревац има континуирану активност збрињавања интерно
расељених лица па је на званичном сајту Европске комисије представљен као
пример добре праксе у области социјалне инклузије и образовања кроз пројекат
стамбеног збрињавања Рома расељених са Косова а ових дана навршила се година
како су многи од њих добили насушни кров над главом.
Тим поводом посетили смо ново насеље како би се уверили у делотворност ове хумане
иницијативе на којој Пожаревац, уз помоћ пријатеља из Европске уније, успешно
истрајава. Наиме, преко стотину људи, међу којима је 66 деце из 20 породица, које су
живеле у нехигијенском дивљем насељу, пре годину дана добило је на коришћење нове
куће на периферији Пожаревца. Нови објекти су изграђени у оквиру ширег пројекта
подршке избеглицама и интерно расељеним лицима и резултат су сарадње између града
Пожаревца, Комесаријата за избеглице и немачке хумнитарне организације АСБ, уз
финансијску подршку ЕУ.
- Пожаревац је први град у Србији у којем је на овај начин регулисан стамбени
статус интерно расељених лица ромске националности, каже Љиљана Драјић
повереница за избеглице града Пожаревца. То конкретно значи да су добили куће,
какве би смо и ми себи сазидали - потпуно условне, са примереном квадратуром и свим
потребним условима. Инфраструктурно су повезани на струју, воду и канализацију.
Знамо да многи наши суграђани немају, на пример, канализацију или нове трафое, каже
Драјић.
Седмочлана породица Елфете Шабани користи стан од 52 квадрата у којем постоје сви
предуслови за нормално подизање породице. Заједно са супругом и петоро деце,
Елфета је раније уместо зидова од цигле, имала кућицу од старих таписона и цирада. Тамо смо имали кишу, мишеве. Нису постојали услови и деца су често била болесна.
Било нам је много тешко. Хвала Богу што смо добили ово, да имамо кров над главом,
каже Ефета са којом се слажу све комшије са којима смо разговарали. Двоје деце
Елфете Шабани иду у основну школу. У новим становима имају кудикамо квалитетније
услове за учење. Раније нису имали где да уче. Нису могли да спавају мирно и да се
одморе. Много воле школу и наставнике и учитеље“.
Љиљана Драјић каже да је за неколико месеци колико живе у условним објектима,
приметно да су расељени Роми напредовали у култури живљења.
- С обзиром на услове из којих су дошли, моје мишљење, колико пратим насеље је да су
доста постигли у култури живљења. Објекти су очувани, хигијена самог насеља је на
завидном нивоу, ако се сетимо каква је била хигијена на локацији где су раније
становали“. Само решавање проблема становања није довољно за успешну инклузију
ромске популације а једно од најважнијих питања је образовање деце.
За то ће бити потребно време, пре свега због културолошких разлика, непознавања
језика и ниског материјалног статуса породице, каже Драјић и додаје да у значајној
мери тај процес помажу законска решења, пре свих инклузија у образовању која
подстиче децу да редовно прате наставу“.
Изградњу кућа за Роме расељене са Косова ЕУ је финасирала са 260.000 евра, док
је учешче Града Пожаревца износило 130 хиљада евра. Пожаревац је касније
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изградио још једну кућу, а данас у новом насељу живи 21 породица са 121 чланом.
Иначе, на подручју локалне самоуправе у Пожаревцу живи 2.500 расељених са Косова
од чега су две трећине Роми.
СТАНАРИ
Вечерње Новости, Датум : 9.12.2011, Страна : 4
РОК за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права на подручјима
изван посебне државне бриге у Републици Хрватској, продужен је до 30. априла
идуће године, саопштио је Комесаријат Владе Србије за избеглице.
Из Комесаријата су све бивше носиоце станарског права, заинтересоване за овај
програм, позвали да на време поднесу захтев за стамбено збрињавање. Програм
предвиђа доделу основног грађевинског материјала за поправку, обнову или изградњу
куће или стана.
ТАЧИ: ПОВРАТНИЦИМА ЈАМЧИМ ЗА ИМОВИНУ
Политика, Датум : 9.12.2011, Страна : А6
Брисел – Премијер Косова Хашим Тачи изјавио је јуче у Бриселу да све који су
избегли с Косова позива да „дођу на Косово у своје куће и имања”.
„Косово је свима дом, дом за све нас који треба да живимо заједно. Ја јамчим за
безбедност и почетак новог живота”, рекао је Тачи за агенцију Бета и тиме одговорио
на питање како гледа на чињеницу да нису решени крупни проблеми из прошлости,
попут судбине, према подацима српске владе, више од 200.000 избеглица Срба и других
особа са Косова. Косовски премијер је рекао да се „не треба усредсређивати на
бројке, већ на стандарде”.

ТЕСЛА БАНКА ПОМАЖЕ ПОВРАТНИЦИМА
Дневник, Датум : 9.12.2011, Страна : 5
ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕМИЈЕР БОЈАН ПАЈТИЋ У ЗАГРЕБУ
Председник војвођанске владе Бојан Пајтић допутовао је јуче у Загреб и састао се
с представницима Тесла банке, основане како би се покренуо економски развој
повратничких подручја.
„Покрајинска влада је као осниваћ 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 Тањуг.
Он је нагласио да ова банка која у правом смислу речи ради тек нешто више од два
месеца већ има преко сто клијената, али и да је успела да садашњим и бројним будућим
потенцијалним клијентима приближи своје пословање.
Према речима Пајтића, Тесла банка је успоставила сарадњу и са научним
институцијама као што је Економски факултет, а све то како би пружила не само
финансијску подршку, што је од пресудног значаја да би Срби уопште опстали на овом
просторима и да би се на њих враћали, него и подршку у смислу едукације и помоћи
малим и средњим предузећима и задругама које желе да производе и да користе та
средства.
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„Тесла банка није само финансијска, него је и развојна институција у правом смислу
смислу те речи јер пружа и знање, вештине и могућност да се едукују људи који
користе њене услуге”, рекао је председник војвођанске владе.
Тема данашњих разговора била је, како је рекао, на који начин појединачне
кредитне линије које су усмерене ка конкретним делатностима као што су
пчеларство или воћарство прерасту у линије према задругама.
„Разговарали смо како да се омасови коришћење ових средстава и како да се омасове
средине у којима има наших људи”, рекао је Пајтић. Он је најавио да ће с
представницима Тесла банке сутра отићи на Банију и обићи повратничке средина у
којима су пласирана средства и присуствовати потписивању уговора о кредитирању
органске производње дрењина у Пољопривредној задрузи „Еко развој” у селу Клинац
код Петриње, а онда и са задругом „Аграриа монт”, у селу Матијевићи код Двора, о
кредитирању набавке кошница чија је вредност уговора 65.000 евра.
Тесла штедна банка је настала на иницијативу Српског народног вијећа у Хрватској, уз
подршку влада Србије и Војводине. Одобрење за рад пролетос јој је дала Хрватска
народна банка. У Банку су уложена средства Фонда за развој АП војводине, Фонда за
развој Републике Србије, али и неколико великих предузећа и пословних људи из
Хрватске и Србије.
КОНФЕРЕНЦИЈА О РАСЕЉЕНИМ С КИМ
Правда, Датум : 9.12.2011, Страна : 11
БЕОГРАД - У Палати Србија данас ће бити одржана конференција посвећена
актуелним проблемима интерно расељених лица с Косова и Метохије и
побољшању услова живота у расељеништву.
Конференцију организује Унија Савеза удружења интерно расељених лица с Косова и
Метохије, уз помоћ Министарства Владе Србије за Косово и Метохију, а финансира
Високи комесаријат за избеглице.
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ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 10.12.2011, Страна : 17
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Шеснаест избегличких породица са подручја Сремске
Митровице добило је помоћ Републичког комесаријата и локалне самоуправе за
осамостаљивање. Седам породица већ је добило стеоне јунице, осам ће ових дана
добити пољопривредну механизацију, а једној породици намењен је пластеник за
узгој поврћа. Из градске управе поручују да ће се овакве акције наставити и
догодине.
ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА
Данас, Датум : 10.12.2011, Страна : 5
Мери Ворлик, амбасадор САД у Србији, лични став
Широм света 10. децембар се слави као Међународни дан људских права. На тај
дан 1948. године државе чланице Уједињених нација једногласно су усвојиле
Универзалну декларацију о људским правима.
Претходно је први задатак Комисије за људска права Уједињених нација, сачињене од
18 држава-чланица, био да усагласи сет права која сваки човек, независно од
националног порекла, стиче рођењем. Процес је био мукотрпан. Ставови представника
из источне и западне Европе драматично су се разликовали, као и ставови представника
Азије и Блиског истока. Представница Сједињених Америчких Држава била је Елеонора
Рузвелт, иначе једна од најутицајнијих жена свог времена. Београђанин Владислав
Рибникар представљао је Југославију. Како је време одмицало две школе мишљења
постале су очигледне. Елеонора Рузвелт инсистирала је да се питање људских права
суштински тиче заштите појединца од државе. Рибникар је говорио да се „лична
слобода може једино стећи у савршеном складу између појединца и заједнице“.
Након готово две године преговора несугласице су превазиђене и Универзална
декларација о људским правима је усвојена.
Преамбула документа позива државе да „допринесу поштовању ових права и
слобода и да поступним унутрашњим и међународним мерама обезбеди њихово
опште и стварно признавање и поштовање“. Сви ми можемо учинити више на
промовисању људских права. Ми у Америци сматрамо да заштита људских права
није циљ који се једном достигне већ је заштита људских права заправо
непрекидни процес заштите права и очување слобода. Наша постигнућа на пољу
људских права свакодневно су предмет расправе у новинама и уопште у јавном
дискурсу широм земље.
У духу обележавања Међународног дана људских права важно је да свет који нас
окружује и заједнице у којима живимо посматрамо са становишта слободе и правде.
Шта је то што сви ми, као појединци и грађани, можемо учинити како би, рецимо,
скренули пажњу на особе са инвалидитетом, које су често суочене са непотребним
правним, економским и осталим потешкоћама? Шта можемо да урадимо како би
пружили подршку новинарима који су понекад мета напада само због извештавања о
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непопуларним истинама? Које кораке треба да предузмемо како би обезбедили да
нетрадиционалне верске заједнице не трпе дискриминацију? Шта можемо да урадимо
како би промовисали толеранцију и загарантовану слободу говора и окупљања за
припаднике ЛГБТ заједнице? Који су то кораци које треба да предузмемо како се
омогућило да Роми, расељени са Косова и из других крајева добију лична
документа која им гарантују приступ основним услугама и правима, попут права
на гласање? Како привести правди оне који остварују профит трговином жена и деце?
Ова питања су комплексна и представљају изазов. Она, додуше, представљају само неке
од бројних проблема који заслужују и захтевају нашу пажњу. Још пуно тога је остало да
се уради на промовисању толеранције, поштовања и равноправности за све људе у
свакој земљи на свету, укључујући и Србију.
Одвојите мало времена да прочитате Универзалну декларацију и оцените јесу ли
стандарди које она успоставља већ достигнути. Уколико мислите да се нешто може
поправити, охрабрујем вас да кренете тим путем.
Пре шездесет година Елеонора Рузвелт и Владислав Рибникар радили су заједно, у
сарадњи са бројним другим државама, на стварању Универзалне декларације.
САД су спремне да, заједно са партнерима у међународној заједници, раде са
Србијом како би се побољшала људска права у Србији, али и широм света. На
крају, желим да вам честитам Међународни дан људских права.
ОГЊИШТА ОПЕТ ПУСТА
Вечерње Новости, Датум : 10.12.2011, Страна : 4
НЕМА ПОВРАТКА РАСЕЉЕНИХ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
НА Косово и Метохију су се вратиле само 272 од 1.211 интерно расељених
породица, које су 2009. године регистроване за повратак, а само трећина је и
остала у покрајини - показало је најновије истраживање, чији су резултати
предочени јуче на конференцији Уније - Савеза удружење интерно расељених са
КиМ.
- Највише повратничких породица је у општини Клина, али је од њих 64 у покрајини
остало 44 - изјавила је представница Уније Славица Милуновић.
Она је навела да су у општини Исток, од 53 повратничке породице, на терену затечене
43, а у Пећи су од 23 остале само четири породице. У региону Приштине од 24
повратничке породице истраживачи су затекли девет које тамо бораве, а у Призрену су
од шест породица остале само две.
Највећи број повратничких породица живи од пољопривреде.
ТЕСЛА КРЕДИТИРА ПОВРАТНИКЕ
Курир, Датум : 10.12.2011, Страна : 7
Српска банка у Хрватској уговорила помоћ за две повратничке задруге
ДВОР НА УНИ - Стижу еври!
Новооснована Тесла банка склопила је уговоре о помоћи са српским
повратницима у Банији у Хрватској, а председник Владе Војводине Бојан Пајтић
присуствовао је потписивању уговора о кредитирању. Обилазећи повратничке
задруге у селима Клинац и Матијевићи, он је изразио очекивање да ће нова хрватска
влада на челу са Зораном Милановићем показати више слуха од претходне.
Иначе, оснивачки капитал Тесла банке претежно је из Србије.
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- Досадашња влада ХДЗ обећала је помоћ Тесла банци, али се то није реализовало.
Очекујем да у влади у којој ће бити и неколико представника српске заједнице буде
више разумевања - поручио је Пајтић.
ОД ТЕСЛА БАНКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ НА ЗАЈАМ 650.000 ЕВРА
Дневник, Датум : 10.12.2011, Страна : 6
ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ПОМАЖЕ ПОВРАТНИЦИМА У ХРВАТСКОЈ
Председник Покрајинске владе Бојан Пајтић обишао је јуче два пољопривредна
газдинства Срба-повратника у Хрватској, чије је пројекте посебном кредитном
линијом подржала Тесла банка. Кредит од 22.000 евра додељен је Драгану Милићу
из села Клинац код Петриње, који ће новац искористити за подизање засада
дрењина на површини од 2,5 хектара. Милић се на Банију вратио још 2006. године и у
претходних пет година већ је подигао засад шљива и основао земљорадничку задругу
„Еко-развој“.
– Новац од кредита смо искористили за куповину 1.200 садница дрењина и систем
за наводњавање које смо поручили у Новом Саду. Колико знамо, нигде у Европи не
постоји комерцијално узгајање дрењина и у томе видимо своју шансу за пласман у
региону, али и на страном тржишту – каже Милић, који осим продаје дрењина планира
и оснивање прерађивачке производње.
Задруга коју је основао окупља двадесетак породица, махом повратничких, и послови
које су започели враћају наду да ће ово сеоце с једва неколико стотина становника
поново заживети.
– Покрајинска влада је у претходне четири године донирала 56 трактора и других
пољопривредних машина за 28 повратничких задруга у Хрватској – рекао је Пајтић.
– Без обезбеђења егзистенције нема ни повратка, ни останка, ни опстанка Срба у
Хрватској. Улога Тесла банке је да оснажи те задруге и омогући повратак наших људи
на ове просторе. За сада ту улогу обавља добро, о чему сведочи и стотинак клијената
колико их у овом тренутку има. Сматрам да је такав приступ решавању проблема прави
вид патриотизма јер патриотизам није бусање у груди и узвикивање великих и празних
парола, већ директна и константна помоћ овом унесрећеном народу, и то пре свега у
ономе што им је најважније.
По његовим речима, промена власти у Хрватској неће утицати на рад Тесла банке, осим
што може доћи до побољшања.
– И с претходном Владом Хрватске имали смо добру сарадњу, мада је изостала њихова
обећана помоћ у финансирању пројеката. Очекујем да ће нова хрватска влада испунити
то обећање и да ће се активније укључити у повратничке пројекте – рекао је Пајтић.
Како је казао председника УО Тесла банке Звонко Агичић, од саме идеје о покретању те
банке Влада Војводине је дала највећи допринос њеном оснивању.
– Од септембра, када смо почели да дајемо кредите, укупно смо одобрили око пет
милиона куна (650.000 евра) – рекао је Агичић.
– Кредити се одобравају повратницима, али и другим људима у Славонији, на
Банији и Кордуну који се баве пољопривредом и имају добре развојне пројекте.
Наша подршка није само финансијска већ својим клијентима помажемо и у
организацији посла и пласману њихових производа. Приближавање ЕУ сигурно ће
много значити и свим нашим клијентима јер ће им тржиште ЕУ сада бити знатно
доступније.
Тесла банка је јуче одобрила кредит од 65.000 евра Милану Вукелићу из села
Матијевић код Двора, који ће га искористити за развој пчеларске производње, која
је у овом крају врло раширена. По његовим речима, задруга „Аграрија монт„, коју је
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основао по повратку у Хрватску, покушаће да окупи пчеларе овог краја да би
заједнички наступили на тржишту.
– Овај крај је познат по одличном меду с изразито еколошким карактером јер у ширем
подручју не постоји ниједан загађивач. Сви произвођачи у овом крају имају уједначен
квалитет меда и удруживањем бисмо га лако могли брендирати као еколошки производ
са заштићеним географским пореклом. Наш квалитет већ сада је заинтересовао неке
купце у Скандинавији, али, да бисмо успоставили сталну сарадњу с неком европском
земљом, морамо имати сталну и сигурну производњу – каже Вукелић.
Антрфиле : Срби добродошли
У обиласку српских повратничких задруга, Бојану Пајтићу је друштво правио
председник општине Петриња Живко Ненадић, који каже да су повратници
добродошли, поготово када имају добре идеје и предузетнички дух.
– Ми се у општини радујемо њиховом повратку јер полако оживљавају села која су
годинама празна. Добре идеје младих предузетника увек ћемо подржати, додуше за сада
декларативно, али очекујемо да ћемо ускоро моћи да им помогнемо и материјално –
рекао је Ненадић.
СРБИЈА ТРАГА ЗА 14.000 НЕСТАЛИХ
Дневник, Датум : 10.12.2011, Страна : 14
НАКОН РАСПАДА БИВШЕ СФРЈ
Координација српских удружења породица несталих лица с простора бивше Југославије
апеловала је јуче да се пронађу и расветле судбине несталих лица, заврши
идентификација тела жртава, спроведе независна истрага о трговини људским
органима на Косову и Метохији и обезбеде услови за повратак расељених на своја
огњишта.
Председник комисије Владе Србије за нестала лица Вељко Одаловић рекао је на
конференцији за новинаре координације српских удружења, одржаној поводом
Међународног дана људских права, да Србија у овом тренутку има на евиденцији
14.000 лица које тражи, а да близу 5.000 тела у мртвачницама широм бивше СФРЈ
не могу да буду идентификована.
– То забрињава, као и то што недопустиво дуго позната гробна места нису ексхумирана
– рекао је Одаловић, наводећи да само у Хрватској има још 389 места која нису
ексхумирана.
Он је додао да се сва питања у континуитету постављају на разним адресама, али да
одговора још увек нема.
Одаловић је указао и на то да процесуирање одговорних за злочине иде веома споро, а
нарочито у Приштини. Он је додао и да Приштина не шаље информације о новим
гробницама и да су све до сада истражене на основу података добијених од преживелих
и породица жртава.
Председница Удружења породица несталих лица с простора бивше Југославије Наташа
Шћепановић рекла је да је Међународни дан људских права, који се обележава 10.
децембра, прилика за подсећање на све жртве с простора некадашње Југославије, као и
на оне који су напустили своја огњишта и којима је онемогућен повратак на њих.
– Право на живот и имовину су елементарна људска права – истакла је Наташа
Шћепановић, и додала да су удружења породица несталих незадовољна темпом
расветљавања тих злочина и процесуирањем извршилаца.
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Она је подсетила на то да су земље на чијој су се територији почињени ти злочини у
обавези да поштују бројне међународне конвенције о поштовању људских права.
Наташа Шћепановић је у име удружења затражила расветљаве судбине свих несталих
лица и остваривање права њихових породица, обезбеђивање услова за повратак
расељених на њихова огњишта, истрагу о трговини органима на Косову и Метохији,
посебну заштиту, сведока као и подизање спомен-обележја у Београду с именима жртва
и несталих.
ОД СЛАВОНЦА - СРЕМАЦ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 10.12.2011, Страна : 18
ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ, ИЗБЕГЛИЧКА ПОРОДИЦА ЗАИЛАЦ ДОБИЛА КУЋУ У
РУМИ
У Хрватској најтеже било сачувати главу, а овде скућити се
РУМА - Док отвара дворишна врата и улази у трошну кућу у Улици 15. мај, број 92,
Нада Заилац улази као да је крочила у одаје најлуксузније виле. Пресрећна што после
двадесет година потуцања по туђим шупама и влажним собама, најзад има свој кров над
главом. Кућу јој је даровала локална самоуправа у Руми и Комесаријат за избеглице
Владе Србије.
- Ух! Боље да се ни не сећам кроз шта смо све пролазили откако побегосмо из
Ораховице - са помешаном радошћу и тугом говори Нада. - Тамо је било најважније да
се на време побегне и спасе глава, а овде у Срему, да се опстане и преживи у борби за
многим недаћама.
У бежанији од прогона, четворочлана породица Заилац, отац Ђорђе, мајка Нада, син
Игор и бака Савета, под окриљем ноћи, дограбише нешто мало прња и пут под ноге у
непознато. Из Ораховице у Славонији, запутише се пут Срема. Дошли су уверени да ће
овде започети нови живот, без страхова и стресова... Убрзо су схватили да су надања
била једно, а животна стварност сасвим друго. Знали су да неће бити лако, али да ће
бити толико тешко, нису очекивали.
- Отегло се - више за себе каже тешко оболеи Ђорђе, глава куће. - Немаштина притисла
и овде. Тешко народ живи. Али шта је ту је. Назад нема и не може. Нема се куд.
Славонац постаде Сремац.
Заилци су, ипак, радосни. А како и не би, када поново имају „своју кућицу - своју
слободицу“. Протекле избегличке године биле су напорне. Од последица прогона и
стреса, педесетогодишњи отац Ђорђе пре десетак година доживео је мождани удар. Као
инвалид, више није у могућности да привређује. Сину Игору превасходан је задатак
школовање. А од осамдесетогодишње, истина, и даље виталне и живахне баке Савете,
највећи је допринос у кухињи. Тако, највећи терет куће пада на педесетогодишњу Наду.
Некада бивша чиновница, сада се не либи ниједног посла - у кући, фабрици, на њиви.
- Где ме све досад није било. Променила сам десетак послова, од слушкиње по
газдинским кућама и становима, до физичког радника у циглани - присећа се Нада.
- Сада радим као спремачица у Дому здравља.
Антрфиле : ЧОВЕК СВЕ ИЗДРЖИ
- БИЛО је и теже - присећа се свог животног пута, крај „смедеревца“, бака Савета. - Али
жив човек све издржи. Нема предаје... Сутрашњи дан увек доноси нови изазов.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 12.12.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СРБИЈА НАС ОДБАЦИЛА КО СВИЊА 13. ПРАСЕ!
Ало!, Датум : 11.12.2011, Страна : 2
ИНТЕРВЈУ НЕДЕЉЕ
МИЛКА АНЂУШИЋ (59), СРПСКА ИЗБЕГЛИЦА
После пуних 20 година живота у избеглиштву, непрекидне борбе за опстанак по
избегличким камповима, без прихода, без икога и ичега свог, човек изгуби сваку
наду за боље сутра, заборави да живи као људско биће, започиње своју судбоносну
причу у интервјуу за „Ало!“ Милка Анђушић (59), избеглица из Хрватске са
„сталним“ боравком у бараци у београдском насељу Крњача.
Она са супругом Вукашином (62) и сином Александром (26) већ пет година живи у
скученој собици од десетак квадрата, у колективном центра за смештај избеглица
у Крњачи. У собици је ових децембарских дана топло, камп са око 300 избеглих и
прогнаних душа има сопствену котларницу за грејање, обезбеђена су им три редовна
оброка, струја и заједнички мокри чвор у свакој бараци. Али, да ли то може бити
довољно?
- Мој живот само данас траје, а сутра, ако устанем, шта буде. Немам више снаге да
било шта планирам. Тешко је било бежати све те године, расељавати се, ко то није
доживео, не може да разуме. Шутнули су нас из матичне државе, остали смо
огољени и бачени на дно дна. Надала сам се и исчекивала да ће доћи крај овоме,
али 20 година је превише. Нада код мене више не постоји. Више ми ништа не
треба... живот ми је животињарење. Ја више не знам да живим као човек.
Како сте доспели у ову, како кажете, безизлазну ситуацију?
- Све је почело 1991. године. До тада смо нас троје живели у Сиску, у стану који је
супруг добио од нафт не индустрије ИНА, у којој је радио, док сам ја била
комерцијалиста. Када је те године почела она предратна еуфорија, отишли смо у Босну
код моје мајке. У очекивању да ће се све брзо смирити, пошли смо с једним кофером
намеравајући да се брзо вратимо свом дому у Хрватској. Али, то се није десило.
Заратило се и у Босни. Због „Олује“ смо 1995. године у избегличкој колони кренули за
Србију, али су нас послали на Косово и у Призрену смо остали до 1999. Кад је и ту
почело бомбардовање, опет смо бежећи затражили смештај и добили га у Бањи
Ковиљачи.
Да ли је бар тада нешто кренуло набоље?
- У Ковиљачи нам је у почетку било солидно, са смештајем у неким објектима,
вилама Карађорђевића. Али после су нас преместили у прихватни центар где су
сада азиланти. А тамо ужас живи... Четири месеца воде нисмо имали. Тада сам се
разболела, добила ангину пекторис, дискус хернију, висок притисак... И супруг је
добио шећер. А онда су једног дана дошли и рекли да се сви морамо иселити. Ми без
посла, без прихода, не можемо у подстанаре. Једва су нас на основу болесничких
дијагноза послали у камп у Крњачи. И овде смо од 2006.
Имате ли неку помоћ од Црвеног крста или Комесаријата за избеглице?
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- Осим хуманитарне помоћи која је стизала и дељена за све у кампу, никад ништа
нисмо добили. Ни док смо живели у Ковиљачи и кад је дете требало да путује у
Лозницу у школу, ни тада ни за месечне карте нисмо добијали.
Верујете ли политичарима и њиховим плановима за избеглице?
- Више их не гледам и не слушам. Све је то млаћење празне сламе, чиста лаж. Некада
сам веровала у помоћ државе и надала се да ће то све ићи својим током.
Ето, и онда кад је овде био председник Јосиповић из Хрватске, ишли смо и ми на
разговор у кабинет код Тадића. Слушали смо тамо исте приче које понављају већ
годинама, а ништа се нама није променило. Пуста обећања. После оволико година
проведених у Србији, ни личну карту немамо, ни држављанство, ни право гласа.
Први пут су нас ове године пописали. Сви смо се изјаснили као Срби, то смо по
пореклу и ништа друго не можемо бити. Али, овде нисмо прихваћени као Срби већ се
осећамо као кад свиња одбаци 13. прасе.
Огорчени сте на цео државни систем?
- Давно сам видела да овде поштен човек нема шта да тражи. Ова земља јесте примила
много избеглица, али је и много средстава добила и много је тога у нечијим џеповима
завршило.
За пролеће је најављено затварање избегличког центра у Крњачи. Где ћете тада?
- Рекли су да ће најугроженији наводно добити неке социјалне станове. Али то је
60 станова на три колективна центра и ту нема шансе да сви будемо збринути.
Обећали су и да ће један члан породице која добије стан добити и стално запослење. Да
ли је то опет нека изборна кампања или ће нешто од тога бити - остаје само да чекамо и
видимо.
Да ли сте покушавали да се иселите у иностранство?
- Милион пута смо предавали захтеве. Међутим, увек су нас одбијали, а никада нам
није објашњено због чега.
Мора да бар из нечега црпите снагу да истрајете све ове године?
- Кад се унуче родило, гајила сам неку наду да ће бити боље. Међутим, судбина је
хтеле да се син и снаја разиђу. Мој Александар се овде вратио, унук је с мајком остао и
онда ми се опет све срушило. Понекад га доведу овде, поиграм се с њим и само за те
тренутке још живим.
Антрфиле : Све мање помоћи за избеглице
Како се сналазите за одећу и лекове?
- Скупе лекове који су супругу и мени свакодневно неопходни за сада нам
обезбеђује Дански савет за избеглице. Али, и њихова средства су све мања, па шта
ће бити када ни те помоћи у лековима више не буде - не знам. Остале лекове за које
само плаћамо партиципацију сами купујемо, као и одећу. Мада, све ређе купујемо да се
обучемо и обујемо, носимо оно што имамо. Нико од нас троје нема посла. Муж и син су
понешто радили, онако сезонски, где шта нађу. Све на црно, а дешавало се да их газда и
не исплати... То је све тако јадно и бедно... Ја нисам радила, прво је дете било мало, а
после због болести. Стално смо се селили из кампа у камп и ко ће нама тако дати посао
у сваком граду где смо били... Макар један од њих двојице да ради, да има нека
примања. Ово овде није довољно, јесте да имамо храну, али бих ја с болесном жучи и
високим притиском морала да водим рачуна о исхрани, што је овде немогуће. Доктори
кажу да треба да идем на операцију, али психички нисам спремна на то и немамо пара
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СРБИ И У НОВОЈ ВЛАДИ
Вечерње Новости, Датум : 12.12.2011, Страна : 2
МИЛОРАД ПУПОВАЦ ПРЕДСЕДНИК ССДС У ХРВАТСКОЈ О УЧЕШЋУ У
ВЛАСТИ, ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ НАРОДА, ТУЖБИ...
Већ разговарали са будућим премијером Милановићем
Срби ће вероватно учествовати и у новој влади Хрватске. Од будућег кабинета
очекују да заврши започете пројекте којима се решавају проблеми српске
популације. Верују и да ће односи са Србијом ићи узлазном путањом коју су
трасирали председници Борис Тадић и Иво Јосиповић. Такође, најбоље би било
када би се тужба против Србије за геноцид повукла.
Ово је у разговору за "Новости" рекао Милорад Пуповац, председник Самосталне
српске демократске странке (ССДС) у Хрватској, која је на протеклим изборима
освојила три посланичка мандата.
- Јесте ли већ разговарали са неким о учешћу у новој хрватској влади?
- Да. Разговарали смо са будућим премијером Зораном Милановићем и другим
представницима Кукурику коалиције, која је победила. Очекујемо да и у новој
влади будемо у некој коалицији, без обзира на то што изборни победници имају
могућност да сами формирају кабинет. О свему ћемо званично разговарати када
председник Јосиповић повери манадат за састав владе Милановићу. То ће се догодити
ускоро. Наредне седмице требало би да буде седница Сабора, а влада изабрана до
католичког Божића.
- Очекујете ли да добијете неко министарско место, или да, можда, задржите место
потпредседника Владе?
- Не знам колико је реално очекивати да добијемо највише функције, али свакако
очекујемо да учествујемо на нижим нивоима власти. До сада смо, осим
потпредседничког места, имали два секретара у Влади, неколико помоћника министара,
неколико директора управа... О томе ћемо разговарати са Милановићем и другим
лидерима Кукурику коалиције. Најбитније је да влада понуди функционална решења за
места која су важна за српску популацију.
- Који су проблеми Срба које би влада морала да реши?
- Да се дефинитивно реше проблеми избеглица, обезбеде стамбена права, нађе
решење у вези са пензијама... Такође, Влада у програму мора да има посебне
инструменте за развој повратничких средина, да отвори простор за примену
закона о запошљавању, да призна улогу Срба у хрватском културном и
историјском животу, унапреди толеранцију и ослободи нас говора мржње.
- Односи Србије и Храватске иду узлазном линијом, захваљујући двојици председника.
Међутим, док је ХДЗ био на власти ти односи су имали и падове. Да ли ће то бити
избегнуто, с обзиром на то да је ХДЗ отишао с власти?
- Сигурно је да ће политика председника и премијера бити истоветна. Разлике које смо
до сада имали у политици Владе и председника не треба очекивати. И према изјавама
Весне Пусић, будуће шефице дипломатије, јасно је да ће сарадња у региону бити један
од приоритета.
- Један од највећих проблема у односима две државе је тужба за геноцид коју је
Хрватска поднела против Србије. Да ли је реално очекивати да она буде повучена?
- Решење осетљивих питања зависиће од социјалног и економског стања у обе државе.
Ако се задрже садашње политичке околности, можемо очекивати повлачење тужбе.
Ако се социјалне и економске прилике погоршају, тужба би могла да остане "на
чекању" или чак да је решава суд.
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- Постоји ли опасност да и нерешено питање границе на Дунаву уједном моменту
избије у први план?
- То питање је већ на столу. Али проблем је како га, када и на који начин покренути.
Оно не би требало да компликује односе Србије и Хрватске, поготово не на начин на
који су ти односи били закомпликовани између Хрватске и Словеније око границе у
Пиранском заливу. У овом питању потребан је опрез.
Антрфиле : КОРИСТ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- ДА ли ће Срби имати неку корист од потписивања претприступног уговора Хрватске
са ЕУ?
- Имали смо користи и до сада, током процеса приступања Унији. Многе ствари су
решене, истина са закашњењем, а за многе и прекасно. Да није било ЕУ не би било ни
обнове кућа, враћена је нека врста станарског права, Срби партиципирају у власти,
значајно је боља атмосфера...
ПОПИС ЈЕ СМАЊИО НОВИ САД ЗА 48.000 ЉУДИ
Политика, Датум : 12.12.2011, Страна : А6
БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ
професор демографије на Универзитетуу Новом Саду
Инвентар Србије је направљен, први подаци пописа становништва су објављени,
али стање нације у бројевима изазвало је бројне полемике међу демографима и
статистичарима.
На овогодишњем попису догодио се и један преседан, који критичари званичне верзије
пописа 2011. износе као доказ погрешног бројања Срба и осталих етничких заједница.
Наиме, бивши премијер Србије Зоран Живковић није пописан. Начелница Одељења за
попис становника у Републичком заводу за статистику (РЗС) Снежана Лакчевић каже
да о томе не зна „ама баш ништа”.
За др Бранислава Ђурђева, професора демографије на Универзитету у Новом Саду,
дугогодишњег председника Удружења демографа, од старе и мале Југославије, до СЦГ
и Србије, игнорисање некадашњег председника владе из пописних операција је само
мала потврда „превеликог необухвата”.
Политика: Које су основне примедбе стручне јавности на неке од објављених
прелиминарних података? Професоре Ђурђев, имали сте замерке на тајминг пописа и
критични моменат, који није уобичајен.
Ђурђев: Сви имамо резерве у погледу резултата. Једна од замерки односи се на
померање датума пописа. Наша земља је 1961. године прихватила међународну
препоруку да радимо попис сваких 10 година, у години која почиње јединицом. То смо
радили све до 2001. године, када смо, због проблема с Косметом и померања пописа у
Црној Гори одложили попис становништва за годину дана. На тај начин смањила се
упоредивост података у нашој земљи као и оних добијених на светским пописима. Ове
године вратили смо се старим правилима, али је попис уместо у априлу одржан у
октобру. И то је утицало на отежано коришћење и поређење података.
Лакчевић: Одлагање пописа за шест месеци не утиче битно на упоредивост. Доста смо
се фокусирали на међународна правила у складу с којима је битно да попис буде
обављен у току 2011. године. У неким државама попис је одржан на почетку године, а у
некима на крају. Сам месец теренске реализације овог посла не угрожава битно
упоредивост.
Политика: Сумње стручњака пре свега се односе на свеобухватност пописа, јер није
обухваћена цела једна покрајина, а дошло је до бојкота у општинама на југу Србије?
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Лакчевић: Према принципу Уједињених нација, попис може да се спроводи на целој
територији једне државе или на једном њеном прецизном одређеном делу, што ми
примењујемо. С друге стране, ове године нас је делимично омео бојкот албанског
становништва, пре свега у општинама Бујановац и Прешево. Сада не можемо да
говоримо о утицају бојкота на резултате. Нешто више о томе знаћемо када будемо
имали коначне резултате.
Ђурђев: Проблем је настао јер се обухват становништва неколико пута мењао у оквиру
дефинисане територије, што не би смело да се дешава. Имамо Албанце с Косова који
већ 20 година бојкотују попис и сада се то заразно шири. Ове године на Бујановац,
Прешево, Медвеђу и у мањој мери на Рашку. Разлог бојкота може да буде и
скривање истине о броју, тачније о етничкој структури Косова и Метохије и јужне
Србије. Од последњег пописа на Косову и Метохији, одржаног 1981. године, први
пут контролори постају локални експерти и долази до наглог скока албанског
становништва. Можда је бојкот пописа 1991. године био узрокован страхом од
истине да се не види колико је неалбанског становништва, десет година раније,
преименовано у Албанце.
У другим земљама недозвољено је бојкотовати или избегавати попис. У Британији су
казне за неодазивање попису 1.000 фунти и грађани се строго држе прописаних
правила.
Политика: И у Србији су представници Владе најавили прекршајно кажњавање свих
који нису желели да се попишу. Верујете ли у то?
Ђурђев: Не верујем да ће људи који су избегавали попис у нашој земљи сносити било
какве санкције. Баш ме занима да ли је било ко досад кажњен због тога?
Лакчевић: До сада не. Тај посао је тек пред надлежним судовима који ће нас обавестити
колико људи је кажњено због овог прекршаја. Постоји разлика у санкционисању
појединаца који су одбили попис и оних који су групно бојкотовали попис.
Политика: У чему је разлика?
Лакчевић: Када је појединачно одбијање пописа у питању, пописивачка комисија била
је дужна да узме податке о особи која није пописана. Када је бојкот у питању, наши
пописивачи нису могли да уђу у цела села, а самим тим ни да узму податке о људима
који тамо живе.
Ђурђев: И даље не разумем зашто правимо разлику између бојкота и одбијања пописа.
Држава или може или не може да спроводи своје законе. Зашто кажњавати појединце, а
не и већину становника одређених места. Разлике нема.
Политика: Да ли може да се процени колико Бошњака из Рашке или Албанаца из три
општине с југа Србије није пописано?
Лакчевић: У Прешеву је пописано нешто мање од 10 одсто становништва, а у
Бујановцу 40 одсто. Не можемо лицитирати с бројем непописаних особа у Рашкој
области. Према прелиминарним подацима општина Нови Пазар има око 93.000
становника, али у току додатна три дана пописа, испуњено је још 7.000 пописница,
па ће број становника ове општине сигурно бити већи.
Ђурђев: Нови Пазар је мање сумњив, али чини ми се да је већи бојкот бошњачког
становништва био у Сјеници и Тутину. Сјеница има мање становника него пре девет
година, а Тутин нешто мало више. То је крајње чудно, с обзиром на висок природни
прираштај у овим местима.
Лакчевић: Видећемо, не могу ништа да кажем док не добијем коначне податке.
Политика: Према регистру новосадског становништва, који наводи професор Ђурђев,
Нови Сад има 383.000 становника, а попис је побројао 335.701 Новосађанина. Да ли је
то могући разлог за сумњу у релевантност резултата пописа?
Лакчевић: Морам да посумњам у поузданост података из такозваног регистра јер нисам
имала увид у њега.
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Ђурђев: Евиденцију о броју становника води ЈКП „Инфоматика” које наплаћује
станарину. Они добијају податке о броју умрлих и рођених, пријављених и одјављених
становника Новог Сада. Поносан сам што су у последњих 10-ак година подаци којима
располаже овај регистар све бољи. Имају списак појединаца, власника станова и
величину њихових породица.
Лакчевић: Регистри прате оно што вам је у личној карти, званичну документацију, а
велики број људи је пријављен на једној адреси, а станује на другој. Попис евидентира
људе у месту где стварно живе, без обзира на њихово формално пребивалиште. Разлика
је велика.
Ђурђев: Што се тиче разлика око регистара и пописа, недоумице изазивају
избеглице. Јако велики необухват избеглица је био 2002. године.
Лакчевић: Мислите да с 400.000 нису били добро обухваћени? Ја мислим да је
обухват одличан.
Ђурђев: Било је свеже, ратно време. Људи су се плашили да се попишу.
Политика: Да ли је могућа толика разлика броја становника према рачуницама
професора Ђурђева и РЗС, која износи чак 20 одсто?
Лакчевић: На бази виталне статистике, ми смо имали задовољавајући обухват у Новом
Саду. Потпуни обухват је немогућ, али не очекујемо одступања већа од један одсто.
Политика: Неки демографи, попут Горана Пенева, заступају становиште да је највећа
контроверза овог пописа – третман интерно расељених лица с Косова и Метохије. Они
су ове године укључени у укупно становништво централне Србије, за разлику од
прошлог пописа.
Лакчевић: Да, зато морамо сачекати коначне резултате. Иначе, сва интерно расељена
лица која у неком насељу живе непрекидно годину дана или дуже, или имају намеру да
живе дуже од годину дана, биће укључени. Али ће то важити и за Чачанина који оде у
Врање.
Политика: Недоумице изазива и степен обухвата наших држављана на раду у
иностранству. Према првим резултатима пописа 2011. године било их је 295.000, док их
је 2002. било 414.000.
Лакчевић: Ово је попис уобичајеног становништва у Србији. Наши грађани у
иностранству нису предмет овог пописа. Пописивачи су пописивали све који раде у
иностранству, јер су многи чланови домаћинства желели да се попишу и њихови
ближњи који раде у иностранству. Онда смо ми рекли пописивачима – попишите све.
Политика: Пописивали сте на реч?
Лакчевић: Да. Али тај број није стваран број наших грађана у иностранству, већ смо
добили једну слику, добар узорак на основу кога можемо да закључимо куда најчешће
одлазе…
Политика: Професор Ђурђев за пописивање наших грађана у иностранству користи реч
„наватавање”. Зашто?
Ђурђев: Ми смо увек наше грађане у иностранству пописивали преко дипломатскоконзуларних представништава. Заиста смо покушали да их „наватамо” и тај обухват је
увек био очајан и добро је што смо дигли руке од тога. Лоше је што то ремети
упоредивост наших унутрашњих пописа. Јер, некада смо их пописивали, а сада смо
дигли руке од њих. Овога пута не пописујемо ни наше студенте, ако се свакодневно не
враћају у земљу.
Лакчевић: Ми смо их пописали, али ћемо их током обраде искључити. Упоредивост
међутим није битно нарушена.
Ђурђев: То може да разлучи стручњак, али не обичан човек. Ако ви кажете обичном
човеку Србија је те године имала толико становника, а сада толико, он не мора да зна
да је ту било укључено и неких 400.000 пописаних, који живе и раде у иностранству.
Лакчевић: Реч је о међународним упутствима…
Ђурђев: Добро је што их следимо…
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Лакчевић: Имали смо низ састанака с представницима УН и Еуростата и увек им је
прва реченица била: „Попис није добар извор података о нашој емиграцији”.
Политика: Било је, заиста, много жалби наших грађана у иностранству што нису
пописани.
Лакчевић: Они не губе никаква права зато што нису пописани.
Политика: Професоре Ђурђев, да ли вашу тезу о неприхватљивом обухвату појачава
податак да је за пет дана накнадног пописа пописано више од 120.000 грађана – од тога
половина у Београду и још поприличан број у Новом Саду и још неколико великих
градова?
Ђурђев: Свакако.
Лакчевић: Дефинитивно се не слажем.
Ђурђев: Ако узмемо у обзир све ове недоумице и дилеме, може да се на крају деси да
није тачан податак да је Србија мања за 377.000 становника. Има један већи проблем, а
то је погоршање квалитета становништва. Србија је остарила и демографски фактор ће
бити ограничавајући фактор развоја. Ми смо у демографском смислу модеран свет:
стари смо, много умиремо, мало деце се рађа… Али у економском смислу, ми смо
трећи свет. Тај спој ће изазвати катастрофалне последице у Србији. Отишли су млади,
школовани. Остали су стари, нешколовани…
Политика: …Баш вам хвала…
Ђурђев: …И ми смо део њих (смех).
Политика: Да ли сте онда сигурни да нас има мање за 377.000, колико су прве процене
РЗС?
Ђурђев: Нисам сигуран да нас уопште има мање.
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Уторак 13.12.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КУЋЕ ЗА 5 ПОРОДИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 13.12.2011, Страна : 30
ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У ЈАДРУ
ЛОЗНИЦА - Куповина сеоских домаћинстава за трајни смештај избеглих и
прогнаних један је од начина на који су, ове године, Влада Србије, Комесаријат за
избеглице и локална власт обрадовали пет породица. Купују се куће са окућницом,
па нове газде добијају и површине за баштице...
Недавно је, тако, потписан уговор о додели три домаћинства избеглицама, при чему
продавци на рачун добијају 770.000 динара, а нови власници по 110.000 динара - за
реконструкцију и адаптацију. Комесаријат је, по речима повереника Драгана
Станића, обезбедио и по 10.000 динара за огрев, што је усрећило чак 30
домаћинстава.
- Избеглица сам из Сарајева, а у Лозници, на разним локацијама и у приватном
смештају, боравим од 1992. - каже Анђелка Шојић. - Уз помоћ Републичког
комесаријата, УНХЦР и локалне самоуправе, добила сам кућу и плац, јер живим са
сестром Горданом, ћерком Александром и оцем Душаном Вуковићем, који је већ 20
година слеп. Кућу сам пронашла уз помоћ комшија, баш је лепа и комфона, има 108
квадрата и потребна је само мала адаптација.
СРПСКИ И МАЂАРСКИ ПОЛИЦАЈЦИ О ИЛЕГАЛНИМ ИМИГРАНТИМА
Политика, Датум : 13.12.2011, Страна : А9
Суботица – Ове године у Србији је регистровано око 9.500 илегалних миграната,
што је вишеструко повећање у односу на прошлу годину када их је било 2.500,
рекао је Милорад Вељовић, директор полиције РС, након састанка са Јожефом
Хаталом, главним државним капетаном националне полиције Мађарске.
Овај сусрет један је у низу састанака на тему спречавања илегалне миграције и
прекограничног криминала. Хатал је изнео податак да је само Мађарска током ове
године у поступку реадмисије Србији вратила 4.850 илегалних миграната који су успели
да пређу нашу границу у уђу на територију Европске уније. Према Хаталовим речима
број илегалних миграната у овој години већи је за 27 одсто, али се од новембра
примећује пад броја миграната.
И поред тога што је велики број миграната из северне Африке и Азије успео да
неопажено прође нашу границу према Мађарској, директор полиције Вељовић каже да
је за сада приоритет обезбеђивање границе према Македонији како би се ту спречио
илегални улазак миграната. На око 70 километара државне границе између Србије и
Мађарске, наша полиција располаже само са једним возилом за детектовање покрета и
температуре тела које се користи за спречавање илегалних прелазака преко „зелене
границе”.
Директор српске полиције рекао је да се очекује да у скорије време буде одређен
објекат за смештај свих азиланата. Он је додао да након што затраже азил у нашој
земљи, не може им се ограничити слобода кретања, а они то право
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злоупотребљавају те није необично што се најмасовније насељавају у Суботици,
управо због близине границе.
Сарадња српске и мађарске полиције у вези са спречавањем илегалних прелазака
границе дала је конкретне резултате изнео је Хатал, па је на састанку полиција у
Пољској 30. новембра ове године и похваљена.
ПРАВО НА ПОВРАТАК
Правда, Датум : 13.12.2011, Страна : 4
УРОШЕВАЦ - Мисија ОЕБС-а и локални и међународни актери постигли су напредак у
разговору о повратку у село Горње Неродимље. На састанку, коме су присуствовали
представници општине Урошевац, села Горње Неродимље, косовске полиције,
Еулекса, УНХЦР-а и данског Савета за избеглице, општина Урошевац је признала
право расељених лица на повратак, саопштено је из ОЕБС-а.
Процес повратка у село Горње Неродимље застао је почетком новембра, када је
заједница косовских Албанаца спречила „иди и види“ посету расељених косовских
Срба, уз протест са претњама упућеним могућим повратницима.
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СПОРАЗУМ ГРАДИ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 14.12.2011, Страна : 5
ВЕЛИКА ПЛАНА - Председник општине Дејан Шулкић потписао је седам
споразума за откуп домаћинстава, чији ће корисници бити избегла и расељена
лица, и седам уговора за доходовне активности.
Вредност једне куће са окућницом је 770.000 динара. Новац је обезбедио Унхцр, а
учешће општине је пет одсто. Максимални износ за економске грантове је 150.000
динара.
КРУШЕДОЛАЦ ДОБИО СТРУЈУ
Дневник, Датум : 14.12.2011, Страна : 11
ЗАВРШЕНА ТРАФО-СТАНИЦА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ
КРУШЕДОЛ: У сремском селу Крушедол, које припада општини Ириг, јуче је
обележен завршетак радова на изградњи електроенергетских обејката у
избегличком насељу Крушедолац. Ту су до сада изграђене четири куће, а овим је
омогућена изградња планираних 90 кућа.
- Као друштвено одговорна компанија „Електровојводина” је, сопственим средствима,
изградила ову значајну енергетску инфраструктуру, односно мешовити вод дужине 710
метара, нову трафо- станицу и надземну нисконапонску мрежу дужине 806 метара.
Врло је важно омогућити свим нашим грађанима и грађанкама да живе под једнаким
условима и да туристичка регија Војводине буде свуда једнако развијена, односно да не
буде само Нови Сад високоразвијен, него да то буду и мање средине - казао је директор
„Електровојводине” др Тихомир Симић.
Пројекат је вредан око 5,5 милиона динара, а радове је извела
„Електордистрибуција” Рума и завршени су за само три и по месеца, јер је пројекат
већ постојао, појаснио је директор румске „Електродистрибуције” Живана Равић.
- Ми из општине смо покренули иницијативу јер смо увидели да становници насеља
Крушедолац имају великих проблема са снабдевањем електричном енергијом.
Свима нама треба да је у интересуда нам млади људи не одлазеу велике градове, него
да омогућимо висок стандард живота и у малим срединама – казао је председник
Скупштине општине Ириг Владислав Илкић.
Становници Крушедолца су избегла и прогнана лица којима је општина Ириг
омогућила куповину плацева по повлашћеним ценама од 40 хиљада динара, док су куће
изграђене од страних донација. До сада су се струјом снабдевали од фудбалског клуба
који се налази у близини, а рачуне за струју је плаћала општинска управа.
- Услови живота без струје су били јако тешки. Били смо до сада више без струје, него
што смо је имали, а да би укључили неки већи електрични уређај морали смо да се
договарамо са комшијама, а и каблови које смо превукли са стадиона нису били
безбедни - рекла је Нада Вукелић, становница Крушедолца.
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ОБЕЗБЕЂЕНА СТРУЈА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ КРУШЕДОЛАЦ
Данас, Датум : 14.12.2011, Страна : 11
Нови Сад - Предузеће Електровојводина завршило је изградњу електроенергетских
објеката у избегличком насељу Крушедолац код Крушедола, чиме је омогућена даља
изградња 90 стамбених објеката за трајно збрињавање избегличких лица, саопштила је
ова компанаија.
Електровојводина је, како се наводи, сопственим средствима изградила мешовити
вод дужине 710 метара, нову стубну трафостаницу, са енергетским
трансформатором и надземну нисконапонску мрежу дужине 806 метара. Вредност
ових радова износи 5.424.500 динара. Изградњом ових објеката побољшаће се квалитет
напона и сигурност напајања и у самом месту Крушедол, а не само у насељу
Крушедолац. Електровојводина тренутно реализује 61 пројекат на територији
Војводине, укупне вредности око 850 милиона динара.
ПИТАЊЕ ПОВРАТНИКА
Правда, Датум : 14.12.2011, Страна : 4
ПРИШТИНА - „Политика коју артикулише СЛС усмерена је ка опстанку српске
заједнице на Косову и обезбеђивању бољег и квалитетнијег живота
становништва", казао је заменик премијера Косова и председник СЛСа Слободан
Петровић у разговору са новинарима медијских кућа из Србије.
„Самостална либерална странка остварује резултате на многим пољима. Највећи
резултат који смо остварили је то што смо на неки начин зауставили процес исељавања
Срба са Косова. То смо нарочито остварили у новоформираним општинама, јер смо
грађанима тих општина дали шансу за њихов опстанак", казао је заменик Хашима
Тачија и министар за локалну самоуправу.
ЦЕНА КОСОВА
Политика, Датум : 14.12.2011, Страна : А22
Одлука да се Србији не додели статус кандидата за чланство у ЕУ покренула је широку
расправу о нашем односу према евроинтеграцијама и Косову. Ако је веровати
истраживањима јавног мњења, по којима подршка двема најјачим партијама СНС-у и
ДС прелази 60%, онда испада да већина бирача жели и Косово и Европу. Њихове
позиције по овим питањима су готово истоветне, а једина разлика је у томе што СНС
тврди да би они поштеније владали него ДС, истовремено избегавајући да се довољно
јасно изјасне како би реаговали на уцене каква је она да се Србија одрекне резолуције
1244.
По мом мишљењу ова дилема, Косово или Европа, има две димензије. Једна је
рационална, друга је морална. Прва каже да се 85% наше трговине обавља са ЕУ, да
смо са свих страна окружени земљама које су или чланице ЕУ или то желе да постану
(што има и политички и економски и безбедоносни значај), да смо осиромашили, да нас
је све мање. Тај рационални приступ инсистира на томе да је реалност да ми као држава
нисмо присутни на Косову и да би требало да прихватимо да кроз разговор са ЕУ и
владом Косова дођемо до прихватљивих решења и покушамо да на тај начин
помогнемо опстанку наших сународника на Косову и очувању културне баштине.
Морам да признам да спадам у људе којима је морални аргумент снажнији (при чему не
желим да тврдим да су они други неморални, као што и морално опредељење има своју
рационалну димензију). Да је у протеклих дванаест година остварен напредак у
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изградњи истински мултиетничког друштва на Косову, мени становиште оних који
заговарају рационалан приступ не би било тако проблематично и тако далеко.
Шта је данас такође реалност на Косову. Број избеглих Срба који се вратио је на
Косово минималан. Зашто је то тако? Пре свега зато што нису прихваћени од стране
Албанаца, што су застрашивани. Колики је број оних који се вратио у Приштину?
Ниједан од великих злочина, као што су „Гораждевац”, „Старо Гацко” и „Ниш
експрес”, није решен. Сведоци из случаја „Харадинај” су застрашивани и убијани.
Значење овога је јасна порука Србима – ваш живот овде ништа не вреди.
Дик Марти је у свом извештају Савету Европе тешко оптужио и политички врх Косова
али и међународну заједницу. Замислимо под каквим би санкцијама и у каквој
изолацији била Србија да је Борис Тадић оптужен за оно зашта је оптужен Хашим
Тачи. За мартовски погром албанска страна је награђена независношћу, за насилно
заузимање прелаза награђена је бруталном уценом Србије да се одрекне резолуције
1244. Што је Србија била кооперативнија, као кад се одрекла своје резолуције на
генералној скупштини УН, кад је прихватила Еулекс и кад је ушла у преговоре о
техничким питањима, то је више била кажњавана. Запитајмо се да ли бисмо ми желели
да живимо у таквој држави какво је Косово данас? Нисам очекивао да велике и моћне
земље повуку признање Косова, али сам веровао да ће уложити већи напор да се
изгради једно истински мултиетничко друштво. То је у потпуности изостало, као и
било какав иоле озбиљнији притисак на албанску страну. Због свих тих разлога, чини
ми се да јесте можда рационално размишљати попут Преокрета, али је неморално – јер
то значи окренути леђа својим сународницима на Косову. Не верујем да би
прихватањем услова који се од нас траже ни Срби ни наша баштина на Косову били
заштићени. Ако је цена мог бољег живота окретање леђа Србима на Косову, ја је не бих
платио.
Павле Мартиновић, Аранђеловац
ЈА САМ КОСОВАР!
Курир, Датум : 14.12.2011, Страна : 3
Србин сам и немам проблем да то кажем, али имам дипломатски пасош Владе Косова
и држављанство Косова
Интервју Слободан Петровић, заменик премијера Владе Косова
ПРИШТИНА - Слободан Петровић, заменик премијера Владе Косова, у интервјуу за
Курир каже да је Србин, али с косовским држављанством.
Да ли сте ви Косовар или Србин?
- Ја сам косовски Србин и немам проблем да то кажем. Косовар је термин за људе
с косовским држављанством, то је буквалан превод са албанског и неправилан је.
Чије држављанство имате? Шта вам пише у пасошу?
- У пасошу ми стоји „косовско држављанство“, а рубрике националност нема. Пасош
ми је дипломатски и добио сам га чим сам ушао у Владу.
А шта сте ви конкретно урадили за Србе на КиМ?
- У протекле четири године ова влада Косова обезбедила је око триста стамбених
јединица за повратнике и социјално угрожене породице, обновили смо неколико
школа, изградили обданишта, амбуланте, три клиничко-болничка центра,
спортске центре, инфраструктуру - путну, канализациону, водоводну. Обезбедили
смо 3.000 радних места, углавном у администрацији и јавним установама.
Где се налазе ти станови за повратнике?
- Највише их је на централном Косову, само у општини Грачаница има око 200
тих станова.
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Да ли сте задовољни преговорима Београда и Приштине?
- Добро је што разговори трају, мада примена договореног још није започела.
Антрфиле : Нисмо једнаки
Хашим Тачи каже да су Срби и Албанци на Косову једнаки, а онда се српској деци у
школи у Осојану искључи струја.
- Не коментаришем туђе изјаве, али што се тиче искључења струје, треба питати
директоре тих школа где су паре које се из Београда дају за рачуне. Друго, Срби и
Албанци нису изједначени на Косову - Албанаца има 95 одсто, али има ствари
које нас изједначавају и на којима се свакодневно ради.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 15.12.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ДА КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ ПОСТАНУ ПРОШЛОСТ
Данас, Датум : 15.12.2011, Страна : 19
Данас расписивање конкурса за 20 станова за избегла и интерно расељена лица
Избегла и интерно расељена лица моћи ће да се пријаве на конкурс за коришћење
20 станова, који данас расписује Комисија за први избор корисника социјалног
становања у заштићеним условима. Са циљем да се живот и стандард ових људи
побољша и да колективни центри постану прошлост, град Београд је за изградњу
станова обезбедио грађевинско земљиште са одговарајућом комуналном
инфраструктуром.
Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи Комесаријат УН. Станови су
намењени социјалном становању у заштићеним условима избеглих и интерно
расељених лица смештених у преостала три колективна центра на територији
града Београда.
Према речима члана Градског већа и председника Комисије градоначелника за стамбена
питања Зорана Костића, реч је реализацији прве фазе пројекта.
Предмет конкурса је 20 станова у објекту на локацији Велики Мокри Луг, између
улица Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
Право учешћа на конкурсу имају социјално угрожена избегла и интерно расељена лица и
породице смештене у колективним центрима „ПИМ Крњача“ на Палилули, „7. јули“ у
Земуну и „Грађевинар Ниш„ у Калуђерици, ако испуњавају и неки од следећих услова:
социоекономска угроженост, самохрани родитељи, стара лица, породично домаћинство
које има дете са сметњама у развоју, тешко болесног члана или члана са телесним
оштећењем, затим жртве породичног насиља и породично домаћинство које има децу на
школовању рекао је Зоран Костић и додао да је у другој фази предвиђена изградња још
два објекта са укупно четрдесет стамбених јединица, исте структуре и просечне
површине станова.
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се Секретаријату за социјалну
заштиту у року од 30 дана од дана јавног оглашавања, најкасније до 15. јануара
2012. године
ПОСАО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНД ЛИЦА
Народне новине – Ниш, Датум : 14.12.2011, Страна : 15
ПРОКУПЉЕ
Комесаријат за избеглице Србије обезбедио је 2,4 милиона динара за економско
оснаживање породица интерно расељених и избеглих лица на територији општине
Прокупље, изјавила је повереница за избеглице у тој општини Гордана Јанковић.
Она је агенцији Бета рекла да је за та средства конкурисало 19 породица расељених са
Космета и једна породица избеглица из Хрватске.
"Обезбедили смо им пољопривредне машине, тракторе, мотокултиваторе, као и опрему
за покретање самосталне делатности у трговини, казалаје Јанковићева и навела да ће им
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то омогућити да кроз самосталну делатност нађу посао од кога ће моћи да живе и
материјално обезбеде породице.
Пројекат је подржала и локална самоуправа са 10 одсто одукупне вредности
помоћи. Према евиденцији Комесаријата, на територији Прокупљаживи око 4.500
интерно расељених и избеглих лица, од којих је 3.500 са Косова и Метохије и око
1.500 избеглих са простора бивших југословенских република.
ДВАДЕСЕТ СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Преглед, Датум : 15.12.2011, Страна : 4
На конкурс за социјално становање могуће је пријавити се најкасније до 15. јануара
2012.
Избегла и интерно расељена лица моћи ће да се пријаве на конкурс за коришћење
двадесет станова, који данас расписује Комисија за први избор корисника социјалног
становања у заштићеним условима. Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи
комесаријат УН. Станови су намењени социјалном становању у заштићеним условима
избеглих и интерно расељених лица смештених у преостала три колективна центра на
територији града Београда.
Према речима члана Градског већа и председника Комисије градоначелника за стамбена
питања Зорана Костића, реч је о реализацији прве фазе пројекта.
„Предмет конкурса је 20 станова у објекту на локацији Велики Мокри Луг, између улица
Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
Станови су површине од 20 до 57 квадрата, а по структури су гарсоњере,
једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а
неколико станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним
потребама.
Право учешћа на конкурсу имају социјално угрожена избегла и интерно расељена
лица и породице смештене у колективним центрима „ПИМ Крњача” на Палилули,
„7. јули” у Земуну и „Грађевинар Ниш” у Калуђерици, ако испуњавају и неки од
следећих услова: социоекономска угроженост, самохрани родитељи, стара лица,
породично домаћинство које има дете са сметњама у развоју, тешко болесног члана или
члана са телесним оштећењем, затим жртве породичног насиља и породично
домаћинство које има децу на школовању“, рекао је Зоран Костић и додао да је у другој
фази предвиђена изградња још два објекта са укупно четрдесет стамбених јединица, исте
структуре и просечне површине станова.
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се Секретаријату за социјалну
заштиту најкасније до 15. јануара 2012. године.
БОЖИЋНИ БАЗАР РУКОТВОРИНА
24 сата, Датум : 15.12.2011, Страна : 3
- У Привредној комори Београда (шести спрат) јуче је почео Божићни базар
рукотворина жена избеглица и деце из школа са посебнитн потребама, који ће
трајати до петка од 10 до 20 сати.
Базар су отворили принц Александар и принцеза Катарина Карађорђевић и
комесар за избеглице Владимир Цуцић. На базару се продаје ручно израђен накит од
различитих материјала, одевни предмети од лана, вуне и свиле, украсни предмети од
дрвета, керамике и стакла, а у понуди су иконе и слике, као и домаа џемови и сапуни.
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МОНИТОРИНГ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ СРБА
Политика, Датум : 15.12.2011, Страна : А22
Срби избегли из Хрватске требало би да искористе мониторинг, односно период до
пуног пријема Хрватске у чланство ЕУ, за решавања својих бројних проблема, уз
помоћ ЕУ. Од позитивног решења наших захтева зависиће и расположење избеглих
и прогнаних Срба из Хрватске, који су највеће жртве не само грађанског рата него
и транзиције, јер су остали и без учешћа у процесу приватизације у Хрватској.
Уколико се очекивања протераних Срба не остваре, остаће мучан утисак да се
злочин исплати, а Хрватска ће бити етнички најчистија чланица ЕУ.
Избегле и прогнане Србе из Хрватске посебно интересује да ли ће у Хрватској после
потписивања уговора о приступању ЕУ и проведених избора доћи и до промена у
политици. Нажалост, досадашња политика избегавала је да се суочи са чињеницама и да
призна Србе као равноправне грађане са Хрватима. У протеклом периоду није помогла
ни петиција избегличких удружења којом се покушао одложити пријем Хрватске, док се
Србима не врати одузета имовина, станарска права, пензије, док се не изврши
ексхумација и идентификација погинулих и несталих и проведе ревизија фамозних листа
на којима су биле хиљаде недужних Срба осумњичених за наводне ратне злочине.
Будући да ови правични захтеви нису наишли на разумевање земаља чланица ЕУ, сада
једино остаје да се искористи мониторинг, тј. период до пуног пријема Хрватске у
чланство ЕУ, који се очекује средином 2013. године.
Надамо се да ће коначно престати двојна мерила и да ће ЕУ исправити грешке које је до
сада починила према Србима.
Милојко Будимир, генерални секретар Удружења Срба из Хрватске
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КОНКУРС ОТВОРЕН ДО 15. ЈАНУАРА
Вечерње Новости, Датум : 17.12.2011, Страна : 30
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
20 СТАНОВА
ИЗБЕГЛА и интерно расељена лица моћи ће до 15. јануара да се пријаве на
конкурс за 20 станова у Великом Мокром Лугу који им се дају на коришћење.
Конкурс се односи само на оне који живе у преостала три колективна центра у
Земуну, Крњачи и Калуђерици и који испуњавају неке од услова: да су самохрани
родитељи, стара лица, болесна, да имају децу на школовању. Да су социјално и
економски угрожени.
Пројекат финансира Влада САД, а реализује Високи комесаријат УН, док је град
Београд уступио локацију са свом потребном инфраструктуром. Карактеристика
овог конкурса је што се односи на узак круг људи то су само породице које живе у три
колективна центра у Земуну, Крњачи и Калуђерици и за ових месец дана сви ће им
помагати да прибаве документацију, јер нам је циљ да колективне центре раселимо
рекао је Зоран Костић, председник Комисије за стамбена питања Града.
Станови у Великом Мокром Лугу за које ће моћи да конкуришу имају од 20 до 57
квадрата, а једна породица имаће улогу домаћина зграде и биће веза осталима са
надлежним институцијама, Комесаријатом или Градским центром за социјални
рад. Конкурс је тако темпиран да чим се заврши и прегледа документација, могуће је и
усељење.
СТИЖУ ДОЛАРИ!
Ало!, Датум : 17.12.2011, Страна : 12
Брачни пар Дивац још једном је дао немерљив допринос у прикупљању новчаних
средстава за избегла и расељена лица у Србији.
Прошле недеље, у „Топаз кафеу“ у Чикагу, Фондација „Ана и Владе Дивац“
уприличила је свечани донаторски ручак на ком је прикупљено више од 86.000
долара! Ручку су присуствовали бројни представници пословне елите наших
држављана који живе у САД, али и угледни Американци. Сва средства која су
прикипљена намењена су пројектима Фондације и биће усмерена на трајно решавање
стамбеног питања избеглих и расељених лица у Србији.
Присутнима се том приликом обратио и Владе Дивац.
- Захвални смо свима који помажу у настојањима да избеглицама и расељеним лицима
у Србији омогућимо да започну бољи, нови живот. Чинимо најбоље што можемо у
датим условима и околностима, те смо посебно поносни на чињеницу да се, до сада,
око Фондације и њеног рада окупило више од 50.000 људи. Сав новац који,
заједничким трудом и добром вољом, сакупимо иде директно избеглицама, за куповину
кућа, изградњу станова, за решавање њиховог егзистенцијалног проблема - изјавио је
Дивац. Фондација „Ана и Владе Дивац“ проширила је активности на младе људе у
Србији.
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- Ове године покренули смо пројекат усмерен на наше младе људе - „Вредности
младих у Србији“ у оквиру које спроводимо јавну кампању „Стварно важно“. Циљ
кампање је да младим људима укажемо на праве вредности, да их питамо који су
њихови критеријуми, које су то ствари и циљеви од истинског значаја за њих.
Волела бих да подстакнем људе да престану да мисле само о ономе што немамо и да
почнемо да размишљамо о ономе што имамо и шта је то добро и вредно у нашим
животима - изјавила је директорка Фондације Снежана Ана Дивац.
Антрфиле : АНА И ВЛАДЕ УВЕК УЗ УГРОЖЕНЕ
Фондација „Ана и Владе Дивац“ основана је са циљем да обезбеди финансијске,
материјалне и друге ресурсе за задовољење основних потреба избеглих, интерно
расељених и незбринутих лица, без обзира на њихову националну, расну, верску,
политичку или било коју другу припадност или опредељење. Пројектом „Можеш
и Ти“ Фондација „Ана и Владе Дивац“ жели да избеглим и расељеним породицама
помогне да купе куће и на тај начин им пружи могућност да започну нормалан
живот.
БЕОГРАД И НЕ ЗНА ДА ПОСТОЈЕ
Правда, Датум : 17.12.2011, Страна : 6
РЕПОРТЕР „ПРАВДЕ“ ПРВИ СРБИН КОЈИ ЈЕ ПОСЛЕ ВИШЕ ГОДИНА ПОСЕТИО
ПОВРАТНИКЕ КОД ИСТОКА
ИСТОК - Подно Мокре горе, оивичена општинама Пећ, Клина и Србица, и
ослоњена на Зубин Поток и Тутин, препознатљива по Осојанској котлини и
највећој повратничкој српској енклави на Космету, општина Исток издваја се од
остатка Косова по броју изолованих страдалника православне вере.
Блатњави сокак, назови пут, води до двојице браће Ђоговић, Милоша и Живка у
Мужевинама, на неких километар два од центра Истока. Блато до колена и оџаци на
порушеним кућеринама откривају и путнику намернику и случајном посетиоцу да ту
живе Срби, јер се до албанских кућа, грађених углавном на српској земљи, искључиво
стиже асфалтираним путевима. Милош и Гроздана, навикнути од повратка пре две
године да им у двориште не свраћа српска нога, с неверицом прозборише добар дан и
прихватише руку поздрава. Заборавили су када им је последњи пут неко на прагу куће
изговорио речи на српском језику и управо због тога у грлу им застаје дах и сузе
навиру на очи.
- Остављени смо и препуштени сами себи. Ни српске душе, ни човека да на
српском проговориш, али то је наш избор - јада се Милош и подсећа да су Ђоговићи
до 1999. године само у свом поседу имали 30 хектара њиве, хиљаде метара површине
стамбених и помоћних објеката, да су гајили по хиљаду грла крупне стоке и да су
живели као прави-правцати домаћини.
- Нажалост, остало нас је троје. Али убеђен сам да нећемо бити последњи православци
који су своје животе дали у залог опстанка крста и православне вере у општини Исток вели он, наводећи да је трагом својих предака одлучио да садњом воћњака, обрадом
неких два-три хектара оранице и чувањем за сада само једне краве, започне нови живот
и удари темеље за повратак око 200 Ђоговића.
- Имамо све и за јело и за пића, али нас изолација и самоћа убише - изговара његов
брат Живко, огорчен што за троје Ђоговића нико не зна, изузев Весне Маликовић,
„осојанске повратничке мајке“.
- Срамота је за људе, за нацију и веру, за све оне који тврде да им је стало да
повратници опстану. Не тражимо никакву помоћ, тражимо да дођу, да с нама проговоре
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на српском - каже он, одбијајући да се жали јер зна шта су мука и зла времена. Неки
километар даље у потпуној изолацији, попут Ђоговића, сестринство манастира Гориоч
самује и чамује иза зидина, на чијој улазној капији 24 сата дежурају косовски
полицајци.
Четири сестре, предвођене игуманијом Исидором, чувају ову српску светињу, у нади да
ће Божја воља помоћи да српство оживи и звона зазвоне пред хиљадама верника,
уместо за по неколико намерника који се у порти окупе о празнику.
- Саме и са Богом. Како другачије да кажем када нема народа. Ипак се молимо Богу да
се браћа врате да поново слободно изађемо из манастира, уместо у пратњи косовске
полиције - каже она, наводећи да им се живот своди само на манастирско здање, јер у
оближње њиве од 1999. године нису улазиле, нити смеју, јер се њима, како рече, шета
туђа нога. О изолацији и препуштености самоћи и забораву најбоље сведоче брачни пар
Мирјана и Жарко Мемаревић у источком Белом Пољу. Сами у селу у коме је до 1999.
године живело око 200 Срба и обрађивало више од 500 хектара оранице, плаше се, како
рече Мирјана, да ће занемети и оглувети.
- Казала сам, нема чега да се плашимо, ако је суђено умрећемо, али идемо на наше прича Мирјана, док Жарко с поносом каже: „Ја сам поново постао домаћин“.
- Посејао сам осам хектара пшенице. Планирам да о пролећу засејем хектар-два
кукуруза. Хоћу да станем на ноге, да повратим иметак, јер од чекања милости, по оној
народној „туђа рука свраб не чеше“, нема ништа - каже Жарко, наводећи да нема чега
да се плаши, јер у окружењу од неких два-три километра нема живе душе.
Антрфиле : Уточиште Срба
Настављајући обилазак остављених и заборављених, пут нас води у Србобран, у коме
са супругом Славишом живи „осојанска повратничка мајка“ - Весна Маликовић.
Трпела је и трпи, и живи у уверењу да ће Осојанска котлина постати уточиште Срба и
да ће из дана у дан број повратника у Истоку бити све већи, јер се повратак, макар то
било по једно или двоје Срба, догодио.
- У Жачу, Опрашкама, Кошу и Синаји чује се плач српског детета. Оживљава српско
домаћинство и зато се надам да ће трагом источких испосника кренути и остали
расељени Срби - каже она, уверена да ће с пролећа следеће године почети масовнији
повратак, без чега нема опстанка ни оних који живе у потпуној изолацији и за које,
изузев ње, други нико не зна.
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СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 19.12.2011, Страна : 8
ЛОЗНИЦА - Комесаријат за избеглице Србије у сарадњи са италијанском
хуманитарном организацијом „Интер СОС“ откупио је сеоска домаћинства за
трајни смештај три избегличке породице у Лозници.
Куће су коштале по 800.000 динара, а породице су претходне седмице добиле
поседовне листове, чиме су постали власници објеката, саопштено је из Комесаријата.
СТАМБЕНО ЗБРИНУТО ПЕТ ПОРОДИЦА РАСЕЉЕНИХ СА КОСОВА
Данас, Датум : 19.12.2011, Страна : 16
Бор - Захваљујући помоћи републичког Комесаријата за избеглице, повереништво
Комесаријата за расељена лица у Бору успело је да обезбеди средства за куповину
неколико кућа за породице расељених са Косова.
Обезбеђено је више од четири милиона динара и ова средства уложена су за
куповину кућа за пет породица расељених, а ови се објекти налазе на периферији
Бора или оближњим селима. Будућим власницима кућа на свечан начин су у згради
Општине Бор уручени купопродајни уговори, а свака од пет расељених породица на
располагању има још 110.000 динара, новац који је Комесаријат обезбедио за адаптацију
и поправку добијеног стамбеног објекта.
ПАКЕТИ ИЗБЕГЛИМА
Вечерње Новости, Датум : 19.12.2011, Страна : 5
ПАРАЋИН - Двадесет избеглих и расељених породица у општини добило је од
Комесаријата за избеглице и локалне самоуправе такозване економске пакете.
Избегли и расељени јавили су се на расписан конкурс, а вредност пакета је између
130.000 и 150.000 динара. У питању је углавном опрема за занатске и
пољопривредне послове
ШЕСТ ПУТА ВИШЕ ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА
Преглед, Датум : 19.12.2011, Страна : 5
Све више невољника из Азије и Африке преко наше територије покушава да се докопа
богатих европских држава
Пријем у једну од напуштених касарни Војске Србије која ће бити претворена у
модеран центар за азил са 400 до 500 кревета, почеће после 1. маја 2012, најавио
помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов

1

Прилив тражилаца азила у Србији ове године је повећан шест пута у односу на
2010, а истовремено је знатно смањен број лажних азиланата из Србије у земљама
ЕУ, изјавио је помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов. У Србији је, према
подацима МУП-а, азил затражило око 2.700 особа, док су у земљама западне Европе до
1. децембра азил затражиле 6.232 особе из Србије, рекао је Гергинов у интервјуу
поводом Међународног дана миграната, који се обележава 18. децембра.
Подсетивши да је прошле године било 17.715 такозваних лажних азиланата из
Србије, он је навео да је овај осетан пад последица пооштрених мера контроле због
економске кризе и процеса реадмисије. Број тражилаца азила у Србији је ове године
изузетно повећан, јер је све више невољника из Азије и афричких земаља захваћених
немирима који преко наше територије покушавају да се докопају богатих европских
држава.
„Један број њих добије потврду од МУП-а о азилу, али се никада не обрате
Комесаријату за помоћ“, казао је он, што потврђује да је, засад, Србија у највећем броју
случајева за њих само транзитна земља. Он је навео да тим људима држава обезбеђује
храну, одећу и обућу и лечење, а смештени су у центрима за азил отвореног типа.
Центар за азил у Бањи Ковиљачи са 85 кревета постоји још од шездесетих година
прошлог века, подсетио је Гергинов, док је други отворен у јулу ове године у Боговађи
код Лајковца и има 210 места. „Пошто је прилив тражилаца азила ове године повећан
шест пута, ситуација тренутно није сјајна и капацитети морају бити проширени“, казао
је помоћник српског комесара. Он је навео да је зато Републичка влада, на захтев
Комесаријата, донела одлуку да једна од напуштених касарни Војске Србије буде
претворена у модеран Центар за азил са 400 до 500 кревета.
„С обзиром да је крај буџетске године и да нема довољно времена за пројектовање и
расписивање тендера, у овај посао ћемо кренути после Нове године, а мислим да ће
непосредно после 1. маја моћи да почне пријем у том новом центру за азиланте“, рекао
је Гергинов. „Углавном, имаћемо један центар који ће у свему бити раван центрима за
тражиоце азила и земљама Европске уније“, рекао је он и додао да ће центар у Бањи
Ковиљачи, који је одлично опремљен, вероватно постати уточиште за малолетнике без
родитељског старања и угрожене мајке с малом децом. Гергинов је указао да је
Србија погођена и унутрашњим миграцијама и да су села на истоку државе
практично опустела због емиграције становништа према граду. Због свега тога,
како је објаснио, у току су припреме за трансформацију Комесаријата за избеглице
у комесаријат, односно агенцију за миграције која ће од идуће године бринути о
мигрантима.
Антрфиле : За пет година враћено 6.000 Срба
Гергинов је упозорио на то да захтеви наших грађана за политички азил неће
проћи у земљама ЕУ, јер је Србија безбедна земља, а у прилог томе навео је случај
више особа из Прешева у Србији и Куманова у Македонији које су по убрзаном
поступку враћене из Норвешке. Највећи број наших држављана тражи азил у Белгији,
Луксембургу, Шведској и Немачкој, а у последња три месеца прилив миграната у прве
две земље је повећан, па размишљају о укидању безвизног режима.
Гергинов је навео да је од 2006. године у Србију принудно враћено више од 6.000
наших држављана, од тога ове године 1.673 и додао да се тачан број не зна, али је
свакако већи, пошто има особа које се добровољно враћају да не би биле
депортоване. У укупном броју повратника по основу реадмисије, апсолутно је највише
Рома и особа албанске националности, рекао је Гергинов и додао да је повратак Срба
рапидно опао након најновијих депортација из Норвешке. Међу тражиоцима азила из
Србије, како је казао, има и избеглица, али мање него интерно расељених који чине око
20 одсто од укупног броја враћених у земљу.
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ГЕРГИНОВ: ОВЕ ГОДИНЕ АЗИЛ У ЕУ ЗАТРАЖИЛЕ 6.232 ОСОБЕ ИЗ СРБИЈЕ
Политика, Датум : 19.12.2011, Страна : А10
Највећи број наших држављана тражи азил у Белгији, Луксембургу, Шведској и
Немачкој, а у последња три месеца прилив миграната у прве две земље је повећан, па
размишљају о укидању безвизног режима, изјавио је помоћник комесара за избеглице
Иван Гергинов. Он је упозорио на то да захтеви наших грађана за политичким азилом
неће проћи у земљама ЕУ, јер је Србија безбедна земља, а у прилог томе навео је случај
више особа из Прешева у Србији и Куманова у Македонији које су по убрзаном
поступку враћене из Норвешке.
У Србији је, према подацима МУП-а, азил затражило око 2.700 особа, док су у земљама
западне Европе до 1. децембра азил затражиле 6.232 особе из Србије, рекао је Гергинов.
Подсетивши да је прошле године било 17.715 такозваних лажних азиланата из Србије,
он је навео да је овај осетан пад последица пооштрених мера контроле због економске
кризе и процеса реадмисије.
Гергинов је у интервјуу Танјугу, поводом Међународног дана миграната, који је
обележен јуче, навео да је од 2006. године у Србију принудно враћено више од 6.000
наших држављана, од тога ове године 1.673 и додао да се тачан број не зна, али је
свакако већи, пошто има особа које се добровољно враћају да не би биле депортоване.
У укупном броју повратника по основу реадмисије, апсолутно је највише Рома и особа
албанске националности, рекао је Гергинов и додао да је повратак Срба рапидно опао
након најновијих депортација из Норвешке. Међу тражиоцима азила из Србије, како је
казао, има и избеглица, али мање него интерно расељених који чине око 20 одсто од
укупног броја враћених у земљу.
Дуго се сматрало да је Нови Пазар место из кога људи најчешће одлазе у земље ЕУ, али
се испоставило да је то заправо Београд у коме највећи број принудних повратника опет
наставља да живи, а затим Бујановац и Врање, рекао је Гергинов и додао да је мало
познато да има и лажних азиланата из Вршца, Зрењанина...
Прилив тражилаца азила у Србији ове године је повећан шест пута у односу на 2010, а
истовремено је знатно смањен број лажних азиланата из Србије у земљама ЕУ. Што се
тиче тражилаца азила у Србији, он је истакао да је њихов број ове године изузетно
повећан, јер је све више невољника из Азије и афричких земаља захваћених немирима
који преко наше територије покушавају да се докопају богатих европских држава.
Центар за азил у Бањи Ковиљачи са 85 кревета постоји још од шездесетих година
прошлог века, подсетио је Гергинов, док је други отворен у јулу ове године у Боговађи
код Лајковца и има 210 места. Он је навео да је зато републичка влада донела одлуку да
једна од напуштених касарни Војске Србије буде претворена у модеран Центар за азил
са 400 до 500 кревета. „С обзиром на то да је крај буџетске године и да нема довољно
времена за пројектовање и расписивање тендера, у овај посао ћемо кренути после Нове
године, а мислим да ће непосредно после 1. маја моћи да почне пријем у том новом
центру за азиланте”, рекао је Гергинов.
ТУЖИЛАЦ: НЕМА КРИВИЦЕ
Правда, Датум : 19.12.2011, Страна : 5
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДРАШКОВИЋА И ЈОВАНОВИЋА УПУЋЕНА НА
ПРИВАТНУ ПАРНИЦУ
Срби са севера Косова тужили лидере партија и ТВ Б92 због изношења неистина о
догађајима на Јарињу
3

ЛЕПОСАВИЋ - Кривична пријава, коју су Удружење расељених лица и Партија
ратних ветерана Србије из Лепосавића поднели Првом основном јавном
тужилаштву у Београду, против Вука Драшковића, Чедомира Јовановића и
одговорног лица са Б92 због изношења неистина о догађајима на Јарињу 27.
септембра упућена је на гоњење по приватној тужби.
Како је у допису Златибору Ђорђевићу, председнику Удружења расељених лица
општине Лепосавић, једном од потписника кривичне пријаве, навела заменик јавног
тужиоца Ивана Дворник Михајловић: „Тужилаштво није нашло законски основ за
покретање кривичног поступка, зато што се ради о кривичном делу за које се гоњење
предузима по приватној тужби“.
Златибор Ђорђевић каже да овим упућивањем на кривичну приватну тужбу држава
Србија још једном доказује да није у стању да штити своје грађане и да правосуђе у
Србији није независно, већ да подлеже политичким притисцима:
Истина о догађајима на Јарињу мора да се утврди и сви који су допринели обмањивању
јавности морају да одговарају - рекао је Ђорђевиђ, наглашавајући да је клевета изречена
јавно на ТВ Б 92, чиме је, према његовој оцени, тужилаштво избегло да покрене
поступак о утврђивању истине и одговорности за седам тешко рањених цивила бојевом
муницијом 27. септембра на Јарињу, упућујући их на приватну парницу, која у нашим
приликама траје и по више година.Срби на КиМ се неће зауставити на овоме, наћи ћемо
начин да се истина о Јарињу сазна - закључио је Ђорђевић, додајући да очекује и
залагање државног секретара Слободана Хомена у овом случају, после његовог позива
„отпорашима“ да се не обраћају Стразбуру, јер ће им држава Србија исплатити штету за
оно што су претрпели.
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ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 19.12.2011, Страна : 17
ПРОКУПЉЕ Повереништво за избегле и расељене потписало је 20 уговора о
додели помоћи. Око 2,4 милиона обезбедио је Републички комесаријат за избеглице,
а општина је дотирала 10 одсто.
Помоћ је добило 17 расељених са Космета и троје из Хрватске. Реч је о машинама за
пољопривреду и опреми за занатске делатности. Вредност донација је око 150.000
динара каже Гордана Јановић, повереник за расељене.
ПАКЕТИ ОПРЕМЕ ВРЕДНИ И ДО 150.000 ДИНАРА
Пресс, Датум : 20.12.2011, Страна : 17
Помоћ У Параћину 20 породица избеглих и расељених почиње свој бизнис
ПАРАЋИН - Двадесет избеглих и расељених породица које живе на територији
општине Параћин, а које су по расписаном конкурсу добиле „доходовне пакете“, од
јуче могу да преузму своју опрему.
У питању су материјал и опрема за унапређење пољопривредне производње и занатске
делатности, чиме се избегли и расељени овде махом баве.
Уговоре о преузимању пакета они су са председником општине Сашом Пауновићем
потписали у петак. Пре тога спроведена је јавна набавка за куповину пластеника,
моторних тестера и разне друге опреме за грађевинске радове, што су избегли највише
тражили.
Комесаријат за избеглице и параћинска општина за ове сврхе обезбедили су три милиона
динара, што је појединачно од 130.000 до 150.000 динара. Ово је други пут да се ове
године за то обезбеђују паре како би се ова категорија становништва подстакла да
започне и развије сопствени посао.
Тако је Дражен Медић тражио и добио пластеник за производњу раног воћа и поврћа,
док је Ђорђе Рајковић добио ручни циркулар, мешалицу, брусилицу и још неке апарате
за грађевинарство.
Сви добитници „пакета“ до петка ће преузети тражену опрему.
ВЛАДА ЋЕ УХЛЕБИТИ ЈОШ 2.232 ЧИНОВНИКА!
Ало!, Датум : 20.12.2011, Страна : 4
БУЏЕТ КРИЗНИ, БУЏЕТ КРИЗНИ, МЕРЕ РАСИПНИЧКЕ МЕРЕ РАСИПНИЧКЕ
Влада Србије одлучила је да у изборној години државну управу увећа за још 2.232
нова чиновника, колико је планирано предлогом буџета за 2012. годину!
Колико је тим Мирка Цветковића до сада био штедљив казује податак да је поред
реконструкције и укидања седам министарских ресора, бирократски апарат смањен за
тек 28 чиновника!
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Наиме, иако се премијер никад није изјаснио о ефектима рационализације и
реконструкције владе, то се више него јасно назире из упоредног прегледа предлога
буџета за 2011. и 2012. годину. Тако је 2010. годину државни апарат завршио са 266.699
запослених, али је планираним бужетом за ову годину тај број требало да буде смањен за
735 извршилаца. Уместо тога је, и поред реконструкције, државну службу напустило тек
28 људи, тако да су у државној каси за 2012. годину планиране плате за 268.903
запослена.
Међу њима ће бити и 2.232 новозапослена који ће следеће године добити посао у
Министратву унутрашњих послова (2.000), Комесаријату за избеглице (11) и
социјалној заштити (221). Укупни буџет за зараде запосленима планиран је на око 173
милијарде динара, што је за 7,7 одсто више у односу на плате које ће им бити исплаћене
у овој години.
Поред тога је за награде и бонусе чиновника у 2012. години планирано додатних 1,59
милијарди динара, а за службена путовања чак 3,69 милијарди, односно 5,5 одсто више
него ове године. Ипак, представљајући предлог буџета, Душан Никезић, државни
секретар Министарства фи нансија, рекао је да је буџет „реалан, рационалан, штедљив и
да садржи економски антикризни пакет“ за наредну годину. За Драгована Милићевића,
члана Удружења фи нансијских аналитичара Србије, овакав предлог буџета је јасан знак
да је држава одустала од планираних реформи.
- Свима је јасно да је ово партократска држава, па према томе не чуди што у изборној
години, и поред вишка запослених, влада обећава повећање плата и нова запошљавања
уместо спровођење реформе јавног сектора. Поред овакве неодговорне власти, не треба
се изненадити ако се оснују још неке нове „агенције“ које нису планиране буџетом изјавио је Милићевић за „Ало!“.
Антрфиле : Медијима 368 милиона
Предлогом буџета за 2012. предвиђене су субвенције за медије у износу од 368 милиона
динара, које ће добити агенција Тањуг, НИЈП “Панорама”, СЈУ “Југословенски преглед”
и СЈУ Радио Југославија. Укупне државне субвенције износиће 62,3 милијарде динара,
од чега је пољопривреди намењено 19,94 милијарде, “Железницама Србије” 12,96
милијарди, “Путевима Србије” 8,8 милијарди, привреди 2,79 милијарди, а туризму 2,69
милијарди динара.
ДУБРОВНИК НА МЕТИ
Данас, Датум : 20.12.2011, Страна : 23
Савет безбедности Уједињених нација крајем септембра уводи ембарго на извоз оружја
у Југославију. У Југославији је у то време било 225.000 регистрованих избеглица.
У Србији се редовно одржавају културно-забавне манифестације и спортска такмичења.
На избору за Мис Југославије победила је Славица Трипуновић из Борова Села.
Упркос жестокој полицијској репресији, на референдум за суверену и независну државу
Косово изашло је око 870.000 бирача. Само 12 њих гласало је против.
Кадијевићево министарство издаје наредбу да се из касарни уклоне слике Јосипа Броза
Тита. Који дан касније, 1. октобра, Штаб Врховне команде упозорава власт у Хрватској:
„За сваки нападнути и освојени објекат Југословенске народне армије биће одмах
уништен по један објекат од виталног значаја за Републику Хрватску. За сваки
нападнути и освојени гарнизон биће уништени витални објекти града у коме се гарнизон
налази. То је истовремено упозорење цивилном становништву да се благовремено
повуче из тих насељених места“.
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Јанез Дрновшек престао је да долази на седнице Председништва. Стјепан Месић сазива
седнице на Брионима, на које нико не долази. Богић Богићевић и Васил Тупурковски
одбијају да дођу на састанке које сазива потпредседник Костић.
У таквим околностима преостала четворица – Бранко и Југослав Костић, Борисав Јовић
и Сејдо Бајрамовић – доносе одлуку да Председништво СФРЈ прелази на рад у условима
непосредне ратне опасности и преузима на себе одређене ингеренције
Скупштине. Многи сматрају да је извршен преврат, на захтев Слободана Милошевића и
уз сагласност војног врха. Више не важи оно што је Милошевић, готово као заклетву,
саопштио 16. марта: „Председништво СФРЈ са четири члана ни по којим правним,
цивилним и било којим другим нормама за Србију не постоји“.
Европска заједница сматра да четворка није овлашћена да одлучује у име Југославије.
Председништво Босне и Херцеговине и руководство Македоније саопштавају да не
признају одлуке четворочланог Председништва. Независни медији превратнике називају
Потпредседништвом или Полупредседништвом. На новинарско питање да ли би биле
легалне одлуке друге четворице чланова Председништва неизбежни Будимир Кошутић
одговара – Не би биле!
У недељу 6. октобра авиони Ратног ваздухопловства обавили су више од сто борбених
летова широм Хрватске. Војска и црногорски резервисти освајају аеродром Ћилипи и
цинично поручују грађанима Дубровника: „Желимо да сачувамо ваше животе, имовину
и културно-историјске објекте. Помозите да се мир врати у Дубровник и околину.
Пружите отпор усташама и плаћеницима. Сарађујте са ЈНА у заједничкој борби.
Сачувајте Дубровник“. Драгутин Зеленовић пише: „Ради спасавања Дубровника од
разарања и заштите цивилног становништва, Влада Републике Србије предлаже да се из
града повуку све паравојне формације Хрватске, да се онемогуће страни плаћеници да
униште овај историјски град и да се град претвори у зону у којој није дозвољено
присуство ма каквих оружаних формација“.
Центар за антиратну акцију од 6. до 10. октобра у београдском позоришту „Душко
Радовић“ организује јавни притисак захтевајући успостављање цивилне власти над ЈНА.
Режим не обраћа пажњу на такве захтеве.
Пошто је 8. октобра истекло сто дана од Брионске декларације, а политичко решење није
нађено, међународна заједница више не обавезује Словенију и Хрватску да одлажу
потпуно осамостаљење, односно раскид државно-правних односа с републикама и
покрајинама које су чиниле Југославију.
Пред бензинским пумпама данима стоје дугачки редови, јер се – ако има горива – може
купити највише 15 литара. Десеткован је градски и међуградски превоз.
Отказана је већина ђачких екскурзија. На путевима Бачке и Срема има више војних него
цивилних возила. То има и добру страну: официри и војници радо продају гориво.
Искључиво за марке, наравно. На сваком кораку могу се срести војници, резервисти и
полууниформисана наоружана лица. Ноћне пуцњаве постају уобичајена појава. У
бачким градовима и селима дуж Дунава, од Бездана до Бачке Паланке, даноноћно се чује
тутњава с друге стране реке, коју непрестано прелећу војни авиони и хеликоптери.
На снази је Кривични закон СФРЈ у условима ратне опасности. У њему стоји: „Они који
се без оправданог разлога не одазову ма регрутовање, ради саопштења ратног распореда
или пријема опружја, на служење војног рока, војну вежбу или другу војну службу
казниће се од једне до десет година затвора. Онај ко је избегао појединачни или општи
позив на ове обавезе или ко ради избегавања напусти земљу или остане у иностранству,
казниће се најмање пет година затвора или смртном казном“.
Упркос таквим претњама, само једног дана, 1. октобра, с ратишта код Бршадина вратило
се 400 резервиста из Ваљева. Положаје је напустило 180 резервиста из Лесковца. Из
Босанске Градишке вратило се 350 Смедереваца. Положаје је напустило и 130
Крушевљана те велика група мобилисаних Шапчана. Сви се жале на опште расуло, лошу
храну, неодговарајуће оружје, неповезаност између различитих нивоа командовања...
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Наставља се
Антрфиле : Михал Рамач: Било је то 1991. (22)
Михал Рамач (1951), новинар, књижевник и преводилац, објавио је шест збирки песама
и три књиге политичких есеја. Био је главни и одговорни уредник дневних листова Наша
Борба, Војводина и Данас. Ради у Радио-телевизији Војводине. Према тексту који
објављујемо као фељтон снимљена је серија „Било је то 1991“ у шест епизода. Емитује
се средом на Првом програму РТВ у 20 сати. Режију серије потписује Нада
Белегишанин.
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РАСЕЉЕНИМА ПЕТ СТАНОВА
Блиц – Србија, Датум : 21.12.2011, Страна : 5
БОР - У оквиру пројекта који се односи на куповину куће са окућницом пет
интерно расељених породица са Космета је решило стамбено питање. Њима су
уручени купопродајни уговори у згради локалне самоуправе.
Повереништво Комесеријата за расељена лица у Бору уз помоћ републичког
комесаријата у ове сврхе обезбедило је око 3,8 милиона динара.
ДС ПОДРЖАВА ПРЕДЛОГ ПУПС
Правда, Датум : 21.12.2011, Страна : 3
ЂИЛАС И КРКОБАБИЋ РАЗГОВАРАЛИ О ЗАКОНУ ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА
БЕОГРАД - Демократска странка подржаће доношење закона о социјалном
предузетништву, који је предложила Партија уједињених пензионера Србије,
рекао је Драган Ђилас, заменик председника ДС-а.
Како су рекли у ПУПС-у, тај закон су предложили у циљу стварања могућности за
што брже, једноставније и јефтиније запошљавање оних који припадају
најрањивијим друштвеним групама, међу којима су особе с инвалидитетом,
избегла и расељена лица, лица изнад 50 година старости и нискоквалификовани
радници.
Ђилас, који је предлог закона представио заједно са Миланом Кркобабићем,
потпредседником ПУПС-а, рекао је да би такав закон требало да подрже и друге
странке, јер помаже да они којима је најтеже имају сталан извор прихода. Он је додао
да социјална заштита, ако негде функционише, финкционише у Београду, али да њеним
корисницима није важно само да добију помоћ, већ и да се осете корисним, што је
намера овог закона. Према Кркобабићевим речима, циљ закона је да се помогне да
корисници неких врста социјалне помоћи дођу до трајног извора финансирања, тако
што ће бити стимулисан „трећи сектор привређивања“.
Мере којима ће се омогућити да такве особе зараде своју плату су смањење ПДВ-а,
смањење пореза и доприноса, као и позитивна дискриминација. Биће стимулисани
различити облици пословања, као што су предузећа, асоцијација и задруга, и то ће
показати шта је социјално предузетништво - казао је Кркобабић.

PRESS CLIPPING
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ОГРЕВ ЗА 28 ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 22.12.2011, Страна : 12
ВРБАС: Према конкурсу који је расписао Комесеријат за избеглице општине
Врбас за 28 породица са територије ове општине обезбеђен је огрев за зиму. Право
да учествују на овом конкурсу имале су породице избеглих и интерно расељених лица
које тренутно бораве на територији врбаске општине.
- На конкурс се пријавило 28 породица и увидом у документацију Комисија је
констатовала да сви пријавлељени кандидати испуњавају услове тако да смо донели
одлуку да све породице које су конкурисале добију помоћ у огреву. Од тих 28
породица, 13 породица су расељена лица са Косова и Метохије, док су 15 породица
избегла и прогнана лица са простора бивше Југославије – рекла је председница
Комисије за избегла и расељена лица у општини Врбас Радмила Мусић и најавила да ће
за време новогодишњих празника свим породицама бити испоручено на кућну
адресу по 2,5 кубика огревног дрвета.
ИЗМЕШТАЊЕ ЦЕНТРА ИЗВЕСНО
Преглед, Датум : 22.12.2011, Страна : 5
Вуловић: Проблем имиграната у Бањи Ковиљачи се постепено решава
Почетком новембра родитељи ученика у овом месту неколико дана нису пуштали децу
у школу тврдећи да им је угрожена безбедност због све већег броја придошлица
Бања Ковиљача
Председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, које се бави решавањем проблема
илегалних имиграната, Владимир Вуловић, изразио је јуче очекивање да ће убрзо бити
измештен Центар за азил из Бање Ковиљаче.
„Проблем имиграната у Бањи Ковиљачи се постепено решава, краткорочне мере
на њиховом измештању дају резултате. Очекујем да у кратком временском року
буде измештен и Центар за азил из Бање Ковиљаче“, рекао је Вуловић.
Он је навео да је измештање тог центра, што је као дугорочну меру одобрила Влада
Србије, једино право решење проблема, јер ће Бања Ковиљача тако поново почети да се
туристички развија.
„У наредним данима разговараћемо са представницима комесаријата и
(министром за рад и социјална питања Расимом Љајићем), како бисмо утврдили
динамику измештања имиграната. Очекујемо да се у разумном временском
периоду оспособи нова локација за центар, а да се постојећи пренаменује“, казао је
Вуловић. Он је, међутим, рекао да изјава извршног директора невладине организације
„Центар за заштиту и помоћ тражилаца азила“ Радоша Ђуровића да је број имиграната
„пренадуван и да ниједан од инцидената који се приписују имигрантима није доказан
нити процесуиран“, доприносе поновном стварању непотребних тензија у Бањи
Ковиљачи.
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„У ситуацији када смо на добром путу да са министром Љајићем и његовим акционим
тимом решимо вишемесечни проблем лажних азиланата, оваква изјава само поново
може изазвати револт грађана. Не знамо како се дошло до броја од 60 илегалних
имиграната. Има их свакако неколико пута више“, казао је Вуловић.
Он је оповргао и оцену Ђуровића да ти људи нису процесуирани, наводећи да је
нападач на британску држављанку оптужен.
„Задовољни смо одлуком Владе о измештању Центра за азил из Бање Ковиљаче,
као и активношћу полиције и инспекцијских служби и верујемо да проблем са
имигрантима неће још дуго трајати, а да ће у новом центру ти људи живети у
много хуманијим и адекватнијим условима“, закључио је Вуловић. Почетком
новембра родитељи ученика у Бањи Ковиљачи неколико дана нису пуштали децу у
школу тврдећи да им је угрожена безбедност због све већег броја имиграната.
Бојкот је завршен након седам дана када је Влада Србије основала комисију за решење
проблема великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи, на чијем је челу министар рада и
социјалне политике Расим Љајић.
Према подацима локалне полиције, почетком новембра, ван Центра за азил у Бањи
Ковиљачи који има 80 места, боравило је више од 2.500 странаца из Африке и Азије.
НЕЋЕМО НАПУСТИТИ СЕВЕР
Вечерње Новости, Датум : 22.12.2011, Страна : 2
ГОРАН БОГДАНОВИЋ, МИНИСТАР ЗА КиМ
О ЗАХТЕВИМА ЗА УКИДАЊЕ СРПСКИХ ИНСТИТУЦИЈА НА КОСОВУ, ПУТУ КА
ЕУ, ПОЗИВИМА ЗА ОСТАВКУ
* Наше институције нису паралелне, већ једине, зато нема повлачења
* Одустајање од Резолуције 1244 близу је признавања независности
* Настављамо техничке преговоре, али тражимо дијалог о статусу
СРБИЈА није оставила нити ће оставити своје грађане на Косову на цедилу.
Захтеви да се Србија повуче из институција на северу Покрајине, које нису
паралелне, већ једине, за Владу су неприхватљиви. У складу са Уставом, имамо
обавезу да својим грађанима пружимо одговарајуће услуге у здравству, школству,
социјалним давањима... Тамо где су остале српске институције, опстали су и Срби.
Ове јасне поруке још једном је послао, у интервјуу за ”Новости”, министар за КиМ
Горан Богдановић.
- Ревидирање досадашње политике, на начин који се намеће са стране, значио би и
одустајање од одређених принципа зацртаних у Уставу и Резолуцији 1244.
Истовремено, избори су у демократији најбољи начин да се једна политика тестира и
оцени.
- Како онда ”откочити” решавање косовског проблема и европске интеграције, када
званични Београд понавља да наше политичке координате остају Устав и Резолуција, а
тражи се њихово кршење?
- Начин на који један битан део међунардне заједнице представља појам ”откочити”,
заправо подразумева само наше попуштање у решавању косовског проблема. Некима је
привлачно да Србија и даље буде дежурни кривац. Не можемо одустати од Резолуције
1244, јер она је једини релевантни међународни акт који гарантује безбедност, заштиту
људи и српског културног и историјског наслеђа, обавезује на повратак расељених.
Истовремено, то је и документ из којег могу да проистекну будућа решења. Кочница
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није у рукама Београда. Ако неко сматра да ће Београд дизањем руку од Косова
откочити процес, тај у потпуности греши.
- Није ли инсистирање на одустајању од Резолуције заправо захтев за признавање
Косова већ у овој фази интеграција?
- Лично сам близу таквог тумачења. Одустајање од Резолуције, а да претходно није
постигнут компромис, представља стварање преседана да су једнострани потези
легитиман начин мењања међународног права и поретка.
- Председник државе и Влада позвали су грађане да повуку барикаде. Хоће ли вас
послушати?
- Државно руководство је јасно упутило поруку да се барикаде уклоне, и то се мора
урадити без икаквог одугловачења, јер су барикаде испуниле своју сврху и оствариле
циљ.
- Срби са Косова оптужују Београд да на овај начин диже руке од њих?
- Не може се с једне стране заклињати у државу а са друге не спроводити њене одлуке.
Сада, када је елиминисана могућност да се криза на северу КиМ претвори у
неконтролисану ескалацију насиља, из које би косметски Срби изашли као губитници,
барикаде су контрапродуктивне. Процес уклањања барикада, који је почео, мора да се
заврши што пре, без одлагања и тражења изговора.
- Има ли истине у тврдњама дела међународне јавности да протесте Срба на северу
КиМ организују и воде криминалци?
- Незадовољство и отпор народа намерама да се ставе под власт Приштине не сме се
поистовећивати с криминалним елементима, којих има мање-више свуда.
Истовремено, поједини међународни кругови су свесни да су власти у Приштини у
великој мери огрезле у криминалу. То је класична замена теза - да се легитимна
одбрана Срба са севера од насилних покушаја Приштине да мења реално стање на
терену дискредитује. Криминала на северу има, али он у поређењу са оним јужно од
Ибра личи на лаку прехладу.
- Које ћете конкретне потезе вући у наредном периоду?
- Наставићемо дијалог о техничким питањима, са перспективом да се у одређеном
моменту он подигне на виши ниво и да се расправља о политичком, односно о
статусном питању. С друге стране, и даље ћемо спроводити реформске процесе у вези
са евроинтеграцијама.
- Хоће ли Влада на време усвојити све потребне уредбе, како би се започело са
интегрисаним управљањем прелазима до 26. децембра?
- Заправо, 26. децембар је датум од када треба да се почне са применом аранжмана
везаних за слободу кретања. Интегрисано управљање административним прелазима је
процес на коме ће се радити у наредном периоду. То је концепт који ни развијене земље
ЕУ, неоптерећене политиком, нису могле да имплементирају преко ноћи. Што се тиче
Владе, она ће на време усвојити све постигнуте споразуме у Бриселу.
- Очекујете ли да Србија у марту добије статус кандидата за ЕУ?
- Довољно је да једна земља каже ”не”, а 26 да кажу ”да” и да Србија не добије статус
кандидата. Не бих да лицитирам, радије бих био песимиста, који ће да погреши.
- Да ли сте и ви, попут потпредседника Божидара Ђелића, размишљали да поднесете
оставку?
- Ђелић је испунио дату реч и његова оставка је принципијелан, одговаран и високо
моралан чин, који поштујем. Подношење оставке у овом деликатном тренутку би било
бежање од одговорности. Од аргументоване критике никада нисам зазирао, већ сам је
увек прижељкивао, јер она доприноси проналежању бољих решења. За мене Космет
није најскупља реч или степеница у каријери, већ завичај у коме живимо моја породица
и ја.
Антрфиле : ТРАЖИМО ОДРЖИВО РЕШЕЊЕ
3

- Председник Тадић изнео је идеју о двојном суверенитету за Косово. Је ли могуће
повести нове преговоре?
- Неће бити једноставно, пошто је битном делу међународне заједнице очигледно
најлакше да поступа по стереотипима. Због тога морамо наставити да будемо
конструктивни и да имамо иницијативу, предлажемо решења која воде ка компромису
и заштити наших националних интереса. Прво треба доћи до функционалног и
одрживог решења.
НЕ БОЈКОТУЈЕМ СКУПШТИНУ
- Борислава Стефановића и вас опозиција критикује због бојкота скупштинског Одбора
за КиМ, којем сте дужни да подносите извештаје.
- Како да дискутујемо о нечему што Влада, чији сам члан, није ни разматрала и о чему
није ни заузела став, нити донела одлуку. Чим Влада усвоји извештај, отићи ћу на
седницу Одбора да образложим став и одлуку Владе и да одговорим на свако питање.
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КЉУЧЕВИ СРЕЋЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ ЉУДЕ
Политика, Датум : 23.12.2011, Страна : А14
Десет породица избеглих и расељених људи радовало се јуче у свечаној, Мозаик
сали Скупштине града Крушевца. Градоначелник Драган Јовановић и
директорка Центра за социјални рад Слађана Чабрић уручили су им кључеве од
новоизграђених станова. Градоначелник им је пожелео срећу поводом наступајућих
новогодишњих и божићних празника, а директорка Центра за социјални рад да имају
среће у проналажењу посла и трајном решавању свог социјалног статуса.
У новим становима живеће осам породица избеглих и расељених лица и две социјално
угрожене породице, и то под повлашћеним условима, плаћајући само комуналне
услуге, воду и струју, на неограничени период, али без права откупа. Станови су
изграђени средствима ИПА фонда Европске уније (180.000 евра) и града Крушевца
(2.000.000 динара).

ПРАЗНИЦИ ПОД СВОЈИМ КРОВОМ
Вечерње Новости, Датум : 23.12.2011, Страна : 25
ДЕСЕТ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ
УГРОЖЕНИХ, ДОБИЛО КЉУЧЕВЕ

И

РАСЕЉЕНИХ,

АЛИ

И

СОЦИЈАЛНО

КРУШЕВАЦ - Кључевима и решењима за усељење у социјалне станове, градоначелник
Драган Јовановић и директорка Центра за социјални рад, Слађана Чабрић, јуче су
обрадовали осам породица избеглих и расељених, те два социјално угрожена
домаћинства из града на Расини.
Захваљујући претприступним фондовима ЕУ, из којих је у згаду у Улици Бране
Јанковића уложено 180.000 евра - уз два милиона, колико је град издвојио за
комуналну инфраструктуру и планску документацију - дојучерашњи бескућници,
уместо по подстанарским собицама и колективним центрима, новогодишње и
божићне празнике дочекаће у властитом дому.
Истичући да је Крушевац, међу првима, препознао потребе социјалне станоградње,
Радмило Дедовић - испред Комесаријата Србије, који је унесрећене помогао
грађевинским материјалом, вредним 6,5 милиона динара - подсетио је на више од 4.000
избеглих и расељених у 1996, као и на чињеницу да је, деценију касније, на употребу
била предата прва зграда са 40, а лане и друга, са десет станова.
У име породица којима се осмехнула срећа, захвалила је грађевински инжењер без
посла Марија Стошић, самохрана мајка двојице синова, 2000. избегла из Приштине.
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ИЗБЕГЛИЦЕ ПИШУ МИЛАНОВИЋУ
Блиц, Датум : 23.12.2011, Страна : 5
БЕОГРАД
Коалиција удружења избеглица предаће данас писмо у Амбасади Хрватске у Београду
за председника хрватске владе Зорана Милановића.
Апелује се да Милановић подржи иницијативу да се отвори дијалог између Србије
и Хрватске о повратку имовине и права избеглим и прогнаним Србима и
грађанима Србије који су оштећени у имовинским и другим правима у Хрватској.
ПОЗИВ ОПШТИНАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА
Данас – Санџак, Датум : 23.12.2011, Страна : 6
Нови конкурс Националне службе за запошљавање
Нова Варош - Национална служба запошљавања упутила је локалним
самоуправама јавни позив за учешће у суфинансирању програма у оквиру мера
активне политике запошљавања за 2012. годину.
Према критеријумима НСЗ, захтев за учешће могу поднети оне општине које у оквиру
локалног акционог плана запошљавања обезбеђују више од половине средстава
потребних за финансирање одређених програма или мере активне политике, а да су пре
тога испуниле неопходне услове, као што су: да градска управа има формиран локални
савет за запошљавање, акциони план за наредну годину, опредељено више од половине
средстава за финансирање пројеката, као и усклађене мере акционог плана
запошљавања са циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада. За
неразвијена подручја, у које спада и нововарошка општина, предвиђено је и да ресорни
министар може евентуално да одобри учешће у финансирању и у случају када је
локална самоуправа обезбедила и мање од половине средстава.
На овом конкурсу приоритет ће имати управо неразвијене општине, а предност
они програми запошљавања који укључују Роме, повратнике по споразуму о
реадмисији, кориснике новчане социјалне помоћи и младе без квалификација.
Из НСЗ поручују и да ће током наредне године бити уврштени програми субвенције за
самозапошљавање и субвенције послодавцима за новоотворена радна места, и сви ови
програми биће финансирани у складу са Националним акционим планом запошљавања
за 2012. годину. Рок за подношење захтева по овом најновијем конкурсу за локалне
самоуправе је 31. јануар 2012. године.
- Захваљујући измени Закона о финансирању локалних самоупава, током наредне
године буџет наше општине имаће на располагању око 120 милиона динара више него
до сада. Део ових средстава сигурно ће бити опредељен за локални акциони план
запошљавања, а средства ће највероватније бити искоришћена за реализацију пројекта
„Приправници 2012.“ , захваљујући коме је ове године до посла на одређено време
дошло 30 младих Нововарошана - каже Предраг Шапоњић, председник Локалног
акционог плана запошљавања.
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц – Србија, Датум : 24.12.2011, Страна : 2
КРАГУЈЕВАЦ - Захваљујући средствима које је обезбедио Комесаријат за избеглице,
четири породице расељене са Косова и Метохије, које од 1999. године живе у
Крагујевцу, добиле су куће са окућницом у селима Кутлово, Теферич, Доња Сабанта и
Кутлово. За откуп домаћинстава уложено је 3,52 милиона динара, а у тај износ
урачунати су и грантови у висини од 110.000 динара како би нови станари адаптирали и
прилагодили куће према својим потребама.
До сада је у Крагујевцу стамбено збринуто 120 породица, а захваљујући донаторима и
подршци Комесаријата за избеглице откупљено је 18 сеоских домаћинстава.
ОГРЕВ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 24.12.2011, Страна : 18
ВРБАС - Комесаријат за избеглице, у сарадњи са општином Врбас, обезбедио је за
28 породица једнократну помоћ у огреву. Све породице које су се јавиле на
конкурс, испуњавале су услове и наредних дана добиће на кућне адресе по 2,5
метара дрва. Међу овим породицама је и 13 фамилија, расељених са Космета.
ОБИШЛИ ДОМОВЕ
Правда, Датум : 24.12.2011, Страна : 4
ЂАКОВИЦА - На иницијативу Савеза удружења расељених у Црној Гори и
Завичајног удружења Ђаковичана организована је прва „Иди - види“ посета, у
којој су прогнани ђаковички Срби обишли своју имовину.
У саопштењу достављеном КИМ радију каже се да су, поред имовине у центру града, у
Српској улици и насељу Пискоти, ђаковички расељеници, који од 1999. године живе у
Црној Гори, обишли и манастир Успења Пресвете Богородице, који је недавно
обновљен, пошто је претходно спаљен у мартовском погрому 2004. године.
ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ ПРИЈЕМ КОД МИЛАНОВИЋА
Политика, Датум : 24.12.2011, Страна : А8
Представници избегличких удружења предали су јуче у амбасади Хрватске у
Београду отворено писмо за новог председника владе Зорана Милановића.
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица, који је у хрватском
дипломатском представништву уручио писмо, каже да су их примили коректно и
рекли да ће њихов апел предати Милановићу.
– Претходна хрватска влада је тај дијалог одбијала и реалне проблеме стотина хиљада
грађана држала под тепихом. Очекујемо да ће господин Милановић подржати нашу
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иницијативу, која је у интересу не само избеглих и прогнаних, већ и саме Хрватске, као
и јачања добросуседских односа са Србијом – објашњава Линта.
У писму избегличких удружења тражи се суштински напредак на успостављању истих
стандарда у суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица.
Темељ дијалога, како се наводи, треба да буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у
коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су
имали 31. децембра 1990. године.
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ДСС: ИЗМЕНИТИ ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум : 26.12.2011, Страна : А5
Демократска странка Србије (ДСС) ће у наредних неколико недеља иницирати
измене Закона о избеглицама, пошто је тај закон прошле године измењен на штету
избеглица, изјавила је јуче члан Председништва ДСС-а Санда Рашковић-Ивић.
Како је пренео Танјуг, према важећим законским прописима, од избеглица се
тражи да, уколико желе да стекну право својине над кућама које су саградили уз
помоћ донација, као и општина на чијој су се територији нашли после прогона,
практично откупе те куће како би постали њихови власници.
То у суштини значи да се од избеглица тражи „да плате држави донације
међународних организација, донације општина и сопствени рад”, истакла је Санда
Рашковић-Ивић. Она тврди да је то решење и правно сумњиво пошто је, како наводи,
„одлуком власти, Србија постала једина земља у којој се поклон, односно донација
наплаћује”.
У саопштењу се подсећа да је један број људи који су избегли у Србију добио од разних
хуманитарних организација пакете, у виду грађевинског материјала, а општине су
донирале инфраструктуру и земљиште како би и ти људи коначно добили свој кров над
главом. Закон им је, пре него што је измењен, омогућавао да протоком десет година
успоставе право да на тим објектима заснују власништво.
ТРАЖЕ РЕШЕЊЕ ОД МИЛАНОВИЋА
Курир, Датум : 25.12.2011, Страна : 6
Удружења избеглица
НОВИ САД - Избегличка удружења Центар за комуникацију „Правда“ и
Регионални одбор за помоћ избеглицама Војводине апеловала су на премијера
Хрватске Зорана Милановића да учини све да реши избегличке проблеме који
оптерећују односе две земље. Та удружења су у саопштењу за јавност од Милановића
затражила да реши проблем „закинутих“ имовинских и статусних права Срба који су
прогнани из Хрватске.
СТАН ДАЛЕКО ОД ДОМА
Вечерње Новости, Датум : 26.12.2011, Страна : 39
МУКЕ САМОХРАНЕ МАЈКЕ МИЛИЈАНЕ РАДУНОВИЋ (50), КОЈА ЈЕ СА КОСОВА
ДОШЛА У ГРАД КРАЈ МОРАВЕ
Није уважено да породица ради и живи у Чачку
Од како јој је супруг Мирко у 36. години, као припадник полиције, погинуо у сукобу са
шиптарским терористима на Косову, Милијана Радуновић (50) се са сином и ћерком
пре пуних 11 година обрела у Чачку.
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Све то време живели су као подстанари, а за стан, који додељује МУП породицама
погинулих или рањених полицајаца, конкурисала је пре шест година. Недавно је
објављена ранг-листа. По њој, Милијана није добила свој дом у Чачку, где су се
додељивала два стана за које су и конкурисале две породице из града на Морави.
- Стан у Чачку добила је једна породица која живи у Косовској Митровици, а нама, који
смо овде већ пустили корене, понудили су станове у градовима у којима никада нисмо
ни били - рекла нам је Милијана.
- Не знам по ком је то правилнику одлучивала стамбена комисија. Како то они сада
мисле да ми напустимо посао, да напустимо све оно што смо стекли претходну
деценију у овом граду и да се преселимо у други град?
Милијана наводи да коначну одлуку комисије још није добила, али да ће она ових дана
писати министру унутрашњих послова Ивици Дачићу, како би јој помогао у решавању
овог проблема.
- Преживела сам пакао. Једва сам се навикла овде на нови живот. Министарство
унутрашњих послова ми је изашло у сусрет и запослили су ме, а сада, према одлуци
стамбене комисије, ја треба да се преселим и да напустим све - пожалила нам се
Милијана.
Она наводи да је проблем настао када су се приликом конкурисања породице изјасниле
у ком граду би желеле да наставе живот и да ту добију кров над главом.
- Породица из Косовске Митровице је испред нас на ранг-листи, тако да стан у Чачку
аутоматски иде њима. Комисија приликом одлучивања није узимала у обзир то што ми
живимо овде и што смо овде нашли ухлебљење, а неко други никад није ни крочио у
овај град - закључује ова самохрана мајка.
Антрфиле : УДАЉЕНИ ГРАДОВИ
Стамбена комисија МУП, како нам је рекла Милијана, понудила јој је стан у Врању,
Зајечару или Шиду, иако је она запослена у чачанској полицијској управи, где јој и
ћерка од пре три године ради.
РАСЕЉЕНИ ПОСЕТИЛИ ЂАКОВИЦУ
Блиц, Датум : 25.12.2011, Страна : 27
Прогнани Срби који живе у Црној Гори обишли своју имовину
На иницијативу Савеза удружења расељених у Црној Гори и Завичајног удружења
Ђаковичана, организована је прва „Иди види“ посета у којој су прогнани
ђаковички Срби обишли своју имовину.
Поред имовине у центру града, у Српској улици и насељу Пискоти, ђаковички
расељеници који од 1999. године живе у Црној Гори обишли су и манастир Успења
Пресвете Богородице, који је недавно обновљен пошто је претходно спаљен у
мартовском погрому 2004. године.
Боравили су и на састанку са представницима привремених локалних институција у
згради Општине Ђаковица, где су затражили повраћај имовинских и станарских права
која су имали до прогона са Косова и Метохије.
У порти манастира који су обишли, прогнани Ђаковичани посетили су и четири
преостале српске старице које овде живе под заштитом полиције и једини су
становници Ђаковице српске националности.
Међу њима и две монахиње. Своју имовину, која је махом узурпирана или уништена,
обишли су Драгољуб Перковић, Видо Ђиновић, Живко Вуксановић, Марко Дедић,
Светлана Чекрлић, Малина Андрић и Миленко Јовановић, иначе председник Савеза
удружења расељених у Црној Гори који је и предводио групу ђаковичких расељеника.
2

Ова посета је утолико значајнија за ђаковичке Србе јер је прва те врсте за минулих
дванаест и по година откако су у прогонству.
До сада су ђаковички расељеници имали прилику да кроз свој град прођу искључиво
приликом организовања посете гробљима за задушнице, када би и поред полицијске
пратње редовно бивали каменовани од стране локалних Албанаца - кажу организатори
ове посете.
Пре посете имовини у свом граду, расељеници из Ђаковице обишли су манастир
Високи Дечани, у коме су и преспавали. Посета је протекла без инцидената, а
организовали су је канцеларија УНХЦР-а и Дански савет за избеглице у
Подгорици.
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ЗА ИЗБЕГЛЕ ЈОШ 183 МИЛИОНА
Преглед, Датум : 27.12.2011, Страна : 5
Потпредседник Владе Србије за социјалну политику Јован Кркобабић уручио је
јуче представницима 60 општина и градова Србије уговоре вредне 183 милиона
динара (1,8 милиона евра), за реализацију локалних програма трајног
збрињавања избеглица и интерно расељних лица са Косова и Метохије.
Ово је седма транша помоћи из буџета Владе Србије, која је у протекле три
године, са укупно 7,1 милион евра помогла 150 општина и градова у стамбеном
збрињавању и економском оснаживању избеглица и расељених.
„Ове године је додељено укупно 314 милиона динара за реализацију локалних програма
помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима“, изјавио је Кркобабић на скупу
представника општина и градова у Палати Србија. Он је навео да ће захваљујући
уговорима који су јуче уручени бити обезбеђено 460 пакета помоћи за економско
оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа и других помоћних
објеката у којим живе избегли и расељени.
Кркобабић је истакао да је у току ове године из 13 колективних центара, од којих су
четири на КиМ, расељено укупно 885 избеглица и интерно расељених особа. Он је
подсетио да би у априлу идуће године требало да буде одржана донаторска
конференција за збрињавање најугроженијих категорија избеглих и расељених у
региону, из кога би требало да Србија добије 335 милиона евра, и то у фазама, у
наредних пет година. Кркобабић је казао да ће Србија тако имати могућност да брже и
боље изађе из избегличке кризе и поручио да ће Влада Србије и даље наставити да
издваја средства из сопствених прихода за подршку програмима градова и општина.

МИЛИОНИ У НОВЕ ТЕМЕЉЕ
Вечерње Новости, Датум : 27.12.2011, Страна : 4
ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА И РАСЕЉНИХ СА КиМ
ПРЕДСТАВНИЦИМА 60 општина и градова Србије јуче су уручени уговори вредни
183 милиона динара, намењених програму трајног збрињавања избеглица и интерно
расељних лица са КиМ. То је седма транша помоћи из буџета Владе Србије, која је у
протекле три године, са 7,1 милион евра помогла 150 општина и градова.
- Ове године је додељено 314 милиона динара за реализацију локалних програма
помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима - изјавио је потпредседник Владе
Јован Кркобабић.
Он је навео да ће, захваљујући уговорима који су јуче уручени, бити обезбеђно 460
пакета помоћи за економско оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа и
других објеката.
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ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ 183 МИЛИОНА ДИНАРА
Правда, Датум : 27.12.2011, Страна : 9
БЕОГРАД - Потпредседник Владе Србије за социјалну политику Јован Кркобабић
уручио је представницима 60 општина и градова Србије уговоре вредне 183 милиона
динара (1,8 милиона евра), за реализацију локалних програма трајног збрињавања
избеглица и интерно расељних лица са Косова и Метохије. Тиме ће бити обезбеђено
460 пакета помоћи за економско оснаживање и 660 пакета за опремање и доградњу кућа
и других помоћних објеката у којим живе избегли и расељени.
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА 183 МИЛИОНА ДИНАРА
Данас, Датум : 27.12.2011, Страна : 5
Београд - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић уручио је јуче у Београду
представницима 60 градова и општина уговоре о реализацији програма коришћења
средстава за помоћ избеглицама вредне 183 милиона динара.
Кркобабић је на скупу у Палати Србија рекао да помоћ подразумева 460 економских
пакета за оснаживање избегличких домаћинстава и 660 грађевинских намењених
доградњи зграда и помоћних објеката.
„Србија се труди да реши проблем огромног броја избегличког корпуса, и пронађе
прикладно решење како би ти људи почели нормално да живе“, казао је
Кркобабић и изразио наду да ће на крају 2012. Србија ући у фазу коначног решења
тог проблема. Према речима потпредседника Владе задуженог за социјалну политику,
држава је ове године за помоћ избеглицама издвојила 314 милиона.
ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА
24 сата, Датум : 27.12.2011, Страна : 2
У Старом двору јучеје организована новогодишња представа и додела пакетића за
250 малишана из формалних и неформалних колективних центара на територији
Београда. Манифестацију су организовали Повереништво града Београда за
избегла и интерно расељена лица и Комесаријат за избеглице.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 27.12.2011, Страна : 17
ЛЕСКОВАЦ - Комесаријат за избеглице одобрио је Лесковцу 4,5 милиона динара
намењених подршци интеграције избеглица и побољшању услова становања
интерно расељених.
Локална самоуправа у последње две године поделила је више од 35 грађевинских
пакета, што ће бити учињено и новцем који је локалној самоуправи одобрен јуче.
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ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ
Преглед, Датум : 28.12.2011, Страна : 5
Уз помоћ Европске уније и УНХЦР-а, изградњом 20 станова за социјално
становање и откупом девет сеоских домаћинстава, Град Лесковац затворио је и
последњи колективни центар на територији града.
У Лесковцу живи око 5.200 интерно расељених и 280 избеглих и прогнаних особа. За
решавање проблема избеглих и расељених лица, Лесковцу је почетком недеље из
буџета Републике Србије додељено 4,5 милиона динара, док ће локална самоуправа
учествовати са пет одсто овогизноса.
„Избеглим и расељеним лицима пружали смо подршку и у економском
оснаживању породица кроз набавку машина, алата и опреме неопходних да
започну сопствени посао и све то не би смо могли да нисмо обезбедили подршку
међународних донатора и Владе Србије, односно комесаријата, а наш је циљ да
трајно решимо избегличке проблеме“, каже градоначелник Слободан Коцић.
ДОСТА СА ЛАЖНИМ ПОМИРЕЊИМА
Правда, Датум : 28.12.2011, Страна : 5
Коалиција удружења избеглица, кровна организација избегличких удружења, предала у
хрватској амбасади отворено писмо за новог хрватског премијера Зорана Милановића.
Апелујемо да подржи нашу иницијативу за отварање дијалога између Хрватске и
Србије, у вези са повратком одузете имовине и стечених права избеглим и прогнаним
Србима и грађанима Србије, који су оштећени у својим имовинским и другим правима
у Хрватској. Још једном позивамо и председника и Владу Србије да престану да воде
политику лажног помирења преко леђа избеглих и прогнаних Срба и подрже наведену
иницијативу.
Темељ дијалога треба да буде анекс Бечког споразума о сукцесији, у коме се јасно
наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали 31.
децембра 1990. године. Било какав наводни пренос права после тог дана, закључен
под присилом, или супротно нормама међународног права, биће ништаван.
Бечки споразум има карактер међународног споразума и, по међународном праву
и члану 140 Устава Републике Хрватске, има јачу правну снагу од домаћих
закона.
Од 2004. године, када је Бечки споразум ступио на снагу, представници Србије,
Хрватске, БиХ и Црне Горе нису ниједном разговарали о спровођењу Анекса Г,
односно о повратку незаконито одузете имовине и стечених права избеглих и
расељених лицима и другим оштећеним грађанима. Углавном су се бавили поделом
дипломатско-конзуларних представништава, имовине и финансијских средстава бивше
Југославије, архивске грађе и друго.
Такође, сматрамо да је веома важно да српска и нова хрватска власт што пре постигну
суштински напредак у дијалогу у вези са успостављањем истих стандарда у суђењима
за ратне злочине и решавањем питања несталих лица.
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Подсећамо јавност на следеће чињенице: 40.000 породица тражи повратак својих
незаконито одузетих станарских права; 50.000 пензионера тражи заостале а
неисплаћене пензије; више од 10.000 породица тражи накнаду штете за срушене куће и
привредне објекте у терористичким акцијама ван подручја ратних деловања; држава
Хрватска се на основу решења судова досада укњижила као власник у земљишним
књигама на преко 800.000 катастарских честица, чији су поседници то јест катастарски
власници до 1995. године били Срби. Према нашим подацима, преко 5.000 српских
породица тражи поништавање уговора о продаји кућа преко хрватске Агенције за
промет некретнина путем лажних пуномоћја и механизама двоструких уговора, а преко
5.000 српских породица тражи поништавање уговора о купопродаји кућа за време рата
под притисцима и претњама на релацији хрватски градови - подручје Крајине и Србије.
Више хиљада грађана потражује своју динарску и девизну штедњу. Великом броју
избеглих и прогнаних Хрватски мировински завод није признао од пет до 10 па и више
година радног стажа, кога су стекли пре рата. У Хрватској је 95 одсто Срба
осумњичено, оптужено и осуђено за ратне злочине, наспрам свега пет одсто Хрвата.
Према подацима Комисије за нестала лица Владе Србије, у Хрватској постоји преко 389
познатих гробних места, у којима се налазе посмртни остаци Срба и преко 900
посмртних остатака у Загребу, који се годинама не идентификују и не предају
породицама жртава.
Коалиција удружења избеглица се снажно залаже за јачање добросуседских односа
између Републике Хрватске и Републике Србије и за помирење хрватског и српског
народа, али не на било чију штету. Кључни предуслов за стварно, а не лажно помирење
јесте доследно поштовање људских права свих грађана, без обзира на националну или
било коју другу припадност.
Миодраг ЛИНТА Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
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ПАКЕТИЋИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 29.12.2011, Страна : 16
ЛЕСКОВАЦ - Повереништво за избегле и расељене поделило је пакетиће деци из
избегличких породица и расељеној са КиМ.
Новогодишње поклоне, уз подршку локалне самоуправе и донатора, добило је 160
малишана, а за њих је одиграна и представа драмског студија Лесковачког
културног центра. Поклоне су добила и деца из хранитељских породица у
организацији Центра за социјални рад.

ЗА 30 ДАНА ОТКРИВЕНО 719 ИМИГРАНАТА
Пресс, Датум : 29.12.2011, Страна : 17
„Брана“ Акција полиције на целој територији Србије
БАЊА КОВИЉАЧА - У акцији „Брана“ полиција је у протеклих месец дана на
територији целе Србије открила 719 илегалних имиграната, што вероватно значи
да је њихов број и већи. Поднето је више прекршајних и кривичних пријава
против наших, али и и држављана Пољске и Македоније.
- Све те активности треба да спрече улазак илегалних имиграната на територији Србије
и да се заустави њихово даље упућивање према Ковиљачи - рекао је министар рада и
социјалне политике Расим Љајић после јучерашњег састанка са представницима МУП-а
и Удружења грађана „За Бању Ковиљачу“ .
Према његовим речима, настављају се активности које ће донети нормализацију
прилика у Бањи Ковиљачи и решавање проблема око тражилаца азила и
илегалних имиграната. Комесаријат за избеглице у што краћем року треба да
пронађе објекат као привремено решење за смештај тражилаца азила са подручја
Ковиљаче, као и на тражењу трајног решења, а то је потпуно измештање Центра
за азил из Ковиљаче у једну од касарни.
Љајић није прецизирао рокове, али је рекао да се формалне и практичне припреме
спроводе и да се ради на убрзању и скраћењу процедуре колико је то могуће.
Владимир Вуловић, председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, рекао је да редовни
доласци министра доказују спремност да се проблем реши и подсетио на обећање
помоћника комесара за избеглице Ивана Гергинова да ће до краја јануара бити
оформљен привремени смештај за све тражиоце азила који су ван Центра за азил у
Ковиљачи.
Према подацима лозничке полиције ван Центра за азил сада је између 200 и 300
странаца, од којих су две трећине тражиоци азила, а остали илегални имигранти.
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ИЗГУБИЛИ СМО ПОВЕРЕЊЕ У ПУПОВЦА
Данас, Датум : 29.12.2011, Страна : 8
РЕАГОВАЊЕ
Дана 23. децембра 2011. године изабрана је нова хрватска Влада на челу са
Зораном Милановићем. Коалиција удружења избјеглица предала је истог дана у
хрватској амбасади Отворено писмо, у коме апелујемо на господина Милановића
да подржи нашу иницијативу да се између Србије и Хрватске отвори дијалог о
повратку имовине и стечених права избјеглим и прогнаним Србима и грађанима
Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској.
Такође, апелујемо на господина Милановића да се заложи за што хитнији напредак у
дијалогу у вези успоставе истих стандарда за ратне злочине и коначног решења питања
несталих лица.
Што се тиче водеће српске странке у Хрватској, Самосталне демократске српске
странке Милорада Пуповца, велика већина избеглих и прогнаних је изгубила
поверење у наведену странку јер у протеклих осам година учешћа у Влади
Хрватске није испунила њихова очекивања. Поставља се питање да у Хрватској
постоји српска политичка опција која истински заступа виталне интересе већине својих
сународника? Моје је мишљење да такве опције нема, барем досад, што показују и
следеће чињенице.
На недавно завршеним изборима за Хрватски сабор поново су изабрана сва три
кандидата Самосталне демократске српске странке (СДСС) у ЏИИ изборној јединици
намењеној за мањине. У питању су Милорад Пуповац, Војислав Станимировић и Јован
Вуковић. У складу с резултатима избора СДСС има легално право да представља Србе
али, с друге стране, поставља се питање његовог легитимитета. Наиме, у бирачком
списку уписано је 183.992 грађана српске националности. У ЏИИ изборној јединици, у
којој се бирају три загарантована српска посланика у Хрватски сабор, гласало је свега
23.267 или 12,65 одсто Срба.
Челни човек СДСС-а и Срба у Хрватској Милорад Пуповац је добио 14.541 или 8,44
одсто гласова Срба уписаних у бирачки списак. Друга два кандидата, Војислав
Станимировић и Јован Вуковић су добили 14.188, односно, 12.249 српских гласова.
Кандидати опозиционе Коалиције српских странака ( Јован Ајдуковић, Вељко Џакула и
Милан Родић) добили су мање гласова од кандидата СДСС-а. Међутим, треба имати у
виду чињеницу да је СДСС, у сваком погледу, имао пуну подршку не само хрватске
Владе на чијем је челу била Јадранка Косор (Слободан Узелац је био један од
потпредседника) него и Владе и председника Србије.
На изборима за Хрватски сабор 2003. године Милорад Пуповац је добио 25.773 српских
гласова. Након поменутих избора СДСС је донио одлуку да потпише коалициони
споразум са ХДЗ-ом и уђе у Владу Хрватске с образложењем да се проблеми Срба могу
решавати само с позиције власти. Колико је проблема Срба СДСС решио најбоље
говори чињеница да је Милорад Пуповац на изборима за Хрватски сабор 2007. године
добио 15.466 гласова или 10. 307 гласова мање него на изборима 2003. године.
И поред незадовољства већине Срба резултатима Владе Хрватске у периоду 2003-2007
године СДСС је након одржаних избора 2007. године одлучио да остане у коалицији са
ХДЗ-ом без стварних гаранција да ће нова влада решавати имовинске и друге проблеме
Срба. У претходне четири године СДСС је у хрватској влади имао једног
потпредседника, пет директора управа, два државна секретара, четири начелника
сектора, три саветника и др. Премда је у значајној мери учествовао у власти, резултат
последњих избора показује да СДСС опет није испунио очекивања већине Срба.
У претходних осам година СДСС, као дио хрватске власти, није решио главни проблем
Срба, а то је дискриминација у законодавству и поступању хрватских државних органа.
Прошло је 16 година од завршетка рата а Срби у Хрватској су и даље грађани другог
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реда. Обе хрватске Владе у којима је СДСС био коалициони партнер нису имале
стварне политичке воље да се пронађе свеобухватно, правично и трајно решење
бројних проблема прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској. Одређени позитивни
помаци учињени су под притиском међународне заједнице а не као израз стварне
унутрашње политичке воље званичног Загреба.
СДСС је у претходном периоду подржавала политику лажног помирења између Србије
и Хрватске што је у пракси значило да се имовински и други проблеми прогнаних Срба
и других оштећених грађана држе под тепихом. У прилог томе истичемо чињеницу да
је СДСС крајем прошле године одбио да подржи Петицију избеглих и прогнаних Срба
из Хрватске коју је досад потписало 70.000 оштећених грађана којом се само тражи
повратак наших одузетих имовинских и стечених права, успостава истих стандарда у
суђењима за ратне злочине и решавање питања несталих лица.
Штавише, Милорад Пуповац је лобирао у појединим европским престоницама да
Европска унија затвори преговоре са Хрватском о Поглављу 23 „Правосуђе и људска
права“ до краја јуна 2011. године, иако је свестан да имовински и бројни други
проблеми Срба нису решени .
Да не говоримо о процесу асимилације Срба у Хрватској, непостојању економске
перспективе на подручјима које су биле под заштитом УН, о стотинама српских села у
којима није обновљена основна инфраструктура неопходна за нормалан живот,
непоштовању принципа пропорционалне заступљености Срба у органима државне
управе, правосуђу, полицији, здравству, што је гарантовано Уставним законом о
правима националних мањина из 2002. године и др.
Избеглим и прогнаним Србима, верујем и већини Срба који живе у Хрватској,
треба нова политичка опција која ће се у оквиру хрватске државе снажно
залагати, пре свега, за испуњење наших захтева садржаних у Петицији као и за
спровођење Анекса Г Бечког споразума о сукцесији у којем се, између осталог,
веома јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали
на дан 31.12.1990. године, а сви уговори склопљени за време рата под притисцима и
претњама биће ништавни.
Аутор је председник , Коалиције удружења избјеглица
СРБИМА ПОВРАТНИЦИМА ЗАТРОВАЛИ ХРАНУ
Блиц, Датум : 29.12.2011, Страна : 14
Српска повратничка породица Ђоровић из Клине у Метохији најавила је да ће
продати кућу и одселити се јер су им непознати људи провалили на имање, украли
алат и мишомором затровали зимницу.
Милан и Слободанка Ђоровић рекли су да су лопови провалили у подрум њихове куће
у ноћи између 15. и 16. децембра и да су украли алат, јели јабуке, а потом мишомор
који су нашли у подруму ставили у припремљену зимницу.
Нисмо чули када су лопови провалили, али ујутро смо видели да су двоја врата на
подруму разваљена. Одмах смо позвали полицију која је извршила увиђај, све су
фотографисали, нама су узели изјаве и однели део зимнице са мишомором на анализу рекла је Слободанка Ђоровић.
Милан је казао да су провалници ставили кесе са отровом у бурад и канте с киселим
купусом и туршијом.
Откако смо се 2005. године вратили, било је свега, али ово тровање хране је нечувено и
зато смо истакли таблу да продајемо нашу кућу, јер овде више немамо шта да тражимо
- рекао је Милан Ђоровић.
Додао је да је посебно незадовољан представницима српских власти јер их никада нису
обишли, нити им помажу. Повратници у Клину су навели да им је у последње време
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украдено четири трактора и један комби, као и разне врсте алата.Слободан Бацић из
села Долац код Клине је рекао да су му 25. децембра после поноћи лопови провалили у
гаражу и отели путнички комби. Срби повратници у селима Берково, Видање, Рудица и
Долац тврде да им је у последње време украдена опрема вредна више од 35.000 евра.
Богосав Дабижљевић из Клине је казао да је недавно у подруму његове породичне куће
подметнут пожар у коме су изгорела дрва за огрев. Његов брат од стрица који се такође
зове Богосав Дабижљевић казао је да су на његовој кући непознати починиоци
покидали каблове ТВ антене и ножем исекли најлоне на прозорима на спрату куће.
Антрфиле : Проблеми са Албанцима придошлицама
Зора Дабижљевић је рекла да њена породица са старим комшијама Албанцима живи у
добрим односима, али да их на улици вређају Албанци који су се после 1999. доселили.
Зорин супруг посебно замера представницима српских власти у општини што семе и
ђубриво које Србија шаље повратницима деле по свом нахођењу, тако да део робе бива
продат Албанцима. Шеф истражног тима у Полицијској станици у Клини Зејнељ
Хаљити каже да је већина случајева пријављена полицији и да су истражни тимови
обавили увиђаје.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КРЕВЕТИ
Вечерње Новости, Датум : 30.12.2011, Страна : 23
ШАБАЦ - Комесаријат за избеглице Србије одобрио је 300.000 динара за куповину
огрева за 20 избегличких и расељених породица које живе на територији Шапца, а
посредник је локална самоуправа. Станари недавно отворене зграде за социјално
становање добиће једнократну помоћ од 437.000 динара за куповину кревета.
ИЗБЕГЛИЦАМА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Дневник, Датум : 30.12.2011, Страна : 9
У КАРЛОВЦИМА
Карловачка општина добила је од Комесаријата за избеглице 3,2 милина динара за
такозване грађевинске пакете, који се састоје од материјала за адаптацију и
завршетак градње избегличких кућа. Церемонија доделе одржана је почетком
седмице у Палати Србија, када је потпредседник републичке Владе Јован
Кркобабић уручио локалним самоуправама уговоре у укупној вредности од 183
милиона динара.
Процедура избора корисника тог вида помоћи у Сремским Карловцима, како сазнајемо
од повереника за избеглице у тамошњој општини Наде Остојић - Агбабе, биће одржана
чим буде формирана комисија, чији посао је да спроведе тај поступак.
Од усвајања Локалног акционог плана за избеглице 2009. године у Карловцима, 35
избегличких породица добило је грађевинске пакете, за шта је Комесаријат за
избеглице обезбедио шест милиона динара. У истом периоду 13 карловачких
избегличких породица добило је помоћ за покретање или унапређење сопственог
бизниса, пакете хране примило је 110, огрев 36, лекове 10 , зимницу 48, а
једнократну помоћ девет породица.

